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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 DE DREPT
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA LANSEAZĂ UN NOU PROIECT ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI
Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea proiectului „Promovarea educaţiei
comunitare şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului la nivel local, prin abilitarea
juridică a para-juriştilor”. Proiectul are drept obiective 1) crearea mecanismelor de documentare a încălcărilor
drepturilor omului în mediul rural prin conectarea para-juriştilor la mecanismele şi serviciile naţionale de
protecţie a drepturilor omului şi 2) sporirea gradului de respectare a drepturilor omului la nivel de comunitate
prin activităţi de educare şi conştientizare realizate de către para-jurişti.
În prima etapă a proiectului, un grup de experţi va elabora Ghidul drepturilor omului pentru para-jurişti, care va
conţine o descriere a celor mai frecvent încălcate drepturi la nivel local, însoţită de prevederile relevante ale
legislaţiei în vigoare pentru protecţia drepturilor omului, precum şi de o serie
de studii de caz cu potenţiale soluţii, întrebări şi răspunsuri. Ghidul va servi
drept instrument de lucru atât în cadrul programului de instruire pentru parajurişti prevăzut în cadrul proiectului, cât şi în activitatea zilnică a acestora de
documentare şi raportare a cazurilor de violare a drepturilor omului la nivel
local.
Pentru derularea cu succes a proiectului vor fi încheiate acorduri de
parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale şi mecanismele naţionale de
protecţie a drepturilor omului. De asemenea, susţinerea din partea massmediei va contribui esenţial la realizarea obiectivelor proiectului.
Proiectul a demarat în luna ianuarie 2012 şi va fi implementat pe parcursul a
12 luni în cadrul Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.
Director de program – Victor Munteanu
Pentru informaţii suplimentare,
email: srusanovschi@soros.md.

contactaţi:

Sergiu

Rusanovschi,

Coordonator

de

proiect,

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
MONITORIZAREA POLITICILOR ANTICORUPŢIE ÎN AUTORITĂŢILE PUBLICE: SUCCESE REALE SAU
RATATE?
Transparency Internaţional – Moldova a lansat Raportul de monitorizare a politicilor anticorupţie pentru
anul 2011. Scopul monitorizării a fost analiza performanţelor autorităţilor publice centrale în implementarea
politicilor de prevenire a corupţiei, identificarea deficienţelor şi elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a
acestor politici. Printre politicile monitorizate figurează: crearea mecanismului intern de prevenire a corupţiei;
desfăşurarea procesului de autoevaluare a riscurilor instituţionale de corupţie; respectarea prevederilor legale
privind declararea veniturilor şi proprietăţii; declararea intereselor personale şi a conflictelor de interese;
eficientizarea sistemului de petiţionare; transparenţa procedurilor de recrutare a personalului etc. În calitate
de instrumente de monitorizare au fost utilizate: solicitarea informaţiilor de la APC, verificarea informaţiilor în
cadrul instituţiei, intervievarea funcţionarilor publici, aplicarea metodei „clientului misterios”, efectuarea
sondajelor expres la ieşirea din instituţii.
Concluziile generale ale raportului sunt următoarele:
• Deşi în Republica Moldova există un cadru legal de prevenire şi combatere a corupţiei, acesta este, în mare
măsură, nefuncţional din cauza neconcordanţei cu standardele internaţionale din domeniu, lipsei unui
mecanism eficient de aplicare, precum şi neatragerii la răspundere a factorilor de decizie pentru
neaplicarea/neglijenţa în aplicarea politicilor anticorupţie;
• Deşi politicile monitorizate au fost parte componentă a Planurilor de acţiuni 2005-2010 de implementare
a Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi au avut un caracter permanent, nici una din APC
monitorizate nu le-a aplicat în complexitate;
• Politicile de prevenire a corupţiei nu se extind asupra instituţiilor şi întreprinderilor de stat cu un risc sporit de
apariţie a corupţiei subordonate APC.
În profilul politicilor de prevenire a corupţiei pot fi remarcate următoarele constatări:
Mecanismul intern de prevenire a corupţiei şi protecţionismului. Persoana responsabilă de prevenirea
corupţiei în APC fie nu e desemnată, fie este desemnată la un nivel inferior celui cerut de legislaţie. Măsurile de
prevenire a corupţiei se rezumă, cu precădere, la recepţionarea informaţiilor de la populaţie (petiţii anonime,
telefoane de încredere etc.), instruirea angajaţilor şi a populaţiei.
Respectarea prevederilor privind declararea veniturilor şi proprietăţii. Deşi practica demonstrează multiple
încălcări ale legislaţiei în acest domeniu, practic nimeni nu a fost pedepsit. Se creează un mecanism
nefuncţional introdus prin lege: autoritatea care are acces la baze de date specializate (CCCEC) poate interveni
doar la solicitarea organului care nu are un asemenea acces şi deci, nici o posibilitate reală de a controla
aceste declaraţii (comisia departamentală/Comisia Naţională de Integritate), rezultatul fiind nedepistarea
declaraţiilor cu nereguli sau a altor încălcări.
Declararea intereselor personale şi a conflictelor de interese (CI). Majoritatea absolută a funcţionarilor nu a
depus nici declaraţii de interese personale, nici declaraţii de conflicte de interese. Există carenţe în legislaţie, în
special, sunt confuze noţiunile de conflict de interese şi interese personale, lipseşte un mecanism eficient de
implementare a legislaţiei, nu sunt prevăzute sancţiuni semnificative pentru nedeclararea intereselor personale.
APC nu aplică Legea CI: nu au fost desemnate persoane responsabile de controlul respectării Legii CI şi
Codului de conduită, nu a fost iniţiată procedura declarării intereselor personale şi a CI.
Eficienţa sistemului de petiţionare. Persistă imperfecţiuni în cadrul legal, inclusiv în contextul transparenţei
sistemului de petiţionare, prevenirii utilizării abuzive a acestuia, supravegherii aplicării legislaţiei, protecţiei
petiţionarilor. Deşi APC au desemnat persoane responsabile de activitatea de petiţionare, în aplicarea legislaţiei
există multiple probleme: nereguli în evidenţa şi păstrarea petiţiilor; practici negative în examinarea petiţiilor (de
ex., înregistrarea în calitate de petiţii a denunţurilor de săvârşire a infracţiunilor, transmiterea petiţiei spre
examinare funcţionarului privitor la care petiţionarul s-a plâns, netransmiterea petiţiilor în care se invocă
încălcări cu caracter administrativ sau penal spre examinare organelor competente), transparenţa minimă în
funcţionarea sistemului de petiţionare (lipsesc informaţii despre petiţiile înregistrate, examinate, modul de
examinare, nu se publică note informative), cunoaşterea insuficientă a legislaţiei de către funcţionari şi
petiţionari.
Desfăşurarea procesului de autoevaluare a riscurilor instituţionale de corupţie. Doar două din patru APC
au prezentat informaţii privind implementarea autoevaluării riscurilor de corupţie, procedura în cauză demarând

