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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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Donatori și parteneri

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

Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 
Internaţională (Sida)
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID)
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Fundația Eurasia
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Mesaj al Preşedintelui Consiliului Director şi al Preşedintelui Fundaţiei
Dragi prieteni și colegi,
Anul 2012 a fost un an care a oferit Fundaţiei Est-Europene posibilitatea de a face totalurile programului „Consolidarea 
sistemelor democratice prin crearea Fundaţiei Est-Europene”, finanţat de Guvernul Suediei şi Ministerul de Externe al Danemarcei. 
Programele şi iniţiativele realizate de FEE au contribuit la sporirea ritmului de dezvoltare durabilă a comunităţilor din Republica 
Moldova prin implementarea celor trei direcţii principale de activitate în 2010-2012: Dezvoltare Economică, Buna Guvernare şi 
Acţiuni Sociale. 
Fundaţia Est-Europeană a mobilizat eforturile de promovare a participării civice în procesele decizionale şi în elaborarea politicilor 
publice prin susţinerea unor platforme civice puternice, printre care Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și Alianța 
Anticorupție. FEE a fost de asemenea printre organizațiile cheie care au susţinut Consiliului Național pentru Participare – un 
mecanism extraordinar de asigurare a participării societății civile în procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice.
Fundaţia a rămas un partener fidel pentru mass-media din Republica Moldova, oferind sprijin atât pentru dezvoltarea unor iniţiative 
noi pe piaţa media din ţară, cât şi sprijinind promovarea unor instrumente viabile de măsurare a calităţii produsului media obţinut 
de către consumator. FEE a continuat să sprijine prin intermediul unor proiecte unicul mecanism de auto-reglementare al media în 
Moldova – Consiliul de Presă, care a organizat primele discuţii publice privind principiul prezumţiei nevinovăţiei în mass-media.
Parteneriatele economice locale create anterior şi-au asigurat viabilitatea, deoarece reprezentanții mediului de afaceri, autoritățile 
locale și ONG-urile au acum o colaborare constantă şi încearcă să ofere un mediu favorabil pentru diferite grupuri social-vulnerabile 
prin identificarea corectă a problemelor şi soluţionarea ulterioară a acestora. 
Pe parcursul anilor 2009-2011 au fost înființate şi consolidate 3 Fonduri pentru Tineri în raioanele Cahul, Ialoveni și Ungheni. 
Fondurile pentru Tineri au susţinut în total 120 de proiecte mici în peste 20 de comunități din Moldova. În cadrul acestor iniţiative 
tinerii au colaborat cu membrii comunității, administrația locală, organizațiile societății civile și mediul de afaceri. Această experiență 
a demonstrat că Fondurile Tinerilor constituie un instrument solid în extinderea implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor și 
de dezvoltare locală.
În acelaşi timp Fundaţia rămâne a fi o verigă solidă dintre actorii publici şi societate în general. Recunoaştem că realizările menţionate 
nu au cuprins toate problemele identificate, de aceea, pentru obţinerea unui impact considerabil pentru planul strategic „Cetăţeni 
activi, comunităţi prospere”, Fundația Est-Europeană a obţinut un nou grant prin care Guvernul Suediei a alocat 3,2 milioane dolari SUA 
pentru perioada 2012-2016. Inițiativa „Cetățeni activi, comunități prospere” susține dezvoltarea instituţională a Fundaţiei Est-Europene 
și oferă finanțare proiectelor organizațiilor societății civile în domenii precum participarea la luarea deciziilor la nivel central și local, 
proiecte pentru tineri, dezvoltarea organizațiilor necomerciale, alegeri libere și corecte, dezvoltarea mass-media, antreprenoriat social și 
incluziune socială a copiilor cu dizabilități. Programul este implementat în perioada 2012-2016. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei co-finanțează această inițiativă cu încă 2 milioane dolari SUA.
Programul 2012-2016 include 7 proiecte tematice care vor conduce la fortificarea poziției societății civile în procesul de luare a 
deciziilor și în dezvoltarea comunitară. 
Un program nou finanţat de Uniunea Europeană – Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialogul Democratic: 
INSPIRED – este conceput pentru a facilita implementarea Agendei de Acţiuni din noiembrie 2009 în baza Concluziilor Consiliului 
Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în cadrul Acţiunii Externe a UE. De asemenea, un alt program susţinut financiar de 
Uniunea Europeană este „Crearea de punți de comunicare între ONG-uri, asociațiile de business și mass-media din Moldova, Ucraina 
și Rusia pentru prevenirea conflictului din Transnistria”, care vrea să aducă mai aproape actori din cele 3 țări. 
În perioada 2013-2014 Fundaţia Est-Europeană urmează să implementeze proiectul „Contribuția Societății Civile la Monitorizarea 
Politicilor Anticorupție în Moldova”, un proiect finanțat de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație care vine să contribuie la 
soluţionarea unor probleme cheie din societatea noastră. 
Suntem profund recunoscători pentru suportul acordat în anul 2012 de către donatorii noștri principali: Guvernul Suediei, 
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Uniunea Europeană , Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, 
Fundația Eurasia din Washington D.C., Departamentul de Stat al SUA și Fondul 
Națiunilor Unite pentru Democrație. În numele Fundaţiei şi al partenerilor 
săi adresăm mulţumirile noastre sincere acestor şi altor donatori pentru 
contribuţia lor la dezvoltarea Republicii Moldova.

