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Editorial

„Cea de-a 7-a minune”
a sectorului asociativ
Codul etic pentru

ONG

" ...schimbarea

de regulă o face
minoritatea

"

P

entru majoritatea organizaţiilor
obşteşti de la noi „un cod etic”,
„un cod deontologic” sau „un cod de
conduită” rămâne a fi de domeniul magnificului. Pentru sectorul asociativ, necesitatea unui contract etic între cetăţeni
şi asociaţia respectivă, constituie una
dintre „minunile” ce urmează a fi încă
descoperită.
La 18 octombrie curent, s-a desfăşurat masa rotundă „Codul Etic pentru
ONG-uri”, eveniment faţă de care şiau manifestat interesul 26 de ONGuri şi s-au prezentat doar 20. Această
masă rotundă a fost organizată de către
Ambasada SUA în Moldova – pe când, în
mod normal, ea se cerea a fi organizată
de către ONG-uri.
a deschiderea mesei rotunde, dl.
John Balian, Prim Secretar pentru Cultură şi Presă al Ambasadei SUA
în Moldova, a specificat foarte oportun
faptul că sectorul asociativ din Moldova
nu poate să ceară Guvernului şi altor
instituţii publice să fie transparente şi
integre cît timp organizaţiile neguvernamentale însele nu au un Cod de Etică
la care să subscrie. Mai mult ca atît,
domnia sa nu vede nici un motiv pentru
care organizaţiile obşteşti nu ar avea un
Cod de Etică.
acă un stat adoptă un set de legi,
aceasta nu înseamnă o constrângere din partea statului prin lege, ci
acordarea unui set de drepturi şi libertă-

L

D

ţi cetăţenilor săi. La fel şi în cazul unui
Cod de Etică: acesta nu doreşte să impună careva restricţii membrilor ONG, ci
demonstrează că organizaţia în cauză îşi
dezvoltă activitatea sa pe un set de principii etice. Astfel, printr-un atare Cod,
organizaţia asigură un mod de conduită,
necesar a fi respectat de către toate persoanele implicate în vederea exercitării
responsabilităţilor şi a beneficiilor ce li
se cuvin. Codul Etic vine să promoveze
anumite valori şi principii generale –
cum ar fi integritatea, responsabilitatea,
toleranţa, echitatea, transparenţa, etc.
n contextul democratizării societăţii, necesitatea elaborării, adoptării
şi respectării unui Cod de etică este evidentă. Aceasta ar fi atât o pre-condiţie
pentru donatori cît şi un element cheie
în procesul de consolidare a societăţii
civile din Moldova.
În cadrul mesei rotunde din 18 octombrie, s-a creat un grup de lucru, care şi-a
pus drept scop întocmirea unui proiectmodel al Codului de Etică. Sperăm ca
acest grup de lucru să nu cunoască
experienţa Forumului ONG-urilor ce
avea loc sub egida CONTACT (ultima
întrunire a căruia a avut loc în 2002).
Cu toate că membrii acestui grup de
lucru nu reprezintă „granzii” sectorului
asociativ, le recomandăm să ţinem cont
de faptul că schimbarea de regulă o face
minoritatea.
D. BALTAG

Abonează-te!

Nu pierde şansa de a
te abona la revista Forum
Civic pentru 2008! Cu
noi vei fi mereu informat
despre societatea civilă,
proiecte de succes, conferinţele organizate, oportunităţile şi finanţările
oferite şi alte evenimente ce te vizează în mod
direct. Nu ezita!
Un cetăţean informat
este un cetăţean puternic!
Revista va continua să
apară lunar, fiind distribuită în toate localităţile
Moldovei, inclusiv în UTA
Găgăuzia şi Transnistria.
Indicele de abonare este
PM 31789.
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АКТУАЛЬНО

NEXT STEP 2007
Как вы думаете, какие планы
строят студенты когда речь заходит о будущем месте работы?
Конечно же, это, найти себе
хорошею работу, но в наши дни
не достаточно только наличие
диплома еще нужно иметь хоть
какое то представление о том
что мы сейчас называем сферой
менеджмента.

циала. NEXT STEP 2007 является развивающей программой
в дальнейшем планировании
карьеры молодого специалиста,
предназначенная для студентов
с 3 по 5 курсов. Данный проект
базируется на серию активных и
эффективных тренингов на темы:
Job Hunting, Leadership, Project
Management, Communication,

И по этому поводу 10 октября в гостинице LeoGrand организацией «AIESEC» состоялось
официальное открытие проекта
NEXT STEP 2007, куда были
приглашены непосредственные
отобранные участники, а так же
партнеры проекта. «AIESEC»
является самой большой молодежной организацией в мире,
главной задачей которой является развитие человеческого потен-

Time Management, Public
Speaking, информация преподается четырьмя международными
тренерами в сфере менеджмента человеческими ресурсами. По
средством таких программ- тренингов будущие молодые специалисты смогут быть на много
лучше подготовлены к дальнейшим трудностям на пути к успеху.
Репортер FC

Молодежный Форум –
путь к объединению
В рамках проекта «Молодежный Форум
– путь к объединению» был проведен первый семинар, на котором участники смогли принять участие в двух ателье по темам:
«Гражданское участие» и «Партнерство
(НПО, бизнес, государство)». Участниками
семинара стали представители молодежных организаций, Местных Советов
Молодежи и инициативных групп всего
региона. В рамках данного проекта будут
проведены обучающие семинары, издан
гид для лидеров НПО. На семинаре участники рассказали о том, какие мероприятия
проводятся в их местности для молодежи,
также обсудили, какие мероприятия не
получилось провести, и что помешало их
проведению.
Работая в ателье по теме «Гражданское
участие» участники определили сферы
молодежного участия, рассмотрели и раскрыли важность индивидуального и коллективного участия молодых людей во
всех сферах для становления личности в
процессе социализации. Этот блок тренинга дал возможность для раскрытия и развития коммуникативных навыков, лидерских способностей, творческого потенциала и умения работать в группе.

Hilfswerk Austria va oferi
25 granturi mici anual
Organizaţia neguvernamentală Hilfswerk Austria din R.
Moldova va oferi 25 de granturi
mici anual pentru crearea afacerilor noi şi pentru susţinerea
afacerilor existente agenţilor economici care vor angaja în câmpul
muncii absolvenţi ai Centrului de
instruire profesională a tinerilor
din Grigorăuca, r-ul Sângerei.
Acesta este unul dintre obiectivele proiectului «Centrul de
Instruire Profesională a Tinerilor
din s. Grigorăuca şi Dezvoltarea
Rurală», lansat joi, 4 octombrie,
de către organizaţia obştească «Hilfswerk Austria» din R.
Moldova, în cadrul Conferinţei
internaţionale «Promovarea dezvoltării învăţământului secundar
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profesional».
Proiectul îşi propune sporirea
accesului la învăţământul profesional, care va duce la diminuarea migraţiei şi, concomitent,
la diversificarea oportunităţilor
pentru dezvoltarea buisness-ului
în spaţiul rural. Potrivit managerului de ţară al «Hilfswerk
Austria», Anatol Bucatcă, în 5
raioane din centrul Moldovei
(Sângerei, Teleneşti, Orhei,
Rezina, Şoldăneşti) va fi creată o
reţea de producători, agenţi economici şi prestatori de servicii,
care vor colabora cu Centrul de
instruire din Grigorăuca. Acest
proiect se va desfăşura până în
decembrie 2010.
După Info-prim

/ № 10 (24) октябрь 2007

Ателье «Партнерство (НПО, бизнес,
государство)» началось с ролевой игры
направленной на развитие участников
навыков построения партнерских отношений. После упражнения участники смогли
поделиться своим опытом работы в партнерстве. Важной частью данного ателье стало обсуждение положительных и
отрицательных сторон работы в партнерстве. В подведении итогов работы ателье,
участники пришли к выводу что, работая
в партнерстве у организаций есть больше возможностей решить проблемы своего сообщества. В завершении семинара
участники высказались о необходимости
проведения подобных встреч, так как они
способствуют развитию гражданских инициатив в регионе.
Пресс-комунике «Стэлс-Тера»

ACTUAL

Instruire pentru reprezentanţi APL

Î

ncepând cu 11 octombrie curent, circa 12 mii de reprezentanţi nou-aleşi ai administraţiei publice locale
beneficiază de un program de instruire până la finele
acestui an. Acest proiect de scară naţională este desfăşurat
la solicitarea Ministerului Administraţiei Publice Locale cu
susţinerea financiară a Programului de Dezvoltare Locală
Integrată / PNUD Moldova, Fundaţia SOROS şi Agenţia
Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA). Scopul
programului de instruire este de a familiariza consilierii
locali nou-aleşi cu principiile fundamentale ale activităţii
administraţiei publice locale şi să le formeze o înţelegere mai
bună a rolurilor ce le revin.
„Prin această acţiune de proporţii - susţine Valeria
Ieşeanu, managerul componenţei Autoguvernare şi participare locală a Programului Integrat de Dezvoltare Locală
- PNUD Moldova îşi propune să realizeze unul dintre obiectivele sale fundamentale: de susţinere a administraţiei publice
locale pentru o funcţionare mai eficientă şi transparentă în
parteneriat cu cetăţenii”
Sesiunile de orientare cu durată de o zi vor fi susţinute de către Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a

Dezvoltarea antreprenoriatului feminin
La 2 şi 4 octombrie curent, Winrock International
a lansat oficial programul „Activitatea de dezvoltare a
antreprenoriatului feminin în Moldova”, datorită suportului financiar acordat de Fundaţia Argidius, donator privat din Elveţia, în valoare de 150000 USD. Lansarea programului a avut loc în cadrul fiecărui Centru Regional de
Susţinere a proiectului „Noi Perspective pentru Femei”
(NPF), finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID) şi implementat de Winrock
International.
Nucleul de bază al programului de granturi îl constituie oferirea în bază de concurs a echipamentului şi altor
mijloace tehnice necesare pentru iniţierea sau dezvoltarea afacerilor private. Graţie acestui program 75 femei
tinere din regiunile rurale vor beneficia de granturi în
sumă de până la $1500. Până în prezent, proiectul NPF
a oferit un program larg de instruire în domeniul dez-

voltării activităţilor de antreprenoriat, inclusiv şi cursuri
de lungă durată, care se finalizează cu elaborarea şi
prezentarea de către beneficiare a planurilor de afaceri.
Disponibilitatea finanţării prin programul de granturi va
oferi oportunităţi mai multor beneficiare să transpună
ideile de afaceri în realitate. Pe parcursul implementării
planurilor de afaceri, Winrock International va acorda
asistenţă suplimentară pentru dezvoltarea reuşită a afacerilor, prin programul său de mentoring, a trainingurilor
avansate şi serviciilor de consultanţă.
După www.winrock.org.md

Organizaţiilor Neguvernamentale „Contact” şi Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” în toate
raioanele (împărţite convenţional în trei zone: Nord, Centru
şi de Sud, inclusiv UTA Găgăuzia) şi vor cuprinde toate cele
901 primării din ţară.
Toate materialele metodologice, printre care şi „Ghidul
alesului local”, au fost elaborate de Academia de Administrare
Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
Adaptare după www.undp.md

Poduri peste Nistru

Centrul Independent de Jurnalism, în parteneriat cu
BBC World Service Trust, a lansat pe 5 octombrie un nou
proiect — „Poduri peste Nistru: acţiuni comune ale massmedia în vederea soluţionării conflictului transnistrean”,
care va fi implementat până în luna mai 2009.
Noul proiect îşi propune să consolideze relaţiile de colaborare profesională dintre jurnaliştii de pe ambele maluri ale
Nistrului, să scoată în evidenţă practicile jurnalistice performante care ar contribui la reflectarea echilibrată, profundă
şi interesantă a fenomenelor complexe, precum şi să contribuie la creşterea rolului mass-media, în special al serviciul
public al audiovizualului, în aplanarea conflictelor. Proiectul
va cuprinde mai multe componente, printre care: analiza
necesităţilor mass-media participante la proiect, precum şi
programe de instruire specializate pe module („Reportajul
social şi economic”, „Jurnalismul în zonele de conflict” ş.a.)
pentru jurnaliştii şi redactorii-şefi ai mass-media din toate
regiunile ţării, inclusiv Transnistria. De asemenea, vor fi
elaborate materiale didactice pentru jurnalişti.
O altă componentă a proiectului „Poduri” peste Nistru:
acţiuni comune ale mass-media în vederea soluţionării conflictului transnistrean”constă în dezvoltarea paginii web
„Dialog.md”. Misiunea site-ului este de a promova un dialog
constructiv între diferite grupuri identitare. Va exista posibilitatea de redactare a blog-urilor. Datorită forumurilor de
discuţii, jurnaliştii vor avea posibilitatea de a interacţiona cu
experţii internaţionali. Unele articole plasate pe pagina web
vor fi publicate şi în revista analitică editată de CIJ - „Massmedia în Moldova”.
După comunicatul de presă CIJ
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Studen\ii ]nva\= de
la autorit=\ile britanice