doar după mai bine de doi ani şi jumătate de la intrarea în vigoare a hotărârii guvernamentale respective. Nici
una din instituţiile care au iniţiat procedura de autoevaluare nu a finalizat acest proces şi nu a oferit informaţii
din raportul de autoevaluare şi din planul de integritate instituţională.
Transparenţa procedurilor de recrutare a personalului. APC monitorizate, de regulă, evită să dezvăluie
informaţiile ce ţin de recrutarea funcţionarilor sau oferă informaţii parţiale. Nici una din instituţii nu a indicat
concedieri operate în temeiurile incompatibilităţilor şi restricţiilor prevăzute de legislaţie, chiar dacă percepţiile
privind angajările datorate relaţiilor de rudenie sunt foarte răspândite în cadrul acestora . Doar o autoritate
publică a anunţat despre plasarea pe pagina web a informaţiilor privind desfăşurarea concursurilor de ocupare
a funcţiilor publice şi de anunţare a rezultatelor acestor concursuri.
Calitatea paginilor web şi transparenţa achiziţiilor publice. Toate APC dispun de pagini web, în mare
măsură, conforme cadrului legal. Cu toate acestea, se remarcă insuficienţa şi chiar lipsă unor informaţii despre
activitatea APC: la toate instituţiile nu sunt complete sau lipsesc datele despre obiectivele şi funcţiile
subdiviziunilor; nici o instituţie nu a inserat datele despre planificarea şi executarea bugetelor, rezultatele
controalelor/auditelor efectuate şi activitatea anticorupţie; la două AP lipsesc informaţiile despre modul
depunerii petiţiilor. Informaţiile despre efectuarea achiziţiilor publice sunt prezentate la minimum pe paginile
web: la trei din APC monitorizate lipsesc planurile anuale de achiziţii publice, anunţurile de achiziţii nu poartă
caracter permanent, lipsesc datele privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.
Calitatea activităţii liniilor fierbinţi (LF). Deşi în APC sunt create LF, numerele acestora fiind plasate pe
paginile web, modul lor de funcţionare este diferit: de la LF operate „pe viu”, robotizate până la linii „moarte”.
Aplicarea tehnicii „clientul misterios” atestă că doar două LF sunt funcţionale, acestea fiind instituite în
subdiviziuni cu abilităţi respective. APC nu au comunicat despre transmiterea informaţiilor parvenite la LF către
organele cu atribuţii de combatere a corupţiei.
Suplimentar la evaluarea calităţii politicilor anticorupţie enunţate, raportul de monitorizare include propuneri
concrete de ameliorare a acestor politici. Propunerile şi recomandările din raportul de monitorizare au fost
prezentate către Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova pentru a fi luate în consideraţie la examinarea şi
aprobarea Planului de Acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru anul 2012.
Activităţile au fost realizate în cadrul proiectului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de
prevenire şi combatere a corupţiei finanţat de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna-Guvernare şi
Partnership for Transparency Fund. Opiniile exprimate în Raport reflectă poziţia autorilor şi nu reprezintă în
mod neapărat punctul de vedere al instituţiilor finanţatoare.
Raportul integral poate fi găsit la www.transparency.md.
JUMĂTATE DIN STUDENŢII INTERVIEVAŢI INVOCĂ CAZURI DE PLAGIERE ÎN INSTITUŢIILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
În universitatea dvs. există un cod de conduită/etică pentru studenţi şi angajaţi? Profesorii vă informează
despre criteriile de evaluare a cunoştinţelor? Se copie la lucrări de control, teste si examene? Există practica de
plagiere a eseurilor şi tezelor de licenţă? Transparency International – Moldova a adresat aceste întrebări
studenţilor din cinci universităţi din mun. Chişinău (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii
Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Liberă Independentă din Moldova şi
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă ).
Rezultatele sondajului expres atestă ca 91% din studenţi apreciază faptul că profesorii îi informează
despre criteriile de evaluare a cunoştinţelor; 80% consideră că profesorii depun efort pentru ca prelegerile
să fie clare şi utile pentru studenţi; 67% afirmă că evaluează calitatea prelegerilor profesorilor; 85%
confirmă existenţa unor coduri de conduită etică în cadrul universităţilor în care studiază şi susţin că sunt
familiarizaţi cu prevederile acestora. În ce priveşte aplicarea Codului, doar ¼ dintre respondenţi cred că cei care
îl încalcă sunt sancţionaţi. Aproape jumătate dintre respondenţi susţin că studenţii întreprind tentative de
mituire a profesorilor şi circa 1/3 – că profesorii sunt cei care solicită bani, cadouri şi favoruri pentru a-i
nota mai bine pe studenţi.
Studenţii vin cu un şir de propuneri de îmbunătăţire a vieţii universitare. Printre acestea figurează modernizarea
stilului de predare, inclusiv prin prezentări computerizate, sporirea transparenţei şi a obiectivităţii în aprecierea
cunoştinţelor, suplimentarea orelor practice, modernizarea laboratoarelor, o atitudine mai principială fată de

