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Fundaţia Est-Europeană (FEE), preluând bogata moștenire a 
Fundației Eurasia în domeniul promovării democrației, respectării 

drepturilor omului și edificării unei economii de piață viabile, 
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.

Fundația Est-Europeană este o organizație non-profit și non-
politică, care lucrează în interes public, creată cu statut de 

fundație, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea 
Republicii Moldova cu privire la fundații și alte acte normative.

Organizația non-guvernamentală și non-profit Fundația Eurasia, 
Washington, D.C. (SUA) este unicul fondator al Fundației Est-

Europene.

FEE contribuie la consolidarea sistemului democratic în 
Republica Moldova, abilitarea cetățenilor și avansarea dezvoltării 
durabile prin instruire, asistență tehnică și programe de granturi. 

Activitățile Fundației sunt menite să promoveze progresul 
societății civile, consolidarea mass-media, fortificarea bunei 

guvernări și edificarea prosperității economice.
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Stimați prieteni, 
Fundația Est-Europeană în perioada anilor 2013-2014 
a continuat să fie un susținător activ al societății 
civile și a fost un partener fidel în încercările acesteia 
de a promova valorile democratice și de a crea noi 
oportunități pentru o viață mai bună a cetățenilor din 
țara noastră. 

În această perioada, Fundația Est-Europeană a continuat 
să fie un partener de încredere pentru 9 coaliții și rețele 
civice din Moldova, printre care Alianța Organizațiilor 
Persoanelor cu Dizabilități, Consiliul Național al Tineretului 
din Moldova, Junior Chamber International Moldova, 
Rețeaua Vocea Romilor, Consiliul Național al Organizațiilor 
Neguvernamentale din Moldova și altele.

Totodată, FEE a  demarat în 2014 Proiectul „Consolidarea 
Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare 
Europeană“, urmărind să fortifice sprijinul civic  pentru 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. 
Prin intermediul acestei inițiative, FEE a susținut activitatea 
Platformei Civice „Pentru Europa“ și va continua eforturile 
de informare în rândul populației privind parcursul 
european. Este un proiect nou, susținut de FHI 360 din 
resursele financiare acordate de către Agenția SUA pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID). 

Prin inițiativele noastre de mobilizare comunitară, 
împreună cu un șir de comunități din partea dreaptă 
a Nistrului, 10 comunități din regiunea transnistreană 
au contribuit la îmbunătățirea calității guvernării și la 
soluționarea celor mai urgente probleme locale cu 
genericul „De la Om la Om“. 

Grație finanțării din partea Uniunii Europene și a unui nou 
parteneriat cu Eurasia Partnership Foundation din Georgia, 
consumatorii din Republica Moldova au posibilitatea să 
beneficieze de servicii calitative în domeniul siguranței 
alimentare. Ca alternativă la serviciile existente, cetățenii 
pot depune plângeri pe www.alegesanatos.md privind 
calitatea produselor procurate, iar 3 centre regionale oferă 
consultanță în acest domeniu tuturor celor interesați. 

De asemenea, o inițiativă inedită pentru Fundație a fost 
susținerea a 9 întreprinderi sociale care oferă diverse 
oportunități pentru grupuri social-vulnerabile. Fundația a 

continuat extinderea programului „Fondul pentru Tineri“, 
prin intermediul căruia au fost implementate peste 74 de 
proiecte, ce cuprind 51 de comunități. În fiecare an acest 
program se extinde și în alte regiuni, implicând și alți tineri 
din țară. 

Despre astea și alte inițiative ale Fundației, printre care 
susținerea grupurilor vulnerabile, femeilor în politică, noi 
proiecte în educație – eTwinning și altele, veți afla din 
acest raport. 

Suntem profund recunoscători pentru suportul acordat 
în anii 2013-2014 de către donatorii noștri principali: 
Guvernul Suediei, Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei, Uniunea Europeană , Agenția Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională și Fondul Națiunilor 
Unite pentru Democrație. 

Doresc să mulțumesc membrilor Consiliului Director, 
Consiliului de Supraveghere, echipei fundației, tuturor 
partenerilor și colegilor pentru contribuția lor la 
dezvoltarea societății civile din Republica Moldova.

Cu drag,
Sorin Mereacre,
Președinte al
Fundației Est-Europene

Mesaj al Președintelui Fundaţiei Est-Europene
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Misiune

Fundaţia Est-Europeană abilitează cetăţenii 
Republicii Moldova cu capacităţi și mijloace 
pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin 

programe de educaţie și asistenţă tehnică ce 
promovează democraţia, avansarea bunei guvernări 
și prosperitatea economică. 
În activitatea sa de programe și dezvoltare 
instituţională, Fundaţia Est-Europeană este ghidată 
de următoarele principii:

  Fundaţia răspunde nevoilor și provocărilor din 
societatea și economia Republicii Moldova.

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

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

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

  Fundaţia măsoară succesul 
programelor prin evaluarea 
impactului pe care îl au acestea în 
societate și a schimbărilor pe care 
acestea le aduc în viaţa cetăţenilor.

  Fundaţia respectă și susține 
diversitatea echipei sale, a partenerilor 
și beneficiarilor, fără discriminare, 
indiferent de rasă, etnie, sex, orientare 
sexuală, religie, vârstă, dizabilitate sau 
afiliere politică.

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

Fundaţia Est-Europeană acționează în scopul 
integrării dimensiunii de gen în cadrul 
operațiunilor sale de program și granturilor 
pe care le oferă.
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Informaţii generale despre programe

Programele Fundației Est-Europene pentru 
perioada 2012-2016 se axează pe șapte domenii 
de intervenţie: 

  Societate civilă participativă și responsabilă

  Mobilizarea comunităţilor pentru dezvoltare 
locală

  Alegeri libere și corecte

  Promovarea jurnalismului independent și de 
calitate

  Antreprenoriatul social

  Fondul pentru Tineri

  Suport pentru grupurile vulnerabile
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Portalul www.infoeuropa.md a înregistrat 68.384 de vizitatori, dintre care 60.862 au fost vizitatori unici, iar aceasta 
reprezintă o creștere semnificativă faţă de cei 25.000 de vizitatori unici din 2013.

Programul Societate Civilă
Participativă și Responsabilă
Fundaţia Est-Europeană a devenit partenerul solid în crearea și susţinerea celor 9 coaliţii și reţele civice din 
Moldova: Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul Naţional al ONG-urilor, Consiliul Naţional al Tineretului din 
Moldova, Junior Chamber International Moldova, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Coaliţia „Vocea 
Romilor”, Alianţa Organizaţiilor pentru Drepturile Omului în regiunea transnistreană a ţării, Alianţa Organizaţiilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi și Alianţa Anticorupţie.

Fundaţia Est-Europeană și partenerii săi au creat cea mai largă și mai reprezentativă platformă de dialog asupra 
politicilor privind Strategia de Dezvoltare „Moldova 2020” și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
Republica Moldova și Uniunea Europeană. Platforma a reunit 7 instituţii de stat, 6 asociaţii de business, 17 
organizaţii ale societăţii civile și centre analitice, 9 donatori și finanţatori internaţionali, 7 instituţii mass-
media, 3 agenţii de dezvoltare regională și 2 parteneri din regiunea transnistreană a ţării.

7 instituţii
de stat

6 asociaţii
de business

17 organizaţii ale
societăţii civile

și centre analitice

9 donatori și
finanţatori

internaţionali

7 instituţii 
mass-media

3 agenţii de 
dezvoltare 
regională

2 parteneri 
din regiunea 

transnistreană a ţării

3 foști șefi de stat – Președintele Albaniei, 
Rexhep Meidani, Președintele Poloniei, Aleksander 
Kwasniewski, și Președintele Serbiei, Boris Tadić, au 
adus la Chișinău, în aprilie 2014, pentru autorităţi, tineri 
și pentru societatea civilă, mesaje de sprijin pentru 
parcursul european al Republicii Moldova.

16 evenimente
6000 de participanţi

Centrele Interactive Europene – din Bălţi, Comrat și Cahul – au organizat în 2014 16 evenimente 
publice, oferind celor peste 6000 de persoane participante informaţii esenţiale în contextul 
semnării, la 27 iunie 2014, a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană.

www.infoeuropa.md68.384 de vizitatori în 2014

25.000 de vizitatori unici în 2013
din aceștia 60.862 de vizitatori unici

35 de speakeri 6 master class-uri 2 ateliere 450 de participanţi

Prima ediţie a Festivalului „Civic Fest”, organizat în octombrie 2013, a reunit oameni, proiecte și parteneri într-un dialog 
civic în beneficiul cetăţenilor: 35 de speakeri, 6 master class-uri, 2 ateliere, o sesiune inedită de Open Space, 
450 de participanţi. În septembrie 2014, a fost desfășurată cea de-a doua ediţie „Civic Fest”, care începe să devină o 
tradiţie în Moldova.

250 de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile din ţările Parteneriatului Estic și Uniunii Europene, precum și 
oficiali, diplomaţi și parteneri internaţionali, inclusiv Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, au 
participat, la Chișinău, la 4 și 5 octombrie 2013, la Forumul Societăţii Civile a Parteneriatului Estic.
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„Cred că depinde de voi să decideți 
orientarea strategică către 
Uniunea Europeană care, 
după părerea mea, este cel 
mai bun scenariu și cea mai 
bună opțiune de viitor pen-
tru cetățenii Moldovei, pentru 
oamenii de rând”, a spus Boris 

Tadić, Președintele Serbiei în 2004-
2012.

„Puteți învăța din experiența 
Serbiei cum să negociați, 
cum să obțineți dreptul la 
liber schimb și alte etape ale 

procesului de integrare, în 
care noi avem deja experiență”.

Cele două ediţii ale Festivalului 
Internaţional „Civic Fest: Moldova 
pentru cetăţeni”, desfășurate în 
octombrie 2013 și septembrie 
2014, au adus în scenă cele mai 
reușite proiecte ale societăţii civile, 
atât din Uniunea Europeană, cât 
și din Republica Moldova, iniţiative 
care au câștigat recunoaștere 
internaţională și pot servi drept 
modele de bune practici.

