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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.

PROGRAMUL DE DREPT
POLIłIŞTII MOLDOVENI AU PRELUAT EXPERIENłA AUSTRIACĂ DE MĂSURARE A
PERFORMANłELOR POLIłIENEŞTI
Cu scopul de a îmbunătăŃi sistemul de măsurare a performanŃelor poliŃieneşti elaborat şi promovat de MAI în
contextul reformei curente, Programul de Drept al FundaŃiei Soros-Moldova a organizat un seminar practic
pentru 15 reprezentanŃi ai MAI.
Timp de două zile, poliŃiştii au avut oportunitatea de a se familiariza cu experienŃa austriacă în aprecierea
activităŃii poliŃiei, precum şi de a clarifica aspectele practice apărute pe parcursul testării noului sistem
moldovenesc de apreciere a activităŃii poliŃiei. Totodată, au fost trasate ideile principale care vor fi inserate în
conŃinutul planului de acŃiuni privind reformarea poliŃiei.
Instruirea a fost facilitată de dl Karl-Heinz Grundböck, reprezentant al Ministerului Federal al Afacerilor Interne
din Austria, şeful Departamentului Instruire Profesională şi dl Walter Suntinger, expert independent în domeniul
drepturilor omului, membru din partea societăŃii civile în Consiliul de Supraveghere a Respectării Drepturilor
Omului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Austria.

50 DE AVOCAłI LICENłIAłI ŞI AVOCAłI STAGIARI SPECIALIZAłI PE CAUZE PENALE VOR BENEFICIA
DE UN CURS DE INSTRUIRE
AvocaŃi licenŃiaŃi şi avocaŃi stagiari specializaŃi pe cauze penale din R.
Moldova au beneficiat de un program de instruire, care şi-a propus sporirea
calităŃii serviciilor juridice acordate clienŃilor în cauze penale, în baza unui
set de criterii şi nivele de performanŃă clar stabilite. Sesiunea de instruire
„Standarde de performanŃă ale avocatului in procesul penal” a fost
organizată de Programul de Drept al FundaŃiei Soros-Moldova, în
cooperare cu Biroul Asociat de AvocaŃi „AvocaŃii Publici”, Uniunea
AvocaŃilor din Republica Moldova, Baroul Chişinău.
Pentru acest curs au fost depuse peste 60 de dosare de participare, în final
fiind selectate 50 de persoane. Seminarele au avut loc la 23 şi 30
septembrie. În cadrul cursului, participanŃii au învăŃat cum să-şi intervieveze
clientul în mod eficient, care sunt paşii pentru elaborarea unei strategii de
apărare a clientului şi de ce să Ńină cont în momentul realizării susŃinerilor
verbale.
Cursul a fost moderat de dl Igor Ciobanu, dr. conferenŃiar, managerul BAA „AvocaŃii Publici” şi de dna Veronica
Mihailov-Moraru, magistru în drept, avocat public.
„A fost unul dintre cele mai utile şi interesante seminare la care am participat. În plus, a şi fost bine organizat”.
Diana Irimciuc
„Am doar cuvinte de laudă pentru materialul oferit şi modul de predare, formatorii fiind la cel mai înalt nivel. Sunt
foarte mulŃumit de materialele puse la dispoziŃie, având astfel posibilitatea să facem cunoştinŃă nu doar cu
aspectele teoretice, dar şi cu cele practice (precum, rechizitoriu, dosarul în apărare)”.
Adrian Ermurachi
Sesiunea de instruire “Standarde de performanŃă ale avocatului în procesul penal” este parte componentă a
proiectului "Promovarea unui sistem durabil de asistenŃă juridică garantată de stat în Republica Moldova",
implementat de Programul de Drept al FundaŃiei Soros-Moldova. Una dintre priorităŃile proiectului Ńine de
creşterea standardelor de apărare publică în întreaga Ńară şi încurajarea culturii serviciilor de apărare activă şi
holistică pentru clienŃii săraci.