În perioada 2-7 octombrie o delegaţie a Parlamentului Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
s-a aflat la Chişinău. Din componenţa
delegaţiei au făcut parte: Lordul Dubs
of Battersea, Preşedintele Grupului
de prietenie moldo-britanic, Camera
Lorzilor, Parlamentul Marii Britanii;
dl Alun Michael, deputat, Camera
Comunelor, Parlamenul Marii Britanii,
ex-Ministru Principal al Ţării Galilor
şi un deputat din Parlamentul Scoţiei.
Partea britanică a inclus în programul vizitei un discurs în faţa studenţilor Facultăţii Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Administrative a
USM cu tematica “Rolul tinerilor în
dezvoltarea locală şi regională”, fiind
abordate ulterior şi alte subiecte ce
prezintă interes pentru studenţi. La
întrevedere au fost prezenţi şi preşedintele Parlamentului, dl. Marian
Lupu; ambasadorul Marii Britanii
în Moldova, John Beyer şi directorul
John Smith Memorial Trust, Emma
MacLennan.
Liderul delegaţiei britanice, Lordul
Alfred Dubs, a menţionat că Marea
Britanie susţine extinderea UE. “Cu
cât mai multe ţări aderă, cu atât mai
puternică va fi Europa”, a subliniat
el. Referitor la Moldova, oficialul a
adăugat că e important să se înceapă a
gândi la schimbări substanţiale, fiind
de fapt vorba despre voinţa de a realiza
reforme. Iar odată ajunşi la standarde
acceptabile referitor la situaţia econo-

mică, drepturile omului etc. vom
obţine posibilitatea de a adera la
UE.”
Reprezentanţii britanici au
prezentat metode de soluţionare
a “conflictelor îngheţate”, aplicabile şi problemei transnistrene.
Pentru a rezolva un conflict, este necesar de a ne concentra nu la poziţii, ci la
probleme; nu la produs, dar la rezultat.
Iar principala forţă în acest context
trebuie să fie societatea civilă, care să
activeze la nivel de comunitate.
În ceea ce priveşte societatea civilă,
dezvoltarea acesteia este esenţială în
procesul de aderare la UE, a fost menţionat. În Anglia, spre exemplu, 82 %
din populaţie sunt implicaţi în ONGuri, deşi le numesc societăţi de caritate, a remarcat Emma MacLennon. La
întrebarea care e situaţia cooperării
Legislativ-Societate civilă în Marea
Britanie, Lordul Dubs a răspuns: “În
Marea Britanie, până în sec.19, a existat o guvernare reprezentativă, iar
secolul 21 se caracterizază printr-o
guvernare participativă. În procesul
legislativ, trebuie să fie implementate
principiul accesibilităţii, transparenţei
şi egalităţii de oportunităţi, pentru
că toţi oamenii sunt născuţi egali în
drepturi.”
Solicitat să evalueze situaţia la
acest capitol în Moldova, preşedintele
Parlamentului, dl. Lupu, a spus că
scopul Concepţiei de cooperare între
Legislativ şi Societatea civilă este de
a implica abilităţile profesionale ale
reprezentanţilor diferitor ONG-uri, de
a consulta puterea legislativă.
Dar, de ce unii reprezentanţi ai
societăţii civile cred, totuşi, că procesul
de consultare în elaborarea legilor este
superficial şi ineficient? Dl. Marian

Teach the Teachers ]n Orhei
Tradiţional, se consideră că educaţia formală, cea oferită de şcoală,
este cea mai completă şi necesară
formă de educaţie. Totuşi, schimbările rapide care au loc obligă şcoala, ca instituţie, să răspundă noilor
provocări sociale şi să-şi lărgească
sfera de activitate. Acest lucru poate
fi obţinut prin modernizarea şi aplicarea metodologiilor noi de învăţare
recunoscute, precum şi, prin iniţierea
unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite
instituţii culturale. Concepţia modernă despre învăţare are la bază ideea
şi observaţia că un număr mare al
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experienţelor noastre de învăţare sau desfăşurat în afara sistemului de
educaţie formală: la locul de muncă,
în familie, în diferite organizaţii, etc.
Teach the Teachers, sau TTT, este
un proiect inovativ al Institutului pentru Iniţiative Democratice din Orhei
prin care se încearcă adaptarea sistemului de învăţământ actual la noile
provocări şi necesităţi ale societăţii
prin utilizarea noilor tehnici de învăţare, şi anume prin aplicarea metodologiei educaţiei non-formale (ENF)
în sistemul educaţional. Prin aceasta
nu se încearcă formalizarea educaţiei non-formale, din contra, proiec-
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Lupu zice că: “Comportamentul ONGurilor este diferit. Astfel de ONGuri ca IDIS “Viitorul” sau ADEPT
prezintă angajamente serioase. Alte
ONG-uri, care nu întrunesc abilităţi
profesionale, ştiu doar să vorbească.
Noi încurajăm ONG-urile care reprezintă parteneri reali, pentru că există
o mare diferinţă între a spune şi a face.
Spre exemplu, CIJ a propus ideea unui
proiect de lege referitor la libertatea de
exprimare, deci acum lucrăm la el”.
În final, Lordul Dubs a menţionat: “Cred că sunteţi un model
de toleranţă pentru toate ţările
europene. Pentru că, chiar şi în această sală, sunt probabil ruşi, ucraineni,
bulgari, cu care vă comportaţi foarte
tolerant.”
Întâlnirea a obţinut caracterul unui
dialog eficient între tineri şi oficiali.
Aceştia au împărtăşit din experienţa
lor în diverse domenii, iar studenţii au
participat activ cu întrebări, majoritatea fiind calificate drept „complicate şi interesante”. Alţi studenţi şi-au
expus opinia pe anumite subiecte, au
încercat să promoveze propriile idei.
Fatima Djalo, studentă la specialitatea
Politologie, şi-a manifestat opinia referitor la modalitatea de soluţionare a
problemelor. Ea crede că ideile trebuie
implementate în practică; iar discuţiile
nu trebuie să rămână închise doar în
cadrul unei şedinţe. Ele trebuie să aibă
o continuitate, chiar şi după ce întrevederea ia sfârşit. În spiritul acestei
chemări la participare, putem spera că
studenţii de la FRIŞPA se vor implica
activ în procesul de luare a deciziilor şi
de realizare a acţiunilor la nivel local
şi regional, pentru a construi o societate democratică dezvoltată.
Olga BOGDAN

tul urmăreşte să facă ENF accesibilă
tuturor, să încurajeze cît mai multe
persoane să beneficieze de avantajele
ENF, să dezvolte parteneriate între
şcoli şi alţi agenţi sociali. În cadrul
TTT vor fi instruiţi 16 profesori din 4
licee din oraşul Orhei care vor fi promotorii ENF în şcoala lor şi care vor
elabora o strategie de implementare a
metodelor însuşite. Anume profesorii
vor fi cei care vor scrie verdictul unei
asemenea tentative îndrăzneţe.
Acest proiect este implementat
cu suportul financiar al Ambasadei
Statelor Unite la Chişinău şi se va
desfăşura în perioada octombrie 2007
– februarie 2008 în or. Orhei.
Natalia GORE, IID-Orhei

OBIECTIV

Blitz informativ
La 2 octombrie curent a avut
loc la Chişinău „NATO - o Alianţă a valorilor şi a solidarităţii”. Cu această ocazie am dorit
să aflăm dacă pe viitor, societatea moldovenească şi clasa
politică vor reuşi să depăşească
o serie de prejudecăţi ce ţin de
percepţia imaginii NATO în
societatea noastră, precum şi
dezvoltarea relaţiilor acestei
comunităţi de state libere şi
democratice cu alţi parteneri
de pe glob şi din regiune.
FC: Potrivit unor observatori, ţările ex-socialiste,
care s-au integrat în Uniunea
Europeană, au trecut mai
întâi prin NATO. Credeţi că
acesta ar putea fi şi cazul
Republicii Moldova?

un stat cu adevărat european
este necesar să adere mai întâi la
Alianţa Nord Atlantică şi ulterior
la Uniunea Europeană, urmând
astfel, exemplul statelor baltice
sau al României. Părerea mea e că la
moment Moldova nu poate să-şi rezolve
problemele de una singură, chiar şi sub
aspectul siguranţei naţionale. Referitor
la articolul 11 al Constituţiei, care vorbeşte despre caracterul de neutralitate
al Republicii Moldova, pot spune că este
un punct discutabil. Printr-un referendum naţional, cetăţenii ţării noastre ar
putea să-şi exprime părerea vizavi de
posibila aderare a Moldovei la NATO.
Este important de reţinut că Alianţa
Nord-Atlantică este o instituţie cu o
conotaţie mai mult politică decât militară... Şi este o instituţie care poate să
ne ajute foarte mult.

Oazu NANTOI,
analist politic, Institutul de
Politici Publice

Aderarea la NATO
eficientizeaz= for\ele de
aderare la UE

Cornel CIUREA,
analist politic,
vice-preşedinte PSL

Abolim sau nu neutralitatea?

Vladimir FILAT,
deputat

Moldova nu poate s=-[i
rezolve problemele de una
singur=

Deşi sunt cunoscute şi cazuri
când ţările care au devenit membre
ale Uniunii Europene ne fiind membre ale Alianţei NATO acesta nu este
cazul statelor din Europa Centrală şi
de Est. Vorbind despre relaţia Moldova
– NATO, consider că trebuie să reieşim din situaţia reală a ţării noastre,
care la ora actuală are o bază militară
rusească. Chiar dacă există o decizie
a Summitului de la Instambul (1999)
vizavi de forţele din Transnistria şi
această problemă va fi discutată şi în
cadrul Summitului de la Bucureşti,
care va avea loc în aprilie 2008, este
cert că subiectul Republica Moldova
devine unul de prim plan.
Pentru ca Moldova să devină

niile cetăţenilor se împart în 29% pentru aderarea la NATO, 27% -împotriva
NATO şi 37% par a fi încă nedecişi.
Astfel că despre Republica Moldova
încă nu putem vorbi că are un traseu
clar pe care doreşte să-l parcurgă.

Nu este un traseu obligatoriu, dar
pentru regiunea noastră această regulă
există. Drumul spre UE necesită o
anticameră care este NATO - o instituţie prestigioasă, aderarea la care
implică şi serioase angajamente. În
cazul Republicii Moldova drumul spre
NATO este dificil din cauza articolului
cu privire la neutralitate. Ceea ce ne
putem permite este o formulă de cooperare cu NATO care este constructivă în
cadrul Planului Individual de Acţiuni
(IPAP). Astfel, dacă ne dorim o aderare
în termeni rapizi la NATO, în cadrul
societăţii noastre se impune o discuţie
la tema: „Abolim sau nu neutralitatea?”. Indiferent de răspunsul pe care îl
vom găsi, există această cooperare prin
IPAP, care ne menţine alături de NATO
şi acesta este un lucru important.
În cazul în care se va găsi o majoritate parlamentară şi o dorinţă mare
din partea societăţii de a face un pas
înainte, sigur se poate vorbi şi despre
modificarea Constituţiei. Deocamdată,
potrivit unor sondaje sociologice, opi-

Indiscutabil, aderarea la NATO este
calea cea mai eficientă, cu un randament maxim. Faci primul pas şi intri
în clubul ţărilor democratice, unde poţi
comunica de la egal la egal, inclusiv cu
toate celelalte ţări membre NATO, care
sunt membre şi ale UE. Aderarea la
NATO eficientizează forţele de aderare
la UE. Totuşi, care este situaţia de facto
în Republica Moldova?
Aţi menţionat ţările din fostul lagăr
socialist... Spre regret, mentalitatea
noastră acolo a şi rămas. Societatea
noastră nu este capabilă deocamdată
să conştientizeze care este interesul
naţional şi ce trebuie să realizăm în
acest scop? Cetăţenii noştri sunt mai
mult preocupaţi de rezolvarea problemelor personale, decât a celor naţionale. Or, la moment nu suntem capabili
să depăşim acea clauză de neutralitate,
introdusă din 1994, când a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova.
Această neutralitate nu rezolvă
nici o problemă ce ţine de securitatea naţională a ţării şi nu este
recunoscută nici de comunitatea
internaţională. Pentru împlinirea
procesului de edificare a statalităţii
Republicii Moldova, se va impune un
referendum pe întreg teritoriul ţării,
care va permite să excludem clauza de
neutralitate, ceea ce ne va permite să
devenim o ţară a blocului NATO. Or,
Moldova nu poate pretinde la o cale
„unică” de integrare pe continentul
european.
A înregistrat: Victoria TATARU
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DIGEST NATO

La Chi[in=u a fost inaugurat Centrul
de Informare [i Documentare privind NATO
La 3 octombrie 2007 la Chişinău a
avut loc inaugurarea Centrului de
Informare şi Documentare (CID)
NATO în Moldova. Evenimentul
s-a produs cu participarea dnei
Stefanie Babst, adjunctul asistentului Secretarului General al NATO
pentru Diplomaţie Publică; dlui
Vitalie Vrabie, Ministrul Apărării
Naţionale al Republicii Moldova;
dlui Iurie Roşca, vicepreşedintele
Parlamentului Republicii Moldova;
dlui Filip Teodorescu, ambasadorul
Românei în Republica Moldova; alţi
demnitari de stat şi reprezentanţi al
corpurilor diplomatice acreditate
în Republica Moldova, al mediului
academic şi al societăţii civile.
Evenimentul se înscrie în contextul implementării de Republica
Moldova a Planului Individual de
Acţiuni al Parteneriatului Republica
Moldova – NATO. Acesta reprezintă
un rezultat al colaborării stabilite
cu Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii
Moldova, Divizia pentru Diplomaţie
Publică a Alianţei Nord Atlantice şi
Punctul de Contact NATO în Republica Moldova. Iată câteva opinii
privind inaugurarea acestui centru
la Chişinău.
Stefanie Babst,
adjunctul asistentului
Secretarului General NATO pentru Diplomaţie Publică
Centrul de Informare şi Documentare
nu este al NATO, ci este despre NATO.
Prin urmare, vă aparţine tuturor.
Deschis în Republica Moldova ca un
punct focal, centralizat, de acumulare a
cunoştinţelor despre NATO, misiunea
lui e de a menţine şi a contribui la dezvoltarea relaţiilor de cooperare a parteneriatului dintre Republica Moldova
şi NATO.
Cred că pentru orice ţară este important să aibă o societate bine informată.
În acest context, NATO ar putea oferi
acea asistenţă, care ar ajuta la o înţelegere mai bună a problemelor cel mai
frecvent discutate.
Mă bucur că Guvernul Republicii
Moldova şi-a adus contribuţia în sta-
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bilirea parteneriatului cu instituţiile
NATO şi sper într-o frumoasă şi intensă colaborare pe viitor.

Eugenia Kistruga
viceministrul, Ministerul de
Externe şi Integrării Europene
Sper ca deschiderea Centrului NATO
în Moldova să ofere suficiente oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat între Republica Moldova
şi Alianţa Nord-Atlantică, relaţiile dintre care se construiesc în baza respectării art.11 al Constituţiei Republicii
Moldova şi al Planului Individual de
Acţiuni al Parteneriatului cu Alianţa,
unul din paşii cei mai importanţi în
realizarea angajamentului ţării noastre
în reformarea sistemului de apărare.
Credem că inaugurarea CID NATO
la Chişinău va oferi o platformă adecvată pentru întărirea dialogului între
reprezentanţii diferitor segmente ale
societăţii, atrăgând atenţia cercurilor
academice, politice, cercetătorilor asupra prevederilor din cadrul Planului
sus-menţionat.