Rexhep Meidani, Președinte al 
Albaniei în anii 1997-2002, a 
afirmat, în aprilie 2014, la 
Chișinău, că ceea ce vede 
aici în Moldova „este 
frumos”. „Mi-am promis la 
începutul mandatului că 
voi rămâne aceeași per-
soană, că nu voi fi influențat 
de putere și la sfârșitul mandatului 
de 5 ani, prietenii mi-au spus că am 

reușit să rămân aceeași persoană”, 
a mai mărturisit Rexhep Meidani, 

care s-a aflat la Chișinău, 
alături de Aleksander Kwas-
niewski și Boris Tadić, la invi-
taţia Fundaţiei Est-Europene, 
în cadrul proiectului „INSPI-

RED” - Programul Integrat de 
Suport pentru Reforme Inclusi-

ve și Dialog Democratic, susținut de 
Uniunea Europeană.

„În procesul de integrare europeană 
al unei ţări nu există lucruri ușoare. 
Toate vin la pachet. Poate este ușor 
să faci o lege la standarde europe-
ne și s-o adopți în parlament, dar 
aplicarea acestei legi este dificilă”, a 
afirmat Rexhep Meidani, adăugând 
că la Chișinău a văzut oameni bucu-
rându-se și și-zis că „aceasta este 
o capitală relaxată cu multe flori și 
copaci, cu oameni calmi”.

Rexhep Meidani, Președintele Albaniei în anii 1997-2002:
„În Moldova am văzut oameni bucurându-se”

„Aderarea la Uniunea Europeană 
este un proces complicat și pen-
tru aceasta Republica Moldova 
are nevoie de un consens și un 
suport mare al mai multor părți 
ale societății, al partidelor politice, 
al guvernului, al opoziției și ceea 
ce este foarte important trebuie 

să existe o înțelegere din par-
tea societății civile, din par-
tea ONG-urilor, cum este 
Fundația Est-Europeană 
care organizează vizita noas-
tră aici”.
Trebuie să înțelegeți că acor-
dul de asociere nu spune când veți 

deveni stat membru. Acesta este 
un proces foarte complicat, 

într-un final veți deveni mem-
bru al Uniunii Europene, dar 
e nevoie de multă muncă”, a 
afirmat Aleksander Kwasni-

ewski, Președintele Poloniei în 
anii 1995-2005.

Aleksander Kwasniewski, Președintele Poloniei în anii 1995-2005:
„E nevoie de multă muncă”

Boris Tadić, Președintele Serbiei în 2004-2012:
„Felicit Moldova pentru ceea ce face”

Festivalul Internaţional
„Civic Fest: Moldova pentru cetăţeni”

Președintele Republicii Moldova, 
Nicolae Timofti, care a adresat un 
mesaj participanţilor la prima ediţie a 
festivalului „Civic Fest”, a afirmat că 
salută „inaugurarea acestei platforme 
de dialog civic la Chișinău, pentru că 
doar dialogul și eforturile comune ale 
tuturor instituțiilor statului și ONG-
urilor pot aduce cetăţenilor siguranţă 
și bunăstare. Proiectele prezente 
la acest eveniment sunt o dovadă 

elocventă a acestei munci comune 
spre binele cetăţenilor: copii, femei, 
comunităţi”.
Proiectele și iniţiativele prezentate 
în cadrul Festivalului Internaţional 
„Civic Fest” au vizat diverse 
domenii, inclusiv antreprenoriat 
și integrare socială, dezvoltare 
comunitară și incluziune socială, 
transformări socio-culturale și 
responsabilitate socială etc. 
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Programul
Mobilizarea Comunităţilor

De la lansarea site-ului web www.alegesanatos.md, au fost înregistrate 74 de plângeri 
privind securitatea alimentară a consumatorilor.

20 de comunităţi, inclusiv 10 din regiunea transnistreană a ţării, și 20 de ONG-uri au contribuit esenţial la sporirea 
calităţii guvernării și la soluţionarea celor mai stringente probleme locale, prin Iniţiative de mobilizare comunitară, 
participare, instruire, vizite de studiu, evenimente de schimb de experienţă etc.

Portalul regional www.infomost.org, creat pentru a încuraja iniţiativele 
locale și cooperarea regională, a înregistrat peste 500.000 de vizitatori 
unici de la lansarea sa în noiembrie 2013.

Peste 2000 de persoane au fost mobilizate în cadrul programului prin intermediul celor 18 iniţiative de dezvoltare 
comunitară, realizate în 52 de comunităţi. 

52 de comunităţi2000 de persoane 18 iniţiative

Peste 450 de cetăţeni de pe ambele maluri ale râului Nistru au beneficiat de instruiri și ateliere de lucru. Iar alţi 5000 
de cetăţeni au fost beneficiari indirecţi ai acestor iniţiative.

450 cetăţeni 5000 beneficiari

Între ONG-urile implicate în program și administraţiile publice locale au fost semnate 
40 de Acorduri de parteneriat.

La Chișinău, Bălţi și Cahul au fost create 3 Centre Regionale de 
Asistenţă a Consumatorilor și au fost organizate, de asemenea, mai 
multe evenimente comunitare de sensibilizare a cetăţenilor, autorităţilor 
și agenţilor economici privind protecţia drepturilor consumatorului în 
contextul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica 
Moldova. 

Bălţi CahulChișinău
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REUȘITELE PROIECTULUI
„Construim punţi, depășim bariere”

au fost plantaţi pe malul Nistrului de o echipă comună de 30 de tineri, care au 
salubrizat de asemenea traseul Napadova-Sănătăuca-Mănăstirea Japca-Bursuc şi 

au amenajat zona riverană pe o lungime de 25 de kilometri.

13 granturi mici, în valoare totală de
100.000 de euro, au fost oferite unor

proiecte comunitare comune.

100 de arbori 

120 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au 
participat la dialoguri interactive axate pe consolidarea încrederii,

iar acest efort a fost susţinut şi prin organizarea unui Festival 
regional de animaţie socio-culturală pentru copii şi tineri.

150 de copii cu cerinţe educaţionale 
speciale au participat la 3 ateliere de creaţie,

organizate la Chişinău şi Tiraspol, şi au prezentat 
peste 200 de obiecte de artă, ceramică, 

meşteşugărit, jucării etc.  

20 de femei şomere 
din satul Goian, Dubăsari, au 

obţinut abilităţi profesionale de 
integrare în viaţa socială şi 
menţin un schimb de bune 
practici cu femeile din satul 

Băhrineşti, Floreşti.

50 de tineri au devenit iniţiatori, 
voluntari şi implementatori ale celor 8 proiecte 

ecologice realizate în comunităţi pe ambele maluri 
ale Nistrului, implicând alte 100 de persoane care 

au sprijinit aceste activităţi.

250 de tineri de etnie romă
au beneficiat de consultanţă

şi asistenţă juridică.

57de tineri de pe 
ambele maluri ale Nistrului 

şi-au împărtăşit experienţa de
 voluntariat şi de realizare 

a campaniilor sociale.

50 de manageri şcolari
şi-au îmbunătăţit abilităţile 

în managementul proiectelor 
şi au realizat 6 iniţiative şcolare.  

Alţi 50 de tineri s-au implicat 
în proiecte comune după instruirile 

axate pe elaborarea proiectelor. 

50 
de adolescenţi

au promovat printre 
semenii lor mesajele 
unui mod de viaţă 

sănătos, cu accent pe 
sănătatea reproducerii.

20de tineri voluntari 
au realizat activităţi în domeniul 

prevenirii şi combaterii
HIV/SIDA la nivel comunitar.  

170de reprezentanţi ai 
societăţii civile şi mass-media din 

Moldova, Rusia şi Ucraina au fost instruiţi 
şi implicaţi în iniţiative comunitare.

50de persoane aflate
în dificultate – victime ale 

abuzului şi violenței –  de pe 
ambele maluri ale Nistrului au 
beneficiat de asistență socială.   

Cele 7 vizite de studiu, 
efectuate în Belgia, 

Bosnia şi Herţegovina, 
Cehia, Cipru, Franţa, 
România şi Rusia, au 

reunit 70 de 
participanţi din 

Republica Moldova şi 
regiunea transnistre-

ană a ţării. 

5studii iniţiale – axate pe situaţia 
societăţii civile din regiunea transnistre-

ană, respectarea drepturilor minorităţilor, 
percepţia şi atitudinile oamenilor, 

respectarea dreptului la educaţie şi 
respectarea drepturilor omului  – au fost 

realizate în cadrul proiectului.

A fost lansat studiul
„Sectorul non-gu-

vernamental de 
media în regiunea 

transnistreană: 
realități și 

perspective de 
dezvoltare”.

Portalul regional 
www.infomost.org,

creat în cadrul proiectului,
a înregistrat peste jumătate 

de milion de vizite în 
primul an de la lansare.

Programul Mobilizarea Comunităţilor
PROIECTUL CONSTRUIM PUNŢI, DEPĂȘIM BARIERE
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Fundaţia Est-Europeană 
a fost partenerul-cheie 
al Concursului naţional 
„Promovăm siguranța 
alimentară”, organizat în 
cadrul Galei festive „Marca 
comercială a anului 2014” 
de Camera de Comerț 
și Industrie în parteneriat 
cu Agenția de Stat a 
Proprietății Intelectuale a 
Republicii Moldova.

PROIECTE:
SECURITATE ALIMENTARĂ

3 Centre Regionale de Asistenţă a Consumatorilor 
au fost create în regiunile de nord, centru și sud ale ţării 
pentru a oferi cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor 
de stat și altor parteneri în domeniu servicii de informare 
și consultanță în siguranţa alimentelor.

Cele 3 Centre Regionale de Asistenţă a Consumatorilor sunt administrate de Centrul de Informare și Susținere 
a Tinerilor Economiști „Certitudine”, Bălţi, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupţiei (CAPC), Chișinău, și Centrul 
Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor CONTACT, Cahul.

74 de cazuri privind încălcarea 
drepturilor consumatorilor au fost 

raportate pe site-ului web 
www.alegesanatos.md, de la 

lansarea acestuia în august 2014.

