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Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de
către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia
contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii,
precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.
Ne puteţi 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 găsiţi şi pe Facebook – Fundaţia Soros-Moldova.

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
EVALUAREA EFICIENŢEI ŞI TRANSPARENŢEI UTILIZĂRII FONDULUI DE SUBVENŢIONARE A
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Subvenţionarea agriculturii este un subiect care tradiţional trezeşte multe discuţii contradictorii. Este cunoscut
faptul că subvenţiile intervin în jocul pieţei şi, în consecinţă, diminuează eficienţa utilizării resurselor economice.
Pe de altă parte, subvenţiile sunt factori importanţi care determină evoluţia sectorului agricol. Din momentul în
care şi-a declarat vectorul de integrare europeană, Republica Moldova trebuie, în limitele posibilităţilor şi
contextului naţional, să ţină cont de politicile de subvenţionare existente în Uniunea Europeană. Însă abordările
şi politicile de subvenţionare la noi în ţară diferă considerabil de cele din UE.
Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna
Guvernare, a elaborat studiul „Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli”, care analizează măsurile de subvenţionare în Republica Moldova în perioada 20062011, accesul producătorilor agricoli la subvenţii, cadrul instituţional şi de reglementare şi capacitatea
instituţională a Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură. În general, opinia dominantă în comunitatea
producătorilor agricoli este că în Republica Moldova subvenţiile în agricultură sunt insuficiente.
Ţinând cont de volumul limitat de resurse publice disponibile pentru subvenţionarea agriculturii, experţii au
discutat în cadrul unei mese rotunde desfăşurate la 3 aprilie, 2012, despre cât de bine sunt fundamentate
direcţiile şi măsurile de subvenţionare, precum şi dacă resursele sunt alocate într-un mod ce reflectă cel mai
adecvat necesităţile sectorului agricol şi al dezvoltării rurale.
În contextul multiplelor lacune care există în sistemul de subvenţionare, autorii studiului propun un set de
măsuri care ar putea aduce îmbunătăţiri semnificative în cadrul de politici şi ar asigura un cadru de
reglementare coerent şi funcţional.
Studiul a fost prezentat în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea
transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat de Centrul Analitic Independent EXPERTGRUP, finanţat de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.
Analiza integrală poate fi găsită la http://www.expert-grup.org/.
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA LANSEAZĂ UN CONCURS DE CONCEPTE DE PROIECTE ÎN DOMENIUL
RESPONSABILIZĂRII GUVERNĂRII, PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC
Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul Informaţional al
Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează pentru al doilea an consecutiv un concurs de concepte de
proiecte în domeniul transparenţei şi responsabilizării Guvernului prin utilizarea instrumentelor TIC.
Organizatorii îşi propun să identifice organizaţii şi/sau persoane fizice care cunosc în detalii tehnologiile digitale
şi doresc să le utilizeze pentru promovarea unei guvernări deschise şi responsabile în R. Moldova. Ulterior
selectării celor mai bune concepte de proiecte, persoanele sau organizaţiile selectate vor lucra cu un expert
internaţional, care-i va ghida în construirea unor aplicaţii web şi proiecte
sustenabile, care să îmbunătăţească transparenţa şi responsabilizarea
autorităţilor publice.
În Republica Moldova, transparenţa şi responsabilizarea instituţiilor
publice şi a funcţionarilor publici rămân a fi problemele cheie pentru
asigurarea unei bune guvernări. La nivel central, transparenţa în procesul
decizional a sporit în ultimii ani. Totuşi, în domeniile în care transparenţa
joacă un rol esenţial pentru asigurarea bunei guvernări, precum achiziţiile
publice, finanţarea partidelor politice sau activitatea întreprinderilor de
stat, ţara noastră înregistrează progrese lente.