Vitalie Vrabie
Ministrul Apărării al
Republicii Moldova
Am o deosebită onoare şi plăcere să reprezint Guvernul Republicii
Moldova la ceremonia de inaugurare a
CID NATO la Chişinău. Evenimentul
reprezintă un pas important în procesul
schimbării în societatea moldovenească
a perceperii imaginii Alianţei NordAtlantice, care a devenit un promotor
al securităţii internaţionale, legat de
valorile democratice, stabilităţii şi respectării drepturilor omului.
Deschiderea Centrului de Informare
şi Documentare este relevantă pentru
că a coincis în acest an cu lansarea unor
obiective, ce ţin de dezvoltarea controlului civil democratic asupra forţelor
armate. Interacţiunea dintre societatea
civilă şi forţele armate, informarea din
prima sursă prin intermediul CID va
servi drept suport pentru savanţi, studenţi şi societatea largă în vederea întăririi încrederii în cooperarea cu statele
membre ale NATO.
Urez colectivului CID NATO mult
succes în realizarea obiectivelor propuse şi-mi exprim convingerea că Centrul
va informa obiectiv şi operativ opinia
publică despre iniţiativele şi activităţile parteneriatului euro-atlantic, contribuind în măsura competenţelor la
soluţionarea problemelor de securitate
regională, internaţională şi naţională.
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Filip Teodorescu
Ambasadorul României în
Republica Moldova
În primul rând, aş vrea să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la
deschiderea CID NATO - autorităţilor
Republicii Moldova, care în dialogul cu
reprezentanţii NATO şi cu Ambasada
României în calitate de punct de contact NATO, au acordat întregul sprijin
la realizarea acestei instituţii. Sincere
mulţumiri Guvernului României, care
a acordat asistenţă în desfăşurarea
activităţii Ambasadei cu mandatul pe
care îl are din partea Alianţei Nord
Atlantice şi nu în ultimul rând, felicitări dlui Radu Gorincioi şi echipei pe care
o conduce pentru entuziasmul pe care
l-au manifestat în realizarea acestei
idei. Dincolo de calităţile manageriale
pe care le-au dovedit, sunt de remarcat
şi capacităţile organizatorice de a contribui la promovarea imaginii „NATO
- o alianţă a valorilor şi a solidarităţii”, de altfel, titlul conferinţei
internaţionale organizate cu prilejul
inaugurării acestui centru.
Mult succes CID NATO în activitatea pe care o va desfăşura în continuare
şi din partea mea Vă asigur că vom
fi alături pentru realizarea scopurilor
propuse.

Gheorghe Rusnac
rectorul USM
Cine putea să-şi imagineze că întro zi va vedea arborate cele 26 drapele
ale statelor membre ale Alianţei NordAtlantice pe un edificiu care aparţine
Centrului NATO la Chişinău? Dar vedeţi că totul este posibil. Mulţumesc reprezentanţilor Ministerului de Externe
şi Integrării Europene, Ministerului
Apărării, Ambasadei României în
Republica Moldova şi personal dlui
Filip Teodorescu, pentru sprijinul adus
la deschiderea acestui centru în incinta
Universităţii de Stat din Moldova.
La rândul nostru am vrea să vă
garantăm că vom asigura condiţii optime pentru ca cititorii, doritorii de a se
documenta despre NATO să găsească
informaţia de care au nevoie, iar angajaţii CID vor face tot posibilul ca acti-

D I G E S T N AT O
vitatea lor să corespundă normelor
democratice, astfel ca despre integrarea europeană să se vorbească în fapte
concrete.

Khatuna Burkadze
Centrul de Informare NATO
din Georgia
Exprim recunoştinţă gazdelor noastre din Moldova pentru invitaţia de
a participa la evenimentele legate de
inaugurarea Centrului de Informare
şi Documentare în Moldova, care are
menirea să ofere populaţiei informaţie
relevantă despre NATO, ceea ce este
foarte important pentru integrarea
Euro-Atlantică.
Referindu-mă la Centrul NATO
din Georgia aş vrea să vă spun că
acesta colaborează foarte activ cu
organizaţiile guvernamentale, instituţiile democratice şi populaţia ţării.
Scopul nostru e de a promova în
societate noţiunea despre ceea ce este
NATO şi beneficiul integrării Georgiei
în NATO. În acest sens, organizăm
cursuri de instruire pentru studenţi,
mese rotunde cu participarea reprezentanţilor sectorului guvernamental, neguvernamental, jurnaliştilor. În
cadrul întrunirilor, participanţii au
oportunitatea de a face un schimb util
de informaţii şi de a afla răspunsuri
la întrebările care îi frământă cel mai
mult.
Urez colegilor din Moldova mult
succes şi sper ca între Centrele NATO
din Moldova şi Georgia să existe o
colaborare cât mai fructuoasă.

Davit Alaverdian
Centrul de Informare NATO
din Armenia
Este un prilej de bucurie să asist la
inaugurarea CID NATO în Moldova,
cu care am dori să iniţiem o colaborare activă. În acest sens, ne-am propus
să discutăm posibilitatea implementării unor proiecte comune, care ar
aprofunda relaţiile noastre de parteneriat.
La 1 noiembrie curent Centrul
NATO din Armenia va împlini un
an de la înfiinţare. Nu avem o experienţă prea mare, dar suntem dispuşi
să o împărtăşim colegilor moldoveni.
Întrucât în spaţiul ex-societic imaginea NATO s-a asociat cu cea a
duşmanului, rolul nostru e de a contribui la schimbarea acestei percepţii.
Câte un pic se pare că ne reuşeşte. În
Armenia activitatea Centrului NATO
se bazează pe colaborarea cu organizaţiile obşteşti din ţară, care activează
în domeniul integrării. La fel, sunt
de menţionat activităţile de informare a populaţiei despre NATO prin
intermediul seminarelor pentru stu-

denţi, cursanţii din instituţiile militare, jurnalişti. Suntem bucuroşi să
colaborăm cu Departamentul pentru
Diplomaţie Publică NATO, care ne
oferă literatură şi toată asistenţa de
care avem nevoie pentru desfăşurarea
activităţilor.
Colaborarea cu centrul NATO din
Moldova sper să fie de bun augur şi

că CID va oferi un plus de valoare la
dezvoltarea acelor cercetări şi la informarea corectă a societăţii noastre a
ceea ce este astăzi NATO. Ne propunem să ne aducem un aport modest,
dar concret în reflectarea relaţiilor
Moldovei cu Alianţa Nord-Atlantică,
monitorizarea procesului de reforme
în sectorul de apărare şi securitate,

benefică pentru toţi.

informarea populaţiei şi includerea pe
agenda discuţiilor a problemelor de
interes comun.
Centrul NATO din Chişinău
a fost inaugurat cu suportul
Departamentului pentru Diplomaţie
Publică NATO, a Ambasadei României
în calitate de punct de contact NATO,
a Ministerului de Externe şi Integrării
Europene, precum şi a tuturor amicilor NATO.
Informaţie pregătită de
Victoria Tataru

Radu Gorincioi
directorul CID NATO în
Moldova

Deschiderea Centrului de
Informare şi Documentare NATO se
înscrie în contextul implementării de
către Republica Moldova a Planului
Individual de Acţiuni, un document
important, ce stă la baza dezvoltării relaţiilor RM cu NATO în cadrul
Parteneriatului pentru Pace.
Alegerea locaţiei în cadrul
Universităţii de Stat din Moldova
nu este întâmplătoare. Este cel
mai important mediu academic din
Moldova şi aflarea noastră aici ne va
permite să dezvoltăm acel potenţial
intelectual pe care Republica Moldova
îl are, inclusiv în contextul cooperării
internaţionale şi afirmării pe arena
internaţională.
Centrul de Informare şi
Documentare NATO este o organizaţie neguvernamentală, obştească,
care-şi propune să informeze societatea civilă despre problematica securităţii în contextul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu Alianţa NordAtlantică. Principiile noastre de bază
sunt informarea, transparenţa şi cooperarea, în baza cărora vom şi clădi
activitatea noastră.
Aş vrea să-mi exprim încrederea

NOTĂ: În cadrul ceremoniei
de inaugurare al CID NATO au
fost acordate premii celor mai
activi jurnalişti, care au reflectat pe parcursul anului 2007
tematica „Relaţiile Moldovei cu
Alianţa Nord-Atlantică: trecut,
prezent şi viitor”. Câştigători
au devenit:
Alexei Lungu, ziarul „Flux”
Victor Nichituş, Radio NOVA
Eduard Maciac, Radio
Moldova
Ludmila Belcencova, NIT
Veaceslav Berbeca, ziarul
„Democraţia”
Alex Monahov şi Ina Rusu,
elevi, Chişinău
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Congresul II
ordinar al Mi[c=rii
Europene din
Moldova
La 21 octombrie, la Chişinău,
a avut loc Congresul II ordinar al Mişcării Europene din
Moldova (MEM). La eveniment au participat peste 40
de delegaţi, reprezentanţi ai
ONG-urilor membre ale MEM
şi a unor ONG-uri candidate,
precum şi oaspeţi de onoare din
partea Mişcării Europene din
România în frunte cu dl Mircea
Constantinescu, preşedintele
MER.
În raportul său de evaluare
a activităţii MEM pe parcursul anilor 2003-2007, dl Oleg
Serebrian, preşedintele MEM, s-a
referit la principalele direcţii de
activitate, relevând importanţa şi
necesitatea consolidării Mişcării,
organizaţie-umbrelă, ce reuneşte
peste 40 de organizaţii neguvernamentale şi asociaţii obşteşti din
Republica Moldova.
Pornind de la obiectivele strategice ale MEM, dl Serebrian a
opinat că, în virtutea faptului că
pe parcursul ultimilor patru ani,
au fost create parteneriate cu
Mişcările Europene din unele ţări
din exterior şi MEM are o imagine favorabilă la nivel naţional
şi internaţional, se impune
totuşi îmbunătăţirea relaţiilor de
comunicare între organizaţiile
membre, astfel ca reprezentanţii
MEM să aibă un acces sporit la
informaţia de interes comun şi să
fie mai activ implicaţi în realizarea scopului major – integrarea
plenară a RM în UE şi promovarea valorilor europene pe întreg
teritoriul ţării.
La rândul său, dl Mircea
Constantinescu, preşedintele
ME din România, a ţinut să
transmită colegilor moldoveni
un mesaj de felicitare pentru
succesele obţinute până acum,
accentuând că între România
şi Moldova ar fi bine să existe
un parteneriat privilegiat, care
ne-ar ajuta să avem o voce mai
puternică atunci când suntem reprezentaţi în structurile
internaţionale.
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Ne-am dori un parteneriat
privilegiat cu Republica Moldova
- Dle Constantinescu, pentru început, Vă rugăm să ne oferiţi câteva
repere despre Mişcarea Europeană din
România, pe care o reprezentaţi...
- Mişcarea Europeană din România
(MER) este membră fondatoare a Mişcării
Europene Internaţionale. Ea este semnatară a documentelor Congresului Europei
de la Haga şi şi-a desfăşurat activitatea
neîncetat până în prezent. Activând până
în 1990 în exil, ulterior şi-a reluat activitatea în mod deschis, militând pentru
aderarea României la UE şi pentru o
Europă unită, care să adune la un loc
toate naţiunile democrate, doritoare de
pace, de respectarea dreptului omului,
a unei economii bazate pe economia de
piaţă, pe principiul pluri-partidismului
etc. Principala sa misiune, după aderarea
României la Uniunea Europeană, este
să pregătească românii ca să facă faţă
şocului post-aderare. Din nefericire, acest
lucru pentru România a fost deosebit de
dureros. Din ţară potenţial beneficiară
a integrării în UE România este acum
plătitoare la UE. Am pierdut multe sute
de milioane în acest an şi prin urmare
trebuie să pregătim populaţia ca să facă
mai bine faţă provocărilor care au urmat
aderării la UE.
- Vă rog să vă referiţi şi la acel
mesaj, pe care l-aţi lansat în cadrul
Congresului II MEM şi, respectiv, să ne
spuneţi despre perspectivele parteneriatului cu ME din Moldova
- Din numele delegaţiei noastre, în
primul rând Vă mulţumim pentru invitaţia de a participa la acest eveniment. Am
venit în această echipă, tocmai pentru a
transmite un semnal important – suntem
alături de Dumneavoastră. Am ascultat
cu mult interes comunicările din cadrul
Congresului şi m-am bucurat să aud
despre colaborarea MEM cu alte Mişcări
Europene. Am sesizat că ME din Estonia

a fost menţionată de mai multe ori. Dar
este nefiresc ca noi să avem o relaţie foarte bună cu Estonia, Letonia şi Lituania şi
să nu avem o relaţie specială şi un parteneriat privilegiat cu Mişcarea Europeană
din Moldova. Tocmai de aceasta am venit
cu un set concret de propuneri pentru a stabili un parteneriat oficial cu
Dumneavoastră. Dorim să instituţionalizăm organisme permanente, care să se
sprijine reciproc. Avem deja propuneri
concrete privind reprezentativitatea mişcărilor noastre în faţa forurilor internaţionale, avem propuneri privind acţiunile
comune care să vizeze libera circulaţie
a studenţilor, o cultură liberă între cele
2 ţări, fără oprelişti vamale şi de vize
etc. Să ne coordonăm mişcările şi să ne
consultăm în ceea ce priveşte problemele
care se ivesc la nivelul MEI.
În context, aş vrea să vă informez că, la
iniţiativa UE, la sfârşitul lunii noiembrie,
România va găzdui o conferinţă internaţională privind politica de vecinătate
şi extinderea est-europeană, la care vor
participa reprezentanţii ţărilor ME esteuropene, care fac parte din aceste comisii, şi ţările care sunt cuprinse în această
politică a UE de vecinătate şi extindere est-europeană (Belarus, Ucraina,
Moldova, Turcia, Armenia, Georgia,
Azerbaidjan). La această manifestare
vor participa: Ministerul de Externe al
României, ambasadorii ţărilor acreditate
la Bucureşti, alte persoane oficiale. Până
la moment, avem deja confirmări din partea Armeniei, Georgiei, Azerbaidjanului,
Ucrainei, Belarus şi îi aşteptăm şi pe
prietenii noştri din Moldova.
- Care sunt impresiile Dvs faţă
de activitatea Mişcării Europene din
Moldova?
- Avem nişte colegi minunaţi.
- Vă mulţumim.
A dialogat Victoria TATARU

Nota Redacţiei: În cadrul Congresului au fost acceptate în calitate de noi organizaţii-membre ale MEM 9 ONG-uri: Asociaţia de Instruire şi Informare Europeană;
Asociaţia pentru Cooperare şi Comunicare Democratică „Dialog” din Cahul; Asociaţia
pentru Dezbaterea Izolării Informaţionale „Ecoul” din Cahul; Asociaţia ProCooperare Regională din Bălţi; Asociaţia Cultural-Sportivă „Baştina”; Clubul de
Retorică şi Dezbateri „Dixi-Club”, Asociaţia Obştească de Tineret şi Adolescenţi din
Mateuţi (Rezina) şi ONG „Pro-Nova” din Nisporeni.
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P R O - S Ă N Ă TAT E A

Supliment al Revistei “FORUM CIVIC” – realizat în cadrul “Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului”, cu suportul Societăţii
Americane de Oncologie (ACS) şi al Uniunii Internaţionale de Luptă Împotriva Cancerului (UICC)

PRO

SĂNĂTATEA

Motto: “Tutunul ucide sub orice formă şi sub orice mască.
Nu te lăsa indus în eroare!”