3 Acorduri de Cooperare 
în domeniul siguranţei 
alimentare au fost semnate 
cu Camera de Comerț 
și Industrie a Republicii 
Moldova, Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor și Agenţia 
Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor.

3 organizaţii ale societă-
ţii civile au fost declarate 
câștigătoare ale competiţiei 
de granturi mici în siguranţa 
alimentară: Clinica Juridică 
din Bălţi, Clinica Juridică din 
Comrat și Centrul de Politici 
Socio-Economice „Consens” 
din Sângerei.

3 dezbateri publice privind siguranţa 
alimentelor și protecţia drepturilor 
consumatorului, cu participarea 
administraţiilor publice locale, comunităţii 
de afaceri, mass-media și cetăţenilor 
au fost desfășurate în cele 3 Centre 
Regionale de Asistenţă a Consumatorilor 
de la Bălţi, Chișinău și Cahul.
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În Republica Moldova cazurile de 
încălcare a drepturilor consumatori-
lor în domeniul alimentar sunt foarte 
frecvente, iar una din probleme este 
și existența unor prevederi legisla-
tive care împiedică prevenirea unor 
astfel de cazuri. Aceasta poate fi 
una din principalele concluzii ale 
unui club de presă organizat joi, 30 
aprilie, de Fundația Est-Europea-
nă și la care s-a discutat despre 
siguranța alimentară, protejarea 
consumatorului și racordarea 
legislației naționale în domeniu la 
cea europeană. 

În același timp, în cadrul evenimentu-
lui a fost remarcat și faptul că în ultimul 
timp oamenii sunt mai informați și mai 
activi când vine vorba de a-și prote-
ja drepturile, dovadă fiind și numărul 
tot mai mare de plângeri care parvin 
la instituțiile abilitate dar și la cele trei 
Centre de Asistență a Consumatorilor 
create în cadrul proiectului „Armonizarea 
politicilor în domeniul sanitar și fitosanitar 
ale Republicii Moldova  și Georgiei la 
cele ale Uniunii Europene”.

Viorel Pârvan, directorul Centrul de 
deservire a consumatorului din regiunea 
Centru (alte două funcționând la Cahul 
și Bălți), a menționat că de la formarea 
acestora au parvenit aproape 1.000 
de apeluri telefonice privind anumite 
încălcări. În rezultatul lor au fost făcute 
sesizări către agenții economici, analize 
de laborator, etc. Potrivit lui Viorel Pâr-
van, în peste 40% din cazuri este vorba 
de produse neconforme, în 15% din 
cazuri – practicei comerciale incorecte, 
fiecare al șaptelea caz ține de înșelare a 
consumatorilor, etc.

„Natura activității centrelor nu este de 
a sancționa sau a fi cu bâta, dar vrem 
să educăm, să informăm, să consultăm, 
inclusiv agenții economici. Uneori am 
primit mulțumiri de la agenți economici 
pentru că i-am informat despre anu-
mite norme pe care nu le cunoșteau. 
Adică scopul este cel de educare”, a 
menționat Viorel Pârvan.

Încălcarea drepturilor consumatorilor
în domeniul alimentar, discutate
în cadrul unui Club de Presă

La rândul său, reprezentantul Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimente-
lor (ANSA), Angela Chiriac, a salutat 
colaborarea cu Fundația Est-Europeană, 
inclusiv pentru promovarea obiectivelor 
ANSA privind protecția sănătății oame-
nilor și animalelor. Ea a menționat că 
Republica Moldova a armonizat încă în 
2011 tot pachetul practic igienic al UE la 
legislația Republicii Moldova. 

Totodată, ANSA continuă să familiari-
zeze și să instruiască agenții economici 
în vederea respectării legislației. Dar 
chiar dacă sunt în scădere, numărul 
neconformităților este destul de mare. 
În primele trei luni ale anului 2014 au 
fost  2539 de controale inopinate, 
1456 planificate. În rezultatul lor au fost 
înregistrate 407 neconformități. În 3 luni 
au fost retrase și nimicite trei tone de 
produse de origine animaliere, 900 de 
ouă, 600 de litri de produse lactate. Au 
fost nimicite pentru că au fost depistate 
neconformități nu doar a produsului, dar 
și a condițiilor în care se păstra produsul, 
a relatat Angela Chiriac.

La rândul său, Șeful adjunct al direcției 
relații cu consumatorii la Agenția pentru 

Protecția Consumatorului, 
Sergiu Lelic, a prezentat mai 
multe cazuri concrete în care 
au fost depistate încălcări ale 
securității alimentare și igienei 
în care agenții economici 
au fost penalizați cu amenzi 
care ajung și la zeci de mii 
de lei. Pentru un hamburger 
în care a fost depistat un 

corp străin, agentul economic a achi-
tat o amendă de 27 de mii de lei. În alt 
caz, un consumator, doar din penalități 
a câștigat 67 de mii de lei. În 2014 prin 
intermediul Agenției, agenții economici 
au fost obligați să întoarcă banii consu-
matorilor în valoare de 1,1 milioane de 
lei, a menționat Sergiu Lelic. Totuși, în 
opinia sa, amenzile în Republica Moldova 
pentru asemenea încălcări sunt mici, 
din care cauză Agenția pentru Protecția 
Consumatorului propune majorarea lor.

Potrivit Președintelui Fundației Est-Eu-
ropene, Sorin Mereacre, proiectul „Ar-
monizarea politicilor în domeniul sanitar 
și fitosanitar ale Republicii Moldova  și 
Georgiei la cele ale UE” se desfășoară 
de mai bine de un an și este finanțat de 
Uniunea Europeană și co-finanțat de 
Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei. În cadrul acestu-
ia, pe lângă cele trei centre de asistență 
a consumatorului a fost creată și pagina 
web www.alegesanatos.md, care are 
și secțiunea de sesizări, iar juriștii preiau 
sarcina de a efectua analize sau a 
transmite informațiile la agențiile de stat 
responsabile de acest domeniu.
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Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, și-a consolidat capacităţile și s-a afir-
mat în continuare ca o voce puternică ce pledează pentru alegeri transparente, res-
ponsabile și incluzive.

Programul Alegeri Libere și Corecte
Peste 100 de funcţionari electorali au fost instruiţi, în 2013, în domeniul legislaţiei 
electorale și drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilităţi, iar 15 persoane 
cu dizabilităţi au fost acreditate în calitate de observatori la alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie 2014.

50 de reprezentanţi ai societă-
ţii civile au fost iniţiaţi în me-
tode inovative de monitorizare 
a partidelor politice și finanţării 
campaniilor electorale. 

2013
6 ONG-uri au creat în 2014, cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, 
un Grup de lucru pentru promovarea drepturilor electorale ale 
persoanelor cu dizabilități și au iniţiat un dialog constructiv cu 
Comisia Electorală Centrală.

4 rapoarte de monitorizare și re-
comandări au fost elaborate pen-
tru Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului, Comisia Electorală 
Centrală și mass-media pentru o 
reflectare corectă și obiectivă a 
campaniei electorale.   

Au fost organizate 2 flash-mob-uri în faţa Parlamentului pentru a determina 
deputaţii să adopte pachetul de modificări ale legislaţiei pentru a asigura o 
egalitate a genurilor în forul legislativ.

Cu eforturi comune, în timp ce doar 19 femei reprezentau interesele cetăţenilor în 
Legislativul precedent al Republicii Moldova, în Parlamentul ales în noiembrie 2014, 
21 din 101 deputaţi sunt femei, dintre care opt sunt la primul lor mandat.
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135 de persoane din Republica 
Moldova, România, Grecia, Ma-
rea Britanie și Italia au participat, în 
perioada octombrie 2013 - martie 
2014, la cursul de instruire la distanţă 
„E-learning pentru alegeri libere și 
corecte”. Această instruire la distanță 
a fost destinată funcționarilor electo-
rali, subiecților implicați în procesul 
electoral și altor persoane interesate. 

De asemenea, această iniţiativă 
a contribuit la extinderea accesului 
la vot al persoanelor cu dizabilități. 
Astfel, au fost organizate trei ateli-
ere consultative în cadrul cărora au 

fost elaborate o serie de propuneri 
și recomandări pentru aprofundarea 
drepturilor omului și sporirea gradului 
de accesibilitate la vot a persoanelor 
cu dizabilități locomotorii, dizabilități 
de vedere și dizabilități auditive.

Proiectul „E-learning pentru alegeri 
libere și corecte” a fost realizat de 
Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral pe lângă Comisia 
Electorală Centrală (CICDE) în parte-
neriat cu Alianța Centrelor Comunita-
re de Acces la Informație și Instruire 
din Moldova cu suportul Fundaţiei 
Est-Europene.

„E-learning pentru alegeri libere și corecte”

Doi interpreți mimico-gestuali 
acreditați pe lângă Comisia Elec-
torală Centrală au asigurat pentru 
posturile TV translarea mesajelor 
oficiale în limbajul mimico-gestual 
în zilele de 30 noiembrie și 1 de-
cembrie 2014, cu ocazia alegerilor 
parlamentare din ţară.
Ajustarea mesajelor electora-

le la necesitățile persoanelor cu 
dizabilități auditive contribuie 
la incluziunea persoanelor cu 
dizabilități în procesul electoral, 
respectarea Constituției Republici 
Moldova, Legii privind incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabili-
tăţi, principiilor unor alegeri libere 
și corecte.

În Republica Moldova locuiesc pes-
te 4500 de persoane cu dizabilități 
auditive. Adaptarea informațiilor di-
fuzate de posturile TV prin promo-
varea mesajelor mimico-gestuale 
și a celor transmise în formă scrisă 
contribuie la informarea și liber-
tatea de opinie a persoanelor cu 
necesități speciale de informare.

Mesaje electorale în limbajul mimico-gestual 

„Pro vot direct și secret pentru fiecare alegător” a fost 
un proiect care a avut ca și obiectiv principal crearea 
unor modele de acces al persoanelor cu dizabilități la 
procesul de vot direct și secret, afirmă promotorii aces-
tei iniţiative. Și asta pentru ca, ulterior, la alte alegeri 
din țară, aceste persoane să nu se simtă discriminate și 
marginalizate. 