În prezent, instrumentele tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) şi reţelele de socializare sunt
utilizate la nivel global pentru a aborda şi asigura transparenţa şi responsabilitatea Guvernului, precum şi de a
combate corupţia. Acestea facilitează implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare a
politicilor, oferindu-le modalităţi noi de implicare civică. Instrumentele TIC şi reţelele de socializare, fiind soluţii
mai ieftine şi rapide, permit desfăşurarea campaniilor de advocacy cu un impact sporit în rândul populaţiei.
Eligibile în a-şi prezenta conceptele de proiecte sunt orice persoană fizică rezidentă în R. Moldova, organizaţie
non-guvernamentală, nonprofit şi apolitică, ori grup de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova, cu statut
juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal. Sunt încurajate parteneriatele dintre ONG-uri şi
dezvoltatorii/companiile IT sau colaborări cu instituţiile mass-media.
În momentul selectării celor mai bune iniţiative, se va ţine cont de soluţiile tehnice inovatoare propuse, de
impactul social pe care-l va avea proiectul, precum şi de durabilitatea acestuia post-finanţare.
Mai multe detalii privind condiţiile concursului de concepte de proiecte şi documentele necesare pot fi găsite
mai jos, în rubric Anunţuri sau pe site-ul www.soros.md, rubrica Oportunităţi de Finanţare. Termenul limită
pentru depunerea dosarelor este 28 mai, 2012.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel. 022-270031, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directoarea
Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatoarea Programului Buna
Guvernare (cciofu@soros.md).

PROGRAMUL DE DREPT
PROGRAMUL DE DREPT AL FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA CONSTATĂ SUCCESELE, DEFICIENŢELE
ŞI PROVOCĂRILE DE VIITOR ALE ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT
Unul din cinci moldoveni s-a confruntat cu cel puţin o problemă civilă sau administrativă gravă şi greu de
rezolvat în justiţie, în ultimii trei ani şi jumătate. Printre cele mai frecvente categorii de probleme de natură
juridică sunt conflictele cu vecinii, situaţiile legate de relaţiile de familie, dar şi cele ce ţin de drepturile
consumatorului. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului „Probleme cu caracter juridic ale
populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”, realizat în cadrul proiectelor „Abilitarea Juridică a
Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari” şi „Promovarea unui
Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementate de Programul de Drept
al Fundaţiei Soros-Moldova.
Studiul relevă că în momentul când are nevoie de asistenţă juridică, majoritatea populaţiei preferă să ceară
sfaturi de la prieteni, rude sau colegi. Asistenţa juridică garantată de stat este însă asigurată de Legea cu privire
la asistenţa juridică garantată de stat, intrată în vigoare la 1 iulie 2008. La acest capitol, aproape 40 la sută
dintre respondenţi spun că n-au auzit de această lege.
Potrivit analizei „Evaluare asupra impactului Legii privind Asistenţa Juridică
Garantată de Stat din R. Moldova” elaborate în cadrul proiectului „Promovarea
unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”,
implementat de Fundaţia Soros-Moldova cu sprijinul financiar al Programului pentru
Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate
Deschisă-Budapesta, reforma sistemului de asistenţă juridică garantată de stat a
determinat, în premieră pentru ţara noastră, instituirea unei autorităţi a cărei misiune
centrală este de a furniza şi garanta accesul la justiţie - Consiliul Naţional pentru
Asistenţă Juridică Garantată de Stat. De asemenea, a fost format şi un buget
unificat pentru asistenţa juridică garantată de stat, ilustrând în mod clar nevoia de
finanţare a acestui sistem.
Printre provocările acestei legi, evaluarea menţionează capacitatea administrativă slabă a instituţiilor de
asistenţă juridică garantată de stat, precum şi lipsa susţinerii administrative. Această deficienţă pune sub
semnul întrebării capacitatea de extindere a sistemului de asistenţă juridică calificată şi asupra situaţiilor care
nu sunt de natură penală. Până la începutul acestui an, avocaţii plătiţi de stat au acordat asistenţă juridică
gratuită doar persoanelor implicate în dosare penale.
Cât priveşte asistenţa juridică primară sau accesul tuturor la consultanţă, garantată de aceeaşi lege, aceasta
funcţionează doar în 30 de comunităţi, acolo unde Fundaţia Soros-Moldova îi susţine pe parajurişti prin
proiectul-pilot „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari”.
Raportul „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de
parajurişti în RM” menţionează necesitatea susţinerii de către stat a acestui serviciu. Totuşi, este subliniat
faptul că extinderea reţelei de parajurişti în întreaga ţară trebuie realizată gradual şi după o perioadă de încă 34 ani de pilotare. În acest răstimp, va fi pregătit cadrul legal necesar, pentru a pune la punct aspectele practice
şi pentru a permite statului planificarea bugetară.
Context
Proiectul „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari”, finanţat
de Guvernul Suediei, a fost implementat pe parcursul anilor 2010-2011 de către Programul de Drept al
Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Parajuriştii comunitari sunt prevăzuţi în Legea cu
privire asistenţa juridică garantată de stat, în Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 20112016, în Planul de activitate a Guvernului pentru 2011-2014 şi în Planul de acţiuni în domeniul drepturilor
omului pentru 2011-2014.
Rolul parajuriştilor constă în consilierea şi informarea juridică a populaţiei în comunităţile rurale pentru ca
membrii comunităţii să-şi poată valorifica drepturile sale şi soluţiona problemele la o etapă timpurie, astfel