Î

ncălzirea globală, seceta, cutremurul de pământ, accidentele, stresul, alimentaţia, regimul de muncă şi de
odihnă sunt doar câteva determinante pentru aprecierea calităţii şi speranţei de viaţă a unei persoane. Şi
dacă unele dintre aceste riscuri sunt practic imposibil de a le evita, ce facem, totuşi, cu celelalte, pe care le acceptăm sau ignorăm fără nici o pretenţie doar pentru ca să ne conformăm unor tendinţe, care, de cele mai dese ori,
sunt proaste, întrucât, pe lângă faptul că ne ruinează averea, ne distrug şi sănătatea. Mă refer aici, în primul
rând, la tabagism - singura şi cea mai importantă cauză a maladiilor şi a deceselor premature, ce pot fi prevenite?

Raiul [i iadul fum=torilor
La intrarea în Centrul Comercial
Jumbo din oraşul Chişinău, de ceva
timp, este plasat un afiş, prin care populaţia este informată despre existenţa în
incinta supermarket-ului „Fidesco” din
sectorul Ciocana al capitalei a unei
cafenele pentru nefumători. Cafeneaua
(după cum vedeţi şi din imagine) aparţine reţelei Coffee House, renumită
prin diversitatea tipurilor de cafea servită consumatorilor, dar şi prin oferirea
clienţilor a posibilităţii de a se afuma
cu tot felul de produse de tutungerie
care există pe faţa pământului. De acest
lucru m-am convins singură, urcând
acolo sus, unde duc toate indicatoarele – spre Coffee House VIP Cognac
Bar, considerat de administraţia reţelei drept „prototipul clasic al cafenelei
coloniale” cu „cafea, coniac şi trabucuri
pentru bărbaţi adevăraţi şi femei rafinate”.
Ce înseamnă să fii „bărbat adevărat” şi „femeie rafinată” şi până
astăzi a rămas o enigmă pentru mine...
Totuşi, chiar dacă curiozitatea a fost
cea care m-a făcut să descopăr înşiruirea de baruri şi cafenele, în care
„o lume mondenă, de VIP-uri” îşi dă
întâlniri de afaceri sau pur şi simplu
vin aici să petreacă timpul liber, marea
mea dezamăgire veni... nu, nu de la
imposibilitatea de a „mă simţi un adevărat colonizator”, ci de la neputinţa de
a găsi printre zecile de localuri – unul
(unul singur!), în care fumatul să fie
interzis. Şi cum? cum ar putea să existe
un asemenea local (mă întreb acum),
când în toate celelalte fumatul este
asemeni unei cărţi de vizită? În schimb,
în această atmosferă incitantă, am găsit
un loc special amenajat pentru copii.
Adică, în timp ce părinţii se întreţin cu
ale lor, copiilor li se permite să se joace
nestingheriţi de nimeni sub clăbucii
rotocoalelor de fum, care plutesc în aer.
Frumoasă iniţiativă, n-am ce spune!
COOLmea COOLmei însă e că pe
teritoriul acestor baruri şi cafenele,
pentru fumat se amendează cu 100 de
lei. Aceasta, da!, chiar intervenţie antifumat! Dorind să aflu mai multe detalii,

l-am întrebat pe un supraveghetor de
acolo ce ar însemna această informaţie,
afişată pe pereţii cafenelelor şi oare
e posibil ca cineva să plătească vreo
amendă pentru asemenea trebuşoară,
la care dânsul mi-a replicat: „Fiţi serioasă, doamnă. Unde aţi văzut ca cineva
să fumeze pe coridoare”.
Acum chiar că mă dezmeticisem.
Amenda se dă doar dacă cineva este
prins că-şi aprinde luleaua înainte de
a păşi în localul barului sau, Doamne
fereşte, când iese dintr-un bar ca să
intre în altul. Altfel zis, când se află
în mişcare printre coridoare. În rest,
la măsuţă, pe canapea sau în şezlong
– fiecare poate să fumeze cât poate şi
cât încape, nimeni nu-i va spune nimic,
chiar nici cea mai arhicunoscută frământare de limbă pe care o cunosc şi
copiii de la grădiniţă: „Fumatul dăunează sănătăţii Dumneavoastră”. Şi
aceasta, în timp ce susţinătorii mişcării
antitabagice din majoritatea statelor
lumii luptă pentru respectarea dreptului la un mediu fără tutun; interzic
fumatul în instituţiile publice, la locul
de muncă, în baruri, restaurante, cafenele, hotele; introduc sancţiuni până şi
pentru intoxicarea animalelor domestice cu fumul provenit de la ţigări, sau
pentru aruncarea în stradă a mucurilor
de ţigară... Să lupte, dacă tot altceva
n-au ce face!
Cu totul altă situaţie este la noi
- raiul pentru fumători! Aici industria
tutunului se află în perioada ei de
înflorire pe seama noilor consumatori
de tutun, care îi cad victime în fiecare
zi. Şi oare de ce am fi împotrivă ca
o mână de comercianţi să însuşească
profituri fabuloase pe seama sănătăţii noastre? De ce ne-am îngrijora că
fumatul în mândra noastră ţărişoară
întinereşte? Şi-apoi, oare, se poate să le
spunem comercianţilor de ţigări „verde
în ochi” că sunt criminali sau vânzători
de moarte şi pe lumea cealaltă vor avea
de pătimit? În sfârşit, cui îi pasă de
cohorta de bolnavi oncologici, despre
care specialiştii afirmă că... cancerul
pulmonar cauzat de fumul de ţigară se

află în topul maladiilor oncologice?
Cer scuze dacă v-am plictisit până
acum cu aşa întrebări stupide tocmai pe
Dumneavoastră, cititorii noştri, care, sar putea, de fapt, nici să nu citiţi până la
capăt aceste rânduri (întotdeauna sunt
lucruri mult mai importante de făcut),
dar mite să reacţionaţi printr-o schimbare de atitudine sau comportament.
Mai bine, să-i lăsăm pe actualii diriguitori să ne pună câte un „Veteran” la
fiecare colţ de casă sau bloc (să ne fie şi
de cap şi de picioare!). Mai bine, le-am
spune că ne place situaţia de a cumpăra
din acelaşi butic, de pe aceeaşi tejghea
– ziare, ţigări, dulciuri, spirtoase, prezervative – cum se zice, de toate pentru
toţi. Mai bine, am cere să ni se închidă
hotarele la Nistru şi la Prut, că noi cu
„Leana” şi cu „Doina” nu ne pierdem!
Oricum, trebuie să învăţăm să devenim
„bărbaţi adevăraţi şi femei rafinate”!
Când vom ajunge acest ţel –visul nostru
va fi împlinit! Vom ajunge ceea ce ne
dorim - săraci, bolnavi şi achitaţi! Dar
pentru aceasta – trebuie să fim sârguincioşi ca să obţinem cele mai bune
performanţe!
NOTĂ: După toate câte v-am spus,
aflaţi că nu v-am spus ceea ce-am
avut de spus, adică esenţialul – ÎN
CENTRUL COMERCIAL FIDESCO
DIN SECTORUL CIOCANA AL
CAPITALEI EXISTĂ O CAFENEA
PENTRU NEFUMĂTORI. VĂ
INVITĂM S-0 VIZITAŢI! Comentariile
Dumneavoastră le aşteptăm pe adresa
redacţiei.
Cu prietenie, Victoria Tataru

nr. 10 (24) octombrie 2007 /

FORUM civic

9

O LUME LIBERĂ DE TUTUN!
O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

Spune ce gândeşti!
Nimeni nu se na[te fum=tor
Ion Stavilă,
viceministru,
Ministerul
Reintegrării din
Moldova

Nu accept fumatul

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

Am o atitudine
negativă faţă de
fumători, precum şi faţă de fumat
ca activitate. Consider că fumătorii
manifestă egoism în raport cu cei din
jur: familie, colegi de serviciu etc.
Nimeni nu se naşte fumător, ci se
formează pe parcursul vieţii. Cu cât
vârsta apariţiei acestui viciu este mai
fragedă, cu atât mai periculos este
pentru sănătate. Apoi, este o iluzie că
fumatul poate fi lăsat oricând doreşti.
Cei mai mulţi dintre fumătorii care
doresc sa abandoneze fumatul nu o
pot face din cauza dependenţei. Cât
priveşte egoismul personal, acesta se
manifestă prin faptul că fumătorii
doresc să primească o plăcere uşoară,
fără a se gândi la consecinţe, plăcerea
lor fiind opusă plăcerii altor oameni,
fiindcă fumul de ţigară creează disconfort persoanelor din jur. La fel,

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

egoismul fumătorilor se explică prin
faptul că ei cheltuiesc sume considerabile din bugetul familiei pentru
plăcerea proprie, fără a avea mustrări
de conştiinţă pentru aceasta.

Silvia Grigore,
interpretă
De fapt, îl priveşte pe fiecare ce
face cu sănătatea
sa. Personal, nu
accept fumatul. În
primul rând, din cauza că poluează
mediul. Poate cuiva îi sună ciudat
această frază a mea, dar fiind biolog de
specialitate, înţeleg ce spun şi anume
că problema tabagismului trebuie privită într-un context mult mai larg.
În al doilea rând, fumătorii afectează
sănătatea celor din jur, expunândui la fumatul pasiv. Cu regret, acest
lucru, încă nu este conştientizat nici
de fumători, nici de nefumători. Dar
adevărul e că expunerea involuntară
la fumul de ţigară este o problemă la
fel de gravă ca şi tabagismul.

R=va[... ]ndurerat

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

O P I N I A TA C O N T E A Z Ă !

Acum câteva zile am trecut pe la supermarket-ul „Fidesco” din sectorul Botanica al
capitalei. Căutând un ceai englezesc mai bun,
căruia îi dau preferinţă, atenţia mi-a fost atrasă de mai multe brichete, care, asemeni unor
accesorii, străluceau anexate de pachetele de
ceai. Neînţelegând gluma, am întrebat personalul supermarket-ului ce vrea să însemne
aceasta? Mi s-a explicat că în super-market,
o oarecare organizaţie (căreia nu i-au dat
numele) desfăşoară o acţiune de promovare a
noului produs de ceai, acţiune coordonată cu
administraţia magazinului.
Înţelegând că în economia de piaţă, fiecare
producător are dreptul să-şi promoveze cum
poate mai bine noile sale produse, totuşi, nu am
priceput, de ce organizatorii acţiunii în cauză
au decis să încleie de pachetele de ceai brichete
şi nu altceva, spre exemplu, o ciocolată, un pix,
un carneţel, un prospect care să conţină întreaga gamă de produse de ceai a producătorului
respectiv? Întotdeauna am fost de părerea că
suntem manipulaţi şi devenim victimele campaniilor de marketing, dar acest exemplu m-a
convins deplin. Eu nu cumpăr ceai ca să mă
apuc de fumat... Or, anume acesta este primul
lucru ce mi-a trecut prin minte atunci când am
văzut brichetele anexate de pachetele de ceai.
Daniela Gorincioi
Chişinău
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Copiii - copia p=rin\ilor
Cornelia
Cozonac,
preşedintele
Centrului de
Investigaţii
Jurnalistice
Cel mai rău lucru
este atunci când un bărbat fumează în
preajma soţiei însărcinate sau a copiilor. Din păcate, un asemenea tablou nu
e o raritate pentru Republica Moldova.
Zilnic, în parcurile capitalei, vezi tătici
cu ţigara în gură care işi plimbă pruncii la “aer curat”. Şi mai rău e când
fumează mămicile cu burtică sau cu
prunci în braţe. Într-o astfel de familie
şi copiii vor urma exemplul părinţilor.
Educaţia antifumat trebuie să înceapă
de la cea mai fragedă vârstă şi neaparat trebuie făcută de părinţi. Iar exemplul unui părinte care nu fumează este
cel mai bun pentru copil.
Părerea mea e că mai întâi trebuie
să educăm părinţii să înţeleagă cât
de mult le daunează celor apropiaţi
atunci când fumează ca să putem
salva generaţiile tinere.

PETIŢIE
]mpotriva particip=rii campionului
Roger Federer la turneul de tenis
Davidoff Swiss Indoors
Peste 400 de lideri de organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, activişti în domeniul controlului
tutunului din lumea întreagă, printre care şi Centrul
de Informare, Instruire şi Analiză Socială „CAPTES”
din Moldova, au semnat o petiţie împotriva participării
tenismanului Roger Federer la turneul Davidoff Swiss
Indoors, planificat pentru 20-28 octombrie în Basel,
Elveţia.
Liderul clasamentului mondial masculin la tenis
Roger Federer este rugat să-şi suspendeze participarea la
competiţiile respective pe motiv că acestea se desfăşoară
sub numele Davidoff cunoscut drept marcă a fabricii de
ţigări, ceea ce ar face ca imaginea celebrului campion să
se asocieze cu producătorul de tutun şi astfel să fie promovat un produs care este dăunător pentru sănătate.
Fiind un nume care a marcat tenisul de performanţă, virtuosul Roger Federer şi-a făcut milioane de fani
în toată lumea. Cei mai mulţi dintre ei sunt din rândul
tinerilor, care, simţindu-se atraşi de popularitatea sportivului, vor încerca să copieze tot ce este legat de numele
idolului lor. Să amintim aici că potrivit statisticilor, la
nivel global, mai mult de 20 de milioane de tineri devin
fumători în fiecare an, iar circa 5 milioane persoane
decedează în decursul unui an din cauza afecţiunilor
provocate de fumul de ţigară. În cazul în care nu vor fi
întreprinse măsuri eficiente de contracarare a tabagismului, către anul 2030 aceste cifre se pot dubla.