studenţii cu o reuşită proastă, efectuarea reparaţiilor şi asigurarea unor condiţii mai bune la cămine;
îmbunătăţirea calităţii alimentaţiei în cantinele universitare.
Rezultatele intervievării atestă o situaţie îngrijorătoare privind practicile de copiere şi plagiat: circa 2/3 dintre
respondenţi afirmă că în instituţia în care învaţă se copie la examene, teste şi aproape o jumătate din
respondenţi cunosc despre cazuri de plagiere a referatelor şi tezelor de licenţă.
În acest context, este alarmantă extinderea, pe parcursul mai multor ani, a fenomenului de comercializare a
tezelor şi referatelor prin intermediul Internet-ului, anunţurilor prin poşta electronică şi prin aşa-numită
„publicitate stradală”, prin care se promovează practici ilicite de furt intelectual. Trezeşte şi mai multă
nedumerire prezenţa clauzei de drept de autor pe paginile web ale unor companii care intermediază furtul
intelectual (Copyright © Diplom.md ®).
TI – Moldova a atenţionat Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne asupra situaţiei alarmante în
contextul practicilor de copiere şi plagiat în instituţiile superioare de învăţământ, precum şi asupra extinderii
fenomenului de comercializare a tezelor şi referatelor prin Internet (www.diplom.md, www.teza.md) şi
„publicitatea stradală”, prin care se promovează fraudele
intelectuale.
Totodată, având în vedere faptul că Ministerul Educaţiei este
autoritatea responsabilă pentru calitatea educaţiei, iar Ministerul
Afacerilor Interne – pentru combaterea diferitor tipuri de fraude,
autorităţile în cauză au fost somate să ia atitudine faţă de cele
semnalate şi, în cazul în care cadrul legal nu prevede sancţiuni
semnificative pentru persoanele care practică sau intermediază
furtul intelectual, autorităţilor li s-a cerut să recurgă la dreptul de
a iniţia stabilirea unor asemenea sancţiuni.
În calitate de recomandare în acest context, TI-Moldova sugerează de a recurge la practica altor ţări în
utilizarea sistemelor informaţionale de identificare a cazurilor de plagiat şi combaterea acestui fenomen.
Sondajul-expres a fost efectuat în cadrul proiectului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de
prevenire şi combatere a corupţiei finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi Fondul de Parteneriat pentru
Transparenţă.
Rezultatele sondajului le puteţi analiza la www.transparency.md.
MUNICIPALITATEA ARE RESTANŢE LA ASIGURAREA TRANSPARENŢEI REALE A PROCESULUI
BUGETAR ŞI A UTILIZĂRII BANILOR PUBLICI
Asociaţia Presei Independente a lansat al doilea raport de activitate a echipei de monitorizare a utilizării
banilor publici în municipiul Chişinău. Raportul cuprinde date şi informaţii din perioada septembrie-decembrie
2011. Echipa de monitorizare activează în cadrul proiectului „Monitorizarea utilizării banilor publici la
Chişinău şi Bălţi”, implementat de API, cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al
Fundaţiei Soros-Moldova. Proiectul prevede monitorizarea selectivă a transparenţei bugetelor publice în
municipiile Chişinău şi Bălţi de către grupuri mixte, formate din jurnalişti, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi
alţi cetăţeni, fiind parte a campaniei media „Cere socoteală pentru banii publici!”.
În perioada septembrie-decembrie 2011, echipa de monitorizare din Chişinău a continuat să urmărească şi să
evalueze gradul de transparenţă a utilizării finanţelor publice de către autorităţile şi structurile municipale,
informarea locuitorilor municipiului despre procesul de elaborare a bugetului local, corectitudinea executării
bugetului şi eficienţa utilizării banilor publici. De asemenea, echipa a implementat activităţi de monitorizare
selectivă a corectitudinii utilizării banilor publici, a transparenţei şi eficienţei sistemului educaţional şi a
sistemului de asistenţă socială din municipiul Chişinău.
În cel de-al doilea raport, echipa de monitorizare constată că Primăria şi Consiliul Municipal Chişinău nu sunt
preocupate îndeajuns de asigurarea transparenţei reale a procesului de elaborare şi executare a bugetului.
Astfel, în 2011 nu au avut loc audieri publice privind executarea bugetului, iar audierile pe marginea proiectului
bugetului municipal pe anul 2012 au fost organizate mai mult formal. Anunţul despre audierile publice şi

