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Donatori și parteneri
Dragi prieteni și colegi,

Suntem acum la finele primului an de activitate a Fundației Est-Europene. Preluând bogata moștenire 
a Fundației Eurasia în domeniul promovării democrației, respectării drepturilor omului și edificării unei 
economii de piață viabile, FEE continuă să-și dedice eforturile consolidării societății civile, ameliorării 
calității actului de guvernare și creării unor standarde de viață mai bune pentru cetățenii Republicii 
Moldova.

În anul 2010, Fundația Est-Europeană a creat parteneriate noi și a aprofundat cooperarea existentă cu 
instituțiile de stat, comunitatea donatorilor și societatea civilă. Fundația a contribuit la crearea unor 
parteneriate dintre sectorul public și cel privat prin implicarea companiilor, ONG-urilor și autorităților 
locale în cadrul unor proiecte de importanță crucială pentru comunitățile lor, precum renovarea 
grădinițelor, construcția unor terenuri de joc publice și dezvoltarea unor sisteme de management al 
deșeurilor. Beneficiind de sprijinul nostru și datorită unor eforturi comune, tinerii din raioanele Cahul, 
Ialoveni și Ungheni au reușit să abordeze cele mai sensibile aspecte ale vieții lor prin implicarea în 
proiectul Fondul pentru Tineri a unui număr de peste 220 de voluntari. Împreună cu partenerii săi, 
Fundația a continuat să promoveze practicile de responsabilitate socială corporativă prin 
angajamentul companiilor private la soluționarea problemelor de dezvoltare ale țării. A fost lansat și un 
nou program cuprinzător pentru tinerii orfani, cu scopul de a le oferi abilități profesionale și de a-i ajuta 
să-și găsească un loc de muncă.

Anul trecut am continuat activitățile noastre de promovare a inițiativelor pentru alegeri libere și 
corecte, integrare europeană și combatere a corupției. Obiectivul pe care l-am urmărit a fost facilitarea 
dialogului dintre societatea civilă și Guvern și susținerea coalițiilor civice în calitatea lor de voce 
comună a cetățenilor care solicită responsabilitate și transparență de la autoritățile publice. Astfel, 
Fundația a continuat să acorde sprijin pentru Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, Coaliția 
Anticorupție și Consiliului Național pentru Participare, nou creat.

2011 a debutat prin extinderea activităților noastre de susținere a generației mai tinere, de promovare 
a practicilor democratice, de asigurare a unor condiții mai bune pentru protecția drepturilor omului și 
fortificarea parteneriatelor noastre cu sectorul privat în scopul soluționării problemelor comunitare.

Suntem profund recunoscători pentru suportul generos acordat în anul 2010 de către donatorii noștri 
principali: Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare 
și Cooperare Internaţională, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fundația Eurasia Washington 
DC și Departamentul de Stat al SUA. Exprimăm aici aprecierea noastră imensă pentru asistența și 
interesul oferite constant, prin intermediul FEE, de către acești și alți parteneri pentru dezvoltarea țării 
noastre.

Suntem profund recunoscători pentru suportul generos acordat în anul 2010 de către donatorii noștri 
principali: Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare 
și Cooperare Internaţională, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fundația Eurasia din 
Washington DC și Departamentul de Stat al SUA. 

Într-o inițiativă de educație a unei noi generații de tineri lideri atât la nivel național, cât și pe plan local, 
Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și colegii din societatea 
civilă a lansat un proiect axat pe participarea tinerilor. Această inițiativă oferă tinerilor competențele 
necesare pentru ca aceștia să-și asume rolul de lider în viața politică, economică și socială și creează, 
totodată, oportunități pentru participarea lor în cadrul autorităților locale și centrale din Republica 
Moldova.

Sorin Mereacre
Președinte al Fundației 
Est-Europene

Eforturi dedicate consolidării societății civile

Mesaj al Președintelui Consiliului Director și al Președintelui Fundației

*Cu litere aldine sunt evidențiați partenerii – corporativi, 
guvernamentali și fundații – care au oferit sprijin de 10 000 dolari 
SUA sau mai mult.

Silvia Radu 
Președinte, Gas Natural Fenosa Moldova
Președinte, Consiliul Director al Fundației Est-Europene

Raport anual al Fundaţiei Est-Europene 2010
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orientare sexuală, religie, vârstă, 
dizabilitate sau afiliere politică.

lFundaţia asigură o bună administrare a 
fondurilor și proiectelor pentru care este 
responsabilă. 

În calitatea sa de fundație locală în Republica 
Moldova, FEE acționează în scopul integrării 
dimensiunii de gen în cadrul operațiunilor 
sale de program și al granturilor pe care le 
oferă.

Fundaţia Est-Europeană abilitează 
cetăţenii Republicii Moldova cu 
capacităţi și mijloace pentru asigurarea 

dezvoltării durabile, prin programe de 
educaţie și asistenţă tehnică care 
promovează democraţia, buna guvernare și 
prosperitatea economică.

În activitatea sa programatică și 
instituţională, Fundaţia Est-Europeană este 
ghidată de următoarele principii:

lFundaţia este sensibilă la nevoile și 
provocările din societatea și economia 
Republicii Moldova.

lFundaţia susține progresul comunităţilor 
prin bunele practici de dezvoltare durabilă 
și va depune eforturi constante pentru a 
acționa în interesul cetățenilor din 
Moldova.

lFundaţia consideră că oamenii din 
comunitate și constituenții trebuie 
respectaţi în calitate de parteneri și colegi 
în efortul de realizare a misiunii sale.

lFundaţia facilitează și promovează 
cooperarea dintre societatea civilă, Guvern 
și sectorul privat în cadrul comunităţilor cu 
scopul de a obține durabilitatea eforturilor 
comune de dezvoltare și a asigura 
sentimentul că aceste reușite se datorează 
parteneriatelor.

lFundaţia estimează succesul 
programelor prin evaluarea impactului 
evident pe care îl au acestea în societate și 
a schimbărilor semnificative pe care 
acestea le aduc în viaţa cetăţenilor. 

lFundaţia respectă și susține diversitatea 
echipei sale, a partenerilor și în cadrul 
comunităţilor în care activează, fără 
discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, 

Programele Fundației Est-Europene se 
axează pe prioritățile strategice ale țării, care 
răspund necesităților de dezvoltare și sunt 
bazate pe capacitățile de bază și 
experiențele anterioare ale Fundației. De 
asemenea, Programele Fundației sunt 
ghidate de viziunea și misiunea Reţelei 
Fundaţiei Eurasia, precum și de valorile și 
idealurile personalului Fundaţiei Est-
Europene și membrilor Consiliului Director.  

Programele FEE cuprind trei domenii-cheie:

l Dezvoltare Economică

l Bună Guvernare

l Acțiune Socială

Misiune

„Pot spune deschis că oamenii 
care lucrează în această parte a 
lumii înțeleg că nu există o altă 

organizație din Europa de Est, fosta 
Uniune Sovietică, ce contribuie mai 

mult la realizarea viselor, așa cum 
afirma Martin Luther King, decât 

Fundația Eurasia, și aceste aspirații 
înseamnă democrație, societate civilă și 
libertăți. Guvernul SUA este partenerul 

Fundației Eurasia de la crearea 
acesteia și suntem mândri și 

bucuroși de acest parteneriat. 
Performanțele obținute de 

Fundației au schimbat în bine 
viața cetățenilor din Republica 

Moldova și viețile viitoare ale 
copiilor lor”.

Asif J. CHAUDHRY,
Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii în Republica Moldova
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În parteneriat cu administraţiile publice 
locale, întreprinderile locale și membrii 
comunităţii, beneficiarii de granturi 
implementează diverse proiecte, printre care: 
utilizarea de panouri solare ca sursă 
alternativă de energie, dezvoltarea unui 
sistem municipal de gestionare a deșeurilor, 
renovarea grădiniţelor din comunităţi și 
construcţia de spații publice de joc pentru 
copii, în următoarele comunităţi: Olișcani, 
Baraboi, Bobeica, Ungheni, Căușeni și 
Zahoreni.

