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FundaŃia Soros-Moldova este o organizaŃie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinŃată în anul 1992 de
către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăŃii deschise în Moldova. FundaŃia
contribuie la democratizarea societăŃii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii,
precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.
Ne puteŃi contacta, scriindu-ne pe adresa: str. Bulgară, 32, Chişinău, R. Moldova; sau la adresa de e-mail:
foundation@soros.md.
Telefoane de contact: 270232, 270031, 274480; fax - 270507
Ne găsiŃi şi pe Facebook – FundaŃia Soros-Moldova.

PROGRAMUL DE DREPT
GRUPUL RESURSĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI SUSłINUT DE FUNDAłIA SOROS-MOLDOVA A
FĂCUT ADVOCACY ÎN CADRUL PREZENTĂRII DE CĂTRE MOLDOVA A PRIMULUI RAPORT DE
EVALUARE PERIODIC UNIVERSAL
În perioada 10-12 octombrie, membrii Grupului Resursă pentru Drepturile Omului (GRDO) au desfăşurat o serie
de întâlniri de advocacy cu diverse delegaŃii de stat şi ONG-uri cu sediul la Geneva. Grupul a fost sprijinit în
realizarea unei pagini de document, care să includă 3-4 recomandări pentru următoarele domenii: egalitate şi
nediscriminare, tortură/tratament inuman şi acces la justiŃie/transparenŃă judiciară. Documentul a fost distribuit
delegaŃiilor de stat înainte ca Moldova să-şi prezinte raportul de evaluare periodic universal (EPU).
În urma activităŃii de advocacy, Ambasada SUA a decis să menŃioneze aspectele legate de aprilie 2009,
investigaŃiile de tortură şi legea antidiscriminare, chiar dacă în cadrul întâlnirii formale reprezentanŃii ambasadei
au spus că nu vor face acest lucru. În ziua prezentării raportului, delegaŃia Irlandei a transmis un mesaj
membrilor GRDO, solicitând să fie adăugaŃi în lista de contacte a celor care primesc ştiri privind respectarea
drepturilor omului în Moldova.
În cadrul evenimentului, societatea civilă a fost reprezentată de 16 persoane, inclusiv trei jurnalişti, fapt ce a luat
prin surprindere delegaŃia guvernamentală a Moldovei.
Totodată, membrii GRDO s-au întâlnit cu reprezentanŃii mai multor ONG-uri cu sediul la Geneva, precum
CIVICUS (AlianŃa InternaŃională pentru Participare Civică), EPU-info, FederaŃia InternaŃională pentru Drepturile
Omului, Human Rights Watch (HRW). În urma întâlnirilor, au fost încheiate înŃelegeri cu CIVICUS şi EPU-info,
şi parŃial cu HRW, pentru ca acestea să sprijine pe parcurs GRDO în procesul de monitorizare a respectării
angajamentelor din EPU de către guvern.
Vinery, 14 octombrie, trei state membre ale Consiliului pentru Drepturile Omului au prezentat proiectul raportului
al grupului de lucru. Guvernul a declarat că din cele 122 de recomandări înaintate de către delegaŃie a acceptat
107 (unele fiind în process de implementare); 15 recomandări necesită coordonare cu agenŃiile guvernamentale
din Moldova, iar răspunsul va fi dat până la cea de-a 19-a întâlnire a Consiliului, din martie 2012.
Comparativ, un număr similar de recomandări au primit reprezentanŃii guvernelor din Rusia, Bolivia, Libia şi
Kazahstan. Ucraina a primit 44 în 2009, iar România - 55 în 2008. De asemenea, majoritatea recomandărilor (4
din 5) se încadrează în principalele domenii ale EPU – justiŃie, drepturile copiilor şi ale femeilor, tortură şi alte
tratamente inumane.
PARTICIPAREA UNUI GRUP DE PARAJURIŞTI LA VIZITA DE STUDIU ÎN OLANDA, UTRECHT,
CONSILIUL PENTRU ASISTENłA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT
Un grup de 10 parajurişti au participat la o vizită de studiu în Olanda, găzduită de Consiliul pentru AsistenŃă
Juridică Garantată de Stat, cu sediul la Utrecht. Vizita s-a desfăşurat în cadrul Proiectului „Abilitarea juridică a
comunităŃilor rurale prin intermediul unei reŃele de parajurişti comunitari”, finanŃat de AgenŃia Suedeză pentru
Cooperare şi Dezvoltare InternaŃională (Sida) şi implementat de FundaŃia Soros-Moldova.
În cadrul vizitei, echipa de parajurişti a avut posibilitatea să studieze practicile avansate de acordare a
asistenŃei primare la ghişeele de ajutor juridic (Legal Services Counters), obŃinând cunoştinŃe despre locul şi
rolul asistenŃei juridice primare în sistemul olandez de asistenŃă juridică.
Directorul Consiliului pentru AsistenŃă Juridică din Olanda, Dl. Peter van den Biggelaar, a prezentat grupului din
Moldova câteva informaŃii privind sistemul olandez de asistenŃă juridică. ParticipanŃii au aflat despre serviciile
oferite de colegii olandezi, modalitatea de referire a beneficiarilor, implicarea avocaŃilor şi a mediatorilor în
soluŃionarea adresărilor. Ulterior, delegaŃia a mers în Amsterdam, unde a vizitat cel mai mare ghişeu de
asistenŃă juridică din Olanda. Parajuriştii au avut posibilitatea să cunoască mecanismul de interacŃiune dintre
beneficiarii de asistenŃă juridică garantată de stat şi reprezentanŃii ghişeelor (website-ul şi software-ul utilizat).

Altă organizaŃie vizitată a fost Biroul pentru
Consultarea
CetăŃenilor
din
oraşul
‘s-Hertogenbosch, care oferă servicii de consultanŃă la
nivel local, urmărind scopul de a ameliora calitatea
vieŃii cetăŃenilor din punct de vedere al necesităŃilor
primare, în special cele materiale.
łinând cont de rolul activ al avocaŃilor în schema
asistenŃei juridice garantate de stat din Olanda,
delegaŃiei din Moldova i-a fost utilă vizitarea firmei de
avocaŃi Schakenraad, care acordă asfel de asistenŃă.
Dl Guido Schakenraad, partener în cadrul companiei şi
preşedintele FundaŃiei Viadicte, a vorbit despre
standardele de calitate a serviciilor oferite de avocaŃi,
despre aspectele referitoare la deontologia avocatului,
precum şi despre schema avocaŃilor de serviciu.
„ExperienŃa de care am avut parte a contribuit la crearea unor exemple-model de care
voi Ńine cont în munca mea.”
Victor Puica, parajurist, s. Selişte, r. Nisporeni
În ultima parte a vizitei în Olanda, parajuriştii s-au întâlnit cu reprezentanŃii Centrului de asistenŃă juridică pentru
solicitanŃii de azil, precum şi cu cei ai Serviciului Imigrare şi Naturalizare, Consiliului pentru RefugiaŃi şi AgenŃiei
Tutelară pentru minorii neînsoŃiŃi solicitanŃi de azil. Aici, parajuriştii au obŃinut cunoştinŃe despre standardele de
calitate stabilite pentru avocaŃii implicaŃi în procedura de azil, dar şi despre schema de cooperare dintre Centru,
avocaŃi, ONG-uri şi serviciile de asistenŃă socială pe parcursul soluŃionării cererilor de azil.