„A fost un proiect mic, dar cu impact foarte mare 
pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru opinia 
publică”, afirmă Victor Koroli, Director executiv al Alianței 
Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire.

„Datorită acestui proiect, au fost organizate mai 
multe ateliere informative, a fost organizat serviciul taxi 
pentru persoanele cu dizabilități în ziua alegerilor, a fost 
pilotat plicul–trafaret pentru persoane cu dizabilități de 
vedere, în incinta CEC au lucrat doi translatori mimico-
gestuali, o persoană cu dizabilități locomotorii a fost 
încadrată în calitate de membru al biroului electoral al 
secției de votare, mai multe persoane cu dizabilități au 
activat în calitate de observatori la scrutinul din 30 no-
iembrie 2014 (din care 9 fiind în scaun cu rotile) etc.”, 
spune Victor Koroli.

„Pro vot direct și secret 
pentru fiecare alegător”
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În 2013, Fundaţia Est-Europeană a susţinut 6 
proiecte care promovează și asigură accesul 
publicului la produse media imparțiale și diverse.

75 la sută din deciziile emise de 
Consiliul de Presă (26 în 2014) 
privind necesitatea respectării 
normelor deontologice au fost puse 
în aplicare de către mediile vizate.

75%

Un subiect despre Moldova ca destinaţie atractivă pentru servicii IT, realizat, 
în noiembrie 2013, de portalul www.stiripozitive.eu, susţinut începând cu anul 
2012 de FEE, a înregistrat în scurt timp un număr record de vizualizări în on-
line-ului din Moldova: aproximativ 170.000 de accesări.

10 ediţii ale buletinului „Obiectiv European” au fost editate în 2013, 
cu un tiraj de 2.000 de exemplare fiecare pentru aproximativ 
27.000 de cititori, care au fost informaţi despre Uniunea Euro-
peană și despre importanța de a aduce Republica Moldova mai 
aproape de standardele și valorile comunităţii europene.

Decizii
emise de 
Consiliul
de Presă

mai, 2015  (nr. 12)

Editor Coordonator: Sorina ȘtEfârȚă

Argument

Această publicaţie este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare  Internaţională (USAID). 

Opiniile exprimate aparţin API şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.  Buletin informativ editat de Asociaţia Presei Independente (API), 

în cadrul Platformei societăţii civile „Pentru Europa”, cu suportul  proiectului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360. 

Parteneri: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Compania „Air Moldova”

continuare în pag. 2

Vie, multicoloră și plină de „naivi”…

nu este o imagine din-tr-o țară europeană - se întâmplă chiar la nor-dul moldovei, în satul Chetrosu din raionul drochia, unde fermierul Valeriu Bunescu şi-a „iluminat” stâna după standarde europene. de circa un an, acesta şi-a instalat două sisteme de producere a energiei electrice - unul eolian şi altul fotovoltaic -, echipamentele fiind achiziționate dintr-un grant oferit de Polonia.

Lilia Zaharia,
Asociaţia Presei 
Independente

Când mergi spre Ches-trosu, la câteva sute de metri până a ajunge în sat vezi, în partea dreaptă a drumului, un deal abrupt. Drumul de țară ce şerpuieşte spre vârful dealului ne duce până la o stână. La intrare, ne întâmpină câțiva câini ciobăneşti care, la vede-rea necunoscuților, latră furios şi responsabil, atenționându-ne că aici ei sunt stăpânii. Pe vârful dealului se înalță o turbină eoliană, morişcă de care mai rar vezi în Moldova. Iar pe încăperea unde oile se adăpostesc pe timp de iarnă sunt instalate panouri solare. 

Proprietarul stânei, fermierul Valeriu Bunescu, se laudă cu încă un miel.Foto: Lilia Zaharia

„Ciudățenii” europene la nordul moldovei: 
stână cu sistem fotovoltaic şi turbină eoliană

Sisteme eficiente de energie la stâna din Chetrosu

La SfârȘituL aCEStEi SăPtămâni, La 9 mai, cetățenii europeni vor sărbători pentru a 65-a oară ziua în care Robert Schuman, la 1950 ministru de Externe al Franței, 
lansa celebra Declarație care i-a înscris numele în istorie, iar pe 
el însuşi l-a consfințit drept unul dintre părinții-fondatori ai Europei unite. Mai mult decât atât însă, Declarația Schuman a 
condus la reorganizarea paşnică a Europei postbelice şi, de facto, la apariția unei puteri economice şi politice.Astfel, deja în 1952, se anunța crearea Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului, cunoscută şi ca „Europa celor Şase”, din care făceau parte Franța, Germania, Italia, Olanda, Luxemburg şi Belgia. Este adevărat că a mai fost nevoie 

de trei decenii, de sute şi mii de tratate şi acorduri pentru ca, 
urmare a Tratatului de la Maastricht din 1992, Comunitatea 
Europeană să devină acea Uniune Europeană, pe care o cu-noaştem astăzi - o formă unică şi fascinantă de organizare a statelor, dar şi cu suficiente probleme, ca orice organism viu. aProPo dE aCEStE trEi dECEnii, unii oponenți ai 

integrării europene le invocă drept argument că „nu este totul 
chiar bine în Europa asta, de vreme ce le-a luat atâta timp să se organizeze!”. Bineînțeles că nu e bine - cel mai simplu este 
să treci totul prin foc şi pară, şi să conduci, vreo 20 de ani, cu 
mâna de fier şi conştiința împăcată. Europenii însă… sunt nişte 
„naivi” care cugetă şi analizează, iar dacă nu sunt siguri - orga-
nizează un referendum, îşi întreabă concetățenii ce cred într-un 
subiect sau altul şi chiar țin cont de părerea lor.De facto, aceste trei decenii de căutări şi frământări, dar şi alte trei decenii care au urmat după ele, este însăşi esența Europei moderne. Un continent unde prioritare sunt viața umană şi vocea civică. Tocmai de aceea au existat extinderi mai 

mari şi mai mici ale Uniunii Europene; țări care au aderat din 
prima sau nu au aderat nici astăzi, deşi au existat mai multe încercări (vezi exemplul norvegienilor care au spus de trei ori 
„Nu” Europei) - şi nimeni nu se supără pe ei pentru aceasta. Fiindcă toți sunt liberi să aleagă.EuroPa nu EStE idEaLă. Pentru că, aşa cum ziceam 

mai devreme, Europa e vie. Şi pentru că este populată de oameni care, la fel ca noi, au şi metehne, şi ispite. Acesta este şi 
răspunsul la întrebarea „Cum e mai bine să scrii despre inte-grarea europeană?”, care mi se pune inclusiv de către studenții 
de la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism, unde țin un curs 
la temă. Le spun că nu există „cum e mai bine”. Există „corect” 
şi există optică şi selecție - care, din miile de ştiri despre UE, ai 
vrea şi trebuie s-o afle cititorul tău? Căci, vezi doar negru dacă 
îți propui să vezi doar negru. Iar lumea este multicoloră.Cum e „corect”?.. Pentru mine, corect e să spun că în Europa furturi ca cel care deja ne-a dus faima în toată lumea se 

întâmplă doar noaptea şi e făcut de criminali cu cagule pe cap, 
nu de oameni care, cu mâna pe Constituție, au jurat să-şi dedi-
ce viața țării. Iar ceea la ce asistăm noi e o modă mai estică…În rest, multe dintre obiectivele Declarației Schumann rămân valabile şi astăzi: împiedicarea războiului între statele 

membre; încurajarea păcii pe plan mondial; transformarea Europei printr-un proces pas cu pas cu scopul unificării ei pe 
cale paşnică şi democratică, incluzând atât Europa de Vest, cât 
şi cea de Est; revitalizarea întregii economii europene… Iar faptul că, în timp, aria de acțiune a acestei Declarații s-a extins 
simțitor este cea mai bună dovadă a faptului că, la cei 65 de ani, 
Europa nu renunță la idealul său.Aşadar, la mulți ani, Europa!

O analiză calitativă asupra normelor deontologice în mass-
media, realizată în 2013, a cuprins 23 de publicaţii, inclusiv 
10 internaţionale, oferind astfel repere de comportament 
etic, profesionist în abordarea unor subiecte sensibile și 
încurajând mass-media din Moldova să promoveze 
standardele etice, diversitatea, non-discriminarea, 
egalitatea de gen și libertatea de exprimare.  
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Iulia Badea Guéritée 
este o jurnalistă franceză 
născută în 1972. Este 
responsabilă a versiunii 
românești a site-ul pre-
sseurop.eu și se ocupă 
de rubricile România și 
Moldova pentru Courrier 
International, unde este și 
animatoarea blogului său 
personal. Lucrează la Pa-
ris din 2000, colaborând 
de-a lungul timpului cu 
mai multe titluri din presa 
francofonă și românofo-
nă. Membră a Asociaţiei 
Jurnaliștilor Europeni, este 
deţinătoarea premiului 
Louise Weiss, 2006.

„Eficace, simplu, seducător, asemeni unui
  manifest”: buletinul informativ „Obiectiv european”

„… Un concept grafic eficace, 
simplu, seducător, asemeni unui 
manifest: concentrat și demn de a-l 
da mai departe, aș zice, reinterpre-
tând un celebru slogan. Citește și 
dă mai departe...

Cu siguranţă, mai ales că supli-
mentul acoperă o mare varietate de 
domenii, toate europene, pornind 
de la politică, cu interviuri extrem 
de interesante, până la parfumuri...! 
Nici nu știam până acum că Moldo-
va are un parfum propriu. Am aflat, 
ei bine, și dacă revista a ajuns și 
până la mine, în la fel de îndepărta-
tul Paris, este și datorită sprijinului 
cu care este tipărită publicaţia: 
Fundaţia Est-Europeană și Fundaţia 
Friedrich Ebert”... 