8

Programul de Dezvoltare Economică

Scopul proiectului de Parteneriate 
Economice Locale (PEL) este de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii în comunităţile locale prin 
stimularea parteneriatelor public-private 
care vizează implementarea programelor 
locale de dezvoltare economică și socială. 
Priorităţile-cheie ale proiectului PEL includ 
administrarea eficientă a serviciilor publice, 
reducerea sărăciei și identificarea unor soluţii 
adecvate pentru utilizarea eficace a 
resurselor locale, cu accent pe eficienţa 
energetică. În efortul de realizare a 
obiectivelor acestui program, FEE a organizat 
un concurs de granturi, oferind finanțare 
pentru șase granturi din cele 88 de cereri 
primite. Aceste proiecte contribuie la 
ameliorarea calității vieţii în comunităţile 
selectate, contribuind astfel la dezvoltarea 
infrastructurii locale, în strânsă cooperare cu 
organizaţiile societăţii civile.

Domenii specifice de interes includ 
îmbunătăţirea serviciilor publice, 
introducerea practicilor de economisire a 
energiei, dezvoltarea infrastructurii 
comunale și de locuinţe, introducerea unor 
sisteme eficiente de gestionare și crearea de 
parteneriate pentru realizarea planurilor de 
dezvoltare locală.

6 parteneriate public-private 
au fost create în comunităţile din Moldova

„Lansarea Fundației Est-Europene 
marchează o nouă prezență în 

Republica Moldova. Am convingerea 
că Fundația va contribui la 

schimbările majore pe care cetățenii 
țării le așteaptă. Cheia pentru 

edificarea unei societăți moderne și 
de succes este de a avea o bună 

înţelegere, generozitate și eforturi 
comune pentru construcția 
democraţiei și respectarea 

diversităţii. Activitatea intensă și 
angajamentul FEE vor răspunde în 

mod direct la nevoile cetățenilor 
noștri”.

Silvia RADU,
Președinte, Gas Natural Fenosa Moldova, 

Președinte, Consiliul Director al FEE 

Parteneriate Economice Locale (PEL)

§  parteneriate economice la nivel 
local au fost create între 
administrațiile publice locale, 
antreprenorii locali și ONG-uri

§  școală a fost dotată cu baterii 
solare pentru a asigura alimentarea 
cu apă caldă

§  curte a fost amenajată cu teren 
de joc pentru copii (inclusiv 
inventar sportiv)

§  de proiecte comunitare mici au 
beneficiat de sprijinul acordat de 
cele trei Fonduri ale Tinerilor

6

1

1

53

Scopul Programului de Dezvoltare 
Economică este de a contribui la 
dezvoltarea economică a comunităților din 

Republica Moldova prin implicarea autorităţilor 
locale, societăţii civile și sectorului privat în 
iniţiative care extind oportunităţile economice, 
stimulează dezvoltarea durabilă a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a antreprenorilor individuali. 
Acest program oferă, de asemenea, suport 
pentru iniţiative din domeniul afacerilor și 
instruirii economice.
Fundația Est-Europeană cooperează cu 
autoritățile locale, întreprinderi și organizații ale 
societății civile pentru a promova 
antreprenoriatul, a crea locuri de muncă, a spori 
eficienţa energetică și atrage investiţii prin 
parteneriate public-private. Printre realizările 
noastre se regăsesc următoarele:  
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locale ale tinerilor și 
pentru a contribui la 
realizarea activităţilor de 
program.
Proiectul extinde 
participarea tinerilor în 
dezvoltarea socială a 
comunităţii prin 
consolidarea capacităţilor 
și expertizei tinerilor și a 
organizaţiilor comunitare 
care îi susțin. Grupuri de 
tineri cu vârste cuprinse 
între 16 și 20 de ani 
participă în mod direct la 
activităţi care 
soluționează diverse 
probleme din 
comunitatea lor. 

Înainte ca Fondurile Tinerilor să înceapă 
colectarea de fonduri, au fost efectuate 
sondaje locale pentru a evalua și a identifica 
nevoile tinerilor din fiecare comunitate 

În 2010, Fundația Est-Europeană a lansat o 
nouă inițiativă, „Fondul Tinerilor”, care se 
axează pe un program inovator de acordare 
a granturilor, administrat de tineri pentru 
tineri. Abordarea unică în cadrul programului 
constă în oferirea tinerilor șansei de a lua 
decizii cu privire la modul în care fondurile 
locale de tineret sunt gestionate și 
funcționează, iar obiectivul major este 
stimularea participării civice a tinerilor și a 
voluntariatului în dezvoltarea comunităţii. 
Proiectul „Fondul Tinerilor” este implementat 
în parteneriat cu organizaţii locale în patru 
comunități din Moldova – Cahul, Ialoveni, 
Ungheni și Edineț, care au fost selectate 
pentru a sprijini constituirea a patru fonduri 

53 de proiecte comunitare mici 
au fost susţinute de cele trei Fonduri ale Tinerilor

Fondurile Tinerilor

Pentru a răspunde la urgențele identificate, 
fiecare grup a realizat campanii de colectare 
a fondurilor, inclusiv activităţi de la ușă la ușă, 
solicitări scrise în adresa companiilor și 
oamenilor de afaceri locali, festivaluri de 
dans, spectacole de teatru și altele.
Aceste evenimente au sporit fluxul de bani 
către „Fondurile Tinerilor”, suma totală 
colectată de către fiecare Fond variind de la 
1400 până la 3800 de dolari SUA. Majoritatea 
banilor colectați au fost direcționați către 
Programele de Granturi Mici, gestionate de 
fiecare dintre Fonduri, cu sprijinul acordat de 
către Fundaţie. Proiectele finanţate au inclus 
inițiative de educaţie civică, acțiuni de 
susţinere a culturii, sportului și de protecţie a 
mediului și a sănătăţii, extinderea rolului 
tinerilor în procesul de luare a deciziilor. În 
plus, anumite sume colectate de către fiecare 
Fond au fost utilizate pentru a acoperi alte 
nevoi presante. De exemplu, „Fondul 
Tinerilor” din Cahul a transferat aproape 200 
de dolari SUA pentru a ajuta localnicii care 
suferă de cancer, iar 250 de dolari SUA a fost 
acordați pentru sprijinul victimelor 
inundaţiilor și pentru construirea a două staţii 
de autobuz în apropierea universităţii și 
colegiului local. „Fondul Tinerilor” din 
Ungheni a donat bani și rechizite școlare 
pentru copiii din familiile cu venituri mici, iar 
„Fondurile Tinerilor” din Ialoveni și Edineţ au 
folosit banii colectați pentru a organiza mai 
multe evenimente cu implicarea tinerilor.

Site-ul Fondului Tinerilor Ialoveni:
www.fondultinerilor.md

implicată.
Printre cele mai stringente 
probleme au fost identificate 
lipsa unor facilităţi adecvate 
de petrecere a timpului liber 
pentru tineri, acces limitat 
pentru copiii cu dizabilități la 
instituţiile de învăţământ, lipsa 
de activităţi extracurriculare, 
resursele modeste ale 
bibliotecilor și problemele 
ecologice.
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aplicare, facilitarea implicării societăţii civile 
în procesul decizional.