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT A LANSAT MONITORUL DE CHIŞINĂU ÎN FORMAT ELECTRONIC
Începând cu luna octombrie, locuitorii Chişinăului au acces direct la documentele aprobate la nivel local prin
intermediul platformei www.monitoruldechisinau.md. Baza de date Monitorul de Chişinău a fost lansată de
către Biblioteca Publică de Drept, filială a Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu, în parteneriat cu Primăria Mun.
Chişinău.
Prin intermediul unei platforme on-line, baza de date oferă tuturor persoanelor interesate acces gratuit şi liber la
textele juridice emise de către autorităŃile mun. Chişinău, atât cele aprobate în prezent, cât şi cele retrospective.
Serviciul este dezvoltat în cadrul proiectului Chişinăul juridic online, susŃinut financiar de către Programul Buna
Guvernare al FundaŃiei Soros-Moldova.
Proiectul este fundamentat pe orientarea Bibliotecii Publice de Drept de a oferi informaŃii juridice, dezvoltând un
parteneriat solid cu Primăria mun. Chişinău. Scopul bazei de date este de a îmbunătăŃi e-serviciile pentru
locuitorii capitalei şi de a consolida o guvernare locală mai transparentă şi mai aproape de cetăŃeni. Prin
această abordare inovatoare, biblioteca îşi propune să motiveze chişinăuienii de a se implica în luarea deciziilor
în municipiu. Totodată, Primăria va interacŃiona cu populaŃia într-o formă mai transparentă şi eficientă, sporind
astfel accesul la documentele aprobate la nivel local recent, precum şi la cele emise anterior.
În cadrul acestui proiect, Biblioteca
Publică de Drept a digitalizat, şi va
continua să facă acest lucru,
DispoziŃiile primarului general şi
Deciziile Consiliului municipal
Chişinău, care sunt în vigoare,
precum şi cele retrospective,
începând cu 1991. La moment, pe
site pot fi găsite peste o mie de
documente, datând din 2009-2011.
Pentru informaŃii suplimentare
despre proiect, contactaŃi: Mariana
Harjevschi, director, Biblioteca
Publică de Drept, tel. 27 53 93.

PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
“ECHIPELE MOBILE” AU OFERIT ASISTENłĂ PENTRU 125 DE PERSOANE, ÎN ULTIMELE 3 LUNI
Regulamentul-cadru şi Standardele de calitate ale serviciului social ”Echipa Mobilă”, aprobate de Guvernul
Republicii Moldova la 22 septembrie, 2011, au intrat în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial din 30
septembrie, 2011. Astfel, persoanele cu dizabilităŃi şi familiile din localităŃile în care nu există servicii
specializate şi care se află la distanŃă mare de centrele de recuperare vor putea beneficia de asistenŃă gratuită
la domiciliu. Doar în ultimele trei luni, 125 de persoane au beneficiat de asistenŃă din partea serviciului social
„Echipa Mobilă”.
Actele normative de reglementare a serviciului ”Echipa Mobilă” au fost elaborate de Ministerul Muncii, ProtecŃiei
Sociale şi Familiei cu suportul tehnic acordat deProgramul “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de
către Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), cu susŃinerea financiară a
FundaŃiei pentru o Societate Deschisă / IniŃiative în Sănătatea Mintală şi FundaŃiei Soros-Moldova.
„Echipa mobilă” include mai mulŃi specialişti care prestează gratuit servicii sociale, asistenŃă şi consiliere
psihologică, asistenŃă logopedică, servicii de reabilitare / recuperare (kinetoterapie), consultanŃă medicală şi
alte servicii la domiciliu cu scopul de a preveni instituŃionalizarea şi de a facilita integrarea socială a
beneficiarilor. Serviciile sunt prestate în dependenŃă de necesităŃile persoanelor.
Pentru a beneficia de serviciile „Echipei mobile”, persoana se adresează asistentului social din comunitate,
SecŃiei de AsistenŃă Socială şi ProtecŃie a Familiei din raion sau nemijlocit „Echipei mobile”. Specialiştii din
“Echipa mobilă” merg în familie şi evaluează necesităŃile persoanei cu dizabilităŃi. Reieşind din necesităŃile
identificate, specialiştii din echipă, împreună cu reprezentanŃii autorităŃilor publice locale şi rudele cele mai
apropiate ale beneficiarului, elaborează un plan individualizat de asistenŃă, în baza căruia prestează
beneficiarului serviciile corespunzătoare. Totodată, “Echipa mobilă” reprezintă o alternativă altor servicii
existente, mult mai costisitoare, precum centrele de plasament. Conform calculelor efectuate de specialişti,
asistenŃa oferită de “Echipa mobilă” unui copil necesită costuri de trei ori mai mici decât în cazul plasării
în centre rezidenŃiale.
Din 2010 până în prezent, prin intermediul Proiectului ”Comunitate Incluzivă - Moldova”, serviciul “Echipa
mobilă” a fost dezvoltat în 7 raioane şi 2 municipii - mun. Chişinău, mun. BălŃi şi raioanele Ialoveni, Hînceşti,
Orhei, Soroca, EdineŃ, Teleneşti şi Leova, fiind creat în baza Acordurilor de parteneriat semnate între KHSIMA
şi Consiliile raionale / municipale respective.
Dezvoltarea serviciului “Echipa mobilă” va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de R. Moldova prin
ratificarea ConvenŃiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităŃi de a crea un cadru juridic şi practic de
sprijin şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilităŃi, un cadru de oportunităŃi egale cu ceilalŃi membri ai
societăŃii de a trăi în comunitate.
VOCI PENTRU HOSPICE SUB ACORDURI DE JAZZ ŞI FLAMENCO
Acordurile de jazz şi flamenco au fost ingredientele principale ale concertului
de caritate „Voci pentru Hospice”, dedicat Zilei InternaŃionale a Hospice-urilor.
Evenimentul a fost organizat de FundaŃia Filantropică Medico-Socială
„Angelus Moldova”, cu susŃinerea Programului Sănătate Publică al FundaŃiei
Soros-Moldova, Filarmonicii NaŃionale din Chişinău şi KPMG.
Evenimentul şi-a propus să sensibilizeze publicul asupra nevoilor speciale de
îngrijire a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă, precum şi familiilor
acestora. Totodată, organizatorii au invitat publicul să facă donaŃii pentru a
asigura continuitatea îngrijirilor gratuite pentru beneficiarii Hospice-ului
„Angelus Moldova”.
Spectatorii au fost încântaŃi de vocile inconfundabile ale Getei Burlacu şi
membrilor formaŃiei Univox, precum şi de acordurile chitarei lui Greg Reiter.
Artistul american şi-a dedicat peste 35 de ani pentru a stăpâni diferite genuri
de interpretare la chitară. Aventura sa muzicală l-a dus în jurul lumii, fiind influenŃat de muzica flamenco.