Sorin Mereacre
Președinte al Fundației 
Est-Europene

Silvia Radu
Președinte, Gas Natural Fenosa Moldova
Președinte, Consiliul Director al Fundației 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 realizate în 
2010-2012 s-au axat pe prioritățile strategice ale 
țării, care răspund necesităților de dezvoltare și 

sunt bazate pe capacitățile și experiența Fundației. 
De asemenea, Programele Fundației reflectă viziunea 
și misiunea Reţelei Fundaţiei Eurasia, precum și 
valorile și idealurile echipei Fundaţiei Est-Europene.

Programele FEE 2010-2012 au cuprins trei 
domenii-cheie:

  Dezvoltare Economică

  Bună Guvernare

  Acțiune Socială

Programele Fundaţiei Est-Europene pentru perioada 
2012-2016 se axează pe şapte domenii de intervenţie: 

  Antreprenoriatul social

  Fondurile pentru tineri

  Promovarea jurnalismului independent și de calitate

  Suport pentru grupurile vulnerabile

  Alegeri libere și corecte

  Mobilizarea comunităţilor pentru dezvoltare locală

  Societate civilă participativă și responsabilă



Programul de Bună Guvernare 2010-2012 Cetățeni activi, 
comunități prospere

 

Organizații ale societății civile au oferit contribuții pentru 
Programul de activitate a Guvernului pentru perioada 2011-2014.

Mai mult de 380 000 de persoane au fost cuprinse 
de campaniile de educaţie civică și de mobilizare 
în alegerile parlamentare din noiembrie 2010. 
Eforturile comune au determinat o creștere de 4,6 la 
sută a prezenței la vot la alegerile parlamentare din 
2010, comparativ cu alegerile din iulie 2009.

Peste 200 000 de cetăţeni au beneficiat de 
informaţii neutre şi imparţiale în alegerile generale 
locale din iunie 2011. Astfel, rata participării la vot 
la nivel naţional a fost de 53,74%, în creștere 
cu 1,4% față de cea din 2007.

Au fost realizate și prezentate 
public două audituri ale 
tirajelor pentru 10 ziare și 
reviste din Moldova.

Către sfârşitul anului 2011, 
numărul de membri activi ai 
Biroului de Audit al Tirajelor şi 
Internetului a crescut din 2010 
de la 18 la 30.

18
>380000



2009

2010

+4.6%

>200000
53,74%

+1,4%
persoane

organizații

cetățeni

+12

10 plângeri din partea consumatorilor de 
produse mass-media au fost analizate în 2010 
de către Consiliul de Presă, iar în 2011 au fost 
examinate altele 4. 10

Consiliul de Presă a 
organizat primele 
discuţii publice 
privind principiul 
prezumţiei 
nevinovăţiei în 
mass-media.

Centre Interactive 
Europene din Bălţi (Nord), 
Cahul (Sud), Comrat 
(Găgăuzia) şi Chişinău 
continuă să beneficieze 
de sprijinul Fundaţiei 
Est-Europene.

4

A fost creată platforma 
informaţională novatoare 

www.stiripozitive.eu 

care oferă publicului o 
perspectivă pozitivă despre 
oameni, lucruri, locuri şi 
evenimente din Moldova.

Peste 2000 de tineri din Moldova au participat la 36 de dezbateri 
publice, identificând în cadrul acestora atât problemele prioritare, 
cât şi modalităţile de soluţionare a acestora.

2000<

În 2011 FEE a susţinut 6 
proiecte în domeniul prevenirii 
şi combaterii corupţiei. proiecte

centre

6



  În Republica Moldova vedem 
acum un acces mai direct la serviciile 
publice prin intermediul tehnologiilor 
moderne, vedem drumuri care sunt 
îmbunătățite și vedem o deschidere 
tot mai mare pentru activitatea 
societății civile, inclusiv prin intermediul 
Consiliului Național pentru Participare. 
Și suntem convinși că o țară poate 
avea succes doar prin intermediul 
unei societăți civile puternice”, a 
afirmat, cu ocazia lansării noului 
program al Fundaţiei Est-Europene 
„Cetăţeni activi, comunităţi prospere”, 
E.S. Ingrid Tersman, Ambasadoarea 
Suediei în Republica Moldova.