De asemenea, FEE a sprijinit crearea și 
activitatea grupurilor de lucru ale Consiliului 
Național pentru Participare, după cum 
urmează: (1) Justiţie și drepturile omului; (2) 
Dezvoltare economică; (3) Politică externă, 
de securitate și apărare; (4) Politici sociale, de 
educaţie, mediu și de tineret. Într-un efort de 
a face CNP mai incluziv, grupurile de lucru 
sunt, de asemenea, deschise pentru alte 
ONG-uri, care nu sunt membri ai acestei 
platforme.
Site-ul web al CNP: 
www.cnp.md. 

copul Programului de Bună Guvernare 
este de a consolida participarea civică Sprin monitorizarea reformelor și 

facilitarea cooperării între Guvern, 
organizaţiile societăţii civile, mass-media și 
public în domeniile integrării europene, 
alegerilor libere și corecte, precum și 
combaterii corupţiei.
În cadrul acestui program, Fundația Est-
Europeană a susţinut iniţiative de educaţie 
civică, activități de observare a alegerilor, 
dezvoltare și monitorizare a mass-media, 
acțiuni de integrare europeană, eforturi anti-
corupţie, precum și elaborare și 
implementare a politicilor.

Programul de Bună Guvernare

În noiembrie 2009, Guvernul a lansat 
iniţiativa de creare a Consiliului Naţional 
pentru Participare (CNP). După solicitarea de 
cereri pentru ONG-urile interesate, Consiliul a 
fost creat la 19 ianuarie 2010 printr-o decizie 
a Cabinetului de Miniștri al Republicii 
Moldova. CNP reunește 30 de organizaţii ale 
societăţii civile, printre care și Fundaţia Est-
Europeană.

Prin votul majorităţii membrilor CNP, 
Președintele FEE a fost ales în calitate de 
Președinte al Consiliului Național pentru 
Participare. Rolul CNP este de a promova un 
parteneriat strategic între autorităţile 
publice, societatea civilă și sectorul privat, 
pentru consolidarea democraţiei 
participative în Republica Moldova. Proiectul 
FEE vizează susţinerea acestui cadru 
instituţional și consolidarea capacităţilor 
membrilor CNP pentru a asigura implicarea 
deplină a organizaţiilor non-guvernamentale 
în procesul de luare a deciziilor.

Membrii Consiliului Național pentru 
Participare au formulat și aprobat Strategia 
Consiliului pentru anii 2010-2012. 
Documentul include rolul, misiunea, scopul, 
structura CNP, precum și principalele direcţii 
strategice de activitate: oferirea de expertiză 
în elaborarea de politici publice, 
monitorizarea și evaluarea punerii lor în 

ONG-urile din Moldova sunt implicate 
activ în procesul de luare a deciziilor

Susținere pentru Consiliul Naţional pentru Participare

„Este bine cunoscut faptul că societatea 
civilă se construiește în timp. Mecanismele 

și instituţiile democratice sunt primii pași 
către o democraţie funcţională. Pe parcursul 

existenţei sale, Fundaţia a contribuit la 
dezvoltarea mass-media, reformarea 
Guvernului și administraţiei publice. 

Salutăm continuarea activităţilor Fundaţiei 
Eurasia prin intermediul Fundaţiei Est-
Europene, care va sprijini în continuare 

dezvoltarea durabilă și progresul societăţii 
noastre”.

Mihai GHIMPU, 
fost Președinte interimar al Republicii Moldova, 

fost Președinte al Parlamentului

„Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a 
trecut prin mai multe reforme serioase și sunt sigur 

că nici una dintre schimbările pozitive nu ar fi fost 
posibilă fără implicarea societăţii civile. Doresc 

Fundaţiei Est-Europene succes în activitatea sa și să 
nu uitați că aveți un partener de încredere, fapt 

demonstrat prin cooperarea noastră eficientă cu 
Consiliul Național pentru Participare”.

Vlad FILAT, 
Prim-Ministrul Republicii Moldova 

Ÿ  organizații ale 
societății civile au oferit 
contribuții pentru 
Programul de activitate a 
Guvernului pentru 
perioada 2011-2014, 
multe dintre ele fiind 
incluse în documentul 
final, care a fost aprobat 
de către Parlamentul 
Republicii Moldova

Ÿ A fost realizat și 
prezentat public primul 
audit al tirajelor pentru

 ziare și reviste din 
Moldova

18

 
11

Ÿ

de persoane au fost 
cuprinse de campaniile 
de educaţie civică și de 
mobilizare a alegătorilor

Ÿ  de cazuri de corupţie 
au fost transmise oficial 
către autorităţile 
competente pentru 
investigaţii 

Mai mult de  380 000

66
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EXEMPLU

Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova

În parteneriat cu Asociaţia Presei 
Independente (API), Fundaţia Est-Europeană 
a continuat să consolideze calitatea 
jurnalismului în Republica Moldova, prin 
acordarea de sprijin instituţional pentru 
Consiliul de Presă și prin promovarea bunelor 
practici în domeniul de auto-reglementare al 
mass-mediei. Proiectul este menit să ofere 
sprijin instituţional și programatic acestei 
entități de presă, care are în componență 9 
membri și a fost creat cu suportul Fundației 
în anul 2009.
În 2010, CP analizat 10 plângeri din partea 
consumatorilor de produse mass-media.
1. New Media Grup versus Jurnal Trust Media
2. Reprezentanța UNICEF versus PRO TV Chișinău
3. Maxim Pulber versus Agenţia Informaţională de 
Stat Moldpres
4. Agrepina Gudumac versus Curier Căușeni
5. Maria Moţpan versus Deșteptarea
6. Sandriliona SA versus Evenimentul Zilei
7. Eugen Luchianiuc versus Ziarul de Gardă
8. Centrul Analitic Independent Expert-Grup 
versus Moldova Suverană
9. Plângere cu privire la încălcarea principiilor 

„ATENȚIE! IMAGINI ȘOCANTE: Un politician și-a zburat 
creierii în direct”, urmat de un videoclip detaliat al 
sinuciderii unei alte persoane. 
Soluţie: În cadrul reuniunii sale publice, Consiliul de 
Presă a stabilit că plasarea secvenței video, care 
prezintă un act de sinucidere detaliată, a încălcat 
practicile de jurnalism responsabil și că dispoziţiile 
etice nu permit difuzarea de detaliile morbide ale 
crimelor, accidentelor și catastrofelor naturale sau 
detalii despre tehnicile de sinucidere. Consiliul de 
Presă a solicitat mass-media să nu publice astfel de 
imagini, menționând faptul că aceste informaţii ar 
putea afecta integritatea psihologică a 
telespectatorilor, în special, a copiilor și tinerilor. În 
urma deciziei CP, mass-media a eliminat video-ul care 
a însoţit știrea și l-a înlocuit cu specificarea 
„Actualizare: În legătură cu sesizarea Consiliului de 
Presă din Republica Moldova, imaginile video au fost 
scoase de pe site”.
Notă: În 2010, Secretariatul Consiliului de Presă a 
oferit servicii de consultanţă pentru consumatori de 
media, în aproximativ 30 de alte cereri legate de 
activitatea Consiliului de Presă și a organelor de presă 
în ansamblu. 

Site-ul al CP: 
www.consiluldepresa.md

Asociaţia „Biroului de Audit al Tirajelor și 
Internetului” (BATI), creată cu suportul 
Fundației Est-Europene în anul 2009, a 
realizat cu succes primul său audit al tirajelor 
din Republica Moldova pentru 11 publicaţii-
membre. Auditul analizează perioada 
octombrie-decembrie 2010 și a fost efectuat 
de către Compania „Divertis Audit”. Auditul a 
inclus următoarele mass-media:

Principalele informaţii furnizate de către 
audit au fost cifrele de difuzare: circulaţia 
materialelor tipărite, vânzări și exemplare 
gratuite distribuite (abonamente gratuite, 
promoţionale, și copii la cerere), exemplare 
returnate. Ca rezultat, BATI invită agenţiile de 
publicitate să-și eficientizare bugetele mass-
media prin intermediul publicaţiilor care 
funcționează într-un mod transparent. În 
plus, BATI îndeamnă membrii pieţei mass-
media – ziare, agenţii și agenţi de publicitate 
– să se alăture Asociaţiei și să adere la 
normele de repartizare a bugetele de 
publicitate.