În fiecare an, 8000 de oameni sunt diagnosticaŃi cu cancer în R. Moldova şi în fiecare an 6000 de persoane îşi
pierd viaŃa în lupta cu boala. FundaŃia Filantropică Medico-Socială “Angelus Moldova” încearcă să ofere o viaŃă
mai bună pacienŃilor, pentru a-şi trăi ultimele zile cu demnitate. FFMS „Angelus Moldova” este o organizaŃie
non-guvernamentală, apolitică, non-profit, având scopul de a crea un nou sistem de asistenŃă medico-socială,
destinat bolnavilor incurabili de cancer în stadii avansate şi terminale, precum şi familiilor acestora. Din 2000,
organizaŃia a îngrijit peste 1000 de pacienŃi care sufereau de boli incurabile.
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative, marcată la 8 octombrie, este o zi de acŃiune unită în sprijinul
hospice-urilor şi îngrijirii paliative în lumea întreagă. Evenimentele din acest an sunt organizate sub genericul
„Multe maladii, multe vieŃi, multe voci – îngrijirea paliativă pentru maladiile non-transmisibile”.
TALENTUL TRIUMFĂ ASUPRA BOLII
Explozie de culori şi talente, lucrări deosebite, muzică, dans, emoŃii, chipuri frumoase - sunt doar câteva cuvinte
care caracterizează evenimentul “Talentul triumfă asupra bolii”, desfăşurat la 8 octombrie în incinta
Institutului Oncologic. Evenimentul organizat graŃie sprijinului financiar al FundaŃiei Soros-Moldova, cu prilejul
Zilei Mondiale Hospice, a reprezentat o incursiune în lumea desenelor, picturilor, poeziilor şi cântecelor copiilor
internaŃi la Institutul Oncologic din Chişinău.
Lucrările au fost realizate de copii cu ajutorul oaspetelui special al proiectului - Theresa Bastrup Hasman, o
daneză stabilită de aproape jumătate de an în Moldova,
dar şi cu voluntarii AsociaŃiei “Prietenii copiilor”, “Vent
d’Est” şi maeştrii Clubului de Floristică „Diana”.Timp de o
lună, cu pielea găurită de injecŃii, mânuŃele învineŃite de
catetere, cu perfuziile după ei, copiii şi-au pictat sufletul
în culori vii.
Pe lângă aplauzele invitaŃilor, care au venit cu daruri,
copiii prezenŃi au avut parte şi de un cadou muzical din
partea lui Adrian Ursu. PrezenŃa interpretului s-a datorat
implicării acestuia în şedinŃele de terapie prin muzică,
împlinind dorinŃa unei admiratoare de 11 ani din secŃia
oncohematologie a Inst.Oncologic. Momentul
emoŃionant a fost prezentarea duetului realizat de Adrian
Ursu şi Valeria, care au cântat piesa „Jumătate eu,
jumătate tu”. Mai mult, Valeria a primit în dar şi un CD
personalizat, care conŃine duetul înregistrat, câteva
piese ieşite recent din studioul de înregistrări, şi un
cântec cu dedicaŃie specială - „De ziua ta,
Valeria”. Duetul „Jumătate eu, jumătate tu” a fost inclus pe CD-ul proiectului „Talentul triumfă asupra bolii”, care
conŃine şi un duet dintre Danila, un băiat de 11 ani de la Tiraspol, şi formaŃia „Catharsis”.
Evenimentul a culminat cu oferirea diplomelor şi cadourilor pentru participanŃii la expoziŃie.
Proiectul “Talentul triumfă asupra bolii” a fost implementat de AgenŃia de Împlinit DorinŃe. Pentru detalii,
contactaŃi: Rodica Groza, email: agentiadeimplinitdorinte@gmail.com, website:
www.AgentiaDeImplinitDorinte.md.

SERVICIILE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE SURPRINSE PRIN OBIECTIVUL APARATULUI
DE FOTOGRAFIAT
FundaŃia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” a lansat o expoziŃie de fotografii
realizate de Dorin Goian. ExpoziŃia a putut fi văzută în spatele monumentului Ştefan cel
Mare şi Sfânt, în perioada 24 octombrie – 4 noiembrie, 2011, în regim non-stop.
Evenimentul a fost susŃinut financiar de Programul Sănătate Publică al FundaŃiei SorosMoldova.
Fotograful Dorin Goian a vizitat, împreună cu echipa Hospice Angelus, pacienŃi cu boli
incurabile, beneficiari ai serviciilor de îngrijire paliativă, surprinzând prin obiectivul
aparatului de fotografiat viaŃa de fiecare zi a acestor persoane. Rezultatul este o privire rară asupra unei
perioade de viaŃă ascunse, plină de emoŃii complexe.
„Îngrijirea paliativă înseamnă a-Ńi trăi viaŃa cu demnitate şi din plin până în ultimele zile. Suntem onoraŃi de
faptul că Dorin Goian a reuşit să capteze aceste momente importante, transmiŃând prin imagini foarte multă
putere”, a menŃionat Valerian Isac, director executiv al FundaŃiei Angelus Moldova.
ExpoziŃia, care inserează 15 fotografii, face parte dintr-o serie de evenimente organizate de FundaŃia
Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” pentru a marca Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative 2011.
Astfel, la 6 octombrie, Hospice Angelus a organizat concertul de binefacere „Voci pentru Hospice”, în cadrul
căruia au participat formaŃia Univox, chitaristul american Greg Reiter şi interpreta Geta Burlacu. De asemenea,
pe 27 octombrie, în incinta sălii de conferinŃă a Institutului Oncologic din mun. Chişinău, a avut loc ConferinŃa
naŃională „Îngrijiri Paliative – paralele între Vest şi Est”. La eveniment, au participat medici de familie,
reprezentanŃi ai organizaŃiilor non-guvernamentale din Ńară, care prestează servicii de îngrijiri paliative şi
organizaŃii donatoare ce susŃin dezvoltarea acestor servicii.
Prin aceste evenimente, FundaŃia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” şi-a propus să atragă atenŃia
publicului asupra faptului că există servicii de îngrijire paliativă pentru bolnavii incurabili din R. Moldova, iar
acestea sunt asigurate gratuit.
PATRU ADULłI DIN CASA INTERNAT ORHEI AU O CASĂ PROPRIE
“La revedere, patule! La revedere, dulapule! La revedere baie! La revedere, băieŃi!” – aşa îşi ia Constantin
rămas bun de la casa internat, nerăbdător să plece acasă. Pentru el, la fel ca şi pentru alŃi trei tineri din Casa
internat pentru copii (băieŃi) cu deficienŃe mintale severe din Orhei, “acasă“ înseamnă LocuinŃa protejată, unde
cei patru băieŃi au fost transferaŃi săptămâna trecută.
LocuinŃa protejată din or. Orhei este primul serviciu de acest tip din Republica Moldova şi a fost creată de
Consiliul Raional Orhei, DirecŃia asistenŃă socială şi protecŃia familiei, în parteneriat cu Keystone Human
Services International Moldova Association (KHSIMA), în cadrul Programului “Comunitate Incluzivă – Moldova”.
Serviciul social „LocuinŃă protejată” este destinat adulŃilor cu dizabilităŃi mintale uşoare, care au un grad înalt de
independenŃă şi se pot integra uşor în comunitate, cu o susŃinere redusă, focusată pe dezvoltarea abilităŃilor de
trai independent ale acestora. LocuinŃa protejată din Orhei este dotată cu echipamentul necesar celor patru
locatari, oferindu-le un mediu sigur, accesibil şi confortabil, asemănător celui familial. Tinerii au ales singuri cu
cine să locuiască în aceeaşi casă şi în aceeaşi odaie, dar şi îmbrăcămintea, încălŃămintea, obiectele de uz
personal. Ei, de asemenea, au participat şi la procurarea mobilierului din casă. Pentru Ion, ale cărui lucruri
personale le poŃi număra pe degete - două reviste despre maşini, 5 creioane şi o pungă cu nuci –, chiar şi
aranjarea hainelor în dulap este un moment deosebit de emoŃionant. “Aici, în dulap, am loc pentru toate”, spune
Ion, arătând poliŃele şi cuierele cu haine. „Am fost la cumpărături şi le-am
ales eu singur pe cele care mi-au plăcut mie”.
Pentru început, tinerii vor fi ajutaŃi în activităŃile zilnice de patru specialişti
de suport, care lucrează în schimburi. Transferul în LocuinŃa protejată le
va permite băieŃilor să adopte un stil de viaŃă activ şi să se bucure de
condiŃii egale de trai în comunitate. Astfel, odată cu sporirea abilităŃilor de
trai independent, ei vor putea fi încadraŃi în câmpul muncii. Prima zi
acasă este plină de emoŃii şi experienŃe noi pentru băieŃi, care au trăit
aproape toată viaŃa în instituŃii rezidenŃiale. “Niciodată în viaŃa mea nu am
mâncat cu flori pe masă… e atât de plăcut. Noi ne simŃim aici ca într-o