Portalul www.stiripozitive.eu a fost 
desemnat „Debutul anului 2012 în 
mass-media din Moldova” de către 
Clubul de Presă din Chişinău – Centrul 
pentru Jurnalism Independent şi 
Comitetul pentru Libertatea Presei, la 
13 decembrie 2012.

„VIP Magazin” recomandă, 
„cu senină insistenţă”, site-ul 
www.stiripozitive.eu, pe care îl 
numeşte „nou şi frumos” şi care 
pune în valoare „partea bună şi 
frumoasă a realităţii”.

 Strategia de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii 2012-2015, adoptată recent de 
Parlament, își propune să creeze un cadru favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile, 
să stimuleze coeziunea socială şi să dezvolte capitalul social – obiective care se înscriu în 
scopul programului lansat de Fundația Est-Europeană”, a afirmat Liliana PaLIhovIcI.

  Tot mai des auzim oamenii din jurul nostru că s-au săturat de valul uriaş de ştiri 
negative şi realităţi triste promovate cu o insistenţă bolnăvicioasă de mass-media”. 

Iată de ce, scrie „VIP Magazin”, „oamenii, lucrurile, locurile şi evenimentele pozitive se află 
în centrul portalului produs de Agenţia de comunicare „URMA ta” şi sprijinit de organizaţii 
internaţionale”.

Lansarea noului program 
al Fundaţiei Est-Europene 
„Cetăţeni activi, comunităţi 
prospere” a fost salutată, 
în octombrie 2012, 
de Vicepreşedinta 
Parlamentului 
Republicii Moldova, 
Liliana PaLIhovIcI, în 
cadrul unui eveniment 
oficial.



Programul de Dezvoltare Economică 2010-2012 Cetățeni activi, 
comunități prospere
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proiectecomunitățitineri

-40%

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

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

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

Peste 220 de tineri din 20 de comunităţi au implementat în 3 raioane ale Republicii Moldova 
aproximativ 100 de proiecte, susţinute de Fondurile Tinerilor.

După renovarea sistemului de management 
al deşeurilor din Căuşeni prin instalarea celor 
150 de containere pentru gunoi menajer şi 20 
de containere pentru recipiente din plastic, 
numărul gunoiştilor neautorizate s-a redus cu 
50%, iar incidenţa infecţiilor gastro-intestinale s-a diminuat cu 40%.

>220

150

>10020


1

elevi profesori

419 elevi şi 66 de profesori ai şcolii 
din satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, 
au obţinut acces la apă caldă 
datorită bateriilor solare, instalate în 
colaborare cu administraţia locală şi 
oameni de afaceri locali.

419 66

copii și adulți

uși

În satul Bobeica şi în oraşul Ungheni, 
aproximativ 1000 de copii şi adulţi se 
bucură acum de un nou teren de joc 
şi sport, bine echipat.

geamuri
113

25

Întreaga comunitate din satul 
Zahoreni, raionul Orhei, a 
lucrat cot la cot la renovarea 
şcolii prin instalarea celor 
25 de uşi şi 113 geamuri 
termoizolante.

tineri

476 de tineri au 
obţinut experienţă în 
domeniul mobilizării 
cetățenilor și 
resurselor financiare 
la nivel local pentru a 
răspunde priorităţilor 
şi urgenţelor din 
comunitate.

476
1000



Fondul pentru Tineri 
Ialoveni a fost recunoscut, 
în cadrul Galei Bunelor 
Practici „Promovarea 
politicilor de tineret 
în raionul Ialoveni”, 
care s-a desfăşurat la 
24 august 2012 sub 
auspiciile Consiliului 
Raional, ca una dintre 
inițiativele remarcabile 
care implementează şi 
promovează politicile de 
tineret în raionul Ialoveni.

O economie de peste 60 la sută a resurselor 
financiare va fi obţinută la liceul din satul Olişcani, 
Șoldănești. Aceasta se va produce graţie instalării 
unor panouri solare, anunță Impuls TV. Ca urmare, 
atât elevii, cât şi profesorii dispun de apă caldă, 
lucru care anterior a fost imposibil. Managerul 
proiectului, violeta PoPa, afirmă că grupul 
de iniţiativă a reuşit extinderea proiectului. 
Dacă iniţial era preconizată montarea a 70 de 
radiatoare, obţinând un suport financiar cu 4 mii 
dolari mai mare decât cel solicitat, în final, au fost 
instalate circa 100 de calorifere.