Ÿ Adevarul (Chișinau)
Ÿ Timpul (Chișinau)
Ÿ Komsomoliskaya Pravda (Chișinau)
Ÿ Antenna (Chișinau)
Ÿ Jurnal de Chișinău (Chișinău)
Ÿ Gazeta "SP" (Bălţi)
Ÿ Observatorul de Nord (Soroca)
Ÿ Cuvântul (Rezina)
Ÿ Unghiul (Ungheni)
Ÿ Totalinaya reclama "Gorod" (Chișinău)
Ÿ Maклер

Agenţiile de publicitate au posibilitatea de a alege 
mass-media în care să plaseze anunţuri

Pentru prima dată în istoria Republicii 
Moldova, presa scrisă joacă rolul de auto-
reglementare prin furnizarea de informaţii 
credibile de la o sursă independentă atât de 
necesară într-o industrie de publicitate 
profesională. BATI asigură corectitudinea prin 
toate publicaţiile auditate, precum și dreptul 
egal al fiecărui editor de pe piaţă de a avea 
acces la un audit, indiferent de conţinut și de 
tip. Publicul-ţintă al informaţiilor de audit 
este mass-media și industria de publicitate, 
cu scopul de a contribui la transparenţa 
indicatorilor mass-media, precum și pentru o 
concurenţă loială în cadrul pieţei mass-
media din Moldova 
Site-ul web BATI: 
www.bati.md 

Consiliul de Presă din Moldova (CP) 
soluționează litigiile dintre presa scrisă și cititori

„UNICEF sprijină eforturile Consiliului de Presă ca mecanism de 
auto-reglementare al presei și dorește să conlucreze cu 

Consiliul, cu scopul de a asigura drepturile copiilor și 
respectarea normelor etice de către jurnaliști în acest domeniu. 

Ţinând cont de diversificarea pieţei mass-media și poziţia 
dominantă a știrilor senzaţionale, existenţa unui astfel de 

mecanism este extrem de importantă, deoarece supraveghează 
respectarea normelor etice, notifică instituţiile mass-media cu 

privire la erorile comise, soluţionează conflictele pe cale 
amiabilă și asigură respectarea drepturilor omului în 

conformitate cu standardele internaţionale. Reprezentanța 
UNICEF în Republica Moldova a solicitat intervenția Consiliului 

de Presă într-un caz cu privire la știrea difuzată de un post de 
televiziune despre abuzul unei fete de treisprezece ani. Ca 

rezultat al activităţii Consiliului de Presă, unul dintre cele două 
reportaje despre acest caz a fost eliminat de pe site-ul 

televiziunii”.
Lina BOTNARU, 

Coordonator Programe Comunicare, UNICEF Moldova

„Până acum lucrurile au fost oarecum confuze, 
puteam numai intui rezultatele plasamentelor de 

publicitate. Acum putem opera cu date concrete și 
cifre, iar presa va genera mai multe venituri din 
afaceri. Le mulțumim tuturor celor care au avut 

curajul de a deveni membri ai BATI, Centrului 
pentru Jurnalism Independent, care a lansat ideea, 

precum și Fundației Est-Europene pentru sprijinul 
acordat BATI”.

Victoria Musteaţă, 
Manager Relații Publice și Sponsorizare, Orange

10. Acţiunile necesare în cazul afișării de imagini 
suicidale pe www.jurnal.md 
Descriere: Consiliul de Presă a adoptat măsuri în cazul 
difuzării pe portalul www.jurnal.md cu comentariul 
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Scopul proiectului „Dezvoltarea mass-
media independente” este de a sprijini 
dezvoltarea ei durabilă prin acordarea de 
granturi şi instruire.
În implementarea acestui proiect, FEE se 
bazează pe experienţa Reţelei Fundaţiei 
Eurasia şi pe experienţa Fundaţiei Eurasia 
din Moldova, care în ultimul deceniu a 
implementat o varietate de programe de 
dezvoltare a mass-media. Experienţa 
fundației în domeniu include suport 
pentru mass-media şi ONG-uri în vederea 
dezvoltării jurnalismului de investigaţie şi 
a analizei corupţiei în Moldova, 
dezvoltarea practicilor de monitorizare 
media privind reflectarea alegerilor, 
fortificarea capacităţii profesionale a 
jurnaliştilor locali prin instruire, precum şi 
consolidarea capacităţilor organizaţiilor 
media selectate, prin lansarea de servicii 
media noi.

Presa independentă învață cum să-și 
îmbunătăţească comunicarea cu publicul-
ţintă, viabilitatea comercială, să dezvolte 
planuri de afaceri și să genereze creșterea 
veniturilor.
Organizaţiile selectate pentru finanţare în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea unor mass-
media independente” sunt:

l "Cerere și Ofertă" SRL
l Publicaţia periodică "CUVÂNTUL"
l Agenţia de presă "DECA-press"
l "Miraza" SRL
l Revista "ODORAȘ"
l "Radioul Local" SRL
l "Timpuri Noi" SRL
l "URMA Ta" SRL
l "PRO MEDIA" SRL
l "MAR-SOR-TV" SRL

Fundația Est-Europeană susține 
dezvoltarea durabilă a mass-mediei din Republica Moldova

Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova
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Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova
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Proiectul de Monitorizare Civică a Politicilor Anti-corupţie

Scopul Proiectului de Monitorizare Civică a 
Politicilor Anti-corupţie este de a îmbunătăţi 
implementarea strategiei anti-corupţie a 
Guvernului.
Printr-o combinaţie de granturi şi asistenţă 
tehnică, FEE realizează o serie de activităţi 
pentru a sprijini societatea civilă în lupta 
împotriva corupţiei. În special, FEE susţine 
consolidarea capacităţii profesionale a 
Alianţei Anticorupţie (AAC) şi a ONG-urilor 
sale membre în monitorizarea şi raportarea 
corupţiei. AAC a continuat să sprijine Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei în implementarea politicilor anti-
corupţie în Republica Moldova. Alianţa 
Anticorupţie a publicat, de asemenea, 
studiul „Combaterea Corupţiei: între retorica 
electorală şi programul de guvernare”, care 
abordează tema corelării planurilor de 
acţiune ale Guvernului cu promisiunile 
electorale.
În 2010, FEE a susţinut 5 proiecte în 
domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei:
Asociaţia Clinicilor Juridice din Moldova (ACJM)
Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale 
(IDIS Viitorul)
Publicația „Ziarul de Gardă”
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO)
Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienților și 
Invalizilor (CADPI)

Asociaţia Clinicilor Juridice din Moldova 
(ACJM) 

Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative 
Sociale (IDIS Viitorul)

19 studenți de la facultățile de Drept din 
cadrul universităţilor locale au acordat 
asistenţă juridică gratuită pentru 149 de 
victime ale corupţiei din cele trei orașe vizate 
și zonele învecinate, sub îndrumarea și 
supravegherea a trei avocaţi profesioniști. 66 
de cazuri au fost transmise oficial către 
autorităţile competente pentru anchetă 
(Procuratură, Poliţie, Inspectoratului Fiscal, 
Ministerul Sănătăţii), inclusiv două cazuri 
împotriva ofiţerilor de poliţie corupţi. Un 
curriculum anti-corupţie pentru școlile 
profesionale a fost elaborat și va fi predat în 
calitate de curs opţional în aceste instituţii. 