prevenind escaladarea conflictelor. În cadrul proiectului au fost întreprinse mai multe acţiuni necesare pentru
determinarea parametrilor instituţionali: elaborată şi testată curricula pentru instruirea parajuriştilor, scrise şi
actualizate două manuale de lucru pentru parajurişti (“Îndrumarul Juridic Elementar pentru
Cetăţeni” şi “Ghidul Metodologic pentru Parajurişti”), stabilit şi ajustat modelul de colaborare cu APL,
colectate şi analizate date importante pentru configurarea sistemului de asistenţă juridică primare la sate.
Produsele menţionate pot fi găsite la www.soros.md, rubrica Publicaţii.

PROGRAMUL EGALITATE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ
PROIECTUL CONSOLIDAREA CAPACITĂŢIILOR ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE ÎN
DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII FENOMENULUI DISCRIMINĂRII
REPORTAJE / INTERVIURI REALIZATE
Homosexualii sunt vânaţi pe internet, iar mai apoi agresaţi şi jefuiţi
Ion va ţine minte mult timp data de 14 martie 2012. Credea că în acea zi va face cunoştinţă cu un cuplu de gay,
dar în realitate a dat peste nişte infractori care l-au jefuit, l-au ameninţat şi l-au agresat în propria casă. Ura
împotriva homosexualilor a ajuns până la aceea în a-i vâna pe reţelele de socializare şi a se deghiza. Odată ce
le obţin încrederea, profesioniştii îşi ating cu uşurinţă ţelul.
Interviul poate fi citit la http://discriminare.md/istoria-mea/homosexualii-sunt-vanati-pe-internet-iar-mai-apoiagresati/.
Lovită cu nuci şi insultată pentru că poartă văl islamic
Tatiana este musulmană. Islamul a pătruns în viaţa ei când l-a cunoscut pe viitorul său soţ. Atunci, Tatiana a
renunţat la vechile obiceiuri, la religia ortodoxă şi a început să creadă în profetul Mohamed. Este mulţumită de
alegerea sa, dar fericirea ei este umbrită de atitudinea celor din jur, de ofensele pe care le aude în stradă.
Experienţele Tatianei le puteţi afla la http://discriminare.md/istoria-mea/lovita-cu-nuci-si-insultata-pentru-capoarta-val-islamic/
Ca să devină notar, calea i-a fost presurată cu spini
Larisa Teacă este cel mai fericit notar. Recunoaşte că a tins spre această profesie ani
în şir, în ciuda prejudecăţilor şi a neîncrederii celor din jur. Ea şi-a demonstrat sieşi,
dar şi celorlalţi că dizabiliatatea nu poate distruge vise şi că poţi deveni un profesionist
chiar dacă eşti în scaun rulant.
Povestea Larisei o puteţi accesa la http://discriminare.md/istoria-mea/ca-sa-devinanotar-calea-i-a-fost-presurata-cu-spini/
Atitudinea medicilor a determinat-o să comită suicid
Cu dragoste şi cu încredere în ziua de mâine, Cristina îşi creşte fetiţa, deşi, în perioada sarcinii, medicii au
sfătuit-o să avorteze, pentru că femeia este infectată cu HIV. „Mi-au spus - dacă ai fost căscată şi te-ai infectat,
cum poţi să fii capabilă de a creşte un copil sănătos? Sarcina a fost complicată din cauza şocului de la aflarea
veştii că am HIV, la 7 săptămâni de sarcină. Or, pentru mine acest virus se asocia cu drogurile şi prostituţia.
După testări repetate, mi-au confirmat disgnosticul, m-au pregătit moral. Mi-am dat seama că oricui i se poate
întâmpla, am început să am alte scopuri în viaţă, să am grijă de mine, să urmez tratamentul pentru a da naştere
unui copil sănătos, ceea ce s-a şi întâmplat”.
Continuarea istoriei poate fi găsită la http://discriminare.md/hivsida/atitudinea-medicilor-a-determinat-o-sacomita-suicid/
Materialele sunt publicate în cadrul proiectului „Despre discriminare şi diversitate pe înţelesul tuturor”,
implementat de Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Drepturilor Omului, cu susţinerea financiară a
Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Captivi în lumea tăcerii
Statul cheltuie anual circa 40 de mii de lei pentru întreţinerea unui copil într-o
instituţie rezidenţială. În zece ani, cât se află un copil în instituţie, suma se ridică la
400 de mii de lei. Cei care luptă pentru drepturile copiilor cu deficienţă de auz spun
că aceşti bani ar avea o eficienţă mai mare dacă ar fi folosiţi pentru achiziţionarea de
proteze auditive performante. Aceste costuri sunt mult mai mici decât cele pe care le
presupune susţinerea unei persoane cu dizabilităţi pe tot parcursul vieţii.
Investigaţia poate fi citită la http://investigatii.md/index.php?art=548.
Materialul a fost publicat în cadrul Campaniei „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”, desfăşurată de
Centrul de Investigaţii Jurnalistice, cu susţinerea financiară a Programului Egalitate şi Participare Civică al
Fundaţiei Soros-Moldova.