familie adevărată” , spune Ion, care a fost abandonat de familie şi a stat 7 ani în Casa internat din Orhei.
Serviciul social LocuinŃa protejată activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate
elaborate de Ministerul Muncii, ProtecŃiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de
Guvern anul trecut. Fiecare LocuinŃă protejată este creată în baza unui design social, care este elaborat
reieşind din necesităŃile beneficiarilor care vor locui în această casă. Beneficiarii sunt plasaŃi în serviciu conform
Avizului Comisiei multidisciplinare pentru protecŃia drepturilor persoanelor adulte în dificultate, inclusiv a celor
cu dizabilităŃi şi a deciziei DirecŃiei raionale de asistenŃă socială şi protecŃie a familiei.
Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de KHSIMA în parteneriat cu MMPSF, cu
susŃinerea financiară a Open Society Institute/Mental Health Initiatives şi FundaŃiei Soros-Moldova. Scopul
Programului este de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităŃi mintale prin asigurarea
accesului lor la servicii de asistenŃă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenŃei tehnice MMPSF
în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii. Până în prezent, de sprijinul
Programului au beneficiat 291 de persoane cu dizabilităŃi, inclusiv 52 de copii şi tineri dezinstituŃionalizaŃi din
Casa internat pentru copii cu deficienŃe mintale din Orhei. SusŃinerea acordată include: asistenŃă socială,
consiliere psihologică, asistenŃă medicală, susŃinere în menŃinerea comportamentelor pozitive, educarea
deprinderilor de viaŃă independentă, sprijin pedagogic în incluziunea şcolară, asistenŃă în vederea accesării
altor servicii comunitare.
Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi: Ludmila Malcoci, director KHSIMA
Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices.org;
web: www.inclusion.md, www.keystone.md.

PROGRAMUL MASS MEDIA
DEZBATERE PUBLICĂ ASUPRA NOULUI PROIECT DE COD AL AUDIOVIZUALULUI
La Chişinău a avut loc prima dezbatere publică asupra noului proiect de Cod al audiovizualului.
Proiectul, elaborat sub egida APEL, a fost finalizat în luna mai şi a stârnit interes din partea Programului Comun
al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „SusŃinerea DemocraŃiei în Moldova”, OSCE şi Uniunii Europene de
Radio şi Televiziune (UERT) care, din proprie iniŃiativă, au făcut expertize şi le-au oferit grupului de lucru.
Proiectul noului Cod conŃine noŃiuni suplimentare şi prevederi inedite referitoare la comunicarea audiovizuală
comercială, la regimul de proprietate în audiovizual, la mecanisme de funcŃionare a autorităŃii de reglementare a
domeniului, la finanŃarea serviciului public de radio şi televiziune, la radiodifuzorii comunitari, etc. Aceste
prevederi necesită dezbateri aprofundate care să genereze sugestii şi propuneri adecvate confere
documentului funcŃionalitatea scontată.
Proiectul Codului audiovizualului a fost elaborat de un grup de lucru format din experŃi în drept şi în audiovizual,
cu sprijinul Programului Mass-media al FundaŃiei Soros-Moldova. Documentele pot fi găsite pe pagina
www.soros.md.

PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE
EXPERłII INTERNAłIONALI PLEDEAZĂ PENTRU ELABORAREA UNEI STRATEGII COMPLEXE DE
SOLUTIONARE A PROBLEMEI TRANSNISTRENE
Reglementarea diferendului transnistrean depinde deopotrivă de eforturile Chişinăului, cât şi de voinŃa
partenerilor externi. Este recomandabil ca Chişinăul să conştientizeze că este un subiect în aceste negocieri, şi
nu un obiect. De asemenea, Republica Moldova ar trebui să întreprindă mai multe eforturi pentru a apăra
drepturile cetăŃenilor săi din regiune, care acum nu se simt în siguranŃă şi recunosc imposibilitatea propriului
stat de a-i proteja în caz de abuzuri din partea autorităŃilor nerecunoscute. În acelaşi timp, Guvernul Republicii
Moldova este în imposibilitatea de a intenta dosare penale liderilor separatişti, care de altfel sunt cetăŃeni ai
FederaŃiei Ruse. PrudenŃa Chişinăului de a trage la răspundere autorităŃile autoproclamate este justificată de
teama unor măsuri de retorsiune din partea separatiştilor faŃă de autorităŃile legitime şi oamenii simpli.
În acelaşi timp, pentru a convinge cetăŃenii Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului că nicidecum
Chişinăul nu discriminează vorbitorii de limbă rusă – „sperietoare” vehiculată intens de regimul separatist – e
necesar de a adopta regulamente de tip european pentru funcŃionarea acestei limbi pe teritoriul tării.
Acestea sunt principalele constatări ale studiului „Conflictul transnistrean după 20 de ani”, elaborat de un grup
de experŃi în managementul conflictelor din Ńările Uniunii Europeane, Norvegia, Ucraina şi Moldova. Pe
parcursul unui an, autorii au efectuat vizite la Tiraspol şi Chişinău, unde au avut posibilitate să se documenteze
în cadrul unor întâlniri oficiale, dar şi neformale. Această cercetare este parte a proiectului „Consolidarea
gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluŃionare a conflictului în Moldova prin implicarea activă a
actorilor internaŃionali”, implementat de IDIS-Viitorul şi Centrul de Studii Estice din Polonia, cu sprijinul financiar
al Programului Est Est: Parteneriat Fără Frontiere al FundaŃiei Soros-Moldova şi al FundaŃiei Stefan Batory din
Polonia.
Studiul oferă actorilor de la Chişinău şi Bruxelles un set de recomandări
valoroase. Printre acestea se numără şi elaborarea unui memorandum
comun cu UE, care ar servi drept bază pentru cooperarea de mai departe în
problema transnistreană. Chişinăului i se mai sugerează să repudieze
Acordul din 1994 privind utilizarea aeroportului militar din Tiraspol de către
forŃele armate ruse. Autorii sunt de părere că Uniunea Europeană ar trebui să
convingă FederaŃia Rusă să transforme operaŃiunea de menŃinere a păcii,
dominată la acest moment de ea, în una internaŃională, care să fie o misiune
nemilitară, sub mandatul OSCE. Uniunea Europeană este încurajată să fie
cea care să iniŃieze activităŃi pentru elaborarea unui astfel de mandat în cadrul OSCE.
Pentru a apropia cetăŃenii de pe cele două maluri ale Nistrului, Chişinăului i se recomandă să facă uz de
mijloacele de comunicare disponibile, de la media tradiŃionale la cele on-line. Pentru a stimula cooperarea
economică, e nevoie de lansarea unor proiecte comune de infrastructură care să unească cele două maluri. O
posibilitate ar fi subvenŃionarea sau acordarea creditelor pentru iniŃierea unor afaceri în comun.
Prin acest studiu autorii şi-au propus să sensibilizeze comunitatea internaŃională cu privire la potenŃialul
nevalorificat de soluŃionare a conflictului. Mai mult decât atât, experŃii speră să convingă astfel factorii de
decizie şi liderii de opinie că abandonarea diferendului în starea sa actuală, „îngheŃată", poartă costuri
semnificative, atât pentru cetăŃenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenŃa lor etnică, cât şi pentru
comunitatea internaŃională.
IMPLICAREA STUDENłILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL
În perioada 18-19 octombrie, a avut loc ultima etapă a proiectului Participarea în viaŃa publică: activitatea civică
a studenŃilor implementat de AlianŃa StudenŃilor din Moldova în colaborare cu AsociaŃia Workshop for
Solutions din Letonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al FundaŃiei SorosMoldova şi al FundaŃiei Soros-Letonia.
Masa rotundă Participarea civică a studenŃilor – reper pentru promovarea schimbărilor a reunit experŃi şi
reprezentanŃi ai ONG-urilor studenŃeşti din Letonia, Estonia, Polonia, România şi Moldova, facilitând schimbul
de experienŃă şi opinii privind modul de funcŃionare al organizaŃiilor studenŃeşti din Ńările UE şi oportunităŃile de
implicare a studenŃilor în procesul de luare a deciziilor la nivel universitar, local şi societal.
Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi: Terentie Carp, director de proiect,
email: aliantastudentilor@gmail.com.

ANUNłURI
SOROS FOUNDATION-MOLDOVA IS HIRING 2 EXPERTS TO CONDUCT SEPARATE EVALUATIONS OF
TWO COMPONENTS OF THE PROJECT „IMPROVING GOOD GOVERNANCE THROUGH INCREASED
PUBLIC PARTICIPATION”
Deadline: November 7th, 2011.
Soros Foundation-Moldova is hiring 2 experts (legal entities or individuals) to conduct separate evaluations of
two components of the Project „Improving Good Governance through Increased Public Participation”:
Component 1 “Legal Empowerment of Rural Communities through a Network of Community-based
Paralegals”
Component 2 “Ensuring Public Participation in Decision-making and Effective Access to Information”
Background
In December 2009, the Soros Foundation-Moldova, with the financial support of the Swedish International
Development Agency (Sida), has launched a pilot initiative aimed at strengthening good and democratic
governance in Moldova through increased public participation in decision-making processes at local and
national levels and through promoting social inclusion policies (the Project).
Area I of the project is linked with two major structural reforms currently under way in the country: the reform of
the social assistance system and of the legal aid system.The reform of the social assistance system seeks to
establish a network of social assistants and/or social workers at each community level to provide integrated
social services. The reform is being implemented by the Ministry of Labor, Social Protection and Family in
partnership with international donors and local non-governmental organizations. The legal aid reform seeks to
ensure access to justice to all persons that cannot afford retaining a private lawyer, through provision of criminal
legal aid, civil legal aid (from 2012) and primary legal assistance. Primary legal assistance consists of provision
of legal information; consultation on legal issues; assistance in drafting legal acts; and assistance in other forms
not covered under the notion of “qualified legal assistance”. Primary legal assistance can be delivered by
paralegals and specialized non-governmental organizations.
Area I of the project seeks to educate rural community members about their fundamental rights, to motivate
them to claim their rights, and through the latter to hold the government accountable before its citizens by using
an innovative and grassroots approach to legal empowerment. It encompasses two components: component 1
focusing on legal empowerment of rural communities through a network of community based paralegals (CBP
network) and component 2 aiming at ensuring public participation in decision-making and effective access to
public information.
Scope and Description of Work
The Evaluation seeks to assess the performance within the Project Area 1 by analyzing the achieved results, by
measuring them against the proposed objectives, and by highlighting current and possible future challenges or
risks deriving from already implemented activities.
The following evaluation methods will be used by the selected evaluator: desk review, interviews, field visits,
data analysis, results interpretation, and report writing.
The Evaluation must start no later than November 14th, 2011 and the Final Evaluation Reports must be
submitted no later than December 15th, 2011. The selected evaluators will submit the draft reports no later than
December 2nd, 2011. The project team will provide their feedback on the draft reports within 5 days from
submission. The Draft Reports and the Final Evaluation Reports must be written in English.
Evaluation Report
Each Evaluation Report will not exceed 30 pages (without annexes) and will include:
• Content page
• Abbreviations glossary
• The executive summary of the main findings
• Project summary
• Purpose and objectives of the evaluation, evaluation methodology
• Analysis of the achieved results, by measuring them against the proposed objectives, and by
highlighting current and possible future challenges or risks deriving from already implemented activities.
• Analysis of the efficiency, effectiveness, impact, and sustainability of reviewed activities and results
• Findings, conclusions, recommendations for the implementing organization and for the donor