Acest proiect vizează prevenirea corupţiei în 
cadrul Serviciului Vamal al Republicii 
Moldova prin supravegherea societăţii civile, 
consolidarea capacităţilor, precum și prin 
activităţi de sensibilizare a contribuabililor. În 
cadrul proiectului a fost creat Consiliul Civic, 
care reunește reprezentanţi ai societăţii 

soluţii realiste și a contribui la integritatea 
colaboratorilor. În cadrul proiectului, a fost 
semnat un acord de cooperare, prin care 
Serviciul Vamal recunoaște nevoia de sprijin 
și de expertiză din partea societăţii civile și 
comunităţii de afaceri în eforturile de 
reducere a corupţiei atât la nivel sistemic, cât 
și operaţional. În plus, Serviciul Vamal va 
beneficia de asistenţă în reformarea 
practicilor sale în scopul de a deveni mai 
prietenos mediului de afaceri.

O linie de telefon anti-corupţie a fost lansată 
pentru a permite cetăţenilor să raporteze 
cazurile de corupţie, care vor servi drept 
subiecte pentru articolele de investigaţie. 76 
de apeluri și mesaje au fost recepționate prin 
intermediul liniei telefonice. Acestea au 
condus la realizarea a 6 articole scrise de 
jurnaliști cu experienţă și 6 articole de către 
jurnaliști tineri. „Ziarul de Gardă” a folosit 
materialul obținut de la linia de asistenţă 
telefonică pentru a scrie 11 articole 
suplimentare.

Implementarea reformelor în sectorul 
sănătăţii a fost monitorizată prin prisma a trei 
dimensiuni: (i) calitatea serviciilor, (ii) 
transparenţa în procesul decizional, și (iii) 

Publicația „Ziarul de Gardă”

Centrul de Resurse pentru Drepturile 
Omului (CReDO) 

echitate în procesul de achiziţii publice. 
Progresele înregistrate de sectorul de 
sănătate în combaterea corupţiei vor fi 
măsurate prin efectuarea a 6 sondaje la 
ieșirea din instituţiile medicale.

În cadrul proiectului, 226 de pacienţi au 
beneficiat de consultații juridice atunci când 
drepturile lor au fost încălcate sau atunci 
când s-au ciocnit cu cazuri de corupție în 
instituțiile medicale. 86 la sută dintre 
beneficiari sunt femei, care, în multe cazuri, 
întreabă în numele membrilor lor de familie. 
Au fost depuse 8 cereri în instanţele de 
judecată. Până în prezent au fost obținute 
două modificări ale deciziilor Ministerului 
Sănătăţii. Pe parcursul proiectului CADPI a 
depus 32 cazuri în instanţă, dintre care 24 
sunt în curs de desfășurare, iar 9 dintre ele 
sunt la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Site-urile web ale 24 de autorităţi publice 
centrale au fost monitorizate zilnic, iar datele 
obținute au fost comparate cu conținutul din 
„Monitorul Oficial”, unde sunt publicate toate 
deciziile. Pentru a înregistra cazurile de 
conformitate și de nerespectare a legii cu 
privire la transparenţa decizională, în cadrul 
proiectului, a fost creată o bază de date. Atât 
Guvernul Republicii Moldova, cât și cetățenii 
au beneficiat de rapoarte ample privind 
respectarea de către autoritățile centrale a 
legislației în domeniul accesului la informație 
și transparenţei în procesul decizional, aceste 
rapoarte fiind instrumente indispensabile 
pentru îmbunătăţirea politicilor și practicilor 
existente în domeniu. 

Site-ul AAC:

Centrul pentru Apărarea Drepturilor 
Pacienţilor și Invalizilor (CADPI) 

Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă (ADEPT) 

www.alianta.md

Societatea civilă din Republica Moldova are instrumentele necesare 
pentru combaterea corupţiei prin intermediul Alianţei Anticorupţie

civile, mediului de afaceri și ai 
agenţilor vamali. Acest Consiliu 
are menirea de a asigura 
transparenţa în cadrul 
Serviciului Vamal al Republicii 
Moldova, de a examina 
probleme actuale, a propune 
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electorală a fost mediatizată de către 
principalele mass-media din țară. Proiectul a 
motivat media să adopte un comportament 
mai echilibrat şi imparţial.
În cadrul acestui program, FEE a monitorizat 
în ziua votării pentru alegerile parlamentare 
anticipate 25 de secţii de votare din cele 75 
deschise în străinătate. În acest scop, 
Fundaţia a instruit şi a delegat 45 de 
observatori care au monitorizat cele mai 
numeroase secţii de votare din Italia, 
România, Federaţia Rusă, Canada, Belgia, 
Spania, Statele Unite ale Americii, Irlanda, 
Franţa şi Portugalia. Această iniţiativă a 
asigurat un grad mai ridicat de transparenţă 
la secţiile de votare din străinătate şi a 
aprofundat încrederea cetăţenilor moldoveni 
în instituțiile responsabile pentru 
desfășurarea alegerilor.

Site-ul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte:
www.alegeliber.md

Scopul Proiectului Alegeri Libere și Corecte 
este de a promova în Moldova alegeri libere, 
corecte și democratice la nivel naţional și 
local.
Fundația Est-Europeană a continuat 
acordarea de sprijin pentru membrii Coaliţiei 
Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, 
precum și altor ONG-uri active în domeniu, în 
scopul de a implementa proiecte care 
sprijină organizaţiile societăţii civile și mass-
media. Principalele activități finanțate au fost: 
1) organizarea unor ample campanii de 
educaţie civică și electorală; 2) monitorizarea 
mass-mediei; 3) observarea alegerilor locale; 
4) efectuarea unor studii ample cu privire la 
calitatea deciziilor din instanţele judiciare și 
colaborarea cu funcţionarii din sistemul 
judiciar pentru a adera la bunele practici în 
rezolvarea litigiilor electorale. Bazându-se pe 
experiența acumulată anterior în 
promovarea valorilor și practicilor 

Alegeri Libere și Corecte

democratice, FEE a sprijinit mai multe 
proiecte prin concursul de granturi 
„Susținerea societății civile în promovarea 
alegerilor libere şi corecte în Republica 
Moldova". Iniţiativele finanţate de FEE au 
avut scopul de a educa cetăţenii, de a 
mobiliza alegătorii şi de a monitoriza secţiile 
de votare deschise în străinătate pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 2010.
Proiectele au contribuit la creşterea nivelului 
de înţelegere a proceselor electorale în 
rândul cetăţenilor din Moldova şi au asigurat 
o participare activă a tinerilor. Aceste 
proiecte au inclus campanii de educaţie 
civică a tinerilor, care s-au bucurat de succes, 
organizate de Consiliul Naţional al Tineretului 
din Moldova, şi dezbateri publice locale, 
organizate de Centrul CONTACT.
Pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
conştientizare de către cetăţeni a 
importanţei participării la alegeri, precum şi 
a impactului pe care îl poate avea un vot, FEE 
a elaborat şi a publicat o serie de materiale 
promoţionale. Acestea au fost distribuite în 
întreaga ţară, prin contribuția Coaliţiei Civice 
pentru Alegeri Libere şi Corecte şi a 
voluntarilor.
În plus, FEE a continuat să ofere sprijin 
pentru proiectele mass-media și de 
monitorizare a alegerilor. În parteneriat cu 
alte ONG-uri, Centrul pentru Jurnalism 
Independent a monitorizat 26 de mass-
media independente (16 publicații, plus 10 
posturi de radio şi TV), concentrându-se, în 
primul rând, pe modul în care campania 

Societatea civilă din Moldova este implicată 
în promovarea unui proces electoral liber și corect

„Comisia Electorală Centrală apreciază 
activitatea Fundaţiei Est-Europene în domeniul 

alegerilor și consideră că este una foarte 
necesară pentru promovarea democraţiei în ţara 
noastră. Proiectele de educaţie civică, susținute 

de Fundaţie, au contribuit efectiv la procesele 
democratice și la participarea cetățenilor în 

alegeri. Comisia Electorală Centrală și Fundaţia 
Est-Europeană au stabilit relaţii de bună 

colaborare și sper că acestea vor fi consolidate în 
viitor”.