  Prin acest eveniment administraţia raionului îşi exprimă recunoştinţa 
partenerilor naţionali şi locali în elaborarea şi implementarea unor eficiente politici 
de tineret”, a afirmat Ştefan BIvoL, vicepreşedintele raionului Ialoveni.



Programul de Acțiune Socială 2010-2012 Cetățeni activi, 
comunități prospere

tineri

180 de tineri 
orfani din 

şase şcoli au 
beneficiat 

de instruire 
vocaţională 

de doi ani 
la cursuri 

de croitorie, 
tâmplărie, 

alimentaţie 
sau 

agricultură, 
în cabinete 

complet 
echipate, iar 

ulterior au 
fost asistaţi 

în găsirea 
unui loc de 

muncă.

180

copii și tineri

22 de copii şi tineri au fost reintegraţi în 
familiile lor, şi-au refăcut relaţiile cu părinţii, 
semenii, prietenii, şcolile şi comunităţile lor.

22


veterani

430 de veterani ai Celui de-al 
Doilea Război Mondial şi ai 
accidentului de la Cernobîl au 
beneficiat de sprijin din partea 
Fundației Est-Europene și a 
partenerilor săi.

430asistenți sociali

60 de asistenți sociali au beneficiat de 
instruire cu privire la incluziunea socială.

60
copii

170 de copii din mediul rural au fost 
instruiţi cu privire la drepturile omului 
și incluziunea socială de asistenţi 
sociali și profesori.

170
copii

Peste 1000 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.

>1000



  Avem nevoie de copii 
deștepți, de copii sănătoși”, 
afirmă adulții din satul 
Coșnița, raionul Dubăsari, 
acolo unde printr-un efort 
comun al comunității și 
Fundației Est-Europene a 
fost renovată sala de sport 
pentru copiii mai mici de 
la liceu.

  Am făcut-o pentru copiii noștri”, spun adulții care au fost implicați 
în inițiativa „Citius, Altius, Fortius!”, realizată de Asociația „Indigo”: Tudor 
Verlan, directorul Liceulului „Ion Creangă” din Coșnița, și coordonatorul 
proiectului Alexei Gafeli.
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Școala Internat din Cahul a fost transformată, 
cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, într-un 
Complex de servicii sociale pentru copii și tineri. 
Partenerul FEE, organizația „Parteneriate pentru 
fiecare Copil”, a contribuit la echiparea centrului 
cu mobilier și utilaj pentru cursuri vocaționale 
(tâmplărie, croitorie, bucătărie și computere), 
copiii din centru bucurându-se astfel de 
încăperile re-echipate. 

Toți beneficiarii proiectului au obținut cunoștințe 
și deprinderi de viață prin intermediul unor 
programe comprehensive în domeniu. Nivelul 
de încredere a copiilor și tinerilor din centru a 
crescut, aceștia fiind mai siguri de capacitățile lor. 

De asemenea, 22 de copii au fost re-integrați în 
familiile lor, restabilind astfel relațiile cu părinții, 
prietenii, colegii și oamenii din comunitatea în 
care locuiesc. Acum, mărturisesc ei, au încredere 
în viitor şi se simt parte a familiei. Strategiile 
și serviciile efective aplicate au contribuit la 
îmbunătățirea calității vieții a 14 tineri orfani. 6 
absolvenți au fost integrați cu succes în societate, 
iar alții 8 sunt în continuare susținuți să obțină 
abilități vocaționale.

Tinerii orfani
Tinerii orfani din orașul Cahul sunt mai siguri 
de viitorul lor
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50 de copii cu necesități speciale au acces la servicii de 
sănătate și educație de calitate odată cu inaugurarea sălii 
de kinetoterapie în cadrul Grădiniței nr.76 din Chișinău

Acces la servicii de sănătate și educație

Copiii cu necesități speciale din instituția 
preșcolară nr.76 din sectorul Râșcani, municipiul 
Chișinău, se bucură acum de condiții mai bune 
de viață după deschiderea, în mai 2012, a 
sălii de kinetoterapie, renovată și echipată cu 
ajutorul Fundației Est-Europene. 

Această inițiativă oferă sprijin copiilor cu 
sindromul Down, autism și paralizie cerebrală 
infantilă, oferindu-le acces la servicii de sănătate 
și educaționale de calitate.