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
PARTICIPAREA R. MOLDOVA ÎN CADRUL POLITICII DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ VA OFERI
NOI PERSPECTIVE DE COOPERARE CU UNIUNEA EUROPEANĂ
InconsecvenŃa dirijării politice, ineficienŃa managementului Politicii de Securitate şi Apărare a R. Moldova
(PSARM) la nivel superior, precum şi resursele bugetare limitate se numără printre principalele obstacole care
împiedică Ńara noastră să participe în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) a Uniunii
Europene. Impedimentele au fost identificate în studiul „Perspectivele cooperării Republicii Moldova în cadrul
Politicii de Securitate şi Apărare Comună” (raportul poate fi găsit la www.soros.md.), elaborat de experŃii
independenŃi Damien Helly (FranŃa), Iurie Pîntea şi Polina Panainte (R. Moldova), la iniŃiativa şi cu susŃinerea
financiară din partea Programului Buna Guvernare al FundaŃiei Soros-Moldova.
În urma unei analize comparative între PSAC şi PSARM, autorii studiului au constatat unele aspecte ce
limitează corelarea dintre acestea. Potrivit experŃilor, chiar dacă statutul neutralităŃii permanente a R. Moldova
nu împiedică participarea la operaŃiuni internaŃionale, procesul actual de adoptare a astfel de decizii este unul
îndelungat şi nu permite participarea la faza iniŃială de soluŃionare a crizelor, ci doar la misiuni de lungă durată
care sunt în deplină desfăşurare. Totodată, este remarcat faptul că în perioada interimatului funcŃiei
Preşedintelui R. Moldova politica de securitate şi apărare a Ńării a fost afectată de lipsa unei conduceri
responsabile, iar procesul de luare a deciziilor în domeniul PSARM a devenit unul anevoios.
Conform studiului, participarea la PSAC oferă R. Moldova posibilitatea de a participa la eforturile comune ale
statelor europene pentru asigurarea securităŃii europene şi celei internaŃionale. Această participare oferă
inclusiv posibilitatea de a înainta iniŃiative şi propuneri pentru agenda PSAC la nivelul Consiliului European,
Consiliului de Afaceri Generale şi Afaceri Externe, Consiliului miniştrilor de apărare sau Consiliului miniştrilor
afacerilor interne. În acest mod, participarea Ńării noastre la PSAC oferă şi o perspectivă mult mai largă pentru
implicarea Uniunii Europene în soluŃionarea conflictului transnistrean, pentru utilizarea instrumentelor
disponibile sau în curs de dezvoltare, precum Serviciul European de AcŃiuni Externe sau strategiile şi politicile
de management al crizelor.
ExperŃii, care au elaborat studiul „Perspectivele cooperării R. Moldova în cadrul PSAC”, menŃionează că
viitoarea cooperare cu UE, care va presupune şi participarea la misiuni de menŃinere a păcii şi civile, poate fi un
exerciŃiu destul de provocator pentru autorităŃile RM, în condiŃiile în care cadrul legal actual impune un şir de
limite. În acest caz, Ńara noastră are două opŃiuni:
-

Să preia modelul Austriei, care în procesul de aderare la UE a introdus o prevedere specială în
ConstituŃie, care stipulează că participarea la PSAC nu va fi împiedicată de statutul de neutralitate şi
care permite statului să participe la operaŃiunile militare date de Misiunile Petersberg.
Preluarea experienŃei statelor care au devenit Ńări asociate până la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona. În cazul acestor state, procesul de asociere nu a dictat nicio modificare în ordinea juridică
naŃională, dar aceste state au confirmat formal angajamentul de
a acorda sprijin activ şi necondiŃionat pentru implementarea
politicii comune de securitate şi apărare, în spiritul loialităŃii şi al
solidarităŃii reciproce.

Totodată, este relevat faptul că aprobarea recentă a Strategiei
SecurităŃii NaŃionale oferă şansa începutului unei faze calitativ noi în
politica de securitate şi apărare a R. Moldova, iniŃierii şi implementării
unor reforme adecvate în sectorul de securitate şi apărare în
conformitate cu practicile şi standardele europene, inclusiv modernizării
cadrului juridic. În context, experŃii recomandă elaborarea şi
gestionarea unui Plan de acŃiuni pentru implementarea SSN. Pe lângă
elaborarea strategiilor sectoriale, a actelor legislative şi normative,
acŃiuni de restructurare a forŃelor armate şi instituŃiilor de forŃă, acest
Plan ar urma să includă şi acŃiunile care vor fi întreprinse de instituŃiile
din sectorul de securitate în vederea participării PSAC. Mai mult, autorii
studiului propun aprobarea unor obiective-Ńintă privind capacităŃile
naŃionale de participare la operaŃiunile militare şi civile ale UE şi
iniŃierea unui proces de pregătire a forŃelor sub conducerea generală a
Preşedintelui statului.