proiectul bugetului pe anul 2012 au fost plasate pe pagina web www.chisinau.md cu doar o zi înaintea
desfăşurării audierilor, motiv din care multe persoane interesate nu au putut participa la audieri.
În raportul echipei de monitorizare se constată existenţa unor probleme de sistem în procesul de desfăşurare a
achiziţiilor publice în domeniul educaţional din Capitală. În baza unor studii de caz documentate, în timpul
vizitelor de documentare la diferite instituţii de învăţământ, echipa de monitorizare atenţionează că planificarea
defectuoasă a licitaţiilor se răsfrânge asupra calităţii procesului de educaţie, iar în organizarea alimentaţiei şi
încălzirii în şcoli s-au făcut economii din contul sănătăţii copiilor.
În rezultatul monitorizării transparenţei şi eficienţei sistemului de asistenţă socială din mun. Chişinău, s-a
constatat că cetăţenii, inclusiv beneficiari şi potenţiali beneficiari, nu sunt informaţi suficient despre activitatea şi
serviciile specifice, prestate de lucrătorii şi asistenţii sociali, iar conducerea Direcţiei Generale Asistenţă Socială
este reticentă la iniţiativele de a spori transparenţa sistemului de asistenţă socială din Capitală.
Echipa monitorizare a formulat un set de recomandări pentru sporirea corectitudinii utilizării banilor publici,
transparenţei şi eficienţei stucturilor municipale, adresate Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău, Direcţiei
Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Direcţiei Generale Asistenţă Socială. Astfel, municipalităţii i se recomandă
să informeze mai activ contribuabilii despre elaborarea şi executarea bugetului municipal, să aprobe reguli
interne pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional, să instruiască suplimentar funcţionarii privind
desfăşurarea consultărilor publice cu cetăţenii, să revizuiască conţinutul paginii web a municipalităţii. De
asemenea, se recomandă efectuarea unui control de audit privind achiziţiile publice în anul 2011 în sistemul
educaţional, monitorizarea permanentă a respectării de către agenţii economici contractaţi a condiţiilor de
calitate din contractele de achiziţii publice ş.a.
Raportul de monitorizare poate fi consultat la adresa www.api.md.
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA SUSŢINE CEA DE-A XI-A EDIŢIE A ŞCOLII TÂNĂRULUI LIDER POLITIC
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a XI-a ediţie a Şcolii Tînărului Lider
Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat 46 de audienţi ai şcolii – reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret
din 12 partide politice şi ai societăţii civile.
Prezent la eveniment, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT, Igor Boţan, a făcut o scurtă prezentare a
proiectului, specificând importanţa culturii politice în societate şi a trecut în revistă realizările echipei ADEPT în
cadrul proiectului, manifestate prin instruirea şi informarea generaţiei de tineri lideri politici.
La şedinţa de lansare a participat şi dr. Mihai Cernencu, Şeful Catedrei Ştiinţe Umanistice de la Universitatea
Liberă internaţională din Moldova, moderatorul şedinţelor ŞTLP, care şi-a exprimat speranţa că tinerii vor da
dovadă de implicare în cadrul şedinţelor şi de respect reciproc faţă de colegi, menţionând că „indiferent de
viziune sau culoare politică, la Şcoala Tânărului Lider Politic, până la încheierea şedinţelor - toţi devin foarte
buni prieteni”.
De asemenea, la şedinţa de inaugurare au fost prezenţi şi absolvenţi ai ŞTLP din ediţiile precedente, care au
venit cu un mesaj de încurajare pentru noua promoţie, îndemnându-i la responsabilitate şi eficacitate în timpul
şedinţelor, dar şi la organizarea diverselor activităţi extracurriculare.
Şcoala Tânărului Lider Politic este un proiect al Asociaţiei
ADEPT, lansat în 1999, care îşi propune să contribuie la
consolidarea sistemului de partide politice din Republica Moldova
şi la modernizarea politică a ţării prin formarea şi instruirea unei
noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile. Până în prezent,
în cadrul celor zece ediţii ale Şcolii Tânărului Lider Politic au fost
instruiţi peste 400 de tineri.
Ediţia din anul 2012 a Şcolii Tânărului Lider Politic este
organizată în cadrul proiectului „Tânărul Lider Politic –
promotor al valorilor europene”, cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
CALITATEA ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI ESTE SUB NIVELUL DORIT, POTRIVIT UNUI
STUDIU REALIZAT DE CENTRUL PAS
Locuitorii de la sate, inclusiv cei care fac tratamente în spitalele de nivel republican, persoanele care nu deţin
poliţă de asigurare medicală şi pacienţii care trebuie să suporte tratamente chirurgicale sunt categoriile de
populaţie cele mai defavorizate, atât sub aspectul calităţii serviciilor de care beneficiază, cât şi sub cel al
accesibilităţii financiare şi al poverii plăţilor directe pentru asistenţa medicală spitalicească.
Constatarea aparţine autorilor studiului naţional “Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în
percepţia populaţiei din Republica Moldova”, realizat de Centrul pentru Politici şi Analize în
Sănătate (Centrul PAS), cu susţinerea financiară a Programului Sănătate Publică al Fundaţiei SorosMoldova. Prezentul studiu şi-a propus să studieze percepţiile populaţiei legate de accesul şi calitatea asistenţei
medicale în staţionar, dar şi să identifice dificultăţile pe care le confruntă populaţia la obţinerea serviciilor
adecvate de diagnostic, tratament şi de cazare în spital.
Potrivit studiului, cea mai mare parte a participanţilor la sondaj au urmat tratamente în staţionare de nivel
raional (46,8%), republican (26,6%) şi municipal (19,7%). Chiar dacă gradul de satisfacţie a pacienţilor variază
în dependenţă de locul de reşedinţă (localităţi rurale, urbane, municipale), percepţia generală a respondenţilor
este că îngrijirile medicale în spitale lasă de dorit la mai multe aspecte.
Ordinea de spitalizare. 52,6% dintre respondenţi au afirmat că nu au fost spitalizaţi în regim programat, dar în
regim de urgenţă, iar 32,5% au fost aduşi la spital de către ambulanţă. Procentul pacienţilor spitalizaţi conform
îndreptării de la medicul de familie este şi mai mic. 17,4% dintre participanţii la studiu au anunţat că nu au avut
nici un fel de îndreptare şi s-au internat din proprie iniţiativă. Un semnal de alarmă este
şi faptul că cea mai înaltă pondere de internare în spital din proprie iniţiativă se atestă
printre locuitorii din mediul rural (20,2%). De asemenea, aproape fiecare al şaselea
respondent (15,8%) a declarat că a aşteptat în secţia de internare mai mult de o oră,
această situaţie având ponderea cea mai mare în spitalele republicane (22,5%).
Accesul la informaţia medicală. Cât priveşte asigurarea dreptului pacientului la
informare, mai mult de un sfert dintre respondenţi au menţionat că în momentul internării
nu au fost informaţi plenar de către personalul medical despre intervenţiile medicale
propuse, riscurile şi despre alternativele intervenţiilor ce urmau să li se efectueze. Cel
mai scăzut nivel de acces al pacienţilor la propriul dosar medical din spitale se atestă printre pacienţii din
localităţile rurale (28,6%) şi cei care se tratează în spitalele raionale (24,7%).
Accesul la medicamente. Un număr mare de respondenţi au declarat că, fiind internaţi în spital, au fost nevoiţi
să-şi procure toate medicamentele din cont propriu (16,9%), iar 29,6% au fost nevoiţi să procure suplimentar
medicamente la cele asigurate de spital. Principala cauză invocată de 62,3% dintre respondenţi, care au
declarat că şi-au procurat personal medicamentele, a fost faptul că medicul i-a anunţat că spitalul nu dispune
de toate medicamentele necesare tratamentului acestuia. Procentul dat a fost cel mai înalt în spitalele raionale
(69,2%), în comparaţie cu cele republicane (60,8%) şi municipale (48,4%).
Totodată, 16,9% dintre persoanele chestionate au afirmat că au primit medicamentele pentru o săptămână
înainte sau pentru toată perioada aflării în spital. Astfel, le administrau de sine stătător zilnic. Procentul dat a
fost mai înalt în spitalele municipale (19,4%), urmate de spitalele raionale (17,6%) şi cele republicane (15,9%).
Plăţile oficiale şi neoficiale legate de spitalizare. Conform rezultatelor anchetării, 22,2% dintre pacienţi au
efectuat plăţi oficiale pentru serviciile de staţionar (în casa instituţiei medicale). Referitor la plăţile neoficiale
achitate pentru tratamentul de staţionar, 37,9% de persoane din eşantion au afirmat că astfel de plăţi le-au făcut
direct personalului. Cele mai multe plăţi neoficiale au fost înregistrate în rândul respondenţilor internaţi în
instituţiile de nivel republican (48,4%), comparativ cu spitalele municipale (39,7%) şi raionale (31,2%). În urma
analizei pe secţii, pe primul loc se găsesc maternităţile (71,0%), urmate de unităţile chirurgicale (50,9%). Deşi
studiul relevă faptul că în spitalele de toate nivelele frecvenţa plăţilor oficiale şi neoficiale pentru servicii, precum
şi mărimea acestora constituie o povară adeseori catastrofală pentru venitul gospodăriilor, totuşi, 61,6% din
respondenţii (care au confirmat că au efectuat plăţi neoficiale personalului din spitale) au declarat că le-au făcut
din proprie iniţiativă (bani sau cadouri drept mulţumire pentru serviciile prestate); 23,2% au menţionat că au fost
condiţionaţi de către personalul spitalului, iar 14,7% dintre pacienţi au găsit valabile ambele modalităţi.