„Toţi copiii au dreptul la educaţie, 
mediu sănătos de dezvoltare și 
trebuie să beneficieze de aceste 
oportunități în mod egal. Copiii 
cu necesități speciale au aceleași 
drepturi cu ceilalţi, iar lipsa de 

condiții adecvate duce la încălcarea drepturilor acestora. 
Având sprijinul corespunzător, copiii din această instituție 
vor avea o bună pregătire timpurie pentru o viaţă integrată”, 
a declarat Gun-Britt Andersson, diplomat, membru al 
Consiliului Director al Fundației Est-Europene. 

Sala de reabilitare din grădinița nr.76 din 
Chișinău a fost creată în cadrul proiectului 
„Facilitarea realizării drepturilor copilului 
prin renovarea și echiparea grădiniței pentru 
copii cu necesități speciale”, implementat 
de Fundația Est-Europeană în parteneriat 
cu Direcția Generală Educație, Tineret și 
Sport a municipiului Chișinău și organizația 
neguvernamentală HIPPOCRATES din resursele 
financiare acordate de Guvernul Suediei și 

Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei 
prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). 

Renovarea grădiniței a inclus schimbarea 
ferestrelor, reparația acoperișului, reparația capitală 
și dotarea sălii de kinetoterapie cu echipament 
necesar pentru reabilitare. Suma totală a 
proiectului a constituit 125 mii dolari SUA.

„Implicarea noastră în procesul 
de îmbunătățire a calități vieții și 
serviciilor de sănătate pentru copiii 
cu necesități speciale este una din 
datoriile noastre morale, garantând 
copiilor securitate și un mediu mai 

sănătos de trai. Toți copiii au dreptul să frecventeze grădinița. 
Cu atât mai mult, acești copii au nevoie de un sprijin special 
din partea unei instituții preșcolare pentru a putea face faţă 
cerințelor ulterioare. Este de datoria statului să asigure astfel 
de condiții, însă, în condițiile financiare dificile de astăzi, 
am găsit de cuviință să contribuim împreună cu autoritățile 
publice la integrarea socială a acestor copii”, a menționat 
Președintele Fundației Est-Europene, sorin MereAcre. 

Autoritățile au convenit să subcontracteze 
asociaţia HIPPOCRATES pentru a oferi servicii de 
reabilitare pentru copiii cu necesităţi speciale 
din grădiniţa nr. 76. Aceste servicii sunt acoperite 
financiar din bugetul Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină. În aceste condiții, copiii 
din grădiniță beneficiază de servicii de reabilitare 
de calitate, iar cooperarea cu autoritățile asigură 
durabilitate în prestarea serviciilor.
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Peste 100 de participanți din Moldova și alte țări 
s-au întrunit la Chișinău, la 20 noiembrie 2012, 
la Conferința Internațională „Egalitatea de Gen 
pentru o Societate Durabilă” și au discutat cum 
să asigure egalitatea dintre femei și bărbați. 
La eveniment au participat reprezentanți ai 
Parlamentului, Guvernului, punctele focale 
de gen din administraţia publică centrală, 
reprezentanți ai sectorului de afaceri, societății 
civile, comunității internaționale și diplomatice, 
experți independenți și mass-media. Conferința, 
care va deveni una anuală, a pledat pentru o 
reprezentare mai bună a femeilor în toate sferele 
vieții publice. 

Evenimentul a cuprins trei sesiuni tematice: 
egalitatea de gen în societate, participarea 
femeilor în sfera politică și serviciul public și 
femeile în sfera de afaceri.

Pe parcursul sesiunilor participanții au propus 
soluții durabile pentru consolidarea egalității de 
gen în societate, au elaborat recomandări la nivel 
de politici și la nivel instituțional pentru a fortifica 
participarea femeilor în procesul politic și au atras 
atenția asupra potențialului economic al femeilor. 
De asemenea, au fost formulate problemele și 
pașii necesari pentru a abilita femeile să avanseze 
în business și în sectorul antreprenorial. 

Ideea de a desfășura această conferință s-a 
conturat în 2011 din partea comunității de 
afaceri, care a simțit necesitatea unei implicări 
mai active a femeilor în sfera de afaceri și în 
viitorul economic al Moldovei. Ulterior mai mulți 
actori din diverse domenii s-au alăturat inițiativei, 
contribuind la definitivarea conținutului și 
formatului acestui eveniment. 

Egalitatea de gen
Egalitatea de gen creează condiții mai bune de trai pentru 
cetățenii Republicii Moldova
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„Apreciez faptul că abilitarea economică și participarea politică 
au devenit prioritare pentru Guvernul Republicii Moldova. 
Invit și societatea civilă să participe la procesul de evaluare a 
implementării Convenției privind Eliminarea Tuturor Formelor 
de Discriminare faţă de Femei în Republica Moldova. Este o 
oportunitate pentru Moldova să arate progresele obținute și să 
învețe din experiența altora”.

nicolA HArrinGton-BuHAy, 
Coordonatorul Rezident al ONU în Republica Moldova. 