ANUNŢURI
CONCURS PENTRU CONCEPTE DE PROIECTE PENTRU PROMOVAREA TRANSPAREN
GUVERNĂRII PRIN IT
Termen limită: 28 mai, 2012, ora 17.00
Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Programul Informațional OSF
Budapesta, lansează concursul pentru concepte de proiect pentru promovarea participării civice, transparenţei
şi responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC),
ediţia 2012.
Prin intermediul concursului, Programul Buna Guvernare îşi propune să susţină proiecte şi iniţiative ce urmăresc
sporirea participării cetăţenilor în treburile publice şi încurajarea transparenţei şi responsabilizării guvernării,
prin utilizarea instrumentelor TIC. Proiectele trebuie să fie axate pe abordări şi soluţii tehnice inovatoare, să aibă
un nivel înalt al impactului social şi durabilitate post-finanţare.
Sunt eligibile pentru participare în concurs:

Orice organizaţie non-guvernamentală (ONG), nonprofit şi apolitică, sau grup de ONG-uri înregistrate în
Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.

Parteneriate între ONG-uri şi dezvoltatorii IT/ companiile IT

Parteneriate între ONG-uri şi instituţiile mass-media

Persoane fizice, cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova
Proiectele depuse de către ONG-uri în parteneriat cu dezvoltatorii IT/ companiile IT se încurajează şi li se va
acorda prioritate.
Nu sunt eligibile pentru finanţare companiile private şi instituţiile/autorităţile publice.
Propunerile care prevăd îmbunătăţirea mecanismelor de management intern sau crearea unei pagini web a
unei instituţii/autorităţi publice nu sunt eligibile.
Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă, ce pot fi accesaţi la
www.soros.md, rubrica Oportunităţi de finanţare.
Dosarele se vor depune în varianta electronică, în două exemplare: în limba română şi engleză, pe adresa de
e-mail: ocrivoliubic@soros.md şi foundation@soros.md cu subiectul: ”Aplicaţia pentru concurs de promovare a
transparenţei cu utilizarea TIC”.
Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie. Vă rugăm să Vă
asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu
poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.
Pentru informaţii suplimentare: tel: 022 - 270031, 270232, 274480, Olga Crivoliubic, Directorul Programului
Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatorul Programului Buna Guvernare
(cciofu@soros.md).
RELANSARE: COMPETIŢIE DESCHISĂ PENTRU ONG-URILE ACTIVE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA ÎN
SCOPUL CONSOLIDĂRII CAPACITĂŢILOR COMUNITĂŢII PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Termen limită: 31 mai, 2012, ora 16.00
În scopul desfăşurării în condiţii optime şi în termenii stabiliţi a activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul
Programului Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Îngrijiri şi Suport
pentru Persoanele cu HIV/SIDA” (Providing Care and Suport for PLHA Project), finanţat de Centrul PAS din
resursele GFATM, Runda 8 (Acord de sub-grant nr. 01-SR-H/SSF/2010 din 10.02.2012), Fundaţia Soros-