PROFESORII UNIVERSITARI AU ÎNVĂłAT CUM SĂ ELABOREZE SUPORTURILE DE CURS ÎN
DOMENIUL STUDIILOR EUROPENE
Profesori din peste zece universităŃi din R. Moldova au învăŃat tehnici şi metode eficiente de elaborare a
suporturilor bibliografice de curs şi curriculum-urilor centrate pe competenŃe, care îi vor ajuta în activitatea
academică. Necesitatea acestei instruiri a fost identificată în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculumului şi
îmbunătăŃirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”,
unde cadrele didactice au beneficiat de vizite de studiu la universităŃile din România, având prilejul să vadă cum
se desfăşoară prelegerile la curs şi cum este pus accentul pe diversificarea bibliografică, complementară
suporturilor tradiŃionale de curs.
În cadrul sesiunii de instruire, ce s-a desfăşurat între 23-24 septembrie, profesorii din R. Moldova au făcut
exerciŃii de iniŃiere a elaborării unor suporturi bibliografice, adaptate pe arii specializate, şi au învăŃat cum să
utilizeze diverse medii electronice de învăŃare şi stocare bibliografică. Totodată, cadrele universitare au aflat
care sunt particularităŃile curriculum-ului centrat pe competenŃe, modul de stabilire a acestora, precum şi
evaluarea competenŃelor.
Seminarul a fost susŃinut de profesorul Cezar Bîrzea, unul dintre principalii experŃi ai Consiliului Europei în
domeniul politicilor educaŃionale, şi Nicolae Toderaş, coordonator al Centrului de Documentare Europeană din
cadrul SNSPA.

TRANSPARENłA ŞI EFICIENłA UTILIZĂRII BANILOR PUBLICI ÎN CHIŞINĂU
În cadrul procesului de elaborare, examinare şi aprobare a bugetului mun. Chişinău pentru 2011 nu au fost
respectate prevederile Legii privind transparenŃa în procesul decizional.
Procesul de organizare şi desfăşurare a achiziŃiilor publice nu are loc în
condiŃii de transparenŃă maximă. Sistemul de asistenŃă socială din municipiul
Chişinău este marcat de un grad scăzut de deschidere pentru colaborare şi
control public din partea conducerii DirecŃiei Generale AsistenŃă Socială.
Acestea sunt doar câteva dintre constatările ce se regăsesc în primul raport
privind activitatea echipei de monitorizare a utilizării banilor publici în mun.
Chişinău, în perioada iunie-august 2011. Echipa de monitorizare a fost
formată în cadrul proiectului „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău
şi BălŃi”, implementat de AsociaŃia Presei Independente, cu susŃinerea
financiară a Programului Buna Guvernare al FundaŃiei Soros-Moldova.
Timp de trei luni, echipa de monitorizare din Chişinău a urmărit şi evaluat gradul de transparenŃă a utilizării
finanŃelor publice de către autorităŃi, informarea locuitorilor municipiului despre procesul de elaborare a
bugetului local, corectitudinea executării bugetului şi eficienŃa utilizării banilor publici. De asemenea, au fost
implementate activităŃi de monitorizare selectivă a eficienŃei utilizării banilor publici în sistemul educaŃional şi cel
de asistenŃă socială din Chişinău.