• Annexes
• Profile of Evaluators
SFM will review and evaluate proposals submitted by legal entities or individuals with relevant experience in
project evaluation and knowledge in the areas of activity of the evaluated project components. The work will be
performed according to the Terms of Reference, which can be found at the following link:
http://www.soros.md/event/2011-10-28.
Evaluation Criteria
The applicants will be evaluated against the criteria provided for in the ToR (under Evaluator’s Profile) and
based exclusively on submitted files. The applicants shall make sure that their applications accurately reflect the
Evaluator’s Profile requirements. Each of the 6 criteria will be graded according to a 1 to 10 grading scheme.
The financial proposal will be reviewed separately. The final selection will reflect a balanced evaluation of cost
and qualifications. The applicants may additionally attach a reasonable and selected number of similar or other
type of analytical reports produced in the past.
The Soros Foundation-Moldova will not explain reasons of rejection, will not give to applicants access to the
files of other candidates, will not make public the names of the members of the evaluation committee, and will
not return the submitted paper-based documents.
Requirements for Proposals
All documents required for a complete proposal must be written in English.
Required documents:
• CV/resume
• Cover letter, describing how the applicant’s previous experience is relevant to the current assignment
• Proof of previous work in the field: relevant evaluation reports previously developed
• Financial proposal (as a separate document)
• In addition to the above documents, legal entities must also submit the following documents:
• Company/NGO profile containing the description of relevant experience in the field (experience, human
resources, technical and managerial capacity in the related field)
• Copy of registration certificate
SFM will ensure confidentiality of all received documents.
Submission of Proposals:
Proposals that meet the above requirements must be marked with “Justice Program: Evaluation of
Component 1” / “Justice Program: Evaluation of Component 2” and must be sent no later than November
7th, 2011 at: email – vmunteanu@soros.md
OR
Soros Foundation-Moldova
Chisinau, 32 Bulgara street
MD-2001
Attention: Victor Munteanu
After all the proposals are reviewed and evaluated by SFM, the two selected candidates (one evaluator per
each Project component) will be contacted.
Contact person for clarifications: Diana Marian, Project Coordinator, Soros Foundation-Moldova, email:
dmarian@soros.md.
Financial Terms:
Applicants must submit their financial proposal as a separate document. The financial proposal must indicate
the net amount/fee for the completed work (VAT excluded), as estimated in the Terms of Reference (18 working
days). The currency for the financial proposal is USD.
Payment will be disbursed upon completion of assignment. The assignment is considered completed upon
submission of Final Evaluation Report and its approval by the Project Director. Payment will be made by
converting the net amount into MDL, according to the National Bank of Moldova exchange rate on the day of
the payment.

CONCURS DE SELECTARE A JURNALIŞTILOR ŞI ACTIVIŞTILOR DIN DOMENIUL DREPTURILOR
OMULUI
Termen limită: 11 noiembrie, 2011, ora 18.00.
Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranŃa persoanei nu este una ocazională în Moldova. Aceasta reprezintă
un fenomen sistemic şi continuu. Moldova este în mod constant condamnată de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului pentru violarea acestui drept fundamental, în mod special din cauza motivărilor slabe a
mandatelor de arest emise de judecătorii de instrucŃie moldoveni. FuncŃia judecătorilor de instrucŃie este de a
asigura respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale la etapa pre-judiciară a procesului penal prin
exercitarea controlului judiciar asupra acŃiunilor de urmărire penală şi prin aplicarea unui număr de măsuri
procesuale de constrângere, inclusiv arestarea preventivă. Deşi deciziile (încheierile) pe care le pronunŃă
judecătorii de instrucŃie afectează direct libertatea persoanelor, în practică acestea nu sunt altceva decât nişte
„forme fără fond”, deoarece de cele mai multe ori nu sunt motivate sau sunt motivate insuficient. Atât
organizaŃiilor societăŃii civile, cât şi organelor de autoadministrare judecătorească le lipsesc instrumentele
necesare de monitorizare permanentă a activităŃii judecătorilor de instrucŃie pentru a-i face responsabili pe
aceştia din urmă de lipsa motivării adecvate a mandatelor de arest emise.
La etapa actuală, instituŃiile internaŃionale şi europene exercită o presiune tot mai insistentă asupra Moldovei
pentru ca aceasta să-şi reformeze sistemul de justiŃie, în special sistemul judecătoresc. Totuşi, acŃiunile
întreprinse până acum în această direcŃie de către autorităŃile judiciare şi guvern sunt lipsite de consistenŃă.
În condiŃiile descrise, Programul de Drept al FundaŃiei Soros-Moldova, în cooperare cu Programul pentru
Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul FundaŃiilor pentru o Societate Deschisă-Budapesta,
implementează Proiectul „ÎmbunătăŃirea respectării dreptului la libertatea şi siguranŃa persoanei în Moldova”.
Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către
societatea civilă prin implicarea activă a reprezentanŃilor mass-media şi activiştilor din domeniul drepturilor
omului. Proiectul, de asemenea, va promova dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilizare
judecătorească (judicial accountability).
Persoanele selectate vor beneficia de o instruire interactivă în domeniul justiŃiei penale şi monitorizării acesteia
de către reprezentanŃii societăŃii civile. Ulterior, vor fi selectaŃi 5 jurnalişti şi 5 activişti din domeniul drepturilor
omului care, împreună cu 5 avocaŃi, vor forma 5 echipe mobile interdisciplinare de monitorizare a activităŃii
judecătorilor de instrucŃie. Echipele mobile nu doar vor urmări îndeaproape activitatea judecătorilor de
instrucŃie, ci şi vor expune public erorile judiciare comise de aceştia în procesul aplicării măsurilor procesuale
de constrângere, în special a arestării preventive.
CondiŃiile concursului
Persoanele interesate vor trimite dosarele complete în limba română (Scrisoarea de intenŃie şi CV-ul) la adresa
de e-mail: rdanii@soros.md sau le vor depune la recepŃia FundaŃiei Soros-Moldova, str. Bulgară 32, MD-2001,
Chişinău, cu menŃiunea ”Pentru concurs – jurnalişti şi activişti”, până pe data de 11 noiembrie 2011, ora 18.00.
CandidaŃii eligibili vor demonstra:
¨
motivaŃie autentică de a participa la implementarea proiectului;
¨
cunoştinŃe în domeniul protecŃiei drepturilor omului;
¨
capacităŃi de investigare şi raportare;
¨
aptitudini de cercetare şi documentare;
¨
experienŃă în monitorizarea drepturilor omului şi relatarea încălcărilor semnalate.
AtenŃie: Beneficiari ai proiectului pot fi atât jurnalişti şi activişti din domeniul drepturilor omului cu experienŃă
avansată, cât şi cei cu experienŃă minimă. Se încurajează participarea jurnaliştilor şi activiştilor din afara
Chişinăului, precum şi a celor tineri, interesaŃi de şi implicaŃi constant în promovarea şi monitorizarea respectării
drepturilor omului în sistemul de justiŃie.
Pentru informaŃii suplimentare: Radu Danii, Coordonator proiecte JustiŃia Penală şi Drepturile Omului, tel:
270031; e-mail: rdanii@soros.md.