Iulia Badea Guéritée
Voxeurop.eu, 2013

„Cred că portalul www.stiripoziti-
ve.eu este unic”, afirmă Excelența 
Sa, Ingrid Tersman, Ambasadoa-
rea Suediei în Moldova. 
„Nu există un asemenea portal 
sau o asemenea modalitate de 
a comunica veștile în Suedia, 
deocamdată”, spune E.S. Ingrid 
Tersman. „Dar cred că am putea 
și noi să folosim foarte bine 
această abordare”.

Pledoarie pentru

Resursele elaborate de Consiliul de 
Presă, inclusiv GHIDUL de bune 
practici jurnalistice „Interacţiunea 
jurnaliștilor cu reţelele de socializare 
și late resurse online” și GHIDUL 
de bune practici jurnalistice „Re-
flectarea mediatică a suicidului”, 
au devenit o resurse de referinţă în 
realizarea mandatului de promovare 
a jurnalismului de calitate și respec-
tării principiilor deontologice jurna-
listice în mass-media din Moldova.    
Consiliul de Presă este un meca-
nism de autoreglementare, creat 
pentru sporirea responsabilității 
mass-media din Republica Moldo-
va față de public, prin soluționarea 

Resurse valoroase pentru un jurnalism de calitate
amiabilă a litigiilor dintre instituțiile 
mass-media și consumatori, cultiva-
rea culturii dialogului și respectului 
reciproc între presă și consumatorii 
de media, promovarea jurnalismului 
de calitate și a respectării standar-
delor profesionale și deontologiei 
jurnalistice de către instituțiile mass-
media și jurnaliști. 
Conform Codului deontologic al 
jurnalistului din Republica Moldova, 
Consiliul de Presă monitorizează 
aplicarea și examinează plângerile 
privind încălcarea prevederilor Co-
dului deontologic al jurnalistului. Din 
componența Consiliului de Presă 
fac parte nouă persoane, selectate 

în rezultatul unui concurs deschis. 
Patru membri ai Consiliului reprezin-
tă mediul jurnalistic, iar cinci membri 
reprezintă consumatorii de produse 
mass-media.
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Vizita de studiu în Polonia – o ţară considerată-lider 
regional în domeniul antreprenoriatului social, efectuată 
de către reprezentanţii celor 9 întreprinderi sociale 
deschise în cadrul programului, a oferit inspiraţie și 

exemple de urmat pentru comunităţile din Moldova.

Programul Antreprenoriat Social

9 întreprinderi sociale au fost create cu sprijinul 
FEE, oferind astfel oportunităţi de angajare 

în câmpul muncii pentru grupurile social-
vulnerabile din 9 comunităţi din ţară, 

inclusiv din regiunea transnistreană.

Conceptul de antreprenoriat social a început 
să se afirme la nivel local și naţional în 
Moldova prin eforturile acestui program și 
ale partenerilor săi, aducând în prim-plan 
beneficiari precum femeile defavorizate din 
regiunile rurale, tineri neangajați în câmpul 
muncii, persoane cu dizabilități, de etnie 
romă și persoane eliberate din detenţie.

Programul a facilitat angajarea în muncă 
pentru 65 de persoane vulnerabile, iar 28 de 

reprezentanţi ai administraţiilor publice locale 
au beneficiat de instruire privind cadrul legal 

de administrare a antreprenoriatului social și 
alte aspecte relevante.

Servicii de masaj oferite pe persoanele cu deficienţe 
de vedere, servicii de catering, produse create manual, 

legume cultivate ecologic, servicii de spălare și artizanat etc. 
– acestea sunt câteva dintre serviciile și produsele create în 

cadrul proiectelor de antreprenoriat social, lansate cu sprijinul 
FEE pentru integrarea persoanelor din grupurile social-vulnerabile.      

Studiul „Antreprenoriatul Social în Republica Moldova”, realizat 
în debutul programului, a oferit informaţii solide cu privire 
la statutul-quo-ului antreprenoriatului social în Moldova și a 
identificat, de asemenea, bune practici în domeniu în ţară și 
modele durabile ce ar putea fi extinse în alte comunități.
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„Dacă mă angajez, pierd ajutorul 
social și gradul de dizabilitate”, 
„nimeni nu angajează persoane cu 
dizabilităţi”, „cu-i mă adresez și cine 
mă poate ajuta să-mi caut un loc 
de muncă sau să învăţ o meserie”, 
acestea sunt câteva dintre întrebă-
rile și problemele la care Asociaţia 
Obștească „Eco-Răzeni” oferă 
răspunsuri și soluţii tinerilor din satul 
Răzeni, raionul Ialoveni. 

Este vorba despre un program 
amplu care și-a propus drept scop 
creșterea gradului de incluziune 
socială și calităţii vieţii a tinerilor cu 
dizabilităţi prin facilitarea accesu-
lui lor la servicii sociale inovative, 

Antreprenoriatul social:
conexiuni moldo-poloneze
9 beneficiari ai Programului de An-
treprenoriat Social al Fundației Est-
Europene s-au aflat, în septembrie 
2014, într-o vizită de studiu în Polo-
nia, o ţară considerată lider regional 
la capitolul politicilor și experienței în 
domeniul antreprenoriatului social. 

„Experiența Poloniei în domeniul 
antreprenoriatului social este foarte 
utilă din mai multe perspective: 
legislația existentă (salarii, subvenţii, 
statutul de întreprindere socială, 
facilități la timpul redus de lucru 
pentru persoanele cu nevoi specia-

„Vă mulţumesc pentru faptul că ne-aţi 
împărtășit din experienţa antrepreno-
riatului social”, a mărturisit Rodica Bu-
zilă, la finele unei instruiri în domeniul 
antreprenoriatului social pentru 60 de 

antreprenori sociali și 30 de reprezen-
tanţi ai administraţiilor publice locale. 
„A fost o instruire cu multă informaţie 
nouă și clară pentru mine”, a menţi-
onat Rodica, una dintre participante. 

Iar pentru Sabina Bârsan elementele 
cele mai importante ale instruirii au 
fost „schimbul de experienţă și modul 
de iniţiere în activitatea de antrepre-
noriat social”.

Instruiri în antreprenoeriatul social 

5 persoane cu deficienţe de vedere, 
instruite și certificate în profesia de 
masor terapeutic, oferă servicii de 
masaj  terapeutic după deschiderea, 
la Bălţi, în decembrie 2014, a Cen-
trului de Terapie Manuală, susţinut de 
Fundaţia Est-Europeană.

În cadrul evenimentului de inaugu-
rare a Centrului de Terapie Manuală, 

4 persoane cu dizabilităţi de vedere 
din raioanele de nord ale ţării au 
primit mese pentru masaj și materiale 
de suport, care vor contribui la anga-
jare lor și prestarea serviciilor de bună 
calitate la domiciliu. Astfel persoanele 
dezavantajate au posibilitatea de a 
obţine venituri pentru a duce un mod 
de viaţă independent.

Centrul de Terapie Manuală de la Bălţi

Speranţa are adresă: Întreprinderea socială 
„Floare de cireș” din Răzeni, Ialoveni

exersarea abilităţilor de viaţă și de 
muncă, combaterea marginalizării, 
implicarea părinţilor și asigurarea 
sustenabilităţii intervenţiilor de inclu-
ziune socială.

De la lansarea programului, zeci de 
tineri cu diferite dizabilităţi au benefici-
at de evaluarea capacităţilor socio-
profesionale, consiliere și instruire 
vocaţională sau angajare la Întreprin-

derea socială „Floare de cireș”, fon-
dată de Asociaţia Obștească „Eco-
Răzeni”. Întreprinderea socială oferă 
acum speranţă, instruire și angajare 
în câmpul muncii pentru băieţi și fete 
cu dizabilităţi pentru ca aceștia să-și 
schimbe stilul de viaţă și să devină 
membri activi în comunitate. 

Întreprinderea socială are două do-
menii de activitate: servicii de alimen-
taţie publică și cultivarea legumelor în 
seră. Întreprinderea și-a început acti-
vitatea prin prestarea serviciului social 
„cantina de ajutor social”, în 2013 a 
fost lansat serviciul de catering, iar în 
2014 au fost lansate pe pieţele din 
regiune legumele cultivate în seră.

le, etc.) și motivația oamenilor de a 
găsi soluţii la problemele economice 
și sociale”, au concluzionat partici-
panţii la vizita de studiu în Polonia.
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Reprezentanţi ai echipelor Fondurilor 
pentru Tineri din 8 regiuni ale ţării au 
participat, în 2014, la o vizită de studiu 
în Cluj-Napoca și Alba-Iulia, România, 
unde au făcut schimb de buni practici 
privind administrarea Fondului, colec-
tarea de fonduri, programul de gran-
turi mici, parteneriatele cu mediul de 
afaceri și cu autorităţile locale, dezvol-
tarea reţelei Fondurilor pentru Tineri.

Programul Fondul pentru Tineri
Mai multe regiuni din ţară 
– Bălţi, Cahul, Comrat, Ialo-
veni, Florești, Orhei, Soroca, 
Ștefan Vodă, Varniţa – au pre-
luat modelul Fondurilor pentru 
Tineri, promovând astfel participa-
rea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 
16 și 22 ani în procesul de luare a 
deciziilor la nivel local și în dezvolta-
rea locală.

Peste 40 de evenimente speci-
ale de colectare de funduri (ba-
luri de caritate, seri de karaoke, 
reprezentaţii artistice, competiţii 
sportive etc.) au fost organizate 

în 2014 de Fondurile pentru 
Tineri din ţară pentru a obţine 

sprijinul comunităţilor și al 
administraţiilor locale pentru 

proiectele implementate de tineri.

În primii trei ani de la lansarea Fondurilor pentru Tineri 
în Moldova au fost mobilizaţi 300.000 de lei pentru 
iniţiativele tinerilor, fiind implementate 74 de proiecte 
în 51 de comunităţi din ţară.

300.000 de lei

40 DE PROIECTE
700 DE TINERI

7 proiecte

300
TINERI

74
proiecte În 2014 Fondurile pentru Ti-

neri din ţară au realizat 65 
de proiecte în 31 de comuni-
tăţi, implicând peste 2000 de 
adolescenţi și tineri.