În urma monitorizării, s-a stabilit că în procesul de elaborare, examinare şi aprobare a bugetului mun. Chişinău
pe anul 2011 nu au fost respectate prevederile Legii privind transparenŃa în procesul decizional, care obligă
autorităŃile să implice cetăŃenii şi părŃile interesate în procesul de luare a deciziilor. Pe pagina web oficială a
municipalităŃii nu au fost publicate proiectele de documente, note informative, analize sau alte informaŃii despre
proiectul bugetului municipal, nu au fost organizate dezbateri sau audieri publice la nivelul municipalităŃii,
sondaje sau alte tipuri de consultări cu locuitorii sau grupurile interesate. Nici după aprobarea bugetului,
autorităŃile municipale nu asigură transparenŃa utilizării banilor publici la nivelul cerut de lege.
Totodată, a fost remarcată necesitatea eficientizării controlului asupra corectitudinii utilizării banilor publici
alocaŃi sistemului educaŃional din Capitală: „Procesul de organizare şi desfăşurare a achiziŃiilor publice nu are
loc în condiŃii de transparenŃă maximă, motiv pentru care persistă percepŃia lipsei de echitate şi a corupŃiei la
desfăşurarea licitaŃiilor publice. Acest fapt cauzează neîncrederea populaŃiei în autorităŃile publice şi în
capacitatea acestora de a asigura eficienŃa utilizării banilor publici”, explică Petru Macovei, directorul executiv al
API.
Raportul de monitorizare mai arată că sistemul de asistenŃă socială din mun. Chişinău este marcat de un grad
scăzut de deschidere pentru colaborare şi control public din partea conducerii DirecŃiei Generale AsistenŃă

Socială. Beneficiarii serviciilor sociale la domiciliu nu-şi cunosc drepturile, lucrătorii sociali nu reuşesc să ofere
servicii de calitate din cauza numărului mare de beneficiari care-i revin unui lucrător, iar fişa de post pentru
această categorie de angajaŃi necesită revizuire.
În urma acestor constatări, echipa de monitorizare a identificat un şir de recomandări pentru a spori
transparenŃa procesului bugetar şi corectitudinea utilizării banilor publici în domeniile monitorizate. Astfel,
autorităŃilor municipale li se recomandă elaborarea unei strategii şi a unui plan de acŃiuni privind asigurarea
transparenŃei procesului bugetar şi a utilizării banilor publici; un plan de consultări publice; crearea pe interfaŃa
paginii web a unui compartiment distinct dedicat finanŃelor publice locale.
În plus, se menŃionează necesitatea revizuirii planificării achiziŃiilor de bunuri, lucrărilor şi serviciilor în sistemul
educaŃional, asigurând conformarea acestora cu necesităŃile reale ale instituŃiilor subordonate; asigurarea
transparenŃei maxime a procesului de achiziŃii publice şi consultarea obligatorie a opiniei beneficiarilor finali ai
achiziŃiilor. Raportul recomandă şi crearea şi actualizarea permanentă a unei pagini web oficiale a DirecŃiei
Generale AsistenŃă Socială, precum şi inaugurarea unei linii telefonice speciale, la care ar putea suna şi obŃine
informaŃii competente beneficiarii de asistenŃă socială la domiciliu.
Proiectul „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi BălŃi” este o parte componentă a campaniei „Cere
socoteală pentru banii publici!” şi îşi propune să consolideze procesul participativ la nivel local, prin promovarea
practicilor pozitive de implicare a cetăŃenilor şi a reprezentanŃilor ONG-urilor în monitorizarea eficienŃei utilizării
banilor publici. Monitorizarea este realizată de grupuri mixte, formate din jurnalişti, reprezentanŃi ai asociaŃiilor
obşteşti şi cetăŃeni din municipiile Chişinău şi BălŃi, care urmăresc desfăşurarea procesului bugetar şi utilizarea
banilor publici în aceste localităŃi, inclusiv transparenŃa procesului bugetar, eficienŃa planificării, calitatea
serviciilor prestate şi opiniile locuitorilor despre eficienŃa cheltuielilor din banii publici.