Gradul de satisfacţie a pacienţilor faţă de îngrijirile medicale în spitale. Per ansamblu, studiul atestă un
nivel înalt de satisfacţie a pacienţilor (80,2%) faţă de serviciile spitaliceşti ce le-au fost acordate, în special,
privind cunoştinţele şi nivelul de calificare a medicilor, timpul şi atenţia ce le-a fost acordată, precum şi de
calificarea şi atitudinea personalului medical mediu. Pacienţii însă au fost mai puţin satisfăcuţi de condiţiile de
cazare din spital şi de mărimea plăţilor pentru servicii din propriul buzunar. Locuitorii din mun. Chişinău şi Bălţi
s-au declarat cei mai nemulţumiţi de serviciile acordate în spital în timpul zilei, în orele nocturne, în zilele de
odihnă şi sărbători, în comparaţie cu cei care locuiesc în sate şi în centrele raionale.
Studiul “Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în percepţia populaţiei din Republica Moldova” a fost
lansat oficial în cadrul unei dezbateri publice, rezultatele prezentei cercetări urmând a fi utile oficialilor de la
Ministerul Sănătăţii şi tuturor partenerilor interesaţi în trasarea unor corective ale planurilor strategice şi în
adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a accesului şi calităţii serviciilor medicale acordate de către spitalele
Republicii Moldova.
Studiul reprezintă o cercetare cantitativă, efectuată în baza unui chestionar (administrat de operatorii Centrului
de Investigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA"), pe un eşantion de 1204 persoane, selectate aleatoriu,
care pe durata ultimelor 12 luni au fost internate în spital. Datele au fost colectate în perioada martie-aprilie
2011. Rezultatele sondajului sunt reprezentative pentru segmentul de populaţie generală a Republicii Moldova
(doar malul drept al râului Nistru) şi are o marjă maximă de eroare de ±3%, la nivelul de încredere de 95%.

PROGRAMUL EGALITATE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ
JURNALIŞTII PENTRU ŞANSE EGALE ŞI DIVERSITATE - CAMPANIE MEDIA
Centrul de Investigaţii Jurnalistice a lansat, în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie, Campania media de
informare şi sensibilizare„Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”. Campania media se desfăşoară în
cadrul unui proiect susţinut de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.
Prin această Campanie, Centrul de Investigaţii Jurnalistice îşi propune să contribuie la reducerea
stigmatizării/discriminării prin sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor de decizie referitor la
problemele legate de discriminare după sex, religie, gen, rasă, vârstă, stare socială şi altele. Împreună cu
jurnalişti de la diferite medii de informare vor fi identificate domeniile, instituţiile unde au loc cazuri de
discriminare şi categoriile de cetăţeni care sunt discriminate, realizând un ciclu de anchete de presă prin care
vor fi arătate problemele în complexitatea lor. Articolele de investigaţie vor porni de la cazuri concrete până la
denunţarea unui fenomen. Prin realizarea investigaţiilor, organizaţia îşi propune să prevină faptele de
discriminare, să vadă modul în care se acordă asistenţă de specialitate victimelor discriminării, cum se
investighează, constată şi se sancţionează faptele de discriminare.
Investigaţiile jurnalistice, pe lângă faptul că vor aborda probleme legate de încălcarea drepturilor diferitor
categorii de persoane discriminate, vor conţine o boxă informativă cu prevederi din legislaţie privind drepturile
omului, date de contact ale structurilor unde cetăţenii pot să se adreseze pentru a-şi apăre drepturile, dar şi
informaţii de conştientizare şi promovare a nediscriminării pentru toată populaţia.
În cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie vor fi discutate subiecte de interes public legate de fenomenul
discriminării, necesitatea luării de măsuri în vederea protejării drepturilor categoriilor discriminate, dar şi pentru
încurajarea jurnaliştilor să abordeze profesionist şi să acorde o mai mare atenţie subiectelor legate de
discriminare.
Concomitent, reprezentanţii Centrului de Investigaţii Jurnalistice vor monitoriza reacţiile factorilor de decizie la
problemele legate de discriminare din materialele de investigaţie şi cele dezbătute în cadrul Clubului.
"Soarta copiilor din internate după absolvire - discriminare sau neglijare?" a fost tema pusă în discuţie în
cadrul primei întâlniri. Jurnaliştii au avut ocazia să discute cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerului
Sănătăţii, Direcţiei Municipale pentru Protecţia copilului, ai organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cu
absolventele unor instituţii rezidenţiale.
ŞOMAJUL - ”PROFESIE” PENTRU MULŢI ABSOLVENŢI DE INTERNATE
Absolvenţii de internate sunt supuşi unui risc mai mare de a nimeri în şomaj. În comparaţie cu tinerii care cresc
în mediul familial, majoritatea copiilor din internate îşi continuă studiile nu în licee sau universităţi, ci în şcoli
profesionale sau de meserii. Una dintre cauzele acestei situaţii este slaba pregătire pe care o oferă instituţiile
rezidenţiale, dar şi lipsa orientării profesionale şi a elementarelor deprinderi de viaţă. Motivele discriminării cu
care se confruntă majoritatea copiilor care au crescut în instituţiile rezidenţiale au fost discutate la şedinţa
Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie, desfăşurată la 19 ianuarie.
Prezent la eveniment, Valentin Crudu, şeful Direcţiei învăţământ preşcolar, primar şi secundar general în cadrul
Ministerului Educaţiei, a declarat că fiecare al
doilea tânăr care a absolvit internatul în 2011 a
pledat pentru o şcoală profesională sau de
meserii. În acelaşi timp, doar 8 la sută dintre
absolvenţi au ales liceul şi 7 la sută – au fost
admişi în colegii. Fiecare al treilea absolvent nu
a dorit sau nu a avut posibilitatea să meargă la
studii.
Potrivit lui Valentin Crudu, absolvenţii instituţiilor
rezidenţiale beneficiază de o indemnizaţie unică
în valoare de 5 mii de lei, fiind susţinuţi
financiar, prin burse, indemnizaţii şi alocaţii