Iurie CIOCAN, 
Președintele Comisiei Electorale Centrale

§ Mai mult de 
 de oameni 

au beneficiat în urma 
activităţilor 
proiectului, în special, 
prin campanii de 
educaţie civică și de 
mobilizare a 
alegătorilor

380 000

§ Eforturile comune ale 
tuturor partenerilor au 
determinat o creștere 
de  la sută a 
prezenței la vot la 
alegerile parlamentare 
din noiembrie 2010, 
comparativ cu 
alegerile din 29 iulie 
2009.

4,6
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Astfel, 7 proiecte au fost selectate pentru a fi 
finanţate în cadrul Fondului Comun, lansat 
de această iniţiativă, în iunie 2010.
Scopul Fondului Comun a fost să sprijine 
proiectele care ar putea, la rândul lor, susţine 
următoarele obiective ale Târgul de 
Parteneriat şi împărtăşi exemple reușite de 
tranziţii europene spre democraţie, 
dezvoltarea de noi parteneriate, ar putea 
consolida democrația fragilă şi susține 
agenda pro-europeană a țării. Fondul Comun 
a beneficiat de contribuţii financiare din 
partea Fundației Est-Europene, Fondului 
Național pentru Democrație (NED) şi 
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii 
Cehe. Valoarea fiecărui proiect a fost între 
8 000 şi 10 000 de dolari SUA. 

Site-ul TPESC:
www.partnershipfair.eu

În perioada 2006-2009, Fundaţia Est-
Europeană, în parteneriat cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene din 
Republica Moldova, a reuşit să creeze Centre 
Interactive Europene în oraşele Bălţi, Cahul şi 
Comrat. Centrele Europene oferă o platformă 
solidă pentru difuzarea informaţiei privind 
istoria Uniunii Europene, instituţiile 
europene, legislaţia, principiile, standardele şi 
tradițiile acesteia și despre eforturile 
Guvernului Republicii Moldova de a 
implementa reformele incluse în Planul de 
Acțiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană. 
Toate Centrele Interactive Europene au 
realizat campanii de informare la nivel 
regional, inclusiv concursuri pentru studenţi 
şi elevi, concursuri pentru administraţia 
publică locală (Comrat, Cahul), au organizat 

Centrele Interactive Europene

Fundaţia Est-Europeană, în cooperare cu 
Parteneriatul European pentru Democraţie 
(Bruxelles) şi Asociaţia Promo-LEX (Republica 
Moldova), a organizat Târgul de Parteneriat 
European pentru Organizaţiile Societăţii 
Civile din Moldova, care a avut loc în 
perioada 15-16 iunie 2010, la Chişinău. Târgul 
a contribuit la consolidarea societăţii civile 
din Republica Moldova (inclusiv regiunea 
transnistreană a țării), prin schimb de 
experienţă, crearea relaţiilor de parteneriat 
cu organizaţiile non-guvernamentale din 
statele Uniunii Europene şi CSI, precum şi 
atragerea resurselor financiare pentru 
iniţiativele comune lansate de participanţii la 
eveniment.

Promovarea valorilor europene 
printre cetățenii Republicii Moldova

Noi parteneriate dintre 
Uniunea Europeană și Republica Moldova 

Târgul de Parteneriat European

22

Cafenele Europene şi seminare pentru 
studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri 
şi ai administraţiei publice locale (Bălţi), şi 
instruire pentru jurnalişti care scriu despre 
afacerile europene (Comrat). 

Site-ul web CEI:
www.pro-europa.md
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Programul este conceput pentru a promova 
participarea tinerilor în procesul decizional 
democratic la nivel de comunitate. Fundația Est-
Europeană încurajează acest proces prin 
consolidarea capacităţilor ONG-urilor de tineret şi 
a angajaţilor administraţiei publice de a planifica, 
implementa şi evalua inițiative care includ tinerii, 
de a sprijini acțiunile de implicare a tinerilor şi 
oferă platforme pentru a face auzite vocile 
tinerilor în administraţia locală şi naţională. În 
plus, proiectul organizează traininguri pentru o 
nouă generaţie de lideri civici şi politici în 
întreaga ţară.

În 2010, a fost realizat un studiu de referinţă, care 
trebuie să ghideze activităţile în cadrul acestui 
program. Cercetarea a relevat că implicarea 
tinerilor în viaţa politică din Moldova este 
departe de a fi satisfăcătoare. Studiul a constatat, 
de asemenea, că discriminarea este considerată 
o problemă majoră în societatea 
moldovenească. Astfel, 87 la sută dintre 
respondenţi au afirmat că s-au simţit 
discriminaţi, în special, de către angajatori în 
timpul procesului de selecţie. Tinerii cu 
dizabilități, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA şi 
persoanele tinere cu antecedente penale au 
mărturisit că sunt cele mai discriminate. Nivelul 
de participare a tinerilor în viața economică se 
consideră mediu-scăzut, mai ales din cauza 
accesului limitat la resurse financiare şi a 
mediului de afaceri subdezvoltat.
Tinerii cred că nu pot avea un loc de muncă bun 
sau un viitor sigur în Republica Moldova. Soluţiile 
identificate de către tineri vizează un sistem 
îmbunătăţit de învăţământ, noi locuri de muncă, 
susținere pentru familiile tinere, servicii mai bune 
de sprijinire a întreprinderilor, precum şi 
diversificarea serviciilor pentru tineri.
În cadrul proiectului, au fost organizate câteva 
traininguri privind  elaborarea proiectelor, 
mobilizare socială, advocacy şi organizarea de 
dezbateri publice și comunicare. Consultantul 
FEE pentru dezvoltarea capacităţilor a lucrat 
îndeaproape cu ONG-urile selectate şi a elaborat 
29 de rapoarte de dezvoltare instituţională, câte 
unul pentru fiecare organizaţie participantă.
Ca o platformă pentru dezbateri deschise şi 
schimb de idei, a fost lansat un portal web 
pentru tineri, care poate fi accesat on-line la 

:

www.tineri.md.

Participarea Tinerilor
De asemenea, proiectul urmărește să încurajeze 
creșterea unei noi generaţii de lideri politici și 
civici care să folosească instrumentele de 
guvernare incluzive și să accelereze procesul de 
integrare europeană. Pentru a atinge acest 
obiectiv, FEE și organizaţia parteneră, Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă (ADEPT), au 
organizat la nivel naţional și regional ediţia a 10-a 
a școlilor de leadership „Lideri pentru schimbare”. 
Sesiunile de instruire au loc în Chișinău și alte 
regiuni, respectiv în Bălţi, Ungheni, Comrat – UTA 
Găgăuzia și Cahul. 11 sesiuni ale școlii naționale 
„Lideri pentru schimbare” s-au desfășurat până în 
prezent pe diferite subiecte de interes pentru 
tinerii lideri politici. 40 de tineri lideri politici din 
diferite regiuni au fost selectaţi în baza unei 
cereri de participare , iar 4 sesiuni ale școlii 
regionale „Lideri pentru schimbare” au fost 
organizate, câte una pentru fiecare regiune.

24

„... Un atelier excelent, cu 
traineri profesioniști și cu o 
abordare de lucru activă și 
creativă. Acesta mi-a oferit 
posibilitatea nu numai de a afla 
lucruri noi, dar, de asemenea, de 
a întâlni oameni noi, care acum 
sunt prietenii mei. Este demn de 
menţionat faptul că materialele 
de suport au fost de o calitate 
înaltă. Am câștigat o experienţă 
care mă va ajuta să organizez 
mai bine și planul de activitate al 
organizaţiei la care lucrez. Printre 
noile mele descoperiri, pot să vă 
menţionez – Fundaţia Est-
Europeană”.