Raportul integral poate fi găsit la următoarea adresă:
http://www.soros.md/files/publications/documents/Raport_1_monitorizare_Chsinau.pdf

PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE
„FĂRĂ PRESCRIPłIE. ASPECTE ALE INVESTIGĂRII CRIMELOR COMUNISMULUI ÎN EUROPA” – O
ANALIZĂ DOCUMENTATĂ A TRECUTULUI
Deportări în masă, foamete, colectivizare, represiuni politice şi religioase - sunt doar câteva dintre procesele ce
caracterizează regimul totalitar comunist din Ńările post-comuniste. Mai multe probe documentare privind
impactul pe care acel regim l-a avut în Ńările ex-sovietice, şi în special în R. Moldova, se regăsesc în cele 800
de pagini ale volumului „Fără prescripŃie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa”. Cartea a
fost coordonată de istoricii Sergiu MusteaŃă şi Igor Caşu, fiind publicată de Editura CARTIER, în ColecŃia
Cartier Istoric. ApariŃia volumului a fost susŃinută financiar de Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere
(PEE: PFF) al FundaŃiei Soros-Moldova şi Editura CARTIER.
În prima parte a volumului - „ExperienŃa Ńărilor ex-socialiste în studierea şi condamnarea regimului comunist” -,
cititorii vor afla despre acŃiunile concrete întreprinse de Ńările post-comuniste pentru a investiga crimele
regimului totalitar comunist. Acest capitol cuprinde 16 studii ale experŃilor din România, Estonia, Lituania,
Cehia, Slovacia, Marea Britanie, SUA şi Bulgaria.
Cel de-al doilea capitol - „Studierea regimului comunist în Moldova” - analizează în detalii anumite file ale
regimului totalitar comunist, precum deportările din anii 1940-1941 şi 1944-1956, represiunile politice în anii
1937-1938, foametea din perioada 1946-1947, inegalităŃile sociale şi represiunile împotriva religiei şi bisericii.
Majoritatea studiilor ce fac referinŃă la istoria R. Moldova reprezintă o parte
din documentarea realizată pentru raportul Comisiei privind studierea şi
aprecierea regimului totalitar comunist din R. Moldova, iniŃiată de
Preşedintele interimar Mihai Ghimpu la 14 ianuarie 2010.
„Cercetările semnate de istoricii şi arhiviştii din Ńara noastră cuprind cele mai
triste momente legate de represiunea totalitară, desfăşurate pe teritoriul R.
Moldova. Evenimentele nu sunt legate doar de perioada stalinistă, ci ducem
firul până la sfârşitul anilor 1980. Arătăm că, deşi represiunile au avut o altă
amploare, acestea au continuat până în ultimele zile ale URSS-ului”, a
menŃionat istoricul Sergiu MusteaŃă.
Ultimul eseu al volumului se referă la perioada post-sovietică şi examinează
modul în care guvernele R. Moldova au permis accesul la arhivele
comunismului.
Volumul „Fără prescripŃie. Aspecte ale investigării crimelor
comunismului în Europa” este editat în peste 500 de exemplare. O parte a
tirajului va fi donat instituŃiilor de învăŃământ şi bibliotecilor, cealaltă putând fi
achiziŃionată în librării.
PublicaŃia este un produs final al proiectului „DemocraŃie după totalitarism: lecŃii învăŃate în 20 de ani”,
implementat de AsociaŃia NaŃională a Tinerilor Istorici din Moldova, cu sprijinul financiar al PEE: PFF al
FundaŃiei Soros-Moldova şi FundaŃiei Soros România. Proiectul a facilitat schimbul de experienŃă şi cunoştinŃe
privind studierea şi evaluarea regimurilor totalitare, precum şi discuŃiile publice dintre experŃi, autorităŃi şi
reprezentanŃii societăŃii civile.
MODELE DE DESCENTRALIZARE ŞI AUTONOMIE LOCALĂ LETONE ŞI POLONE – PREZENTATE
AUTORITĂłILOR LOCALE DIN MOLDOVA
Proiectul „Modele de descentralizare şi autonomie locală. ExperienŃa Letoniei şi a Poloniei” a demarat, la
începutul lunii septembrie, cu organizarea unui seminar de iniŃiere pentru reprezentanŃii autorităŃilor locale şi
ONG-urilor din Moldova, facilitat de experŃi în domeniu din Polonia şi Letonia. În cadrul seminarului, participanŃii
au aflat mai multe detalii despre sistemul de administrare locală din cele două Ńări, etapele de descentralizare
administrativă şi financiară, dificultăŃile apărute în procesul de implementare a reformei administrative şi soluŃiile
aplicate în Polonia şi Letonia.
Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi: Liviu AndriuŃă, director de proiect, email: landriuta@bci.md.

EXPERłI STRĂINI AU DISCUTAT CU COLEGII DIN MOLDOVA DESPRE IMPULSIONAREA
REFORMELOR ÎN JUSTIłIE
Proiectul „Explorarea experienŃei Georgiei şi a noilor Ńări-membre ale UE” s-a încheiat prin organizarea unei
Mese rotunde la Chişinău, unde au participat experŃi internaŃionali, reprezentanŃi ai instituŃiilor publice şi membri
ai ONG-urilor din Moldova. ParticipanŃii au discutat despre amendamentele la setul de legi privind reformarea
sistemului judecătoresc din Moldova, iar experŃii din Georgia, România, Letonia şi Estonia au împărtăşit
colegilor din Moldova experienŃa acestora de reformare a justiŃiei, inclusiv dificultăŃile întâmpinate în procesul
restructurării instituŃionale şi procedurale în acest domeniu.
Proiectul este implementat de Centrul de Resurse Juridice în colaborare cu Ministerul JustiŃiei al R. Moldova, cu
sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al FundaŃiei Soros-Moldova.
FENOMENUL DELINCVENłEI JUVENILE AJUNGE DIN NOU PE AGENDA PUBLIC
InfracŃionalitatea în rândul copiilor a fost subiectul principal al conferinŃei internaŃionale “Fenomenul delincvenŃei
juvenile în Republica Moldova: provocări şi soluŃii”, organizată de către Institutul de Reforme Penale(IRP), la
sfârşitul lunii septembrie, la Chişinău. ParticipanŃii au identificat cauzele delincvenŃei juvenile, factorii care
determină comportamentele deviante la minori, precum şi politicile de prevenire a infracŃionalităŃii în rândul
copiilor.
La sesiunile de lucru ale conferinŃei au participat oficiali din guvern, funcŃionari din ministerele şi subdiviziunile
de resort, angajaŃi din administraŃia publică locală, judecători, procurori, ofiŃeri de poliŃie, precum şi
reprezentanŃi ai ONG-urilor şi organizaŃiilor internaŃionale. Printre
invitaŃi s-au mai numărat experŃi din Moldova, România, Lituania,
Letonia şi Estonia, care au împărtăşit despre bunele practici în
domeniu.
Un loc important pe agenda de lucru a întrunirii l-a avut stabilirea
cauzelor delincvenŃei în rândul copiilor. În opinia expertului IRP,
Valentina PriŃcan, unul din factorii cei mai puternici care pot afecta
dezvoltarea armonioasă a adolescentului, este mediul familial vicios.
La acesta se mai adaogă condiŃiile de viaŃă degradante, lipsa
supravegherii din partea părinŃilor şi deficienŃa sistemului de petrecere
a timpului liber.
În cadrul conferinŃei, au fost prezentate caracteristicile şi dinamica delincvenŃei juvenile din Ńara noastră, prin
prisma datelor statistice. Constatările făcute de experŃi până în 2009 arată că tendinŃa infracŃiunilor comise de
minori a fost în descreştere, dar, începând cu 2010, trendul a înregistrat o uşoară ascensiune. Astfel, anul
trecut au fost înregistrate peste 1350 de delicte săvârşite de copii, sau cu participarea lor, în raport cu 1143 de
cazuri înregistrate în 2009. Cele mai frecvente infracŃiuni comise de copii sunt furtul, tâlhăria şi jaful. Specialiştii
sunt alarmaŃi de faptul că în ultimii ani indicii crimelor grave săvârşite de minori, precum violul, vătămările
intenŃionate şi omorul, rămân fără schimbare sau chiar înregistrează o creştere uşoară.
Totodată, pe parcursul sesiunilor de lucru au fost prezentate principiile internaŃionale şi europene în domeniul
prevenirii delincvenŃei juvenile. InvitaŃii la conferinŃă au luat cunoştinŃă cu experienŃa Ńărilor baltice şi a României
privind metodele de prevenire a delincvenŃei juvenile, făcând comparaŃie cu procedeele aplicate în Ńara noastră.