65 de proiecte

31 de comunităţi

adolescenţi și tineri
2000

Fondul Tinerilor din Soroca susţine 
7 proiecte ale tinerilor din 6 comuni-
tăţi ale raionului, cu implicarea unui 
număr de peste 300 de tineri.

Fondul Tinerilor din Ialoveni implementează 40 de proiecte ale 
tinerilor în 17 comunităţi, cu participarea a 700 de tineri.

8 proiecte din 3 comunităţi
beneficiază de finanţarea
Fondului pentru Tineri din Bălţi.BĂLȚI

Fondul pentru Tineri din Varniţa a selectat 
pentru finanţare în cadrul programului său 
de granturi mici 10 proiecte ale tinerilor.

Peste 300 de tineri 
au fost informaţi 
despre conceptul 
și oportunităţile de 
implicare pe care le 
oferă Fondul pen-
tru Tineri din Ștefan 
Vodă, lansat în sep-
tembrie 2014.

16 fete și 4 băieţi au 
constituit noua echipă 
a Fondului pentru 
Tineri din Cahul, care a 
beneficiat de instruiri în 
domeniul administrării 
și colectării de resurse.

25 de tineri din 10 comunităţi ale raio-
nului Orhei au creat, în toamna anului 

2014, Fondul Tinerilor din Orhei.
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„În cadrul echipei Fondului pentru Tineri 
Soroca am obţinut cunoștinţe și abilităţi de 
comunicare, cum se susţin negocierile, cum 
se organizează un eveniment, cum se abor-
dează donatorii și multe alte lucruri pe care 
nu am avut șansa să le cunosc până acum”, 
spune Mihai Halupneac, care este membru 
al echipei Fondului pentru Tineri Soroca. 
„Datorită voluntarilor care au fost implicați 
în 2014 în acest proiect și care și-au 
împărtășit experiențele cu noi, am încre-
derea că echipa Fondului pentru Tineri 
Soroca va realiza și în continuare multe 
lucruri frumoase și importante pentru tinerii 
din orașul și raionul Soroca”, mai spune 
Mihai Halupneac.

Schimb de bune practici cu Fondurile 
pentru Tineri din Cluj-Napoca și Alba Iulia
„Am fost impresionați de echipele 
Fondului pentru Tineri din Cluj-Napo-
ca și Alba Iulia, de acţiunile pe care le 
desfășoară și calendarul de activităţi unic 
pentru toată ţara”, mărturisește Petru 
Vîrlan, din satul Dănceni, raionul Ialoveni, 
unul dintre participanţii la vizita de studiu 
în România a reprezentanţilor Fondurilor 
pentru Tineri din 8 regiuni ale Republicii 
Moldova. „Această vizită de studiu a fost 

foarte benefică pentru mine, fiindcă am 
reușit să aflu informații noi și să cunosc 
oameni noi. Astfel, am obţinut infor-
maţii în domeniul colectării de fonduri, 
abordarea agenţilor economici, activităţi 
de mobilizare a tinerilor. Am stabilit 
contacte cu participanţii din România 
și Republica Moldova”, mărturisește 
Petru Vîrlan, care este membru al Fon-
dului pentru Tineri Ialoveni.

Fondul pentru Tineri Varniţa a fost 
recunoscut în calitate de bună 
practică a anului 2014  în cadrul 
festivităţii de premiere a Programului 
Bunelor Practici ale Autorităţilor Pu-
blice Locale în Republica Moldova.
Echipa Programului Bunelor Prac-
tici ale Autorităților Locale care a 
vizitat, în iulie 2014, satul Varnița a 
constatat că Fondul pentru Tineri 
de aici reprezintă „o oportunitate 
bună pentru tineri de a-și dezvolta 
abilitățile de identificare și imple-

mentare a proiectelor”. Acest fapt 
a fost confirmat și de Tatiana, o 
tânără de 18 ani care activează în 
calitate de voluntar în cadrul Fondu-
lui pentru Tineri Varnița: „Aici învăț 
cum se scriu proiecte și cum se 
creează parteneriate, în special cu 
tinerii din regiunea transnistreană. 
Este interesant să obțin experiență 
din colectarea fondurilor și imple-
mentarea proiectelor, iar alături de 
toți ceilalți membri ai fondului mă 
simt ca într-o mare familie”.

Fondul pentru Tineri Varniţa, recunoscut 
în calitate de bună practică a anului 2014

Lucruri frumoase și importante pentru 
tinerii din orașul și raionul Soroca 
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25 de copii, dintre care 
15 copii cu cerinţe 
educaţionale speciale, 
au creat 14 clipuri video 
despre drepturile copilului 
și incluziunea socială.

Programul Suport pentru
Grupuri Vulnerabile

113 copii cu dizabilităţi au 
beneficiat de servicii profesionale 
de kinetoterapie, iar 46 de părinţi 
au fost abilitaţi cu cunoștinţe și 
capacităţi de intervenţii timpurii 
pentru asigurarea integrării 
sociale a copiilor cu dizabilităţi.

113 46
de părinţi

25
de copii

copii cu dizabilităţi

7 
femei

254 de victime ale violenţei în familie 
au beneficiat de servicii medicale, asistenţă 
psihologică și servicii de reintegrare în anul 2014: 
14 copii au fost plasaţi în instituţii educaţionale, 
7 femei au fost reintegrate în câmpul muncii, iar 
9 femei au fost asigurate cu spaţiu de locuit. copii

14 9 
femei

51 de persoane cu deficiențe de 
auz (21 bărbați și 30 femei) au 
fost informate cu privire instruirea 
vocaţională și modalităţile de integrare 
pe piaţa muncii.

39 de profesori școlari au fost 
instruiţi în domeniul drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi și al 
responsabilităţilor ce le revin 
instituţiilor școlare și profesorilor 
în procesul de integrare a copiilor 
cu necesităţi educaţionale 
speciale.
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PROIECTE:
INTEGRARE EUROPEANĂ

Fundaţia Est-Europeană și partenerii săi lucrează 
pentru obţinerea următoarelor rezultate:

8 granturi au fost oferite pentru a spori gradul de conștientizare și acceptare de către cetăţenii ţării 
a parcursului european al Republicii Moldova. În acest efort partenerii de implementare sunt „URMA 
ta”, Centrul „PRO Europa” din Comrat, Centrul „Contact” din Bălţi, Centrul „Dialog” din Cahul, 
Transparency International Moldova, „DIALOG PRO”, Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
„ADEPT”  și Centrul Analitic Independent „EXPERT GRUP”.

8
granturi

30
de dezbateri publice

4 filme documentare și 4 spoturi de promovare cu genericul 
„Europa care inspiră” vor fi produse pentru a prezenta experienţele 
pozitive ale integrării europene în Lituania, Estonia, Polonia și România 
din perspectiva unor istorii umane astfel încât acestea să servească 
drept exemplu și inspiraţie pentru cetăţenii Moldovei.

30 de dezbateri publice pri-
vind integrarea europeană vor 
fi desfășurate în toate regiunile 
ţării de către Centrele Interac-
tive Europene „PRO-Europa” 
din Bălţi, Cahul și Comrat.

Campania „Europa pentru Tine“ aduce pentru autorităţile loca-
le și naţionale informaţii despre avantajele integrării europene 
și facilitează schimburile culturale cu ţările Uniunii Europene.

Proiectul susţine, de asemenea, efortul de monitorizare a implementării agendei 
de integrare europeană a ţării, realizat de ADEPT și EXPERT GRUP. 

Portalul www.infoeuropa.md continuă să informeze 100.000 de cetăţeni 
ai ţării cu privire la procesul de integrare europeană, completând în 
același timp biblioteca on-line cu noi cărţi și documente relevante.

EUROPA
CARE

Proiectul „Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Euro-
peană” este implementat de Fundația Est-Europeană, din resursele financiare acordate 
de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul FHI 360.
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40 de obiecte ce reprezintă 
invenții și inovații create în 
Suedia au ajuns la Chișinău, în 
octombrie 2013, în expoziţia 
Institutului Suedez „Femei 
creative – Realizările femeilor-
inventatoare din Suedia”. Expoziţia 
a fost însoţită de evenimente 
conexe, precum ateliere de lucru 
și seminare cu diverse tematici, 
moderate de experți din Suedia și 
din Republica Moldova.

PROIECTE: FEMEILE ÎN POLITICĂ

22 de reprezentanţi ai ONG-urilor locale și naţionale au obţinut în cadrul 
unor instruiri desfășurate de partenerii FEE noi cunoștinţe și instrumente de 
integrare a dimensiunii de gen în activitatea lor profesională.

4 conferinţe de presă au fost 
susţinute de reprezentanţii societăţii 

civile din Moldova care pledează 
pentru introducerea cotei obligatorii de 

reprezentare a femeilor în legislativul ţării.

Prin eforturile FEE și ale partenerilor săi, proporţia 
femeilor în Parlamentul ţării s-a majorat de la 19 femei în 
legislativul precedent până la 21 după alegerile legislative 

din noiembrie 2014, iar efortul a fost continuat și în 
perspectiva alegerilor locale din iunie 2015. 

O expoziţie de desene și fotografii care reprezintă 
femeile și rolul lor în viaţa publică a fost vernisată, în 
iulie 2014, în holul Parlamentului pentru a sensibiliza 
deputații și opinia publică pentru a susţine participarea 
femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor.

În noiembrie 2013, Moldova a devenit cea de a 20-a țară care a fost gazda 
spectacolului SEVEN, un documentar inedit inspirat din interviurile cu 
șapte femei curajoase din întreaga lume. Spectacolul a avut loc în cadrul 
expoziției „Femei creative – Realizările femeilor-inventatoare din Suedia”.

Parteneri: Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women),  Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Ambasada Suediei, Institutul 
Suedez, Moldcell, Academia de Studii Economice din Moldova.
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SEVEN – spectacolul-documentar 
despre destinul unor femei curajoa-
se din lume – a ajuns, în noiembrie 
2013, la Chișinău, Moldova fiind astfel 
cea de-a 20-a ţară care a găzduit 
această reprezentaţie. 