Moldova relansează competiţia deschisă pentru ONG-urile active în domeniul HV/SIDA în vederea consolidării
capacităţilor comunităţii persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH) în Republica Moldova.
Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri din partea organizaţiilor non-guvernamentale din Moldova,
lideri în domeniul HIV/SIDA, care vor stabili o platforma clară de implicare a ONG-urilor din domeniu în
răspunsul naţional la HIV/SIDA, vor dezvolta şi realiza campanii de pledoarie în vederea promovării intereselor
şi drepturilor PTH, şi vor consolida capacităţile comunităţii PTH din Moldova.
Proiectul „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici
şi Analize în Sănătate (PAS), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Liga Persoanelor infectate cu
HIV/SIDA şi are drept scop principal reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului HIV asupra persoanelor
infectate/afectate de HIV/SIDA.
Profilul solicitantului: ONG, lider în domeniul HIV/SIDA, cu experiență vastă în pledoarie, crearea şi
consolidarea rețelelor PTH, precum și mobilizarea comunităţii PTH.

Cererea de finanţare va avea drept scop:
 Identificarea problemelor şi lacunelor de politici în domeniul HIV/SIDA şi implicarea PTH în luarea deciziilor
şi implementarea programelor şi politicilor din domeniul HIV/SIDA;
 Dezvoltarea şi realizarea campaniilor de advocacy în vederea promovării intereselor şi drepturilor PTH şi
consolidarea capacităţilor comunităţii PTH din Moldova, grupurilor de iniţiativă şi organizaţiilor nonguvernamentale în acest sens;
 Constituirea reţelelor intra-sectoriale şi inter-sectoriale;
În scopul realizării acestor obiective, cererile de finanţare vor ţine cont de următoarele:
 Abilitarea organizațiilor non-guvernamentale active în domeniul HIV/SIDA în cunoaşterea şi revendicarea
drepturilor PHS, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare şi sensibilizare;
 Identificarea, analiza, promovarea şi diseminarea de bune practici privind promovarea drepturilor PHS;
 Dezvoltarea şi desfăşurarea campaniilor de pledoarie privind necesităţile persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA;
 Identificarea soluţiilor pentru problemele din domeniul HIV/SIDA;
 Constituirea reţelei sectoriale şi trans-sectoriale din domeniul dat;
 Promovarea parteneriatelor dintre organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în procesul de
luare a deciziilor publice;
 Reprezentarea intereselor comunităţii PTH în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Naţional
de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu
transmitere sexuală şi de control al tuberculozei și altor grupuri relevante;
 Asigurarea susţinerii din partea mass-media;
 Facilitarea comunicării şi informării în cadrul reţelei PTH, inclusiv, elaborarea şi publicarea buletinului
informativ al comunităţii PTH.
 Realizarea activităţilor de consolidare a capacităţilor comunităţii PTH (instruiri, şedinţe anuale ale
comunităţii PTH etc.)
Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale
apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea drepturilor PTH
şi/sau au experienţă de lucru în domeniul HIV/SIDA. Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia
aplicantă şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul dat. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar
indicate activităţile şi responsabilităţile asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.
Nu sunt eligibile pentru acest program organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice,
culturale, ecologice, sportive şi religioase. Nu vor fi finanţate proiecte care nu se înscriu în obiectivele acestui
program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecţiei mediului, competiţiile sportive, proiectele
incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile. Fundaţia nu susţine cereri de ajutor umanitar şi proiecte de
cercetări tehnico-ştiinţifice, nu oferă granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, ci susţine doar
proiecte concrete. Procurarea de echipament este susţinută doar când solicitantul demonstrează că
echipamentul solicitat este indispensabil pentru desfăşurarea proiectului.