La încheierea întâlnirii participanŃii au elaborat şi o serie de recomandări pentru instituŃiile cu responsabilităŃi în
domeniu din Ńara noastră.
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea noilor elemente de justiŃie pentru copii în
sistemul de justiŃie al Republicii Moldova” şi a Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere, fiind implementat
de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, Ambasadei Suediei din
Moldova şi FundaŃiei Soros-Moldova.
Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi: Ion Graur, coordonatorul proiectului, e-mail: ion.graur@gmail.com.

ANUNłURI
CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII SPECIALIZATE/ORGANIZAłII PENTRU ELABORAREA
STUDIULUI „CONFLICTUL DE INTERESE ȘI REGIMUL DE INCOMPATIBILITĂȚ
ȚI ÎN INSTITUłIILE
ADMINISTRAłIEI PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Termen limită: 10 octombrie, 2011, ora 17.00
Obiectivul general al serviciilor de consultanŃă solicitate va fi efectuarea unei analize ample şi revizuirea
cadrului legal şi instituŃional al R. Moldova privind gestionarea conflictului de interese şi a regimului de
incompatibilități în serviciul public la nivelul administraŃiei publice locale, în contextul procesului de
descentralizare.
Subiectele care vor fi cercetate se vor referi la elaborarea cadrului conceptual, regulator şi de politici pentru:
• PerfecŃionarea gestionării situaŃiilor de conflict de interese şi a incompatibilităŃilor în serviciul public la nivelul
administraŃiei publice locale.
• Clarificarea cadrului legal şi normativ privind regimul de incompatibilităŃi în serviciul public.
OrganizaŃiile cointeresate trebuie să întrunească următoarele criterii:
• Să fie o entitate juridică înregistrată legal;
• ExperienŃă relevantă de cel puŃin 5 ani în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de administraŃia
public locală, regimul incompatibilităŃilor şi conflictul de interese;
• Să dispună de capacităŃi tehnice şi resurse umane suficiente pentru a îndeplini cu succes sarcina stabilită, sau
capacităŃile de a subcontracta consultanŃii externi locali şi/sau internaŃionali;
• Participarea în echipă a experŃilor străini va constitui un avantaj semnificativ;
• Abilitatea demonstrată de a gestiona corect şi responsabil un contract/grant oferit de donator;
ExperŃii calificaŃi vor avea:
• Studii avansate în domeniile administraŃiei publice, politicilor publice, dreptului, alte domenii relevante şi/sau
experienŃa profesională în aceste domenii;
• Cel puŃin 5 ani de experienŃă profesională în domenii relevante;
• Cunoaşterea profundă a funcŃionării administraŃiei publice locale, procesului decizional la nivel local,
management-ului public, dreptului administrativ, inclusiv publicaŃii în aceste domenii sau domenii conexe;
• Cunoaşterea profundă a contextului local al administraŃiei publice din Moldova;
• ExperienŃa de lucru regională va constitui un avantaj;
• AbilităŃi profunde de analiză şi sistematizare, abilităŃi de scriere a studiilor analitice;
• AbilităŃi bune de comunicare pentru colaborare cu reprezentanŃii autorităŃilor publice;
• Cunoaşterea limbilor engleză și rusă va constitui un avantaj.
Termenii de referinŃă pot fi găsiŃi, accesând http://www.soros.md/tender/2011-09-22.
Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, în plicuri separate, sigilate, cu
menŃiunea denumirii complete a studiului.
Ofertele se vor depune la adresa: FundaŃia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenŃia
doamnei Elena Vacarciuc.
Pentru informaŃii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul
Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Diana Zaharia, Coordonator de Program, dzaharia@soros.md

COMPETIłIE MINI-GRANTURI CU OCAZIA ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SIDA
Termen limită: 14 octombrie, 2011, ora 14.00
1 Decembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, este în fiecare an o ocazie pentru oamenii din toată
lumea să-şi demonstreze solidaritatea faŃă de persoanele infectate cu HIV.