S Ă N Ă TAT E

FLASH...

Cercet=torii explic= fenomenul
poftei pentru ciocolat=

U

n studiu a evidenţiat faptul
că un tip de bacterii din sistemul digestiv este direct legat de
pofta pentru ciocolată. Toată lumea
are un sistem vast de microorganisme
în intestine, dar oamenii care tânjesc
zilnic după ciocolată au alte colonii
de bacterii, faţă de oamenii care sunt
imuni la pofta pentru acest aliment.
Acest lucru poate fi răspunzător şi
pentru alte tipuri de alimente. De aici
ar putea lua naştere noi tratamente pentru obezitate, prin schimbarea
trilioanelor de bacterii care trăiesc în
intestin şi stomac. Studiul a apărut în
Journal of Proteome Research.
Studiul a fost amânat timp de un
an, deoarece nu au fost găsiţi 11 bărbaţi care nu consumă ciocolată. Sunil
Kochar, coautorul studiului, a comparat urina de la 11 bărbaţi, indiferenţi
la alimentul maroniu şi dulce, cu cea
a 11 indivizi similari, care consumau
ciocolată în mod frecvent.
Omul de ştiinţă a descoperit că

mai multe substanţe din produşii de
metabolism erau diferite la cele două
grupuri. De exemplu, acidul aminoglicinic se găsea în cantitate mai mare
la iubitorii ciocolatei, în timp ce la
persoanele care nu consumau acest
aliment taurina era prezentă în concentraţii mai mari. De asemenea, iubitorii de ciocolată aveau un nivel scăzut
al colesterolului nociv LDL.
Sursa: “Journal of Proteome
Research”

Rujurile con\in plumb

V

eşti alarmante au
fost făcute publice de o organizaţie americană
pentru protecţia
consumatorilor, care a informat că
mai bine de jumătate din rujurile
testate conţineau plumb, iar produsele unor firme cunoscute ca L’Oreal,
Cover Girls sau Christian Dior au
chiar mai mult plumb decât celelalte.
Potrivit yahoo.news.com, în cadrul
Campaniei pentru cosmetice sigure
au fost testate 33 de mărci diferite de produse de înfrumuseţare, iar

în 61% dintre rujurile analizate s-a
depistat plumb în proporţii variabile,
de la 0,03 la 0,65 unităţi pe milion.
“Rujurile, la fel ca şi bomboanele sunt
înghiţite, iar o treime din rujurile
testate conţineau mai mult plumb
decât limita admisă pentru acadele”,
se spune în raportul realizat de organizaţia americană. În trecut, plumbul
era un ingredient folosit frecvent în
rujul de buze, dar din cauza toxicităţii, autorităţile au decis să îl interzică.
Totuşi, unele firme de cosmetice continuă să îl folosească, chiar dacă în
cantităţi foarte mici.
După www.yahoo.news.com

Dintre nefumători, femeile se îmbolnăvesc
mult mai frecvent de cancer pulmonar
Rezultatele unei noi metaanalize confirmă observaţia că în rândul
nefumătorilor femeile se îmbolnăvesc
mult mai frecvent de cancer pulmonar decât bărbaţii. Fumatul a rămas
principala cauză a cancerului pulmonar, notează cercetătorii în Journal of
Clinical Oncology. Totuşi, puţine studii au evaluat până acum incidenţa
acestei boli maligne la nefumători.
Dr. Heather A. Wakelee de la
Stanford University School of
Medicine din California şi colegii ei
au analizat şase studii epidemiologice
pentru a urmări apariţia cancerului

pulmonar la persoane care nu au
fumat niciodată. Conform rezultatelor, formele de cancer care afectează
nefumătorii sunt diferite de cele care
apar în mod tipic la fumători. De
exemplu, tumorile nefumătorilor răspund altfel la inhibitorii receptorilor
de EGF (epidermal growth factor) şi
aspectul histologic prezintă mult mai
des adenocarcinom.
Patogeneza cancerului pulmonar
la nefumători nu este complet înţeleasă nici în prezent, dar fumatul pasiv
probabil joacă un rol important.
www.postamedicala.ro

ANOREXIE. Femeile care suferă de anorexie (lipsa poftei de mâncare) percep gustul alimentelor altfel decât cele care nu au asemenea
tulburări alimentare. Cercetătorii
americani au efectuat un studiu la
care au participat femei anorexice.
Cu ajutorul unei aparaturi speciale,
cercetătorii au analizat activitatea
cerebrală a femeilor, măsurând reacţiile creierului la un gust plăcut
(zahăr) şi unul neutru (apă distilată). Anorexicele au avut aceeaşi reacţie atât la gustul zahărului, cât şi la
gustul apei. Motivul? Zona creierului
responsabilă de perceperea gustului
alimentelor suferă unele modificări
în cazul anorexiei.
CANCER DE SÂN. Potrivit
statisticilor, numărul deceselor prin
cancer de sân scade în medie cu 2%
pe an. Această tendinţă se explică
prin diagnosticul precoce şi accesul
la tratamente de ultimă generaţie.
Dr. Harmon Eyre de la Societatea
Americană de Oncologie afirmă că
în prezent speranţa de viaţă a femeilor diagnosticate cu cancer mamar
este mai mare decât acum câţiva
ani. Studiul “Breast Cancer Facts %
Figures” arată că în 2007 vor fi diagnosticate numai în SUA aproximativ
180.000 de noi cazuri de cancer de
sân.
TABAGISM. Riscul de cancer
pulmonar în cazul fumătorilor se
menţine toată viaţa, chiar dacă aceştia
renunţă la un moment dat la tutun,
informează revista “Nature”. Prof.
Raj Chari şi echipa sa de la British
Columbia Cancer Research Centre
din Vancouver au analizat genele responsabile de activitatea respiratorie
în cazul unor grupuri de persoane
care nu au fumat niciodată, fumători
şi foşti fumători. “Am constatat că
gena 124 rămâne cu anomalii la foştii
fumători”, a afirmat Chari.
ALCOOLISM. Pe sticlele de
alcool comercializate în Franţa au
început a fi inscripţionate mesaje
sanitare privind riscurile consumului de alcool la femeile însărcinate.
Mesajele se prezintă sub forma unor
pictograme ilustrând interzicerea
alcoolului în timpul sarcinii şi următoarea frază: “Consumul de băuturi
alcoolice în timpul sarcinii, chiar şi în
cantităţi mici, poate avea consecinţe
grave asupra sănătăţii copilului”.
Pagină pregătită de
Veronica GORINCIOI
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ

С нового года акциз на сигареты в Молдове будет взиматься
якобы в соответствии с европейскими стандартами

С

огласно новой статье 123-1
Налогового кодекса, акциз на
сигареты с фильтром будет состоять
из двух слагаемых: фиксированной
ставки - 6 леев на 1000 шт., применяемой при импорте или при отгрузке сигарет из подакцизного помещения, и адвалорной - 3% от максимальной розничной цены, в которую
включены все торговые надбавки.
Максимальную розничную цену на
табачные изделия «в ассортименте»
будут устанавливать производители
и импортеры сигарет. И чем дороже
сигареты, тем больше будут акцизные платежи. В первоначальном
варианте законопроекта Минфин
предлагал ставку 2 лея на 1000 шт.
плюс 3% от максимальной розничной цены, одобренную минсельхозом
и местным производителем, продукция которого относится к нижнему
ценовому сегменту рынка. Но потом
к процессу обсуждения документа
подключилось «импортно-сигаретное лобби», сумевшее убедить
большинство участников дискуссии
в необходимости изменить ставку
налога, с тем чтобы затем «постепенно увеличивать». Хотя, справедливости ради стоит отметить, что отношение мировых производителей к
обсуждавшимся ставкам зависело
от их «портфеля»: если в нем преобладают дорогие марки, выгоднее
низкая адвалорная составляющая, и
наоборот.
ведение новой системы расчета акциза на табачные
изделия чиновники объясняют процессом гармонизации молдавского
законодательства в части акциза
на табачные изделия с действующим в ЕС. В самом деле, Директива
№ 92/79/ЕЕС от 19 октября 1992
года предусматривает «комбинированную» ставку акциза из фикси-

В

рованной и адвалорной составляющих. Разница между молдавской и
европейской системами - в размере
ставок, и главное - в проигнорированном у нас строгом регламентировании доли акциза в розничной цене
сигарет. В Европе в цене сигарет,
относящихся к наиболее предпочитаемой ценовой категории, должно
быть не менее 57% акциза. В результате, во Франции акциз исчисляется
в размере 15 евро на 1000 шт. плюс
57,97% от максимальной стоимости
розничной продажи, в Италии - 6,39
евро плюс 54,74%, в Венгрии - 26,98
евро плюс 27,75%, в только что вступившей в ЕС Румынии - 20,89 евро
плюс 27%, соответственно. У нас
при цене в 10 леев акциз составит
0,42 лея, так что доля акциза в розничной цене пачки сигарет будет
составлять 4,2%. Для более дорогих
марок - немногим более.
тавки диктует уровень жизни,
говорят молдавские специалисты. Увеличение доли акциза в
розничной цене сигарет приведет к
тому, что из соседних государств (и
не только из них) к нам хлынет контрабандный товар, считают специалисты, и справиться с этим потоком,
в том числе через Приднестровье,
будет очень непросто. Снова «расцветет» уличная торговля, курить
меньше у нас не станут, отечественный производитель не выиграет,
а потери бюджета не ограничатся
только акцизами. Расширение налогооблагаемой базы станет следствием официального декларирования
максимальной розничной цены: при
нынешней системе (6,5 леев/1000
шт. + 3%, но не менее 8,7 леев
на 1000 шт.) - процентная ставка,
как и фиксированная, применяется
к цене инвойса - недобросовестные
импортеры могут минимизировать

С

инвойсную цену при уплате акциза, а розничную цену взвинчивать
«до бесконечности». Так что новая
формула хороша еще и с позиций
ценового регулирования и прозрачности рынка сигарет: контроль цен
сможет происходить, в том числе, на
уровне потребителя, которому будет
известна максимально возможная
стоимость сигарет.
http://akcyz.com.ua/
(Экономическое обозрение)

КОММЕНТАРИЙ. Ставка
акцизного налога на 1000 сигарет
в Молдове будет равна 21 лею (для
сигарет ценой 10 лей или 0,6 евро
за пачку) или 1,28 евро. Согласно
же Директиве ЕС 2002/10, минимальная ставка акциза равна 64
евро, то есть молдавская ставка
ниже МИНИМАЛЬНОЙ европейской ставки ровно в 50 раз, и
говорить о европейских стандартах никак нельзя. Что же касается
контрабанды от соседей, то ставки
налога в Румынии указаны выше,
а в Украине в настоящее время для
пачки ценой 4,3 гривны (= 10 леев)
ставка акциза равна 0,69 гривны
(= 1,6 лея), то есть превышает молдавскую (0,42 лея) в четыре раза.
Это означает, что повышение ставки акциза на сигареты в Молдове
еще вчетверо никак не повлияет
на поток контрабандных сигарет В
Молдову (хотя приведет к снижению контрабанды ИЗ Молдовы).
К сожалению, пока дискуссия о
ставках налога в Молдове ведется
только между местными производителями и «импортно-сигаретным
лобби», без участия «лобби здоровья», ожидать радикальных шагов
по приближению ставок акциза
если не к европейским, то хотя бы к
украинским, не приходится.

В Молдавии будет введен запрет на рекламу табачных изделий
В Молдавии будет запрещена любая реклама табачных изделий, в том числе организация различных розыгрышей с выдачей призов и спонсирование различных
массовых спортивных или артистических мероприятий.
Как сообщили в правительстве республики, это предусматривает национальная политика в области здоровья
«Общество без табака, злоупотребления алкоголем и
наркотиками».
Программа рассчитана на 15 лет. В документе отмечается, что предупредительные надписи, наносимые в обязательном порядке на упаковки табачных изделий, будут
изменены и приведены в соответствие с положениями
конвенции Всемирной организации здравоохранения по
контролю над табаком. Также в Молдавии планируется
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ужесточить законодательство, запрещающее продажу
табачных изделий несовершеннолетним. В частности,
будет запрещена розничная торговля табачными изделиями вблизи учебных заведений. В то же время документ
предусматривает внедрение современных технологий
по изготовлению табачных изделий в целях снижения содержания вредных веществ в табачных изделиях. Национальная политика в области здоровья также
предусматривает введение в Молдавии строгого запрета
на рекламу и пропаганду алкогольных напитков среди
молодежи. На упаковки алкогольной продукции будут
наноситься дополнительные предупредительные надписи о вредных последствиях употребления алкоголя.
http://www.rbc.ua/rus/newsline