Cererea de finanţare va include:
 Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia persoanele PTH;
 Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi
durabilităţii proiectului;
 Rezultate realiste;
 Analiza riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de
experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.
Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2012.
Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA
sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 Conţinutul cererii de finanţare:
- analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
- identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
- gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
- gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
- relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
- rezultate clare şi realiste;
- durabilitatea şi impactul proiectului asupra grupului ţintă.
 Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile
proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).
Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 Cererea de finanţare;
 Bugetul (se va completa formularul plasat la următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (va fi solicitat de către aplicant de la
reprezentanţii programului Sănătate Publică);
 CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor
nominalizaţi în cererea de finanţare;
 Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de
administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Cererile vor fi examinate de către membrii Juriului pentru Sănătate Publică şi aprobate final de către Senatul
Fundaţiei Soros-Moldova, în conformitate cu criteriile de selecţie şi condiţiile de eligibilitate.
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001,
Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.
Versiunea electronică a solicitării de finanţare şi bugetul vor fi prezentate şi în formă electronică, la adresa de
email: abordeianu@soros.md. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi
audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea de program Angelica Bordeianu, prin intermediul poştei
electronice (abordeianu@soros.md) sau telefon: 022 - 270031, 274480. La solicitare, poate fi stabilită o întâlnire
la sediul Fundaţiei pentru consultări privind procesul de aplicare inclusiv detalii la lista de intervenție inclusiv
buget.
PROGRAM DE GRANTURI MICI: CREŞTEREA IMPLICĂRII SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL ÎN
CONTROLUL TUBERCULOZEI (TB)
Termen limită: 6 iunie, 2012, ora 14.00
În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sănătate Publica, în
conformitate cu proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei
în Republica Moldova", finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a
9-a), Fundaţia Soros-Moldova, în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONGuri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei, anunţă o
competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creşterea depistării precoce a
tuberculozei în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare şi îmbolnăvire TB, sporirea complianţei la tratament
în condiţii de ambulator şi obţinerea ratei înalte a succesului tratamentului în următoarele teritorii cu incidenţă
înaltă a tuberculozei: mun. Chişinău; mun. Bălţi; r-nul Floreşti; r-nul Anenii-Noi; r-nul Soroca; r-nul Căuşeni; rnul Edineţ; r-nul Cantemir; r-nul Şoldăneşti; r-nul Teleneşti; raioanele de est ale RM.
În cadrul competiției urmează a fi finanţate solicitările care vor cuprinde, dar nu se vor rezuma la:
 Mobilizare comunitară pentru asigurarea diagnosticării TB în stadii precoce şi acces mai bun la activităţi de
informare şi educare în rândul grupurilor vulnerabile (persoane care fac abuz de substanţe psihotrope,
inclusiv alcool, boschetari, migranţi) cu scopul depistării timpurii a TB;
 Activităţi de outreach (în teren) în grupurile de populaţie cu risc sporit de infectare şi îmbolnăvire TB greu
accesibile;
 Consilierea pacienţilor cu TB, membrilor familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, creşterea
aderenţei la tratament, evitarea întreruperilor în tratament şi a abandonului, metode de profilaxie, etc.;
 Activităţi pe principiul de la egal la egal privind simptomele, tratamentul TB, creşterea aderenţei la
tratament, evitarea întreruperilor în tratament şi a abandonului pentru pacienţii cu TB şi persoanele din
grupurile de risc;
 Activităţi de suport al pacientului cu TB cu risc sporit de abandon (cu implicarea APL, servicii de asistenţă
socială, bisericii, liderilor comunitari neformali, etc.);
 Activităţi de suport al pacientului cu TB cu abandon pentru reîntoarcerea lui în tratament.
Activităţile urmează a fi implementate în colaborare cu instituţiile medicale/medicul ftiziatru.
Confirmarea colaborării între ONG şi instituţia medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau
un acord de colaborare.
Cererea de finanţare va include:
 Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiţiei;
 Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare;
 Plan de acţiune coerent şi bine determinat, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi
durabilităţii proiectului;
 Rezultate realiste;
 Analiza riscurilor şi soluţii de combatere a acestora;
 Suficiente resurse umane pentru implementarea proiectului, nivel corespunzător de calificare şi de
experienţă a echipei propuse pentru implementare;
 Corelare între bugetul proiectului şi activităţile planificate.
 Perioada de implementare a solicitărilor de finanţare este de 12 luni.
 Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:








Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul controlului
tuberculozei sau lucrului cu grupuriile vulnerabile;
Conţinutul cererii de finanţare:
 analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor;
 identificarea grupului ţintă şi stabilirea unei strategii clare de comunicare privind acest grup;
 gradul de implicare a grupului ţintă şi a factorilor interesaţi în activităţile proiectului;
 gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
 relevanţa şi originalitatea activităţilor propuse spre implementare;
 rezultate clare şi realiste;
 durabilitatea şi impactul proiectului asupra grupului ţintă.
Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile
proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 Cererea de finanţare;
 Bugetul
în
EURO
(se
va
completa
formularul
plasat
la
următoarea
adresă: http://www.soros.md/documents);
 Chestionar cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la
următoarea adresă: http://www.soros.md/documents);
 CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor
nominalizaţi în cererea de finanţare;
 Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicaţi în derularea activităţilor solicitantului,
inclusiv instituţia medicală teritorială;
 Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de
administrare al organizaţiei sau a constituenţilor;
 Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei;
 Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Solicitarea de finanţare poate fi prezentată în formă electronică la adresa de e-mail: foundation@soros.md sau
dosarul complet, în limba română, va fi depus la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001, Fundaţia SorosMoldova, Programul Sănătate Publică. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în
considerare. Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit,
legal constituite în Republica Moldova.
Examinarea și aprobarea solicitărilor de finanţare remise vor fi efectuate la şedinţele juriului Programului
Sănătate Publica/Senatului Fundaţiei. Solicitările aprobate pentru finanţare vor face subiectul unui contract de
grant între Fundaţia Soros-Moldova şi ONG.
Detalii suplimentare pot fi obţinute de la directorul de proiect, Svetlana Lupu, la telefonul: 022-27 00 31.
COMPETIŢIE DE MINI-GRANTURI PENTRU MARCAREA ZILEI MONDIALE HOSPICE ŞI A ÎNGRIJIRILOR
PALIATIVE
Termen limită: 15 iunie, 2012, ora 14.00
Programul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Iniţiativa Internaţională în Îngrijiri
Paliative a Open Society Foundations, anunţă lansarea competiţiei de mini-granturi pentru marcarea Zilei
Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative (13 octombrie 2012)

Context
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acţiune globală în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii
paliative în lumea întreagă.
Scopul Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative este:
 de a împărtăşi viziunea cu privire la serviciile hospice şi îngrijiri paliative şi a contribui la majorarea
disponibilităţii acestor servicii prin majorarea oportunităţilor de a vorbi despre aceste probleme
 de a sensibiliza publicului asupra nevoilor speciale de îngrijire – medicală, socială, spirituală şi psihoemoţională a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă şi familiile acestora
 de a atrage fonduri şi resurse pentru dezvoltarea serviciilor hospice.
În acest an, Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative va avea genericul "Living to the end - palliative care
for an ageing population".
Organizaţii eligibile:
Sunt eligibile organizaţiile active în domeniul sănătăţii publice care oferă servicii de îngrijire paliativă sau care
au un parteneriat cu organizaţiile prestatoare de servicii de îngrijire paliativă.
Activităţile vor fi organizate pe teritoriul Republicii Moldova, fără a acorda prioritate regională.
Dosarul va cuprinde
 Aplicaţie pentru proiect (Alineatul II din Ghidul solicitantului de finanţare)
 Abstract (nu mai mult de ½ pagini) în limba engleză şi română
 Bugetul (documentul-tip poate fi descărcat la www.soros.md, rubrica Documente pentru beneficiari)
 Dovada cofinanţării din partea altor organizaţii
 Alte documente relevante (Aliniatul I din Ghidul solicitantului de finanţare)
Ghidul solicitantului de finanţare poate fi descărcată pe pagina www.soros.md, rubrica Documente pentru
beneficiari.
Informaţia adiţională cu privire la Ziua Mondială Hospice şi Îngrijiri Paliative poate fi accesată
la www.worldday.org.
Termenul de implementare a proiectului este de până la 6 luni (de asemenea, evenimentele ar trebui să fie
organizate nu mai târziu de luna octombrie 2012).
Finanţarea disponibilă este destinată mini-granturilor, până la 2000 USD per grant. Nu sunt eligibile spre
finanţare: echipamente, deplasări peste hotare, burse de studii şi costurile indirecte (dotări şi administraţie).
Propunerile vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:
 Experienţa solicitantului în gestionarea granturilor
 Resurse umane relevante pentru obiectivele de proiect
 Bugetul proiectului şi analiza cost-eficienţă (bugetul este relevant şi corelat cu activităţile proiectului)
 Impactul proiectului asupra populaţiei-ţintă şi sustenabilitatea
Analiza şi evaluarea proiectului. Fiecare proiect va fi analizat şi evaluat independent. Decizia finală va fi
emisă de către Juriul Programului Sănătate Publică.
Propunerile de proiect şi documentele justificative trebuie depuse la următoarea adresă de email foundation@soros.md sau în original la următoarea adresă: str. Bulgară, 32, mun. Chişinău (Fundaţia
Soros-Moldova).
Subiectul mesajului - „Cerere pentru Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative”.