Regia spectacolului aparține suede-
zului Jonas Jarl, iar în rolurile centrale 

s-au produs Alina Radu, Elena Robu-
Popa, Daniela Terzi-Barbăroșie, Olga 
Melniciuc, Svetlana Bodaci, Alexei 
Buzu și Igor Guzun.

SEVEN este un spectacol documen-
tar revoluţionar, inspirat din interviurile 
cu șapte femei curajoase din întrea-
ga lume. Interviurile au fost realizate 

Est-Europeană, 
Academia de 
Studii Economi-
ce a Moldovei 
și operatorul 
Moldcell, născut 
în Moldova. 

Pe parcursul 
expoziției au fost 
organizate ateliere de lucru și semi-
nare cu diverse tematici, moderate 
de experți din Suedia și din Republica 
Moldova.

Butonul verde de apel, șaua pentru 
bicicletă prevăzută pentru fuste, trico-
ul pentru alăptare discretă și celelalte 
aproximativ 40 de invenții ale femei-
lor-inventatoare din Suedia au ajuns, 
în octombrie 2013, la Chișinău și au 
inspirat vizitatorii expoziției „Femei 
creative”.   

Expoziția cu genericul „Femei creative. 
Realizările femeilor-inventatoare din 
Suedia” a fost organizată de Amba-
sada Suediei la Chișinău și Institutul 
Suedez în parteneriat cu Fundația 

Desene și fotografii care repre-
zintă femeile și rolul lor în viaţa 
publică au fost prezentate într-o 
expoziţie vernisată, în iulie 2014, 
în holul Parlamentului. 
Jurnalista Alina Radu a spus, la 
vernisaj, că „expoziția a mai fost 
prezentată și în alte instituții, 
însă nu ajungea nici o dată la 
ochii deputaților, pentru că de 
ei depinde ca până la sfârșitul 
acestei sesiuni să adopte 

pachetul de legi cu privire la 
egalitatea de gen”. 
„Această expoziție are două 
perspective. Fie devine istorie, și 
caricaturile își pierd din actu-
alitate, sau actualul Parlament 
devine caricatura societății, prin 
faptul că nu au admis ca în vii-
toarele alegeri femeile și bărbații 
să aibă mai multă egalitate și 
mai mare perspectivă să fie 
aleși”, a afirmat Alina Radu.

Expoziţie de desene și fotografii în holul Parlamentului: 
femeile și rolul lor în viaţa publică

„Femei creative. Realizările femeilor-inventatoare din Suedia”

Spectacolul-documentar SEVEN la Chișinău

în 2007 de către șapte dramaturgi 
renumiți. 

Spectacolul a ajuns la al patrulea an 
de activitate cu turnee în 20 țări și un 
public de peste 15000 de spectatori. 
500 de politicieni și jurnaliști, printre 
care șapte membri ai Parlamentu-
lui European, ministrul suedez al 
Justiției, ofițeri de poliție, au urcat pe 
scenă pentru a da voce personajelor 
din piesă.
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PROIECTE: ANTICORUPŢIE

3 Rapoarte de evaluare a implementării 
Strategiei Naționale Anticorupție pentru 
anii 2011-2015 au fost elaborate cu 
sprijinul Fundaţiei Est-Europene și Fondului 
Naţiunilor Unite pentru Democraţie.

Conferinţa Naţională Anticorupţie, ediţia a X-a, 
organizată, în decembrie 2014, cu genericul

„RUPEŢI LANŢUL
CORUPŢIEI”,

a reunit oficiali, reprezentanţi ai instituţiilor sta-
tului, partenerilor de dezvoltare și ai societăţii 
civile, confirmând angajamentul Republicii 
Moldova în crearea climatului „zero toleranţă” 
faţă de corupţie.

Peste 20 de sesizări au fost adresate de 
Alianţa Anticorupţie diferitelor instituţii 
din ţară, inclusiv Comisiei Naţionale de 
Integritate, Ministerului Afacerilor Interne, 
Procuraturii Generale etc.    

10 granturi mici în domeniul 
prevenirii și combaterii co-
rupţiei au fost implementate 
în 2014 de Alianţa Antico-
rupţie, constituită în 2006 și 
susţinută de FEE.

8 adolescenţi din Cahul 
au creat Teatrul social 
anticorupţie și au susţinut 
7 reprezentări în școlile din 
raion, axate pe daunele 
corupţiei. Alţi 30 de tineri 
din Ungheni au prezentat, 
de asemenea, spectacole 
de teatru social la tema 
prevenirii și combaterii 
corupţiei în 12 instituţii 
educaţionale din raion.

3
Rapoarte
de evaluare

20
sesizări

O nouă metodologie de mo-
nitorizare a sistemului integri-
tăţii naţionale a fost elaborată 
și pilotată de Transparency 
International Moldova.

CAHUL
și

UNGHENI
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Transparency International-Moldova, 
Centrul de Analiză și Prevenire a Co-
rupţiei, Proiectul ATRECO „Sporirea efi-
cienţei, responsabilităţii și transparenţei 
instanţelor judecătorești din Moldova”.
Conferinţa Naţională a confirmat 
angajamentul Republicii Moldova 
de creare a climatului „zero toleran-
ţă” faţă de corupţie prin asigura-
rea sustenabilităţii angajamentelor 
anticorupţie cu sprijinul comunităţii 
internaţionale și al societăţii civile în 
eficientizarea practicilor de prevenire 
și combatere a acestui fenomen.

„Tinerii reprezintă viitorii funcţionari, 
contribuabili, oameni de afaceri, iar 
dezvoltarea la aceștia a unei atitudini 
negative faţă de corupţie va avea un 
impact pe termen lung”, afirmă Vitalie 
Hotnogu, președintele Asociaţiei 
Obștești „AXIS”, care a organizat în 
școlile din raionul Cahul mai multe 

reprezentaţii de spectacol social cu 
mesaje anticorupţie.

„Este foarte important să modelăm 
acum la adolescenţi și tineri un com-
portament anti-corupţie pentru a edifi-
ca o societate intolerantă faţă de acest 
fenomen în viitor”, spune Președintele 
Asociaţiei „AXIS” din Cahul.

Un grup de tineri Gardieni Comunitari 
Anticorupţie a fost constituit, la Un-
gheni, de către Asociaţia Obștească 
pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”.

Cei 30 de tineri Gardieni Comuni-

tari Anticorupţie au realizat interviuri 
în stradă despre percepţia locuitorilor 
orașului Ungheni privind fenomenului 
corupţiei, au prezentat spectacole 
axate pe prevenirea și combaterea 

corupţiei și, consultaţi de experţii 
Centrului Naţional Anticorupţie, au 
elaborat un plan de acţiuni anticorup-
ţie, prima iniţiativă fiind Concursul Art 
Graffitti „STOP CORUPŢIEI!”.

Tinerii Gardieni Comunitari Anticorupţie de la Ungheni

Teatru social anticorupţie la Cahul

Conferinţa Naţională Anticorupţie
a ajuns la cea de-a 10 ediţie

Conferinţa Naţională a fost organizată 
de Centrul Naţional Anticorupţie, cu 
susţinerea Uniunii Europene, Fondului 
Naţiunilor Unite pentru Democraţie și 
Fundaţiei Soros Moldova, iar printre 
partenerii-cheie ai evenimentului s-a 

numărat și Fundaţia Est-Europeană, 
precum și Misiunea Uniunii Europene 
de Consiliere în Politici Publice pentru 
Republica Moldova, Consiliul Superior 
al Magistraturii, Comisia Electorală 
Centrală, Institutul Naţional al Justiţiei, 
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2/3 din propunerile formulate în 
cadrul evenimentelor, consultărilor 
și dezbaterilor publice organizate de 
FEE privind Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător au fost 
luate în consideraţie de autorităţi și 
integrate în Planul de Acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea 
Europeană.

2/3

PROIECTE: INSPIRED – PROGRAMUL 
DE SPRIJIN INTEGRAT PENTRU REFORMA 
INCLUZIVĂ ȘI DIALOGUL DEMOCRATIC

50 de constituenţi ai pro-
cesului de implementare a 
Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător 
dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană au fost 
reuniţi într-o platformă comu-
nă, creată de FEE în cadrul 
programului „INSPIRED”. 

Forumul Societăţii Civile a Parteneriatului Estic, desfășurat la Chișinău în octombrie 
2013, cu genericul „Împreună pentru un viitor european”, care a reunit peste 250 
de participanţi, a beneficiat, de asemenea, de sprijinul programului „INSPIRED”.

Misiunea la Nivel Înalt a Clubului de la Madrid, re-
alizată în aprilie 2014 la Chișinău cu participarea 
lui Alexander Kwaśniewski (Președinte al Poloniei 
în 1995-2005), Rexhep Meidani (Președinte al Al-
baniei în 1997-2002) și Boris Tadić (Președinte al 
Serbiei în 2004-2012), a oferit sprijin politic pentru 
parcursul european al Republicii Moldova și a expli-
cat participanţilor la dialog – oficiali, reprezentanţi ai 
societăţii civile și comunităţii academice, tineri – be-
neficiile și oportunităţile integrării ţării în UE.

Parteneri: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Economiei.
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130 de profesori au fost implicați în Proiectul eTwinning Plus, generând peste 
140 de proiecte educaţionale relevante, creative și motivante în Republica  
Moldova, reunite pe o platformă de comunicare, colaborare, iniţiere de proiecte  
și schimb de informaţii http://etwinning.md/, lansată de FFE în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. 

50
de cursuri on-line
desfășurate cu participarea 
profesorilor din
Republica Moldova. 

PROIECTE: ETWINNING PLUS

50 de participanți – cadre didactice active pe portalul eTwinning Plus, reprezentanți ai Ministerului Educației 
al Republicii Moldova, reprezentanți ai Institutul de Știinţe ale Educaţiei din România și Ambasadori eTwinning 
România – au împărtășit experienţele lor pozitive în cadrul Seminarul de contact bilateral România – Moldova 
„Parteneriate școlare europene”.