pentru alimentare pe tot parcursul studiilor. La absolvirea instituţiilor de învăţământ – şcoli profesionale, colegii
sau universităţi, statul le achită o îndemnizaţie unică în valoare de 10 mii de lei.
O altă participantă la eveniment, Aliona Stepan, coordonator de programe la Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului, a spus că absolvenţilor de internate le este foarte greu să facă studii
superioare. „În unele cazuri, membrii comisiilor de admitere din colegii, văzând diploma de absolvire a şcoliiinternat nu sunt tare bucuroşi să aibă asemenea copii în instituţiile lor şi încearcă să-i orienteze spre o şcoală
profesională şi şcoala de meserii”.
Asigurarea cu spaţiu locativ este o altă problemă greu de soluţionat în cazul absolvenţilor de internate. Conform
legii, la absolvirea internatului, orfanii ar trebui să se întoarcă în casa părinţilor, pe care statul trebuie să o
păstreze în cazul în care părinţii nu mai sunt în viaţă, iar dacă aceştia trăiesc, tinerii au dreptul la un spaţiu
locativ care li se cuvine pe drept. În realitate, de multe ori aceşti tineri se pomenesc în stradă.
Şefa secţiei reintegrare în familie şi adopţii de la Direcţia municipală pentru protecţia copilului, Angela Ganea, a
menţionat că direcţia, răspunzând la nevoile copiilor, a creat serviciul de zi şi plasament pentru tinerii postinstituţionalizaţi, cu o capacitate de 35 de locuri. Aici pot veni absolvenţii din toate gimnaziile-internat din
republică, care nu dispun de spaţiu locativ.
„Pentru a asigura dreptul tinerilor la un loc de muncă a trebuit ca municipalitatea să dispună de o carte de
imobil, în care avem 300 de beneficiari cu viză de reşedinţă pe adresa juridică a direcţiei. Aceasta ne dă
posibilitatea de a documenta copiii care nu au un loc de trai, pentru a le oferi dreptul de a se angaja şi a
beneficia de apartamente sociale”, a menţionat Angela Ganea.
Potrivit Silviei Lupan, coordonator programe de protecţie a copilului UNICEF, absolvenţii instituţiilor rezidenţiale
sunt supuşi unui risc mai mare de a nimeri în şomaj. Rezultatele unui studiu realizat cu suportul UNICEF, arată
că aproximativ 40 la sută dintre absolvenţi ajung şomeri, în timp ce rata şomajului la nivel de ţară în cadrul
grupului de vîrstă 15-24 ani constituie 15,4%. În comparaţie cu tinerii care cresc în mediul familial, absolvenţii
instituţiilor rezidenţiale de două ori mai des urmează studii profesionale şi de opt ori mai rar ajung să-şi facă
studii superioare. Totodată, riscul de a ajunge în trafic pentru acești tineri este de zece ori mai mare
comparativ cu semenii lor care locuiesc în familie.
Actualmente, în subordinea Ministerului Educaţiei sunt 50 instituţii de tip rezidenţial, în care sunt plasaţi 4814
copii.
Şedinţa Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie a fost organizată în cadrul proiectului “Campania media de
informare şi sensibilizare „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”, susţinută de Fundaţia Soros-Moldova.
REPORTAJE / INTERVIURI PUBLICATE PE SITE-UL WWW.DISCRIMINARE.MD
Nu merg la liceu deoarece sunt numiţi ţigani
Satul Schinoasa din comuna Ţibirica, raionul Călăraşi, are o populaţie de 298 de oameni, preponderent de etnie
rromă. În această localitate nu există magazin, biserică, şcoală sau altă instituţie publică.
Lipsa plângerilor din partea rromilor referitoare la discriminarea lor pe motiv de etnie poate fi explicată prin
neîncredere şi prin faptul că nu au cunoştintele necesare. De obicei, rromii nu se adresează instituţiilor
competente pentru anchetarea cazurilor. Ei nu îşi cunosc drepturile şi libertăţile. Mai mult decât atât, spune
avocatul parlamentar Tudor Lazăr, documentarea acestor cazuri este dificilă şi necesită rapiditate în acţiuni,
stabilirea martorilor şi altor probe.
Articolul integral poate fi citit la http://discriminare.md/2012/01/03/nu-merg-la-liceu-deoarece-sunt-numiti-tigani/.
Copii cu dizabilităţi – învingători de două ori
Serghei Caireac nu mai merge la şcoală de 6 ani din cauză că instituţia de învăţământ nu-i poate asigura
accesul la studii. Din acest motiv, este nevoit să înveţe la domiciliu. Republica Moldova a ratificat Convenţia
ONU privind oamenii cu dizabilităţi, însă viaţa acestora nu s-a schimbat prea mult.
Reportajul integral poate fi văzut la http://discriminare.md/2012/01/05/sortiti-sa-invete-acasa/.
Viaţa în scaun rulant te schimbă
Din copil sănătos, peste zi a rămas ţintuit pentru totdeauna în scaunul rulant. „Am avut un mare noroc”,
povesteşte cu ironie Alexandru Cebotari despre ziua în care medicii i-au tratat la nouă luni o răceală puternică
cu o puncţie lombară nereuşită. La 19 ani, conştient că nimic numai poate fi schimbat, Alexandru îşi trăieşte