SOROS FOUNDATION-MOLDOVA IS HIRING AN INDEPENDENT EVALUATOR TO CONDUCT THE
EVALUATION OF THE “EMPOWERING WOMEN TO PARTICIPATE IN COMMUNITY LIFE” PROJECT
FUNDED BY THE SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA)
Deadline: November 15th, 2011, 4 p.m.
The Equality and Civic Engagement Program of the Soros Foundation-Moldova implemented during 2010-2011
the “Empowering Women to Participate in Community Life” project. The project was designed to strengthen
good governance at local level by empowering women to participate in the decision-making process and
implement community initiatives. The project had two objectives: to build the capacity of nongovernmental
organizations to promote the empowerment of women in rural communities and to increase the capacities of
women from communities to participate in the decision-making process by building their leadership skills.
To achieve its objectives, the project supported nongovernmental organizations, through capacity building
programs and grants, to implement initiatives aiming at empowering women from different villages and towns to
take an active role in their communities. In line with these activities, three leadership programs were developed
and implemented with the purpose of helping women from rural communities acquire skills of future political and
civic leaders and giving them the opportunity to better understand their role in their community and raise their
visibility in front of other community members.
Purpose of the evaluation: to assess the implementation of the “Empowering Women to Participate in
Community Life Project” by determining the effectiveness, impact, sustainability, relevance and efficiency of the
activities carried out.
Evaluator’s profile: proposals will be submitted by individuals or legal entities fulfilling the following
requirements:
• University degree in social studies
• Proven experience in evaluating development programs. Previous experience in evaluating gender
focused programs will be considered an advantage
• Knowledge in gender and women’s empowerment in Moldova, as well as in other developing countries
• Good writing skills
• Project management expertise
• Proficiency in English and Romanian. Knowledge or Russian is a significant advantage
The applications will be submitted in English and will consist of:
I. A technical proposal, including the following:
• Curriculum Vitae of the applicant
• A draft of the proposed methodology and an action plan as described in the terms of reference.
• Proof of previous evaluation experience
• A cover letter, including names of two reference persons.
II. A financial proposal. The financial proposal will be submitted in a separate sealed envelope and will include
a detailed budget of the expenses in U.S.D., including the net amount/fee for the completed work (VAT
excluded).
Legal entities will additionally submit: information about the experience of the organization/company in the area
and a copy of their registration certificate.
The evaluation of the applications will be based on the requirements stipulated in the terms of reference under
the evaluator’s profile and methodology and will be graded according to a scale of 100 points. The financial
proposals will be evaluated separately.
The application package will be submitted no later than November 15th (4 p.m.) at the following
address: elesan@soros.md or Bulgara 32 Str., MD-2011, Soros Foundation-Moldova, Elena Leşan.
In both cases, the application will insert the following title: “Equality and Civic Engagement Program:
Evaluation Proposal for the “Empowering Women to Participate in Community Life” Project.”
For additional information please see the terms of reference, which can be found at the following link:
http://soros.md/tender/2011-11-03, or contact Elena Leşan (elesan@soros.md), tel: (+373-22) 270031, 270232.

SOROS FOUNDATION-MOLDOVA IS HIRING AN EXPERT EVALUATOR (LEGAL ENTITY OR INDIVIDUAL)
FOR THE MEDIA COMPONENT OF THE PROJECT „IMPROVING GOOD GOVERNANCE IN MOLDOVA
THROUGH INCREASED PUBLIC PARTICIPATION”, DECEMBER 04, 2009 - JANUARY 31, 2012
Deadline: November 15th, 2011, 5 p.m.
Media component name: Enhancing the Regional Broadcast Media Network’s Capacity to Report on Issues of
Public and Community Interest
Background
Public participation is a must for good governance and mass-media plays a key-role in encouraging good
practices in this field. As such, Soros Foundation Moldova has made great efforts to support the regional media
sector from Republic of Moldova.
The current component that needs evaluation is the second effort of its kind for enhancing the regional media’s
capacities. If the former project focused on improving the media sector in Republic of Moldova by creating a
Regional Broadcasting Media Network, this one aims to further support the created Network by building its
capacity to produce quality newscasts and reports on community-related problems.
More background details can be found in Terms of Reference.
Description of Work
The evaluation will assess effectiveness, impact, sustainability and relevance the media component of the
project had on the regional broadcasters’ reporting capacity/quality and to what extent the news/stories/shows
of the supported regional broadcasters reflect in a fair way the community-related problems and issues.
Evaluation should recommend potential effective but still efficient, relevant and sustainable ways of improving
the regional media broadcasters’ capacity to report on issues of public and community interest in a fair and
objective way.
It will be part of the assignment to develop a relevant methodology that will ensure an objective approach to the
evaluation and enable evidence-based assessments and conclusions.
The Evaluation must start no later than December 1st, 2011. Draft Evaluation Report must be submitted no later
than January 31st, 2012 and the Final Evaluation Report within 10 working days after receiving SFM’s remarks
on the draft report.
Final Evaluation Report must be written in English.
Evaluation Report
Each Evaluation Report will not exceed 30 pages (without annexes) and will include:
·
Content page
·
Abbreviations glossary
·
The executive summary of the main findings
·
Project summary
·
Evaluation methodology
·
Analysis of the effectiveness, impact, sustainability, relevance and efficiency of reviewed activities and
results.
·
Findings, conclusions, recommendations for the implementing organization and for the donor.
Recommendations will include potential effective but still efficient, relevant and sustainable ways of improving
the regional media broadcasters’ capacity to report on issues of public and community interest in a fair and
objective way.
·
Annexes
Profile of Evaluators
SFM will review and evaluate proposals submitted by legal entities or individuals with relevant experience in
project evaluation and good knowledge of the evaluated field. The work will be performed according to
the Terms of Reference, which ca be found at the following link: http://soros.md/expert-03-11-2011.
Evaluation Criteria:
The applicants will be evaluated against the following main criteria:
Experience in evaluating development programs;
Their own methodological approach concerning evaluation of development programs;
Fluency in Romanian, Russian and English languages.

The applicants shall make sure that their applications accurately reflect the above requirements. Each of the
criteria will be graded according to a 1 to 10 grading scheme. The financial proposal will be reviewed
separately. The final selection will reflect a balanced evaluation of cost and qualifications.
Soros Foundation-Moldova will not explain reasons of rejection, nor give access other candidates’ application
files. Names of the evaluation committee’s members will not be made public. The submitted application papers
will not be returned.
Requirements for proposals. All application documents should be submitted in English.
Required documents:
- CV/resume
- Cover letter, describing how the applicant’s previous experience is relevant to the current assignment
- Financial proposal (as a separate document)
In addition to the above documents, legal entities must also submit the following documents:
- Company/NGO profile containing the description of relevant experience in the field
- Copy of registration certificate
SFM will ensure confidentiality of all received documents.
Financial Terms:
Applicants must submit their financial proposal as a separate document. The financial proposal must indicate
the net amount/fee for the completed work (VAT excluded). The currency for the financial proposal is USD.
Payment will be disbursed upon completion of assignment. The assignment is considered completed upon
submission of Final Evaluation Report and its approved by the Program Director. Payment will be made in MDL,
according to the National Bank of Moldova exchange rate on the day of the payment.
Submission of Proposals:
Proposals that meet the above requirements must be marked with “Mass-Media Program: Evaluation expert for
Sida project”and must be sent no later than November 15th, 2011 17:00 at: vmiron@soros.md.
OR
Soros Foundation-Moldova
str. Bulgara 32, Chisinau
MD-2001
Republica Moldova
Attention: Victoria Miron
After all the proposals are reviewed and evaluated by SFM, selected evaluator will be contacted.
Contact person for clarifications: Victoria Miron, Program Director, 27-00-31, email: vmiron@soros.md.