Printre proiectele de succes, implementate de profesori din Moldova și aduse 
în prim-planul Conferinței Națională eTwinning Plus 2014, desfășurată în 
decembrie 2014, se numără: “English in Science”, “I was Waiting to Meet 
You”, “My eTwinning Movie”, “River Life”, “Mes amis europeens” etc. English in ScienceMy eTwinning Movie

Mes amis europeens

River LifeI was Waiting to Meet You

3 delegaţi au reprezentat Republica Moldova la Conferinţa internaţională eTwinning de la Roma, din noiembrie 
2014, ce a reunit participanţi din 39 de ţări, inclusiv din șase state implicate pentru prima dată în activităţile 
eTwinning Plus: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Tunisia, Ucraina și Republica Moldova.

au fost înregistrate 
în cadrul proiectului 
eTwinning Plus.

64
de școli

12
evenimente
naţionale
și locale
organizate.

12 școli 
vizitate
în 2014.

191
de cadre didactice
– profesori, manageri, bibliotecari –
instruiţi în cadrul atelierelor eTwinning Plus.
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Agenţia DECA-Press
Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”
Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie și Instruire
Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi
Alianţa Studenţilor
Asociaţia AXIS
Asociaţia Copiilor Surzi
Asociaţia „Eco-Răzeni”
Asociaţia de Tineret „Șansa” Varniţa
Asociaţia pentru Cooperare și Comunicare Democratică DIALOG
Asociaţia pentru Copii și Tineret „Făclia”
Asociaţia pentru Politică Externă (APE)
Asociaţia Presei Independente (API)
Asociaţia PROMO-LEX
Asociaţia SENS MUZICAL
Asociaţia Synergetica EurEst
Asociaţia URMA ta
Centrul CONTACT 
Centrul pentru Resurse Juridice
Centrul de Analiza și Prevenire a Corupţiei (CAPC)
Centrul de Informare și Susţinere a Tinerilor Economiști „Certitudine”
Centrul de Resurse DIALOG-PRO
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
Centrul Media pentru Tineri
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC)
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul „Pro-Europa” Comrat
Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor și Invalizilor (CADPI)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Centrul Regional CONTACT Bălţi
Consiliul Naţional al Tineretului (CNTM)
Consiliul Regional al Tinerilor din Găgăuzia
Clinica Juridică Universitară Bălţi
EXPERT-GRUP
Fundaţia Comunitară pentru Dezvoltare Durabilă Cahul
Fundaţia Comunitară Ungheni
Institutul pentru Democraţie
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Junior Chamber International Moldova
Mișcarea Ecologistă
Parteneriate pentru Fiecare Copil
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia
TERRA-1530
Transparency International – Moldova

Beneficiarii granturilor 
Fundaţiei Est-Europene în 2013



Raport Anual al Fundației Est-Europene 2013-2014

Academia Naţională de Șah din Moldova
Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”
Agenţia pentru Servicii Sociale „Perspectiva” 
Rîbniţa
Agenţia pentru Dezvoltare Rurală Centru Orhei
Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la 
Informaţie și Instruire
Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu 
Dizabilităţi
Alianţa Studenţilor
Asociaţia AXIS
Amnesty International Moldova
Asociaţia Copiilor Surzi
Asociaţia de Tineret „Șansa” Varniţa
Asociaţia „Eco-Răzeni”
Asociaţia Femeilor de Afaceri Bălţi
Asociaţia „Familii migrante”
Asociaţia de Cultură Bulgară „Rodoliubeţ”
Asociaţia de Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu 
Dizabilităţi „Dorinţa”
Asociaţia MOTIVAŢIE
Asociaţia Naţională a Scouţilor
Asociaţia Keystone Human Services International 
Moldova
Asociaţia Părinţilor și Profesorilor Băhrinești, 
Florești 
Asociaţia pentru Copii și Tineret „Făclia” 
Ungheni
Asociaţia pentru Cooperare și Comunicare 
Democratică DIALOG
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă 
GENERAŢIA PRO Ștefan Vodă
Asociaţia pentru Dezvoltare Economică și 
Socială a Comunităţii prin Implicarea Femeilor 
MARA
Asociaţia PERSPECTIVA Cahul
Asociaţia pentru Politică Externă (APE)
Asociaţia Presei Independente (API)
Asociaţia PROMO-LEX
Asociaţia Psihologilor Tighina
Asociaţia Regională a Mamelor cu Mulţi Copii și 
a Femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia VESTA
Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” Bălţi
Asociaţia „Refugiul Casa Mărioarei”
Asociaţia Synergetica EurEst
Asociaţia URMA ta
Asociaţia VERBINA
Asociaţia VOINICEL
Asociaţia VICON Sălcuţa, Căușeni
Centrul CONTACT

Centrul Informaţional de Resurse „Casa comună” 
Tiraspol 
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupţiei 
(CAPC)
Centrul de Informare și Susţinere a Tinerilor 
Economiști „Certitudine”
Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” 
Soroca
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
Centrul de Resurse DIALOG-PRO
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Centrul pentru Resurse Juridice
Centrul „Pro-Europa” Comrat
Centrul Regional CONTACT Cahul
Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor 
și Invalizilor (CADPI)
Centrul „Pro-Europa” Comrat
Centrul Regional CONTACT Bălţi
Centrul „Tony Hawks”
Clubul Femeilor „Inspiraţie”
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO)
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Clinica Juridică Universitară Bălţi
Consiliul Naţional al Tineretului (CNTM)
EXPERT-GRUP
Institutul Independent pentru Drept și Societate 
Civilă Tiraspol 
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
(IDOM)
Institutul pentru Democraţie Comrat
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Junior Chamber International Moldova
Mișcarea Ecologistă
Parteneriate pentru Fiecare Copil
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia
TERRA-1530
Transparency International – Moldova
Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova 
„Tarna Rom”

Beneficiarii granturilor 
Fundaţiei Est-Europene în 2014
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Raport financiar
SITUAȚIA PRIVIND REZULTATUL FINANCIAR 
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013 
ȘI LA 31 DECEMBRIE 2014 (toate sumele sunt 
exprimate în dolari SUA)

SITUAȚIA PRIVIND REZULTATUL  
FINANCIAR PENTRU ANUL ÎNCHEIAT  
LA 31 DECEMBRIE 2013 și la 31 decembrie 2014 
(toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)

2014   2013   2012
Active
Active pe termen lung
    Mijloace fixe 462 1,774 3,341
Total active pe termen lung 462 1,774 3,341

Active curente
Numerar și echivalente de numerar 1,312,285 1,483,245 901,173
Creanțe privind granturi/subvenții 159,305 69,019 77,410
Avansuri pe termen scurt acordate 5,493 46,355 192,745
Alte creanțe 10,212 - -
Stocuri de mărfuri și materiale 96 744 1,070
Total active curente 1,487,391 1,599,363 1,172,398

Total active 1,487,853 1,601,137 1,175,739

Datorii și active nete

Datorii
Datorii privind contractele de granturi 289,998 177,632 197,129
Datorii privind conturi de plătit și 
cheltuieli acumulate 59,788 15,104 13,623

Total datorii 349,786 192,736 210,752

Active nete
Active nete nerestricționate 14,929 12,601 12,279
Active nete temporar restricționate 1,114,138 1,386,800 943,708
Active nete restricționate permanent 9,000 9,000 9,000

Total active nete 1,138,067 1,408,401 964,987

Total datorii și active nete 1,487,853 1,601,137 1,175,739

Note: Acest raport privind situația poziției financiare la 31 
decembrie 2013 și la 31 decembrie 2014 și situația privind 
activitățile și modificări ale activelor nete sunt un extras din 
setul complet al situației financiare a Fundației Est-Europene. 
Setul complet al raportului financiar include situația financiară 
a Fundației Est-Europene la 31 decembrie 2013 și la 31 
decembrie 2014, inclusiv situațiile privind activitățile și 
modificări ale activelor nete, privind activitățile pe granturi și 
privind fluxul mijloacelor bănești pentru anii încheiați la 31 
decembrie 2013 și la 31 decembrie 2014, și un sumar al 
politicilor contabile importante și alte informații explicative 
întocmite în conformitate cu politicile contabile așa cum au 
fost detaliate în notele la setul complet al raportului financiar.   

Setul complet al raportului financiar a fost auditat de către 
compania Ernst and Young SRL Moldova. Auditorul a emis 
o opinie de audit fără rezerve la 25 aprilie 2014 pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2013 și la 30 aprilie 2015 pentru 
anul încheiat la 31 decembrie 2014.

2014 2013 2012
Venituri
Granturi și contribuții 2,093,944 1,901,173 1,512,012
Anularea finanțării din anii precedenți (1,733) - (97,984)
Venituri din dobânzi 4,546 3,985 1,210
Total venituri 2,096,757 1,905,158 1,415,238

Cheltuieli
Cheltuieli directe programe
Granturi și contracte        (1,465,154) (747,572) (484,453)
Salarii și beneficii (339,541) (275,308) (237,498)
Călătorii și evenimente (158,022) (125,935) (97,617)
Servicii profesionale (97,040) (77,796) (95,215)
Arendă, utilități, echipament (34,949) (35,261) (33,860)
Cheltuieli de oficiu (26,074) (20,350) (19,949)

(2,120,780) (1,282,222) (968,592)
Cheltuieli administrative
Salarii și beneficii (63,246) (67,217) (48,361)
Călătorii și evenimente (16,991) (10,482) (20,572)
Servicii profesionale (19,917) (24,181) (28,550)
Arendă, utilități, echipament (20,650) (30,310) (41,005)
Cheltuieli de oficiu (9,290) (9,659) (17,528)

(130,094) (141,849) (156,016)

Total cheltuieli (2,250,874) (1,424,071) (1,124,608)

Venituri nete (154,117) 481,087 290,630
Efectele variației cursului de schimb 
valutar (116,217) (37,673) 32,560
Total creștere/(diminuare)
active nete (270,334) 443,414 323,190

Active nete la începutul anului 1,399,401 955,987 632,797

Active nete la sfârșitul anului 1,129,067 1,399,401 955,987
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