viaţa ca atare: învaţă, face sport şi se distrează cu prietenii. Totuşi, ar dori mai multe rampe, mai puţine borduri
şi mai multă toleranţă din partea celor din jur.
Interviul integral poate fi citit la http://discriminare.md/2012/01/10/viata-in-scaun-rulant-te-schimba/.
La cei săraci nici medicul nu trage
În noiembrie 2011, Elena Vleju din comuna Cuhneşti, r. Glodeni, care suferea de ciroză cronică, a rămas
ţintuită la pat în urma unui tratament nefinalizat. Femeia făcea parte dintr-o familie cu venituri mici şi era fără un
serviciu permanent. Elena nu avea poliţa de asigurare medicală şi nu putea beneficia de asistenţă din cauza
lipsei de bani.
Preşedinta Organizaţiei invalizilor din localitate, Nina Ciobanu, a luat atitudine şi a cerut pentru Elena o poliţă de
asigurare medicală, ca bolnava să poată fi internată la spital. Nu a reuşit să obţină poliţa la timp…
Articolul integral poate fi văzut http://discriminare.md/2012/01/24/la-cei-saraci-nici-medicul-nu-trage/.
Ursarii romi caută medicii cu lumânarea
Cei peste 300 de romi din satul Ursari locuiesc izolaţi de civilizaţie. Cel
mai des, îi vizitează medicii. Ambulanţele vin aici de aproape 100 de ori
pe an. Din cauza sănătăţii şubrede ursarii apelează frecvent la Serviciul
de asistenţă medicală de urgenţă. Uneori însă ajutorul întârzie, iar asta
costă vieţi.
Reportajul
integral
poate
fi
văzut
la
http://discriminare.md/2012/01/24/ursarii-cauta-medicii-cu-lumanarea/.
Din bărbat în femei, dar fără acte
La 30 de ani, Clara este în plin proces de transformare din bărbat în femeie. Tranziţia implică deopotrivă cu
schimbările fizice, modificări în actele de identitate, dar şi un dram de toleranţă care se lasă aşteptat de la cei
din jur, spune Clara. „Transsexual” se referă la o persoană ce are un sex psihologic diferit de cel biologic şi
care doreşte să fie identificată în societate cu sexul său psihologic.
Interviul integral poate fi citit la http://discriminare.md/2012/01/25/din-barbat-in-femeie-dar-fara-acte/.
Materialele sunt publicate în cadrul proiectului „Despre discriminare şi diversitate pe înţelesul tutror”,
implementat de Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Drepturilor Omului, cu susţinerea financiară a
Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

PROGRAMUL MASS-MEDIA
CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI „PROMOVAREA JURNALISM CIVIC ŞI CETĂŢENESC” AU FOST
ANUNŢAŢI
Programul Mass Media al Fundaţiei Soros-Moldova a premiat câştigătorii competiţiei „Promovarea
jurnalismului civic şi cetăţenesc”. În cadrul concursului au putut participa televiziunile regionale ce fac parte
din Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali, creată în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor
Regionali în producerea de programe audiovizuale cu caracter comunitar şi public", susţinut de Guvernul
Suediei. Valoarea premiilor, în dependenţă de categorie şi locul obţinut, a constituit între 1200 dolari SUA şi 100
dolari SUA.
Competiţia a presupus următoarele categorii:
- Promovarea jurnalismului cetăţenesc, unde au putut participa exclusiv staţiile TV;
- Promovarea jurnalismului civic, unde s-au înscris doar echipele de creaţie ale staţiilor tv;
- Promovarea activismului cetăţenesc, unde şi-au putut depune dosarele doar cetăţenii desemnaţi de către
staţii.
Câştigătorii au fost desemnaţi de către un juriu, format din: Aneta Gonţa – prodecan al Facultăţii de Jurnalism,
doctor în Ştiinţe Politice, Ion Bunduchi - expert în jurnalism cetăţenesc şi Petru Macovei – preşedinte al
juriului, directorul Asociaţiei Presei Independente din Moldova.
Pe podiumul câştigătorilor au urcat:
Promovarea jurnalismului cetăţenesc

ATV, Comrat – locul I;

Ayin Acik, Ceadîr-Lunga – locul II;

Impuls TV, Şoldăneşti – locul III.
Promovarea jurnalismului civic

Echipa Flor TV, Floreşti - locul I;

Echipa Bas TV, Basarabeasca – locul II;

Echipa Canal X, Briceni - locul III.
Promovarea activismului civic (au fost instituite câte 5 premii pentru fiecare loc)
Locul I
Marina Moldovanu, Impuls TV, Şoldăneşti;
Igor Nepeivoda, AVM, Edineţ;
Ghenadii Vîlkov, Ayin-Acik, Ceadîr-Lunga;
Alexandru Raţă, Flor TV, Floreşti;
Leonid Mihov, NTS, Taraclia.







Locul II
Ludmila Materinca, Impuls Tv, Şoldăneşti;
Vitalie Kriminski, TVD, Donduşeni;
Nicolai Kroitor, Ayin-Acik, Ceadîr-Lunga;
Ion Negru, Euronova, Ungheni;
Constantin Catlabuga, TVD, Donduşeni.








Locul III
Anastasia Grossu, Flor TV, Floreşti;
Valentin (s. Parcova), AVM, Edineţ;
Doina Ostrov, Flor TV, Floreşti;
Gheorghe Gaidarji, NTS, Taraclia;
Nadejda Paslari, NTS, Taraclia.








Jurnalismul
cetăţenesc
reprezintă acel
tip de jurnalism
care poate fi
practicat de orice
cetăţean
care
monitorizează
comunitatea în
care
trăieşte.
Cetăţenii
pot
filma
cu
o
cameră pentru
amatori,
un
aparat
de
fotografiat
sau
un telefon mobil
situaţii
interesante,
le
postează pe internet sau le expediază la televiziune, iar ulterior aceste imagini devin ştiri. Jurnalismul
cetăţenesc nu reprezintă o meserie, ci o alegere de participare civică.
Emisiunile şi programele de ştiri ale Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali pot fi văzute/ascultate
la www.canalregional.md.