COMPETIŢIE DESCHISĂ PENTRU FINANŢAREA PARTICIPĂRII LA EVENIMENTE INTERNAŢIONALE ÎN
DOMENIUL HIV/SIDA
Termen limită: 31 decembrie, 2012
ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA pot solicita sprijin financiar parţial pentru participarea membrilor săi la
cursuri de instruire, seminare, stagii, conferinţe, ateliere de lucru (desfăşurate în afara ţării), organizate în
vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicarea calificării managerilor, angajaţilor, voluntarilor.
Sunt eligibile pentru finanţare organizaţii neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite în Republica
Moldova, active în domeniul HIV/SIDA. Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele,
organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.
Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale,
festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.
Datele limită de prezentare a cererilor de participare – data de 05 a fiecărei luni.
Vă rugăm să prezentaţi cererea cu 4 săptămâni înainte de începerea evenimentului. Decizia este luată de către
Juriul pentru Sănătate Publică, în baza următoarelor criterii de selecţie:




Impactul aşteptat asupra ONG-ului
Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului

Nota bene: în luna august şedinţa juriului nu va avea loc, dosarele urmând a fi prezentate până la 5 iulie.
Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Proiectele neselectate şi anexele nu se înapoiază. Dosarele primite
după data limită vor fi automat examinate la şedinţa următoare a juriului.
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.
Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:
 Formularul completat (versiunea electronică şi originalul) (varianta electronică poate fi descărcată la
http://www.soros.md/grants)
 Invitaţia nominală (cu detalii financiare)
 Curriculum Vitae al participantului
 scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele
aşteptate
 Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.)
 scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei / membrii Consiliului de administrare prin care se va da
o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa participării la
evenimentul internaţional pentru ONG
 Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină)
 Copia buletinului de identitate
 Alte materiale pe care le consideraţi necesare
Formularul completat va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: abordeianu@soros.md (Angelica
Bordeianu), cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru participare la evenimente internaționale”.
ARTA ŞI CULTURA ÎN SPRIJINUL SOCIETĂŢII CIVILE
Termen limită: Proiectele pot fi depuse în mod continuu, până la 31 decembrie, 2012.
Programul de Artă şi Cultură (PAC), Open Society Foundations, anunţă 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 iniţiativele

sociale în acele părţi ale lumii unde societăţile 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 iniţiativele 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 societăţilor deschise în Asia
Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan), Caucaz, Afghanistan, Moldova, Mongolia şi Turcia),
şi care vizează unul din următoarele tipuri de activităţi:
 Producţie culturală
 Crearea şi consolidarea platformelor culturale
 Dezvoltarea profesională şi consolidare de capacităţi 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 informaţii detaliate şi lista ţărilor eligibile, consultaţi Ghidul aplicantului disponibil pe:
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
Înainte de a aplica, expediaţi o cerere de aplicare. Timp de 2 săptămâni veţi primi un răspuns. Dacă sunteţi
eligibili, veţi fi invitaţi să completaţi 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 informaţii suplimentare: Daniela Bolganschi, dbolganschi@osi.hu, tel: +36 1 882 3163.

EVENIMENTE VIITOARE
10 – 20 mai, 2012, Chişinău - Cahul - Bender - Tiraspol - Rîbniţa - Bălţi
Reţeaua INIŢIATIVA POZITIVĂ organizează campania naţională „Caravana Auto PENTRU VIAŢĂ". O
coloană din 12 automobile, având simbolica acestei campanii şi drapele, împreună cu echipa caravanei, vor
parcurge traseul Chişinău - Cahul - Bender - Tiraspol - Rîbniţa - Bălţi - Chişinău, şi vor staţiona în fiecare oraş
cu un program de două zile. În cadrul programului caravanei, în premieră pentru Republica Moldova, vor fi
organizate puncte mobile de testare la HIV, unde fiecare doritor, va putea face un test rapid şi afla rezultatul pe
loc.
16 mai, 2012, Chişinău, sala de conferinţe, hotelul „Jolly Alon”
Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu susţinerea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei SorosMoldova, prezintă rapoartele din seria ”Despre cum se pierd banii publici: (i) Monitorizarea îndeplinirii
recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2011 şi (ii) Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în
trimestrul IV anul 2011”. Evenimentul va începe la ora 10.00.
25 – 27 mai, 2012, Chişinău
Se desfăşoară Festivalul Cultural European „TANDEM”. Evenimentul este gestionat de un consorţiu de
organizaţii din care fac parte Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală
Europeană (Bruxelles), Centrul pentru Management Cultural (Lvov) şi Fundaţia Soros-Moldova. Programul
Festivalului „TANDEM” va fi plasat în curând pe pagina www.soros.md.