Svetlana Budiștean, 
Asociația Tinerilor „Șansa”

Tinerii sunt implicaţi activ 
în procesul de luare a deciziilor
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Fundația Est-Europeană și partenerii săi continuă să promoveze 
practicile bune în domeniul Responsabilității Sociale Corporative (RSC)

Scopul Programului de Acţiune Socială 
este de a promova implicarea socială a 
companiilor private și donatorilor în 

abordarea nevoilor de dezvoltare ale 
Republicii Moldova prin construirea de 
parteneriate între ONG-uri, sectorul privat și 
administrațiile locale și pentru extinderea 
oportunităţilor de integrare socială și de 
ocupare a forţei de muncă pentru orfani.

Programul de Acţiune Socială
Fundația Est-Europeană şi partenerii săi 
continuă să promoveze practicile bune în 
domeniul Responsabilității Sociale 
Corporative (RSC). În ultimii ani, companii 
locale şi străine au oferit sprijin pentru 
proiecte sociale și de caritate în Republica 
Moldova. Totuși, este nevoie de o strategie 
clară și de durată pentru investițiile sociale.
Ediţia a 4-a Conferinţei internaţionale privind 
Responsabilitatea Socială Corporativă 
„Integrarea RSC în afacerea ta” a avut loc la 16 
noiembrie 2010. Conferinţa a fost organizată 
de către Fundaţia Est-Europeană, în 
parteneriat cu Camera Americană de Comerţ 
din Moldova, PNUD Moldova şi Reţeaua 
Pactului Global în Moldova.
Obiectivul general al evenimentului a fost 
promovarea conceptului de Responsabilitate 
Socială Corporativă în rândul comunităţii de 
afaceri, Guvernului şi societăţii civile şi 
discutarea tendinţelor actuale ale RSC şi 
importanţa acesteia în contextul crizei 
economice. Conferinţa a evidenţiat, în mod 
special, RSC pe piaţă şi RSC la locul de 
muncă. Prezentările au fost făcute de către 
vorbitori cu experienţă şi s-au axat pe modul 
în care RSC contribuie la valorificarea 

Promovarea Responsabilității Sociale Corporative

Ÿ 180

170 

60

660

1000

 de tineri orfani au beneficiat 
de cursuri de formare pentru 
integrarea lor ulterioară pe piața 
forţei de muncă

Ÿ de copii din mediul rural au 
fost instruiţi cu privire la drepturile 
omului și incluziunea socială

Ÿ  de asistenţi sociali și profesori 
au beneficiat de instruire cu privire 
la incluziunea socială.

Ÿ  de veterani ai celui de-al 
Doilea Război Mondial au primit 
sprijin.

Ÿ Peste  de copii din 4 
comunităţi ale Republicii Moldova 
au acum posibilitatea de a se 
bucura în timpul liber de 
terenurile de joc și de sport nou-
înfiinţate

brandului şi a reputaţiei unei companii, 
precum şi diferenţele dintre RSC şi relaţiile 
publice. De asemenea, în cadrul conferinţei, 
s-a discutat despre importanța RSC în 
strategiile de resurse umane. Conferința a 
fost concepută și desfășurată într-un format 
nou, găzduind discuții extrem de interactive 
cu privire la practicile de Responsabilitate 
Socială Corporativă.
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triplat apoi această sumă și a alocat-o pentru 
două proiecte, în două localități din ţară.
Proiectele susţinute şi administrate de FEE au 
fost concepute pentru a îmbunătăţi 
condiţiile de viaţă ale copiilor din satul 
Balanul Nou, prin crearea unui teren de joc şi 
pentru a ameliora starea generală de 
sănătate și de dezvoltare a tinerilor din satul 
Zguriţa, prin extinderea participării tinerilor 
în activităţi sociale și sportive, în oraşul 
Basarabeasca – prin construcția unui teren 
de sport, iar în satul Stolniceni – prin 
amenajarea unui spațiu de joc pe teritoriul 
grădiniţei.

Fundația Est-Europeană a implementat 
proiectul „Sprijin pentru veteranii Celui de-al 
Doilea Război Mondial”, cu susținerea 
acordată de Philip Morris Management 
Services BV. Scopul proiectului a fost de a 
ajuta veteranii, prin oferirea de pachete cu 
produse alimentare. Astfel, aproximativ 660 
de veterani din raioanele Făleşti şi Glodeni 
au beneficiat de pachete cu produse 
alimentare, precum și de mese festive 
organizate cu ocazia Zilei Victoriei.

Scopul acestui proiect este de a creşte 
oportunităţile de integrare socială şi de 
ocupare a forţei de muncă pentru orfanii din 
Republica Moldova.
Patru ONG-uri au obținut granturi în cadrul 
proiectului „Soluţii durabile pentru 
necesităţile tinerilor vulnerabili” în cadrul 
cărora au fost create 8 parteneriate, trei 
dintre acestea fiind în regiunea 
transnistreană a țării. 

În august 2010, a fost lansat „Parteneriatul 
pentru copii”, o inițiativă care oferă sprijin 
financiar pentru 9 proiecte locale ce 
contribuie la o viaţă mai bună şi mai 
sănătoasă pentru copiii din Moldova. Suma 
de bani alocată pentru fiecare proiect a 
variat de la 3000 până la 4700 de dolari SUA. 
Comisia Parlamentară pentru Protecţie 
Socială, Sănătate şi Familie, Orange Moldova, 
UNICEF Moldova, Fondul ONU pentru 
Populaţie Moldova (UNFPA),  Fundaţia Est-
Europeană, Federaţia Moldovenească de 
Fotbal şi alţi parteneri au aderat la această 
iniţiativă. Aproximativ 24 700 de dolari SUA 
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Raport financiar 

FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ
SITUAŢIA POZIȚIEI FINANCIARE CĂTRE SFÂRȘITUL 
ANULUI 2010
(toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)

FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ
SITUAŢIA PRIVIND REZULTATUL FINANCIAR 
LA SFÂRȘITUL ANULUI 2010
(toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)

30

2010

9,907

327

10,234

1,094,460

510,809

1,009

1,606,278

1,616,512

263,429

10,250

273,679

3,574

1,330,259

9,000

1,342,833

1,616,512

ACTIVE

Active pe termen lung

Mijloace fixe

Imobilizări necorporale

Total Active pe termen lung

Active curente

Numerar și echivalente de numerar

Creanțe privind granturi/subvenţii guvernamentale

Avansuri pe termen scurt acordate

Total Active curente

TOTAL ACTIVE

Datorii și active nete

Datorii

Datorii privind contractele de granturi 

Datorii privind conturi de plătit și cheltuieli acumulate

Total datorii

Active nete

Active nete nerestricţionate

Active nete temporar restricţionate

Active nete restricţionate permanent

Total active nete

TOTAL DATORII ȘI ACTIVE NETE

 
Nerestricţionate

-
3,490
3,490

1,222,496
1,225,986

(922,104)
(99,109)
(32,100)
(36,560)
(12,646)
(17,298)

(1,119,817)

(26,022)
(10,270)

(7,428)
(52,829)

(6,130)
(102,679)

(1,222,496)

3,490
84

3,574
-

3,574

Temporar 
restricţionate

5
2,574,547
2,574,552

(1,222,496)
1,352,056

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1,352,056
(21,778)

1,330,278
(19)

1,330,259

Total 
2010

5
2,578,037
2,578,042

-
2,578,042

(922,104)
(99,109)
(32,100)
(36,560)
(12,646)
(17,298)

(1,119,817)

(26,022)
(10,270)

(7,428)
(52,829)

(6,130)
(102,680)

(1,222,496)

1,355,546
(21,694)

1,333,852
(19)