„Îndemn bărbații și femeile să aibă curajul de a se alinia 
acestei inițiative, pentru a asigura egalitatea și echilibrul 

de gen și să contribuie la democratizarea societății 
noastre, democrația răspândindu-se asupra fiecărui 

cetățean al acestei țări”. 

silviA rAdu, 
Președintele Executiv al Gas Natural Fenosa Moldova.

„Sunt bucuros să văd aici atât de multe femei de succes 
și proeminente din sectorul de afaceri, guvernamental și 
societatea civilă. Sper să vedem în continuare o cifră în creștere 
a femeilor din Moldova capabile să-și dezvolte potențialul 
la maxim și să contribuie la progresul din această țară. Mai 
mult ca atât, am convingerea că, dacă Moldova va continua să 
liberalizeze și dezvolte potențialul economic al femeilor, vom 
observa efectul și o creștere economică durabilă în viitor”. 

WilliAM H. Moser, 
Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

„Țările cu un număr mai mare de femei angajate și 
mai multe femei în Guvern și Parlament au PIB-ul 

mai ridicat decât țările cu o rată mai scăzută. Cu 
alte cuvinte, țările care vor să-și sporească creșterea 

economică într-un mod durabil și incluziv vor avea de 
pierdut dacă nu vor implica femeile în mod plenar. În 

cele din urmă, totul se rezumă la crearea condițiilor 
mai bune de trai pentru cetățeni”. 

inGrid tersMAn, 
Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.



Participarea tinerilor
Forumul Naţional al Tinerilor: 125 de tineri din Moldova au 
discutat cu semenii lor şi cu demnitarii de stat problemele 
şi soluţiile pentru participarea tinerilor

20

125 de participanți din 36 de raioane, 7 
deputați și 5 miniștri și viceminiștri abordați 
direct, 2 zile de forum în 4 ateliere de lucru. 
Fundația Est-Europeană a organizat Forumul 
Naţional al Tinerilor, cel mai amplu Forum de 
Tineret organizat în ultimii ani în Republica 
Moldova, în cadrul căruia tinerii au fost salutaţi de 
înalţi demnitari de stat şi parteneri ai iniţiativei de 
participare a tinerilor în Moldova.

„Acest Forum Naţional este o 
platformă pentru dialog, care va 
radiografia situaţia și va formula 
soluţii la dificultăţile cu care se 
confruntă tinerii”, a afirmat cHiril 
lucinscHi, Președintele Comisiei 
Parlamentare pentru Cultură, 
Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport și 
Mass-media. 

Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii, WilliAM H. Moser, 
i-a îndemnat pe tinerii din 
Moldova să devină „forţa motrice a 
progresului economic și social” și să 
demonstreze prin acţiunile lor „ceea 
ce pot face tinerii care își asumă 
responsabilităţi”. 

cristinA HAreA, membră a 
Consiliului Director al Fundaţiei 
Est-Europene, a menţionat că 
acest Forum al Tinerilor este 
„un eveniment de amploare 
și importanţă naţională”, 
îndemnându-i pe tineri să-și 
păstreze poziţia civică.

Tinerii reuniţi la Forumul Naţional au lucrat în 
patru ateliere axate pe priorităţile din Strategia 
Naţională cu privire la Tineret şi au formulat 
recomandări pentru factorii de decizie în 
următoarele domenii: 

  asigurarea accesului tinerilor la educaţie și 
informare 

  dezvoltarea serviciilor de sănătate și pro-
tecţie socială 

  asigurarea oportunităţilor economice 
pentru tineri (participarea tinerilor la viaţa 
economică) 

  participarea tinerilor la viaţa publică (civică 
și politică) și promovarea cetăţeniei active.

De asemenea, tinerii au participat la audieri 
publice parlamentare, la Palatul Republicii, şi au 
avut întâlniri cu miniştri şi alţi factori de decizie 
din Republica Moldova. În finalul evenimentului, 
tinerii au prezentat rezultatele întrevederilor cu 
oficialii responsabili pentru politicile de tineret 
din ţară şi au schiţat paşii următori în contextul 
rezoluţiei finale a Forumului. 