DIGEST

Ziua Interna\ional= a P=cii s=rb=torit= la FRI{PA
În anul 1981, Adunarea Generală
a ONU a decis prin Rezoluţia 36/67 ca
în fiecare an a 3-a marţi din luna septembrie, să fie dedicată comemorării şi
întăririi idealului de pace între toate
ţările şi popoarele lumii. În anul 2001,
Adunarea Generală al ONU a adoptat
Rezoluţia 55/282 declarînd 21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii.
Cu această ocazie, la iniţiativa cadrelor didactice şi voluntarilor Centrului
Programelor de Contribuţie Civică
(CEPO), pentru prima dată în incinta
Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe
Politice şi Administrative (FRIŞPA,
USM), această zi a fost marcată printr-

o serie de evenimente. Scopul acestor
evenimente a fost: conştientizarea de
către studenţii de la FRIŞPA a propriei
implicări în procesul de promovare a
ideii de pace şi creare a unei societăţi
autohtone paşnice multiculturale în
care fiecare cetăţean să-şi poată dezvolta şi realiza potenţialul prin propria
contribuţie la atingerea binelui comun
al societăţii.
Partea cea mai importantă a evenimentului au constituit-o cele 2 prelege-

ri pentru studentii din anii I–III şi studenţii anilor IV–V (specialităţile relaţii
internaţionale, administrare publică,
politologie şi educaţie civică) cu reprezentanţii a 3 organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care
promovează cultura păcii: PROMOLEX,
CREDO şi Asociaţia Tinerilor din stînga Nistrului. Prelegerile au început
început cu prezentarea datelor generale despre Ziua Internaţională a Păcii, a
scopului şi obiectivelor acesteia. Cristian
Zilberberg, reprezentantul Centrului
de Resurse pentru Drepturile Omului
(CREDO) a facut o prezentare despre
impactul muzicii din întreaga lume
în promovarea şi
menţinerea păcii
din perspectivă
istorică. Studenţii
au fost informaţi
despre evenimentele recente organizate în Moldova
de către aceste
centre, în vederea
promovării ideii
de pace. Acestea
au fost: Vadul lui
Woodstock şi Sesiunea Muzică pentru Pace şi Integro - 2007, ce aveau
ca generic unirea celor 2 maluri prin
intermediul muzicii, ca alternativă de
soluţionare al conflictului din regiune.
Olga Manole, reprezentanta Centrului de Resurse pentru
Promovarea Drepturilor Omului în
Transnistria (PROMOLEX) a vorbit
despre activitatea şi serviciile prestate
de către această organizaţie, menţionînd
asistenţa juridică gratuită oferită, pro-

gramele de dezvoltare a societăţii civile
din Transnistria, etc. Petru Bondari,
preşedintele Asociaţiei Tinerilor din
Stînga Nistrului, a povestit despre proiectele realizate de asociaţia pe care o
conduce timp de 2 ani, în special a prezentat detalii de la cea de-a 3-a ediţie a
concertului rock Integro 2007.
Conform agendei evenimentului la
ora 12.00 a fost păstrat un minut de
reculegere alături de întreaga comunitate internaţională.
În acelaşi timp, pe panourile informaţionale ale Centrului Programelor de
Contribuţie Civică (CEPO) din incinta
FRIŞPA (blocul 6, USM) a fost prezentată Expoziţia de Ziua Internaţională
a Păcii. Materialele informaţionale au
cuprins date despre scopul şi obiectivele Comisiei ONU pentru construirea
păcii, iniţiativele Alinţei Globale pentru Departamente şi Ministere a Păcii
(www.mfp-dop.org), instituţii şi organizaţii internaţionale care efectuează
cercetări în domeniul păcii (PATRIR,
Transcend University, Institutul
Internaţional de Studii de Pace din
Oslo, etc.). Informaţia a fost selectată
şi prezentată în limbile română, rusă
şi engleză, pregătită de către grupul de
iniţiativă compus din 6 studenţi: 3 din
grupa română şi 3 din grupa rusă.
În finalul acestui articol, putem
constata că soluţionarea conflictului
transnistrean din R. Moldova ar putea
fi facilitată prin promovarea culturii
păcii în inimile oamenilor de pe ambele
maluri ale rîului Nistru.
Ghenadie SLOBODENIUC, drd.,
lector universtar,
Ludmila MUNTEANU, studentă

Parteneriate pentru solu\ionarea problemelor comunitare
În perioada 6-7 octombrie, în
cadrul seminarului “Parteneriatul
în soluţionarea problemelor comunitare”, tinerii, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi grupurilor de iniţiativă, din regiunea
rurală a r. Cahul şi-au dezvoltat
abilităţile de stabilire şi dezvoltare
a parteneriatului între ONG, APL şi
alţi actori sociali.
Activitatea a fost organizată
de către Institutul de Instruire în
Dezvoltare “MilleniuM” în parteneriat cu Direcţia Tineret şi Sport a
Consiliului Raional Cahul şi Centrul
Regional de Resurse pentru Tineri
“Impuls” din Cahul în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor
de angajare civică a tinerilor asociaţi din regiunea rurală a raionului

Cahul”, finanţat de Banca Mondială
- Oficiul din Moldova.
Acest proiect este o iniţiativa a
Institutului „MilleniuM” care vine
drept răspuns la necesităţile de
angajare civică a tineretului rural.
În cadrul proiectului se desfăşoară
un curs de instruire avansată (format din 6 module) care va consolida
capacităţile de angajare civică a
tineretului din regiunea rurală a r.
Cahul. În cadrul activităţii, tinerii
din r. Cahul şi-au aprofundat cunoştinţele cu privire la principiile unui
parteneriat eficient, în ce condiţii se
stabileşte un parteneriat, principiile
unui parteneriat funcţional avantajele şi riscurile parteneriatului.
La finele instruirii, în calitate de
lucru pentru acasă, beneficiarii vor

desfăşura activităţi de stabilire şi
dezvoltare a unui parteneriat dintre
ONG, APL şi alţi actori sociali din
comunitate pentru implementarea
proiectelor de angajare civică a tineretului rural din r. Cahul.
Vitalie CIRHANA,
ID”MilleniuM”
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VIZIUNEA: schimbarea pe care o vom produce
Dacă vrem să avem succes, nu
ne putem permite să acţionăm fără
să ne gândim. Pentru că lucrurile
făcute pe negândite sunt, de obicei,
un eşec. În primul rând, trebuie să
ne găsim un scop, o viziune a problemei, o concepţie pe care vrem să
o recunoască toată lumea, că doar,
sincer vorbind, nu vrem să facem
această strategie numai pentru a o
arăta primarului?

"

Viziunea este schimbarea pe care vrem să o
producem.

"

Este lesne de observat faptul că
viziunea este o idee destul de largă,
un ideal spre care tindem, un orizont
spre care privim. „Larg” nu înseamnă neapărat şi „mare” – viziunea
organizaţiei trebuie să i se potrivească, să reflecte potenţialul său.
Viziunea nu trebuie să reflecte, în
mod neapărat, o valoare general recunoscută şi acceptată. Uneori ea este
chiar destul de sfidătoare, cum ar fi,
de exemplu, filosofia unei iniţiative canadiene, numită “Buy Nothing
Christmas” (Crăciun fără cumpărături), care optează pentru decomercializarea sărbătorii Crăciunului.

Numele conteaz=

De exemplu, viziunea unei asociaţii a părinţilor, care au în familie
un copil cu necesităţi speciale, ar
putea fi „persoanele cu necesităţi
speciale trebuie protejate, dar nu şi
excluse”. Un ONG care se ocupă de
domeniul drogurilor, sau HIV Sida
ar putea avea viziunea că „un mod
sănătos de viaţă este în avantajul
tuturor – al persoanei şi al întregii
societăţi”.

Denumirea organizaţiei contează
mai mult decât s-ar putea crede. Nu
în zadar se spune că felul în care va
naviga corabia depinde de felul cum
a fost ea numită. Trebuie să ştii să
selectezi acele cuvinte care să aibă
un sens anume pentru oameni, chiar
dacă eşti tentat să botezi organizaţia
în cinstea fondatorilor şi să-i spui
„V&V – Victor şi Vasile”. Dacă pentru oamenii din Moldova cuvântul

“fazendă” a obţinut o conotaţie pozitivă datorită filmului „Roaba Izaura”,
ziarul care scria despre grădinărit
şi-a ales denumirea ”Fazenda”. Fără
a-şi pune întrebarea dacă loturile pe
care le deţineau cititorii lui erau cu
adevărat “fazende”. Important era
cu totul altceva—de a “ambala” întrun cuvânt cât mai atrăgător un produs. Aşa cum un automobil numit
Jaguar pare mai mare şi mai rapid,
un lot de 6 ari numit „fazendă” pare
în mintea omului o proprietate de
milioane.

MISIUNEA: cauza pentru care luptăm

Misiunea organizaţiei rezulta din viziunea ei şi temele pe care le alege pentru campaniile sale de comunicare.
Însă, de foarte multe ori misiunea unei organizaţii este
chiar mai importantă şi mai cunoscută decât viziunea sa.
Acest lucru se întâmplă, mai ales, în cazul unor organizaţii care există pentru a se implica în soluţionarea unor
probleme globale, mereu actuale. Protecţia mediului,

"

Nici o misiune nu este
IMPOSIBILĂ!

"

corupţia, drepturile omului, traficul de fiinţe umane,
cataclismele naturale şi consecinţele sale, iată o listă
aproximativă a acestora.
GreenPeace, Medici fără frontiere, Amnesty
International, – iată câteva dintre organizaţiile care s-au
făcut cunoscute şi recunoscute în întreaga lume anume
datorită misiunilor sale.
Misiunea organizaţiei “Medici fără frontiere” este de
a acorda asistenţă medicală în zonele conflictelor armate
şi în cele care au suferit de pe urma calamităţilor naturale. Binecunoscuta organizaţie ecologistă Greenpeace îşi
formulează misiunea astfel: noi existăm pentru a scoate
în vileag crimele ecologice şi pentru a sfida guvernele
şi marile corporaţii atunci când acestea nu au grijă de
mediu şi de viitorul nostru.
Misiunea organizaţiei Amnesty Internacional este
să cerceteze şi să acţioneze acolo unde este necesar să
se prevină sau să se pună capăt gravelor abuzuri comise împotriva integrităţii fizice şi mentale, libertăţii de
expresie şi conştiinţă a persoanei.
Chintesenţa organizaţiilor care sunt cunoscute datorită misiunii sale este lupta. Aceste organizaţii sfidează,
protestează, învinuiesc, unde este cazul, şi de foarte
multe ori activiştii lor sânt persecutaţi.
După Ghidul „Cum să comunicăm eficient”
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УГОЛОК НПО

Жизненный цикл проекта
Любой проект проходит
через определенные фазы
в своем развитии. Стадии
жизненного цикла проекта
могут различаться в
зависимости от сферы
деятельности и принятой
системы организации
работ. Однако, у каждого
проекта можно выделить
начальную стадию, стадию
реализации проекта и
стадию завершения работ
по проекту. Это может
показаться очевидным,
но понятие жизненного
цикла проекта является
одним из важнейших для
менеджера, поскольку
именно текущая стадия
определяет задачи и виды
деятельности менеджера,
используемые методики
и инструментальные
средства. Руководители
проектов разбивают
цикл жизни проекта
на четыре крупных
этапа: формулирование
проекта, планирование,
осуществление и завершение.
Формулирование проекта
по существу подразумевает функцию выбора проекта. Проекты
инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно
удовлетворить. Однако, в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится
делать выбор. Одни проекты
выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя
из наличия ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности
удовлетворения одних потребностей и игнорирования других,
сравнительной эффективности
проектов. Решения по отбору проектов к реализации тем важнее,
чем масштабнее предполагается
проект, поскольку крупные проекты определяют направление
деятельности на будущее (иногда
на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы. Определяющим показателем
здесь является альтернативная
стоимость инвестиций. Иными

словами, выбирая проект “А”, а
не проект “В”, организация отказывается от тех выгод, которые
мог бы принести проект “В”. Для
сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анализа,
включающие в себя финансовый,
экономический, коммерческий,
организационный, экологический,
анализ рисков и другие виды анализа проекта. Системы для пла-

нирования и управления проектами на этой стадии как правило используются в ограниченном
виде, поэтому, мы не будем более
подробно останавливаться на данных методах.
Планирование. Пла нирование в том или ином виде производится в течении всего срока
реализации проекта. В самом
начале жизненного цикла проекта
обычно разрабатывается неофициальный предварительный план
- грубое представление о том, что
потребуется выполнить в случае
реализации проекта. Решение о
выборе проекта в значительной
степени основывается на оценках предварительного плана.
Формальное и детальное планирование проекта начинается
после принятия решения, о его
реализации. Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (работы) и их
взаимная зависимость. Именно на
этом этапе используются системы
для управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки формального плана: средства
построения иерархической структуры работ, средства назначения
и гистограммы загрузки ресурсов.
Как правило, план проекта не
остается неизменным, и по мере
осуществления проекта подверга-

ется постоянной корректировке с
учетом текущей ситуации.
Осуществление. После утверждения формального плана на
менеджера ложиться задача по его
реализации. По мере осуществления проекта руководители обязаны постоянно контролировать ход
работ. Контроль заключается в
сборе фактических данных о ходе
работ и сравнении их с плановыми. К сожалению, в управлении
проектами можно быть абсолютно
уверенным в том, что отклонения
между плановыми и фактическими показателями случаются всегда. Поэтому, задачей менеджера
является анализ возможного влияния отклонений в выполненных
объемах работ на ход реализации
проекта в целом и в выработке
соответствующих управленческих
решений. Например, если отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, может
быть принято решение об ускорении выполнения определенных
критических задач, за счет выделения на них большего объема
ресурсов.
Завершение. Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект заканчивается, когда
достигнуты поставленные перед
ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях,
когда принимается решение прекратить проект до его завершения
по графику. Как бы то ни было,
но когда проект заканчивается,
его руководитель должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. Конкретный характер этих обязанностей зависит от
характера самого проекта. Если
в проекте использовалось оборудование, надо произвести его
инвентаризацию и, возможно,
передать его для нового применения. В случае подрядных проектов
надо определить, удовлетворяют
ли результаты условиям подряда
или контракта. Может быть необходимо составить окончательные
отчеты, а промежуточные отчеты
по проекту организовать в виде
архива.
По материалам:
www.pmcentre.ru
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Молодежь в поисках профессии
Ценность семени определяется его плодоношением,
Ценность человека состоит в пользе, которую он
может принести своему ближнему
Родиться, жить, пить и, в конце концов, умереть,
может и насекомое…
Человек должен прожить жизнь, которая могла
быть полезной окружающим,
по-настоящему духовную жизнь!
(Гарибальди)