1,333,833

SCHIMBĂRI ÎN ACTIVE NETE: 
Venituri
Venituri din dobânzi
Granturi și contribuţii 

Active nete eliberate de restricţiile 
donatorilor 
Total venituri 

Cheltuieli

Cheltuieli de programe și suport programe
Salarii și beneficii
Călătorii și reuniuni/evenimente
Servicii profesionale
Arendă, utilități și echipament
Cheltuieli de oficiu

Subtotal
Cheltuieli administrative

Salarii și beneficii
Călătorii și reuniuni/evenimente
Servicii profesionale
Arendă, utilități și echipament
Cheltuieli de oficiu

 Subtotal
Total cheltuieli
 
Venituri nete
Efectele variației cursului de schimb valutar
Totalul creștere /(diminuare) active nete 
Active nete la începutul anului 

ACTIVE NETE LA SFÂRȘITUL ANULUI
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Reţeaua Eurasia Fundaţiei 

Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA)

East Europe Foundation-Ukraine

Fundaţia Est Europeană Moldova

EURASIA FOUNDATION REGIONAL OFFICES

Office of the President
10 Kurmangaliev Str.
Almaty 050010, Kazakhstan
Tel: 7-727-250-18-10
Fax: 7-727-250-18-11
Email: eurasia@efcentralasia.org 
Website: http://www.ef-ca.org/en/

Office of the President
55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor
Kyiv 03680, Ukraine
Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27
Email: info@eef.org.ua 
Website: http://eef.org.ua 

str. 31 August 1989, 98, etajul 3
2004 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 373-22-23-53-43; 54-81-02
Fax: 373-22-54-23-38
Email: info@eef.md 
http://www.eef.md

Eurasia Foundation - Kyiv
55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor
Kyiv 03680, Ukraine
Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27
Email: eurasia@eurasia.kiev.ua 

New Eurasia Establishment
5 Praspekt Peramozhtsau, Suite 218
Minsk 220004, Belarus
Tel: 375-172-269-095 
Email: office@eurasia.by 
Website: http://www.eurasia.by

Începând cu anul 2004, Fundaţia Eurasia a evoluat de la o fundație cu 
sediul în SUA, care avea  numeroase filiale în țările fostei URSS până la 
Rețeaua Fundaţiei Eurasia - o constelaţie de fundaţii afiliate. 
Fundațiile membre sunt înregistrate la nivel național în Rusia, Asia 
Centrală, Caucazul de Sud, Ucraina şi Republica Moldova și lucrează în 
parteneriat cu Fundaţia din SUA.
Reţeaua Fundaţiei Eurasia promovează stabilitatea şi prosperitatea în 
întreaga regiune a Eurasiei, prin sprijinirea instituţiilor care 
promovează societăţile deschise, pluraliste şi antreprenoriale. 
Programele noastre valorifică energia şi aspiraţiile cetăţenilor care 
doresc să îmbunătăţească şcolile, întreprinderile şi administrația din 
comunităţile în care trăiesc şi muncesc. Noi încurajam cooperarea între 
sectoare şi fără a ține cont de frontiere pentru a aborda probleme de 
interes comun. Fiind o reţea din şase fundaţii partenere înrădăcinate 
în comunităţile locale, totodată legate de donatorii şi experţii 
internaţionali, Reţeaua Fundaţiei Eurasia direcționează resurse şi 
experiență spre regiune şi conectează cetăţenii acesteia cu restul 
lumii.

1350 Connecticut Avenue, NW
Suite 1000 
Washington, DC 20036
Tel: 1-202-234-7370 
Fax: 1-202-234-7377
E-mail: eurasia@eurasia.org 
Website: http://www.eurasia.org 

3/9, 3rd Syromyatnichesky per., bldg 1
4th floor
105120, Moscow, Russian Federation
Tel: 7-495-970-1567
Fax: 7-495-970-1568
Email: reception@neweurasia.ru 
Website: http://www.neweurasia.ru
 

Office of the President
3 Kavsadze Street
Tbilisi 0179, Georgia
Tel/Fax: 995-32-22-32-64
Email: info@epfound.ge 
Website: http://www.epfound.ge 
 

U.S. OFFICE
Eurasia Foundation

New Eurasia Foundation (FNE)

Eurasia Partnership Foundation (EPF)

Fundaţia Eurasia a fost creată în 1992 pentru a susţine cetățenii din fosta Uniune Sovietică să participe activ 
la dezvoltarea socială și economică a ţărilor lor. 

1. Noi am efectuat auditul situaţiilor financiare ale Fundaţiei Est-Europene (Fundaţia), care cuprind bilanțul contabil 
la data de 31 decembrie 2010, situația operațiunilor și mișcărilor în a activele nete și situația fluxurilor de trezorerie 
pentru anul încheiat la data respectivă, a politicilor contabile utilizate și alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

2. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea corectă a acestor situaţii financiare în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară și pentru acel control intern pe care 
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de erori.

 
Responsabilitatea auditorului
 
3. Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie asupra acestor situaţii financiare pe baza auditului 

nostru. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd 
ca noi să respectăm cerințele privitoare la etice și să planificam și să efectuam auditul pentru a obţine o asigurare 
rezonabilă că situaţiile financiare nu conțin erori semnificative.

 
4. Un audit implică efectuarea unor proceduri pentru a obţine evidențe de audit cu privire la sumele și notele 

explicative din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de judecata profesională a auditorului, inclusiv 
evaluarea riscului de apariție a erorilor semnificative a situaţiilor financiare, cauzate fie prin eroare, fie prin fraudă. 
În efectuarea acestor evaluări de risc, auditorul analizează controlul intern relevant pentru pregătirea și 
prezentarea corectă a situaţiilor financiare, cu scopul de a defini proceduri de audit care sunt corespunzătoare în 
circumstanţele date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității. Un 
audit constă, de asemenea, în aprecierea politicilor contabile utilizate și a rezonabilității estimărilor contabile 
făcute de către conducere, precum și în evaluarea prezentării situaţiilor financiare în ansamblu.

5. Considerăm că evidențele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază 
pentru opinia noastră de audit.

Opinie 

6. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă corect, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a 
Fundaţiei Est-Europene la 31 decembrie 2010, precum și a mișcării în activele nete și a fluxurilor sale de trezorerie 
pentru anul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Deloitte & Touche SRL
Bd. Stefan eel Mare, 65, 
of.300
Chisinau, MD-2001
Moldova

Tel: +373 (22) 27 03 10
Fax: +373 (22) 27 03 11
www.deloitte.com/md

Registered at the State Chamber of Registration
ID. No.: 1003600137285
 VAT Na: 0200500

Către Consiliul Director 
al Fundaţiei Est-Europene 
Chișinău, 
Republica Moldova

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI

Deloitte & Touche S.R.L.
Chișinău, Republica Moldova
31 martie 2011

Numele Deloitte se referă la una sau mai multe dintre Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie privată din Marea Britanie cu răspundere 
limitată prin garanţie și reţeaua sa de firme membre, fiecare dintre ele fiind o persoană juridică independentă. Vă rugam să accesați 
www.deloitte.com/about pentru o descriere amănunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor membre. 
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În efectuarea acestor evaluări de risc, auditorul analizează controlul intern relevant pentru pregătirea și 
prezentarea corectă a situaţiilor financiare, cu scopul de a defini proceduri de audit care sunt corespunzătoare în 
circumstanţele date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității. Un 
audit constă, de asemenea, în aprecierea politicilor contabile utilizate și a rezonabilității estimărilor contabile 
făcute de către conducere, precum și în evaluarea prezentării situaţiilor financiare în ansamblu.

5. Considerăm că evidențele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază 
pentru opinia noastră de audit.

Opinie 

6. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă corect, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a 
Fundaţiei Est-Europene la 31 decembrie 2010, precum și a mișcării în activele nete și a fluxurilor sale de trezorerie 
pentru anul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
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