Forumul Naţional al Tinerilor a fost organizat 
în cadrul proiectului „Participarea Tinerilor în 
Moldova” şi a fost precedat de Forumul Tinerilor 
din regiunea transnistreană a ţării (26 martie 2012, 
Chișinău), Forumul Tinerilor din regiunea Centru 
(5 aprilie 2012, Chişinău), Forumul Tinerilor din 
regiunea Nord (12 aprilie 2012, Bălți) şi Forumul 
Tinerilor din regiunea Sud (26 aprilie 2012, Cahul). 
De asemenea, iniţiativa de participare a tinerilor 
a inclus efectuarea unui studiu sociologic axat pe 
participarea tinerilor, desfăşurarea unor programe 
de instruire pentru 35 de organizaţii de tineret 
şi 35 de lucrători de tineret din toate raioanele 
ţării şi organizarea unor dezbateri în domeniul 



Raport Anual al Fundației Est-Europene 2012

„La acest Forum ne putem 
exprima liber doleanţele și 

cred că evenimentul va avea un 
impact pozitiv asupra viitorului 

nostru. La fel, Forumul ne dă un 
imbold să continuăm lucrurile 

bune pe care le facem”. 

MArinA ZeAMă,
liderul Fondului pentru Tineri 

orașul Ungheni.

tineretului în toate unităţile teritorial administrative 
ale Moldovei. Totodată, a fost lansată platforma 
www.tineri.md. 

Programul a mai inclus și oferirea de 
granturi organizațiilor locale de tineret.
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După difuzarea emisiunii „Pusti govoreat” 
(moderator - Andrei Malahov) din 24 
septembrie 2012, de la postul de televiziune 
„Pervâi Kanal” din Rusia, Consiliul de Presă 
din Republica Moldova s-a adresat Consiliului 
de Presă din Federaţia Rusă (Общественная 
коллегия по жалобам на прессу Российской 
Федерации) pentru a analiza respectarea 
normelor de etică profesională jurnalistică în 
cadrul acestei emisiuni. 
Plângerea Consiliului de Presă din Moldova face 
referire şi la prevederile Convenţiei cu privire 
la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 
noiembrie 1989, Recomandările şi principiile cu 
privire la relatările despre copii, formulate de 
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Codul de 
etică profesională a jurnalistului din Rusia şi Carta 
teleradiodifuzorilor din Rusia.

În această emisiune a fost dezbătut cazul care s-a 
produs într-un sat din raionul Floreşti, Republica 
Moldova, unde un adolescent a fost bătut şi 
umilit de către o altă adolescentă şi prietenii 
acesteia, iar scenele filmate ale tratamentului 
degradant au fost plasate pe Internet. 
Participanţii minori ai acestei situaţii au fost 
invitaţi în platoul emisiunii „Pusti govoreat”, unde 
li s-a cerut să povestească detaliat despre cele 
întâmplate, să răspundă la întrebările insistente 
şi deseori provocatoare ale moderatorului şi ale 
altor invitaţi, au fost expuşi oprobriului public, 
exteriorizându-şi emoţiile şi retrăind situaţia 
neplăcută care i-a afectat din punct de vedere 
psihologic. 

Pe întreaga durată a emisiunii au fost reluate de 
mai multe ori imaginile video ale tratamentului 
umilitor şi degradant la care a fost supus unul 
dintre adolescenţi, fără aplicarea unor mijloace 
specifice de protecţie a imaginii minorului.

Consiliului de Presă din Federaţia Rusă a evaluat 
cazul şi a atenţionat postul de televiziune „Pervâi 

Consiliile de Presă din Moldova și Rusia cooperează în 
domeniul respectării normelor etice la un post de televiziune 
din Rusia care emite și în Republica Moldova

Consiliul de Presă

Kanal” şi pe jurnalistul Andrei Malahov asupra 
inadmisibilităţii încălcării drepturilor copiilor-
victime în materialele jurnalistice.

În baza petiţiei depuse de către Consiliul de 
Presă din Moldova, Consiliul de Presă din Rusia a 
constatat că în emisiunea vizată au fost încălcate 
grav standardele etice ale jurnalistului, recunoscute 
la nivel internaţional, care cer protejarea de către 
mass-media a drepturilor minorilor, inclusiv 
ale celor implicaţi în evenimente cu conotaţie 
negativă, renunţarea la reflectarea acestor situaţii 
prin prisma senzaţionalului şi fără a lua în calcul 
posibilele consecinţe pentru copii.



Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” 2012 - 2016
FONDURILE PENTRU TINERI 
După lansarea în 2009-2011 a celor 3 
Fonduri pentru Tineri în raioanele Cahul, 
Ialoveni și Ungheni care au susținut peste

din ţară, inclusiv din regiunea transnistreană, 
vor crea, în cadrul Programului de 
Antreprenoriat social, întreprinderi sociale 
viabile. De asemenea, va fi realizat un studiu 
privind mecanismele de sprijin pentru 
antreprenoriatul social în Moldova şi vor fi 
implementate mai multe programe de instruire.