POST VACANT: COORDONATOR DE PROGRAM ÎN CADRUL PROGRAMULUI SĂNĂTATE
PUBLICĂ/REDUCEREA RISCURILOR
Termen limită: 14 noiembrie, 2011, ora 14.00.
FundaŃia Soros-Moldova anunŃă concurs pentru poziŃia de Coordonator de Program în cadrul Programului
Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor. Coordonatorul de program, sub supervizarea directă a directorului
Programului Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
proiectelor/activităŃilor în domeniul sănătăŃii publice, focalizate pe HIV/SIDA şi Tuberculoză.
ResponsabilităŃi generale:
În conformitate cu strategia generală a FundaŃiei, coordonatorul de program va fi responsabil de implementarea
strategiei Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor, precum şi de gestionarea eficientă a
programelor/proiectelor iniŃiate conform acestor strategii.
ResponsabilităŃi specifice:
Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor;
Participare la elaborarea descrierii generale a programelor/iniŃiativelor de program şi compilarea bugetelor
corespunzătoare;
Monitorizarea situaŃiei şi politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare în cadrul Programului
Sănătate Publică, precum şi identificarea oportunităŃilor pentru intervenŃii şi colaborări;
Elaborarea condiŃiilor concursurilor publice, a materialelor însoŃitoare pentru iniŃiativele din domeniu;
oferirea consultanŃei persoanelor interesate de solicitarea unui grant;
EvidenŃa mijloacelor financiare în sub-programe şi a obligaŃiunilor (financiare) faŃă de beneficiari în cadrul
proiectelor aprobate;
Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate cu suportul Programului Sănătate Publică/Reducerea
Riscurilor;
MenŃinerea relaŃiilor de comunicare cu experŃii şi membrii juriului;
Compilarea documentelor de program, rapoartelor anuale de activitate, etc.
CondiŃii de participare la concurs:
DeŃinerea cetăŃeniei Republicii Moldova;
Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
Studii superioare medicale şi/sau în sănătate publică.
ExperienŃă profesională: cel puŃin 3 ani de activitate în domeniul sănătăŃii publice ar fi un avantaj.
AbilităŃi: capacitate de lucru cu informaŃia, planificarea acŃiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză,
elaborarea documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluŃionarea problemelor,
comunicare eficientă.
Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinŃă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoŃional,
receptivitate, spirit de iniŃiativă, diplomaŃie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
CunoştinŃe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) actualizat
(b) o scrisoare de intenŃie, motivând interesul pentru această poziŃie
la adresa str.Bulgară 32, Chişinău sau
la adresa electronică foundation@soros.md, nu mai târziu de 14 noiembrie 2011, ora 14.00.
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunŃate despre data şi locul interviului.

ARTA ŞI CULTURA ÎN SPRIJINUL SOCIETĂłII CIVILE
Termen limită: Proiectele pot fi depuse în mod continuu, până la 31 decembrie, 2012.
Programul de Artă şi Cultură (PAC), Open Society Foundations, anunŃă concurs de granturi. PAC îşi dedică
activitatea sprijinirii procesului artistic, culturii, drepturilor omului şi pledoariilor în domeniul social. Prin
intermediul Programului de Granturi, PAC încearcă să încurajeze gândirea critică şi să sporească iniŃiativele
sociale în acele părŃi ale lumii unde societăŃile deschise sunt lipsă sau slab dezvoltate şi unde drepturile
culturale ale grupurilor minoritare sunt în pericol. Scopul acestui concurs este de a consolida infrastructurile
culturale alternative autonome şi iniŃiativele novatoare în artă în vederea ridicării standardelor profesionale în
domeniul artei în regiunile în care PAC activează, precum şi promovarea reformei în sfera politicilor culturale.
Proiecte eligibile
Proiectele care au ca scop să consolideze cultura ca un pilon în dezvoltarea societăŃilor deschise în Asia
Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan), Caucaz, Afghanistan, Moldova, Mongolia şi Turcia),
şi care vizează unul din următoarele tipuri de activităŃi:
• ProducŃie culturală
• Crearea şi consolidarea platformelor culturale
• Dezvoltarea profesională şi consolidare de capacităŃi umane
Programul oferă granturi pentru proiecte care variază între 1.000 şi 30.000 USD.
Proiectele pot fi depuse în mod continuu pe parcursul perioadei indicate în limba engleză sau rusă.
Pentru informaŃii detaliate şi lista Ńărilor eligibile, consultaŃi Ghidul aplicantului disponibil pe:
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
Înainte de a aplica, expediaŃi o cerere de aplicare. Timp de 2 săptămâni veŃi primi un răspuns. Dacă sunteŃi
eligibili, veŃi fi invitaŃi să completaŃi formularul de aplicare. Cererea-formular, adresa de e-mail la care trebuie
expediată cererea, precum şi celelalte detalii privind modalitatea de aplicare sunt disponibile pe:
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi: Daniela Bolganschi, dbolganschi@osi.hu, tel: +36 1 882 3163

EVENIMENTE VIITOARE
30 octombrie – 4 noiembrie, 2011, Letonia
Participarea unui grup de opt reprezentanŃi ai APL şi ONG-uri într-o vizită de studiu organizată în cadrul
proiectului „Modele de descentralizare şi autonomie locală. ExperienŃa Letoniei şi a Poloniei”, susŃinut financiar
de Programul Est-Est: Parteneriat fără Frontiere.
13-20 noiembrie, 2011, centre universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, România
Vizită de schimb de experienŃă în România pentru managementul universitar din domeniul studiilor europene
din Republica Moldova, în cadrul proiectului "Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăŃirea managementului
universitar din domeniul studiilor europene din RM", implementat de Programul Buna Guvernare al FundaŃiei
Soros-Moldova.
Săptămâna 14-18 noiembrie 2011 (data urmează a fi confirmată), incinta FundaŃiei Soros-Moldova
Lansarea studiului „Mediatizarea grupurilor social defavorizate de către posturile de televiziune din Republica
Moldova", susŃinut de Programul Egalitate şi Participare Civică al FundaŃiei Soros-Moldova.
28-30 noiembrie, 2011, R. Moldova
Va avea loc ultima etapă a proiectului "Consolidarea societăŃii civile în sprijinul dezvoltării regionale”, care
presupune discuŃii asupra proiectelor de dezvoltare elaborate de 15 organizaŃii din regiunile Nord, Centru şi Sud
ale R. Moldova. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în colaborare cu
AgenŃia tehnologică CzechInvent, cu susŃinerea financiară a Programului EE:PFF al FundaŃiei Soros-Moldova,
FundaŃiei pentru o Societate Deschisă din Praga şi co-finanŃat de Ministerul Afacerilor Externe din Cehia.