Выбор профессии является достаточно трудной проблемой, которую должна решить молодежь, которая не
имеет профессиональной зрелости, не имеет опыта принятия решений и не располагает необходимой информацией. Выбор профессии для новых поколений должен
стать одной из главных забот руководителей государства.
Это необходимо в условиях гибкого, и в большой степени, непредсказуемого рынка труда, который находится в
постоянном изменении. Действия по ориентации преследуют личное развитие и наделение знаниями и умениями для
эффективного выбора собственной карьеры.
Семьи, школы и учреждения с социальным характером
пытаются помочь детям, вооружая из знаниями, умениями
и навыками, но, к сожалению, они страдают от отсутствия
методологии. На помощь приходят неправительственные
организации, которые проводят летние школы, семинары,
тренинги и предоставляют адекватные и хорошо структурированные материалы. В данной проблеме, организации
гражданского общества помогают нам, организуя тренинги
по профессиональной ориентации, с участием специалистов. В ходе сессий затрагиваются ключевые составляющие

профессиональной ориентации: самопознание, автономия,
информирование, существенные связи по сотрудничеству,
способность принятия решений, умения, навыки, способность планирования профессиональной жизни, призвание,
интересы, эмоциональное отношение при выборе профессии, ответственность, инициатива, гибкость и мотивация.
Учащимся предоставляется тесты по определению
профессиональных интересов, навыков и стиля принятия решений. Ученики вместе с координаторами разрабатывают алгоритмы поиска профессии/места работы,
идентифицируют главные препятствия, стереотипы при
выборе профессии. Группы делают портреты личности и
умений работодателя, работника и безработного, а также
разрабатывают рейтинги самых популярных профессий.
Администрация теоретического лицея Дороцкая приветствует инициативы, направленные на поддержку и развитие молодежи в профессиональном плане и выражает
готовность сотрудничать в эффективной реализации этих
идей.
Наталья КОНСТАНТИНОВА, Психолог ТЛ Дороцкая
/ По материалам Бюллетеня ЦРРП № 10, 2007/

Probleme depistate în localităţile limitrofe zonei de securitate
La 5 octombrie curent, Asociaţia
„Promo Lex” în colaborare cu Centrul
de Drept Căuşeni a organizat în or.
Căuşeni conferinţa regională cu genericul „Libertatea şi siguranţa persoanei în
localităţile limitrofe zonei de securitate”.
În cadrul conferinţei au fost discutate
problemele grave, cauzate de inacţiunile
autorităţilor constituţionale şi acţiunile
celor ilegale de la Tiraspol.
În opinia participanţilor, cea mai gravă
problemă este vacuumul informaţional, instaurat în special în localităţile
raionului Căuşeni: Copanca, Chircăeşti,
Fîrlădeni şi Hagimus. De cca.15 ani de
zile, locuitorii acestor sate, practic nu
au acces deplin la informaţiile difuzate
de posturile naţionale de televiziune şi
radio, emisia cărora este bruiată de către
structurile speciale din regiunea transnistreană.
O altă problemă sesizată este lipsa
cu desăvârşire a unei rute de transport, care ar asigura deplasarea locuitorilor din satele menţionate spre centrul
raional Căuşeni. În aceste circumstanţe,
locuitorii din această zonă a ţării sut

16

Гражданский ФОРУМ

revoltaţi de faptul că se pot deplasa mai
liber spre or.Tighina şi Tiraspol decât
spre centrul raional sau spre capitală.
Deasemenea, funcţionarii locali, din
4 localităţi ale r. Căuşeni, prezenţi la conferinţa regională, au menţionat faptul că
toate aceste localităţi sunt slab subvenţionate, iar infrastructura acestora
este mult mai slab dezvoltată în comparaţie cu localităţile aflate sub controlul
regimului ilegal de la Tiraspol. Acest
fapt, îi determină pe mulţi localnici să
migreze în stânga Nistrului. Salariile şi
pensiile majorate cu 30% (normă instituită de către autorităţile naţionale pentru
localităţile aflate în zona de securitate)
sunt acordate doar pentru locuitorii a
2 localităţi, respectiv locuitorii din s.
Fîrlădeni şi s. Chircăeşti se simt discriminaţi în raport cu alte localităţi aflate
în aceiaşi situaţie.
Libera circulaţie a cetăţenilor,
a serviciilor şi mărfurilor în aceste
localităţi este deasemenea grav afectată.
Subliniem că aceste obstacole sunt rezultatul activităţii sau inactivităţii structurilor atât legale cât şi ilegale din zonă.
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Spre exemplu, locuitorii din Fîrlădeni
şi Chircăeşti continuă să achite „taxa
de migraţie” impusă de regimul de la
Tiraspol. În acelaşi context, fără acordul
şi consimţământul autorităţilor locale, la
Fîrlădeni a fost instalat un post vamal
intern, care nu face altceva decât să hărţuiască localnicii şi să impună acestora
condiţii insuportabile de existenţă.
O altă problemă gravă a locuitorilor
din această zonă este faptul că majoritatea deţinătorilor de automobile au
unităţi de transport înregistrate la
Tiraspol, fiind lipsiţi de către colaboratorii poliţiei rutiere de numerele de
înmatriculare. În fiecare localitate, există
numeroase astfel de cazuri.
Asociaţia „Promo Lex” atrage atenţia autorităţilor constituţionale ale
R.Moldova asupra problemelor din zonă,
solicitând totodată luarea unor măsuri
urgente, necesare pentru depăşirea situaţiei şi respectarea nediscriminatorie a
drepturilor tuturor locuitorilor din zonă.
După Comunicatul de presă
Promo Lex

CARTE DE VIZITĂ

Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO
Rolul societăţii civile în procesul de aderare a Republicii Moldova la valorile
europene, pe baza democratizării societăţii şi implementării relaţiilor economiei de
piaţă, este în creştere permanentă. Reprezentanţii sectorului asociativ se implică
tot mai activ în diferite domenii ale vieţii social-economice. În acest proces amplu
de democratizare a societăţi din Republica Moldova s-a inclus şi Institutul de
Rezolvare a Conflictelor INRECO prin realizarea mai multor activităţi.
Rolul societăţii civile în procesul de
aderare a Republicii Moldova la valorile
europene, pe baza democratizării societăţii şi implementării relaţiilor economiei de piaţă, este în creştere permanentă.
Reprezentanţii sectorului asociativ se
implică tot mai activ în diferite domenii ale vieţii social-economice. În acest
proces amplu de democratizare a societăţi din Republica Moldova s-a inclus
şi Institutul de Rezolvare a Conflictelor
INRECO prin realizarea mai multor
activităţi.
INRECO este o organizaţie fondată
cu scopul de a contribui la dezvoltarea
social-economică a Republicii Moldova
în contextul reîntregirii teritoriale şi
integrării europene prin realizarea
programelor de dezvoltare a resurselor
umane şi soluţionare a situaţiilor de
conflict.
INRECO urmăreşte realizarea mai
multor obiective, principalele fiind:

Elaborarea şi implementarea tehnicilor de armonizare a relaţiilor
de rezolvare a conflictelor dintre
diferite grupuri de interese

Modelarea şi prevenirea situaţiilor
conflictuale, elaborarea şi implementarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a conflictelor

Acordarea unui sprijin consultativ şi
metodic diferitor categorii de beneficiari în procesul de reformare şi
perfecţionare a sectorului social.
Pentru realizarea acestor obiective, INRECO şi-a focusat activitatea în
cadrul mai multor Coaliţii: Coaliţia pentru Descentralizare Fiscală; Coaliţia de
Dezvoltare Economică Rurală; Coaliţiile
Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte
din 2005 şi 2007, fondate cu scopul monitorizării alegerilor şi îmbunătăţirii procesului electoral din Republica Moldova.

Proiecte de succes 2006-2007
1. „Dezvoltarea societăţii civile din
Republica Moldova”. Proiect ce a
avut drept obiectiv principal realizarea Academiei Internaţionale de Vară
(în Letonia) la care au participat un
grup mixt de 30 ONG-uri din Letonia
şi Republica Moldova. Participarea
ONG-urilor la Academia de Vară a
servit ca o reală oportunitate în stabilirea de noi contactate şi parteneri
în dezvoltarea ulterioară a cooperării
moldo-letone la nivel de ONG-uri şi
autorităţi publice.

Georgia. Forumul a abordat subiecte
legate de integrare europeană, dezvoltare regională, participarea sectorului asociativ la procesul decizional,
dezvoltarea cooperării moldo-letone.

2. „Angajarea societăţii civile în
democraţia participativă”, proiect realizat în septembrie 2006-mai
2007, perioadă în care s-a elaborat
studiul privind implicarea ONGurilor în procesul decizional local
din Chişinău. De asemenea au fost
instruite (la Timişoara) 10 ONG-uri
din Chişinău în domeniul advocacy
şi managementul coaliţiilor; a fost
desfăşurată campania de advocacy
privind transparenţa actului decizional la nivelul autorităţilor publice
municipale din Chişinău.

3. „Prevenirea traficului de fiinţe
umane”, proiect realizat în cadrul
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, zona
transfrontalieră „Leova (Republica
Moldova) – Iaşi (România)”. Având
în vedere impactul proiectului asupra
soluţionării problemei privind traficul
de fiinţe umane, rezultatele obţinute
în cadrul acestui proiect vor servi ca
model de bună practică pentru implementare în alte regiuni de frontieră
din R. Moldova şi din România.
4. „ I n t e n s i f i c a r e a c o o p e r ă rii transfrontaliere în cadrul
Euroregiunii „Dunărea de Jos”.
În cadrul acestui proiect s-a urmărit
perfecţionarea activităţii comisiilor
de specialitate din cadrul euroregiunii prin realizarea vizitelor de schimb
de experienţă şi organizarea conferinţelor pe domeniile de interes comun.
5. O r g a n i z a r e a ş i d e s f ă ş u r a r e a Fo r u m u l u i I n t e r n a ţ i o n a l
„Participarea publicului în procesul decizional”. La Forum au
participat cca. 120 de reprezentanţi ai societăţii civile, deputaţi din
Parlament, funcţionari publici din
ministere, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivelul I şi II
din R. Moldova, Letonia, România şi

}n prezent [i pe viitor
La momentul actual, INRECO şi-a
îndreptat activitatea spre „bună guvernare” la nivelul mun. Chişinău: ne axăm
pe creşterea gradului de transparenţă
la nivel local şi implicarea cetăţenească
în democraţia participativă. În context,
la Primăria mun. Chişinău, INRECO a
depus (încă din luna iulie 2007) proiectul
Regulamentului privind transparenţa actului decizional în cadrul
autorităţilor publice municipale.
De asemenea, în plină desfăşurare se
află nou proiect - „Îmbunătăţirea

capacităţii societăţii civile pentru promovarea bunei guvernări în mun. Chişinău”, susţinut de
Fundaţia Soros-Moldova, programul
Societate Civilă. Proiectul urmăreşte
realizarea unei ample campanii de advocacy în vederea implicării locuitorilor or.
Chişinău în actul de guvernare la nivel
local prin constituirea şi funcţionarea
Consiliilor Consultative de Cartier.
Toate aceste activităţi sunt posibile
datorită cooperării cu alte ONG-uri, din
Republica Moldova şi de peste hotare:
Business Consulting Institute, Institutul
de Dezvoltare Urbană, Platforma LAPAS
- Letonia, CED Timişoara. Totodată
un loc important îl ocupă finanţatorii INRECO, în primul rând Fundaţia
Soros- Moldova, cu care colaborăm în
cadrul diferitor programe şi cărora le
aducem cu această ocazie sincere consideraţii. Iniţiativele reprezentanţilor
sectorului asociativ trebuie analizate şi
aplicate în cadrul formulării, implementării şi monitorizării politicilor publice, prin dezvoltarea parteneriatului cu
autorităţile publice, ONG-uri şi grupuri
de iniţiativă.
Veaceslav GUŢUŢUI,
Director executiv INRECO.
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O P O RT U N I T Ă Ţ I
Concurs de burse de studii pentru un an
academic ]n Marea Britanie [i SUA
Liga Naţională de Dezbateri
Preuniversitare (LNDP) în cooperare
cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului
al R. Moldova, anunţă un concurs de
burse de studii pentru un an academic
în Marea Britanie şi SUA pentru elevii
claselor a X-a. Acest program oferă
posibilitatea de a obţine burse de studiu în şcoli private din SUA şi Marea
Britanie pe perioada anului academic
2008 – 2009. Pentru SUA bursa include
plata pentru studii, cazare şi alimentare, bilet avion tur-retur. Elevii selectaţi
vor achita o taxă de 1000 dolari SUA

şi costul vizei. Pentru Marea Britanie
bursa include plata pentru studii, cazare şi alimentare. Elevii selectaţi vor
achita o taxă de 700£ (lire sterline),
plus cheltuielile de transport şi viza.
Pentru obţinerea formularelor de
înscriere si pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul Ligii
Naţionale de Dezbateri Preuniversitare
Adresa: Chişinău, str. Puşkin 16A Tel.
22 08 19, 22 83 65 sau accesa adresa
internet: www.debate.md
Termenul limită de depunere a
dosarelor: 12 noiembrie 2007

Undergraduate Exchange Program: 2008-2009
The Undergraduate Exchange
Program (UEP) supports students
from Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Kosovo, Macedonia, Moldova,
Mongolia, Serbia, and Ukraine* in the
United States for 1 year of non-degree
academic studies. Applicants must
currently be enrolled as a second-year
student at a university in their home
country to be eligible.
*Applicants from Ukraine
must be studying in the regions of
Dnipropetrovska, Zaporizhzhya or
Donetsk to be eligible.
The program seeks to assist educational and civic development in
Southeastern and Eastern Europe
and Mongolia by exposing participants to a liberal-arts curriculum,

different models of classroom instruction, community service work, and
civil society–related programming.
UEP combines the U.S. liberal arts
academic experience with exposure
to American social issues and civic
development through involvement
in community service–related work.
The program aims to create lasting
ties among participants and their
American colleagues, thereby contributing to cultural understanding
and tolerance. Applications may be
submitted online at http://oas.soros.
org/oas/. Applications are due
Monday, December 3, 2007.
Website: http://www.soros.org/
initiatives/scholarship/focus_areas/
undergraduate_exchange/guidelines

Programul de Burse Federale al Guvernului Elveţiei 2008-2009
Guvernul Elveţian prin intermediul
Comisiei Federale a burselor pentru
studenţi străini acorda burse postuniversitare pentru Moldova pe anul de
studii 2008-2009. Bursele sunt prevăzute pentru persoane cu studii universitare care doresc să-şi perfecţioneze
cunoştinţele şi/sau să efectueze lucrări
de cercetare ştiinţifică în domeniile

relevante în universităţile elveţiene.
Pentru informaţii detaliate despre condiţiile acordării burselor şi depunerea
actelor necesare candidaţii pot contacta Biroul de Cooperare al Elveţiei în
Moldova. Contacte:
Str. Mateevici 23 Bloc B, Chişinau,
www.sdc.md Data limită pentru depunerea actelor este 10.12.2007.