ANUNŢURI
CONCURS DE SELECTARE A JURNALIŞTILOR ŞI ACTIVIŞTILOR DIN DOMENIUL DREPTURILOR
OMULUI
Termen limită: 06 februarie, 2012, ora 18.00.
Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa 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 ale
mandatelor de arest emise de judecătorii de instrucţie moldoveni. Funcţia judecătorilor de instrucţie este de a
asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la etapa pre-judiciară a procesului penal prin
exercitarea controlului judiciar asupra acţiunilor de urmărire penală şi prin aplicarea unui număr de măsuri
procesuale de constrângere, inclusiv arestarea preventivă. Deşi deciziile (încheierile) pe care le pronunţă
judecătorii de instrucţie 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
organizaţiilor societăţii civile, cât şi organelor de autoadministrare judecătorească le lipsesc instrumentele
necesare de monitorizare permanentă a activităţii judecătorilor de instrucţie pentru a-i face responsabili pe
aceştia din urmă de lipsa motivării adecvate a mandatelor de arest emise.
La etapa actuală, instituţiile internaţionale şi europene exercită o presiune tot mai insistentă asupra Moldovei
pentru ca aceasta să-şi reformeze sistemul de justiţie, în special sistemul judecătoresc. Totuşi, acţiunile
întreprinse până acum în această direcţie de către autorităţile judiciare şi guvern sunt lipsite de consistenţă.
În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova (PD/FSM) în cooperare cu Programul
pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă-Budapesta
(HRGGP/OSF) implementează proiectul „Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa
persoanei în Moldova”. Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a
puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin implicarea activă a reprezentanţilor mass-media şi activiștilor
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 justiţiei penale şi monitorizării
acesteia de către reprezentanţii societăţii civile, care va avea loc în zilele de 17-18 februarie, 2012, la
Chişinău. Ulterior, din cadrul persoanelor instruite, vor fi selectaţi 5 jurnalişti şi 5 activişti din domeniul
drepturilor omului care, împreună cu 5 avocaţi, vor forma 5 echipe mobile interdisciplinare de monitorizare a
activităţii judecătorilor de instrucţie. Echipele mobile nu doar vor urmări îndeaproape activitatea judecătorilor de
instrucţie, ci şi vor expune public erorile judiciare comise de aceştia în procesul aplicării măsurilor procesuale
de constrângere, în special a arestării preventive.
Condiţiile concursului
Persoanele interesate vor trimite dosarele complete în limba română (Scrisoarea de intenţie şi CV-ul) la
adresa de e-mail:rdanii@soros.md sau le vor depune la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, cu
menţiunea ”Pentru concurs – jurnalişti şi activişti”, până la 6 februarie 2012, ora 18.00.
Candidaţii eligibili vor demonstra:
• motivaţie autentică de a participa la implementarea proiectului;
• cunoştinţe în domeniul protecţiei drepturilor omului;
• capacităţi de investigare şi raportare;
• aptitudini de cercetare şi documentare;
•
experienţă în monitorizarea drepturilor omului şi relatarea încălcărilor semnalate.
Atenţie: Beneficiari ai proiectului pot fi atât jurnalişti şi activişti din domeniul drepturilor omului cu experienţă
avansată, cât şi cei cu experienţă minimă. Se încurajează participarea jurnaliştilor şi activiştilor din afara
Chişinăului, precum şi a celor tineri interesaţi de şi implicaţi constant în promovarea şi monitorizarea respectării
drepturilor omului în sistemul de justiţie.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Radu Danii, Coordonator proiecte Justiţia Penală şi Drepturile
Omului, tel: 270031; e-mail:rdanii@soros.md.

CONCURS DE SELECTARE A PARTICIPANŢILOR LA VIZITELE DE SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN
CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI UNIVERSITAR ÎN DOMENIUL STUDIILOR
EUROPENE DIN REPUBLICA MOLDOVA”
Termen limită: 12 februarie, 2012.
Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova vă invită să participaţi la concursul de selectare a
participanţilor la vizitele de schimb de experienţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculumului universitar
în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”.
Proiectul dat are scopul de a spori calitatea predării studiilor europene în universităţile din RM prin transferul de
cunoştinţe şi experienţă în domeniu între mediul academic din România şi cel din Moldova, şi este implementat
în colaborare cu Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice
şi Administrative din Bucureşti şi Clubul Academic de Studii Europene.
Obiective:
 Aprofundarea experienţei de predare în domeniul studiilor europene pentru profesorii universitari din
Republica Moldova, prin intermediul explorării individuale a unei instituţii de învăţământ superior din
România;
 Îmbunătăţirea modului de adecvare bibliografică prin elaborarea unor suporturi bibliografice de curs
(readere);
 Crearea unei comunităţi formate din cadre didactice universitare din România şi Republica Moldova,
bazată pe interesul în domeniul studiilor europene, având ca scop aprofundarea cunoştinţelor şi
valorificarea acestora în spaţiul academic şi public din cele două state.
Sunt eligibile cadrele didactice din universităţile din Republica Moldova care predau cursuri despre UE,
integrare europeană, relaţiile UE–RM, drept comunitar, integrare economică europeană, etc.
*Nu sunt eligibili participanţii la vizitele individuale de studiu desfăşurate în anul 2011, în cadrul aceluiaşi
proiect.
Vizitele de studiu vor avea loc în perioada martie - mai 2012, iar participanţii vor avea posibilitatea să viziteze la
alegere universităţi din Bucureşti, Iaşi şi Oradea.
Doritorii de a participa la concurs sunt rugaţi să prezinte un dosar ce va conţine:
 Formularul de participare completat (poate fi găsit la www.soros.md)
 Curriculum Vitae
 scrisoare de recomandare (din partea conducerii Catedrei/Facultăţii)
 scrisoare de motivare în care să specifice aşteptările de la vizita de studiu
 Copia buletinului de identitate şi a paşaportului
 Alte materiale considerate necesare.
Dosarul complet va fi expediat la următoarea adresă de e-mail: cciofu@soros.md sau la adresa: str.
Bulgară 32, MD-2001, or. Chişinău, Republica Moldova, cu specificarea: Pentru Cornelia Ciofu,
Coordonator Program Buna Guvernare, pentru concursul de selectare a participanţilor la vizitele de
schimb de experienţă „Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din
Republica Moldova”.
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
10-11 februarie, 2012, Chişinău
Training pentru jurnalişti şi activişti în domeniul drepturilor omului, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova”, implementat de Programul de Drept
al Fundaţiei Soros-Moldova. Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a
puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin implicarea activă a activiştilor şi reprezentanţilor mass-media.
17-18 februarie, 2012, Chişinău
Training pentru jurnalişti şi activişti în domeniul drepturilor omului, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova”, implementat de Programul de Drept
al Fundaţiei Soros-Moldova. Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a
puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin implicarea activă a activiştilor şi reprezentanţilor mass-media.