În scopul organizării activităŃilor planificate pentru anul 2011 în cadrul Programului Reducerea Riscurilor,
conform proiectului „Îngrijiri şi Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA” (Providing Care and Suport for PLHA
Project), finanŃat de Centrul PAS din resursele GFATM (runda 8), în calitatea sa de sub-recipient al resurselor
financiare din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 8a) şi facilitator pentru
ONG-uri în implementarea activităŃilor de suport şi îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, FundaŃia SorosMoldova anunŃă o competiŃie deschisă pentru colectarea propunerilor de proiect pentru: organizarea
evenimentelor locale, prilejuite de 1 Decembrie 2011, Ziua Mondiala de Luptă împotriva SIDA.
OrganizaŃiile interesate vor remite FundaŃiei Soros-Moldova o solicitare de finanŃare cu descrierea
evenimentului ce urmează a fi organizat şi descrierea detaliată a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru
organizarea unui eveniment local nu va depăşi suma de 500 EUR.
Sunt eligibile pentru participare la competiŃie organizaŃiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal
constituite în Republica Moldova.
Solicitările urmează a fi trimise pe adresele vslobozian@soros.md şi foundation@soros.md.
Pentru mai multe detalii, accesaŃi http://www.soros.md/grant/2011-09-29.
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
3-4 octombrie 2011, Sala de ConferinŃe a IPNA „Teleradio-Moldova”
ConferinŃa naŃională „RelaŃia dintre radiodifuzorul public şi producătorii independenŃi”, care se desfăşoară în
cadrul proiectului „Edificarea în Republica Moldova a Serviciului Public de Radio şi Televiziune”, implementat
de AsociaŃia Presei Electronice APEL, cu sprijinul financiar al FundaŃiei Soros-Moldova.
3-7 octombrie, 2011, Vadul-lui-Vodă
Atelierul VI de instruire a parajuriştilor, care se desfăşoară în cadrul proiectului "Abilitarea juridică a
comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajurişti comunitari", implementat cu suportul financiar al
AgenŃiei Suedeze pentru Dezvoltare InternaŃională (Sida).
6-7 octombrie, 2011, Chişinău
Effective Criminal Defence Rights in LARN Member Countries, Second project meeting
Organized by Soros Foundation Moldova and Open Society Justice Initiative, with the financial assistance of
Human Rights Grants and Governance Program
8 octombrie, 2011, R. Moldova
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acŃiune unită în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii
paliative în lumea întreagă. În acest an, mai multe evenimente tematice vor fi organizate în diverse regiuni din
Ńară, sub genericul „Multe maladii, multe vieŃi, multe voci – îngrijirea paliativă pentru maladiile nontransmisibile”.
9-13 octombrie, 2011, Geneva, ElveŃia
Participarea activiştilor din domeniul drepturilor omului la evenimentele prilejuite de audierea R. Moldova de
către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, în contextul Evaluării Periodice Universale
11-12 octombrie, 2011, Vadu-lui-Vodă
Întrunirea reŃelei posturilor locale/regionale de televiziune, care se desfăşoară în cadrul proiectului
„Consolidarea ReŃelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public”
(Decembrie 2009 – Ianuarie 2012), implementat cu suportul financiar al AgenŃiei Suedeze pentru Dezvoltare şi
Cooperare InternaŃională (Sida)
17-21 octombrie, 2011, Utrecht, Olanda
Participarea unui grup de parajurişti într-o vizită de studiu la Consiliul pentru AsistenŃa Juridică Garantată de
Stat din Olanda, Utrecht. Vizita are loc în cadrul proiectului "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin
intermediul unei rețele de parajurişti comunitari", implementat cu suportul financiar al AgenŃiei Suedeze pentru
Dezvoltare InternaŃională (Sida).
18 octombrie, 2011, Chişinău
Întrunirea reŃelei posturilor locale/regionale de radio, care se desfăşoară în cadrul proiectului „Consolidarea
ReŃelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public” (Decembrie 2009 –
Ianuarie 2012), implementat cu suportul financiar al AgenŃiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare
InternaŃională (Sida)
Prima parte a lunii octombrie (data urmează a fi confirmată), Chişinău
Prezentarea studiului „Mediatizarea grupurilor social-defavorizate de către posturile TV din R. Moldova”