“Peace operations in the Euro-Atlantic Area: Challenges and perspectives”
The NISA Winter Session will be
held on December 10-15, 2007 in Baku,
Azerbaijan. December 9 and 16 are
the dates of arrival and departure.
Participants will be accommodated in
the Hotel “Khazri” where the Session
will take place. On December 13, participants will have a social program in
Baku and surroundings.
Participants can be young politicians, young researchers and scientists working on security and related
issues and mass-media representatives. Participants should be fluent
in English, aged between 20 and 35
and Nationals of NATO member sta-
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tes, Partnership for Peace countries,
Mediterranean Dialogue, Istanbul
Cooperation Initiative countries and
Afghanistan.
Application must include the application form, detailed CV and a 1000word paper on “Peace operations in
the Euro-Atlantic Area: Challenges and
perspectives”. The paper must reflect
applicant’s own writing and original
thinking and be sent to the following
e-mail address: contact.nisa@gmail.
com. Incomplete applications will not
be accepted for selection. The deadline for the application submission is
November 5, 2007.
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Concurs pentru
jurnalişti „Ajută-l să
crească OM MARE”
Concursul este organizat de
Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi
compania Moldcell în cadrul proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativa
de Acţiune Rapidă” finanţat de Fondul
Catalitic Fiduciar, administrat de
Banca Modială, în parteneriat cu
UNICEF şi UNESCO. La concurs se
pot înscrie jurnalişti din presă scrisă
(ziare şi agenţii de presă naţionale sau
locale din Republica Moldova) şi cea
electronică (Posturi radio, TV, care au
publicat articole, au realizat reportaje, emisiuni TV la tema:

Integrarea copiilor din familii
social vulnerabile în servicii preşcolare (istorii de succes);

Implicarea comunităţilor în soluţionarea problemelor copiilor la
nivel de localitate (istorii de succes);

Relaţia educator-părinte (istorii
de succes);

Grădiniţa prietenoasă familiei şi
copilului (istorii de succes);

Proiectul „Educaţie pentru toţi”iniţiativa de acţiune rapidă – activităţi şi rezultate.
Articolele/Reportajele/Emisiunile
trebuie să fie publicate/difuzate în
perioada 24mai – 30 noiembrie 2007.
Jurnaliştii interesaţi vor prezenta la sediul Ministerului Educaţiei
şi Tineretului (Piaţa Marii Adunări
Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău,
Republica Moldova, tel. 23-38-97, fax:
23-31-39 www.prescolar.edu.md, efafti@edu.md: formularul de înscriere la
concurs, care poate fi accesat pe pagina web a proiectului „Educaţie pentru
Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă”
www.prescolar.edu.md; copiile materialelor publicate, CD-ul cu materialele
difuzate.
Data limită de depunere a dosarelor: 30 noiembrie 2007.
Etapa preliminară de jurizare: 3
– 7 decembrie 2007
Pentru informaţii suplimentare ne
puteţi contacta la tel.: 23 38 97, fax:
23 31 39 (Iurie Vârlan, consultant
comunicare), e-mail: ivarlan@edu.md,
efafti@edu.md sau la adresa: www.
prescolar.edu.md

Această rubrică este
realizată în colaborare
cu Portalul informativ
pentru societatea civilă
www.ong.md

FINANŢĂRI

Concurs interna\ional
de proiecte pentru
anul 2008-2010
Academia de Ştiinţe a Moldovei
( A Ş M ) ş i Fo n d u l d e C e r c e t ă r i
Fundamentale din Belarus (FCFB), în
cadrul Acordului de colaborare între
AŞM şi FCFB din 03.05.2007, anunţă
concursul anului 2008-2010 pentru a
obţine susţinere financiară (granturi)
în desfăşurarea cercetărilor fundamentale, ce prezintă interes comun pentru
ambele Părţi, în următoarele domenii
ştiinţifice:
 utilizarea resurselor umane, materiale şi informaţionale în scopul dezvoltării stabile;
 biomedicina, farmaceutica, susţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 nanotehnologiile, ingineria industrială, noii substanţe şi materiale;
 biotehnologiile agricole, fertilitatea
solului şi siguranţa alimentară;
 sporirea eficacităţii şi asigurarea
securităţii complexului energetic.
Spre examinare se înaintează cereri
de executare a proiectelor ştiinţifice
comune, efectuate de un colectiv mic
de cercetători ştiinţifici (până la 10
cercetători) sau cercetători ştiinţifici
aparte. În conformitate cu prevederile
Acordului, în fiecare proiect va participa câte un grup de cercetători din
Republica Moldova şi Belarus. Durata
executării fiecărui proiect este de 2 ani.
Termenele de depunere a cererilor de
participare: pînă la 20 noiembrie 2007.
Pentru mai multe detalii accesaţi:
international.asm.md/files/concurs_belarus/Aviz_Belarus.doc

Voluntary Trust Fund
on Contemporary
Forms of Slavery
The United Nations Voluntary Trust
Fund on Contemporary Forms of Slavery
allocates small project grants, for programmes of humanitarian legal and
financial assistance to individuals whose
human rights have been severely violated as a result of contemporary forms
of slavery. Application forms should be
duly completed and submitted by 31
December 2007 to the secretariat of
the Fund. For more information on the
Fund, you can consult the website of the
OHCHR: http://www.ohchr.org/english/
issues/index.htm#s

Финансирование для международных молодежьных проектов
В рамках программы „Europeans
for Peace. Looking back and moving forward“ Фонд „Память, ответственность и будущее“ поддерживает
международные совместные проекты
сотрудничающих школ или внешкольных объединений из Германии
и стран Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы или Израиля.
Поддержку получают как проекты по
критическому анализу истории, так и
касающиеся современности проекты,
посвященные таким темам, как демократия, права человека, борьба с
дискриминацией. Целевую группу
составляет молодежь возрастом от 14
лет до 21 года. Тема конкурса 2008
г. называется „Происхождение &
многообразие“.

Заполненный бланк наброска
проекта присылайте, пожалуйста, по
электронной почте. Адрес: info@europeans-for-peace.de
Здесь Вы найдете и можете скачать бланк для наброска проекта и
информацию о подаче заявления:
http://www.europeans-for-peace.de/
c3view.php?sid=lzvwgl8bflewlpQbw33zo383g8bwb1g1lpQbvHt1&ieb= 1188900905&c3p=186&c3l=ru&c3t
В зависимости от того, когда Вы
намереваетесь реализовать проект,
Вы можете выбрать один из этих
сроков: до 31 октября 2007 г.: осуществление проекта в апреле - декабре 2008г; до 31 марта 2008 г.:
осуществление проекта в июле 2008г.
- сентябре 2009г.

Малые Грантов в Поддержку Развития Демократии
Посольство США
объявляет о продолжении Программы
Малых Грантов в
Поддержку Развития Демократии.
Посольство США ожидает для рассмотрения проекты, относящиеся к
следующим темам:

Развитие открытых, плюралистичных и демократических процессов на местном уровне;

Участие общественности в принятии решений;

Независимую прессу, свободный
доступ к информации, прозрачность в правительстве;

Гражданское воспитание, укрепление неправительственного

сектора и развитие демократических организаций;

Борьбу против коррупции: кампании и тренинги;

Разрешение конфликтов

Развитие рыночной экономики
и экономических реформ
Гранты предоставляются неправительственным и некоммерческим
организациям, а также независимым СМИ, официально зарегистрированным в Молдове.
Бессрочная подача заявок.
Дополнительная информация, требования и стандартные формы заявок
могут быть найдены по адресу:
http://russian.moldova.usembassy.gov/democracy_grants.html

Bursele John Smith 2008
Programul de burse John Smith 2008 pentru Republica Moldova este deschis. Pînă pe 22 noiembrie 2007, daca ai între 25 şi 35 de ani şi bune cunoştinţe
de limbă engleză, dacă ai potenţial de lider în domeniul politic, al drepturilor
omului, jurnalism-radio, servicii guvernamentale sau administraţie publică,
eşti invitat să trimiţi dosarul de candidatură la sediul British Council din Iaşi,
str. Pacurari 4.
Informaţii detaliate despre program, precum şi formularele de înscriere
sunt disponibile la adresele: http://www.britishc ouncil.ro/ johnsmith sau http://
www.johnsmit hmemorialtrust. org/
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Managementul ONG
Ghid pentru reprezentanţii
ONG-urilor din Republica
Moldova

“Politici de tineret în
Republica Moldova: realităţi
şi perspective”

În acest ghid
este realizată o sinteză a materialelor
distribuite la training-urile organizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea
cooperării regionale
a ONG-urilor din
Moldova”. Ghidul conţine informaţii
privind modalităţile de administrare
a organizaţiei, de desfăşurare a proiectului, precum şi unele recomandări
adresate reprezentanţilor ONG pentru
a face faţă dificultăţilor cu care se confruntă în activitatea lor. Ghidul este
destinat membrilor ONG din Republica
Moldova, grupurilor de iniţiativă civică,
precum şi persoanelor ce intenţionează
să se implice în cadrul sectorului neguvernamental.
Cartea este realizată cu susţinerea
financiară a Fundaţiei SOROS Moldova
şi Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi
Cooperare Internaţională (SIDA).
Sugestiile şi comentariile privind
conţinutul acestui Ghid, precum şi
eventualele propuneri de cooperare
sunt aşteptate pe adresa: str. Puşkin 22,
bir. 525, Chişinău, Centrul CAPTES,
email: captes@ong.md, www.ong.md.

„Tinerii reprezintă o forţă uriaşă. Datorită capacităţilor intelectuale şi puterii de a
se mobiliza rapid,
ei sunt motorul
schimbărilor sociale, economice şi
politice din întreaga lume. Dar, în ce măsură energia
tinerilor din Moldova este concentrată la dezvoltarea ţării în care locuiesc?
Cum structurile statului implică tinerii la construcţia viitorului „colţului
de rai” Republica Moldova? Cum sunt
valorificate resursele tinerilor?” La
aceste şi multe alte subiecte se referă cercetarea “Politici de tineret in
Republica Moldova: realităţi şi perspective”, elaborată recent de către
Ziarul nr. 1 pentru Tineri “Asta DA”.
Tudor Darie, autorul studiului,
recomandă cercetarea continua a
domeniului tineret, necesitatea creşterii bugetului de stat pentru acţiunile de tineret, consolidarea capacităţilor sectorului neguvernamental
de tineret, revizuirea legislaţiei din
domeniul tineret şi aducerea ei în
concordanţă cu legislaţia europeană,

ONG.MD

Bazadate.ong.md (serviciu gratuit)Portalul vă oferă posibilitatea să proportal pentru sectorul non-profit
movaţi imaginea organizaţiei DVS. prin
completarea unui formular de înregistrare
plasat în Baza de data de pe Portal. După
primirea informaţiei despre organizaţia
DVS., informaţia va stocată permanent pe
Portal, putînd fi accesată de alte organizaţii, finanţatori, etc.
E-mail@ong.md (serviciu gratuit)Organizaţiile pot obţine gratuit un cont
de email personalizat, de tip: nume@ong.
md cu o capacitate de stocare de 10MB. De
asemenea, utilizatorii pot beneficia de un
volum suplimentar de pînă la 1GB contra
unei taxe simbolice de 10 Euro/an
Web.ong.md (serviciu gratuit)Organizaţiile îşi pot construi gratuit propriile pagini-Web pe adrese de nivel 3 personalizate, de tip: www.nume.ong.md , cu
№
o capacitate de stocare pe server de pînă la
5MB. De asemenea, utilizatorii pot beneоктябрь
ficia de un spaţiu suplimentar de 50/100

Portalul
ONG-Moldova
v= propune
urm=toarele
servicii
10(24)

2007

monitorizarea implementării strategiilor raionale şi a strategiei naţionale pentru tineret. Pentru detalii:
redactia@astada.md. Studiul poate
fi descărcat de pe http://unimedia.
md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=2414.

Ce înseamnă să fii migrant?
Diferite surse
prezintă diferit
numărul cetăţenilor R epublicii
Moldova aflaţi peste hotarele
ţării. Se estimează că numărul lor
variază de la câteva sute de mii până
la 1 milion de oameni. Aceşti oameni
deseori părăsesc ţara fără a cunoaşte
riscurile cărora se expun într-o ţară
străină. Plecarea peste hotare este
întotdeauna un pas serios atît pentru cei care pleacă, cît şi pentru cei
apropiaţi. Această decizie întotdeauna
implică îndoieli şi nelinişti, căutarea
de informaţii, identificarea şi eliminarea riscurilor şi barierelor, evaluarea
perspectivelor. Dacă totuşi a-ţi luat
decizia să plecaţi peste hotare, indiferent de scopul plecării, această sursă
de informare este în exclusivitate pentru Dvs.
după www.migratie.md
MB contra unei taxe de 18 Euro/an.
Hosting – ONG-urile au acum posibilitatea de a-şi menţine propriile pagini
web pe serverul ong.md. Hostingul pentru
paginile-web de tip: www.nume.ong.md
constituie 1,5 Euro/lună.
Promo ONG – Informaţiile plasate
pe Portalul ONG.MD şi pe paginile Dvs.
web reprezintă o importantă sursă pentru
Revista FORUM CIVIC. Prin intermediul Revistei FORUM CIVIC ştirile despre
activitatea organizaţiei Dvs. sunt acum
accesibile în întreaga republică. În acest
mod şi persoanele care nu au acces la
Internet pot afla despre activitatea organizaţiei Dvs.
Sîntem convinşi că numai printr-o
implicare activă a fiecărui cetăţean în
parte putem contribui la dezvoltarea societăţii informaţionale.
Nu rataţi şansa de a vă promova organizaţia Dvs. şi activităţile desfăşurate!
Redacţia ONG.md
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