Fundaţia Est-Europeană susţine Consiliul de 
Presă – singurul mecanism de auto-reglementare 
al mass-media din Moldova, inclusiv printr-un 
program de cooperare cu entităţi similare din ţări cu 
experienţă în domeniu. 

Sprijinul FEE pentru Coaliţia Civică pentru 
Alegeri Libere şi Corecte, care a reunit peste 

20 de comunităţi, dintre care 3 din regiunea 
transnistreană a ţării, şi 20 de organizaţii 
ale societăţii civile vor beneficia de sprijin 
în realizarea iniţiativelor de mobilizare 
comunitară. Autorităţile locale din Moldova 
vor instruite în domeniile drepturilor omului, 
egalităţii genurilor şi guvernării democratice.

SOCIETATE CIVILĂ PARTICIPATIVĂ ŞI RESPONSABILĂ În ultimii şapte ani, Fundaţia Est-Europeană 
a contribuit la crearea mai multor platforme civice puternice, printre care Consiliul Naţional pentru 
Participare, Consiliul Naţional al ONG-urilor, Alianţa Anticorupţie, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi 
Corecte, Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei, Alianţa ProGen 
şi altele. În cadrul noului său program, FEE va continua să sprijine consolidarea unei societăţi civile 

Fundația Est-Europeană va crea alte 4 Fonduri 
pentru Tineri la Bălți, Comrat, Soroca și Varnița.

120

10

de proiecte 
comunitare

comunități

FEE sprijină de asemenea 
produsele media 
novatoare din ţară.

au beneficiat de sprijin pentru incluziunea lor socială. 
În continuare, mai multe comunităţi din ţară vor beneficia de 
sprijin în procesul de integrare a copiilor cu dizabilităţi în sistemul 
educaţional general. Programul include elaborarea materialelor 
metodologice pentru profesori şi asistenţi sociali, cursuri de instruire 
pentru profesori şi tutori în domeniul incluziunii.

300 6de copii 
din orfelinate

are acum un accent special pe asigurarea 
reprezentării femeilor în administraţiile centrale 
şi locale şi pe accesul persoanelor cu dizabilităţi 
în procesul electoral. În alegerile parlamentare 
din 2014 FEE va oferi suport în domeniul 
monitorizării procesului electoral în bază de 
eşantion.

200 

20 

20 

&

de 
organizaţii

de 
comunităţi

de organizaţii ale 
societăţii civile

ANTREPRENORIATUL SOCIAL

MOBILIZAREA COMUNITĂŢILOR PENTRU 
DEZVOLTARE LOCALĂ

ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE

PROMOVAREA JURNALISMULUI INDEPENDENT ŞI DE CALITATE

SUPORT PENTRU GRUPURILE VULNERABILE

participative în Moldova. 



  Suntem interesați mult de 
experiența Moldovei în domeniul 
implicării tinerilor în luarea deciziilor. 
Într-adevăr inițiativele adresate 
tinerilor din Moldova, susținute de 
Fundația Est-Europeană, sunt cu 
adevărat impresionante”, afirmă 
viktor LIah, Director Executiv al 
Fundației Est-Europene Ucraina.

  Constatăm aici și acum 
că și în Rusia, și în alte țări 
ale fostei Uniuni Sovietice, 
inclusiv în Republica 
Moldova, există foarte 
multe tendințe pozitive 
și interesante de activism 
social al cetățenilor, de creare 
a unor organizații noi în 
domeniul social și modele de 
soluționare a unor probleme. 
Și din aceste experiențe 
putem învăța unii de la alții”, 
spune andrei KorTunov, 
Președinte New Eurasia 
Foundation.

  Un eveniment internațional 
la Chișinău poate crea o 
„melodie frumoasă”, când este 
vorba de reuniunea Rețelei 
Fundației Eurasia. Este mărturia 
lui horton BeeBe-cenTer, 
Președinte al Fundației Eurasia, 
cu sediul la Washington, care 
mărturisește, împreună cu 
colegii săi din cele 5 Fundații 
partenere, că această întâlnire 
de la Chișinău, desfășurată 
în octombrie 2012, este „un 
eveniment incredibil de pozitiv”.
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Programele FEE în perioada 2012-2016 

La 1 iunie 2012 Fundația Est-Europeană 
a semnat un contract de grant prin care 
Guvernul Suediei a alocat 3,2 milioane de 

dolari SUA pentru inițiativa „Cetățeni activi, 
comunități prospere”, iar Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei co-finanțează acest 
program cu 2 milioane de dolari SUA.

Strategia Fundaţiei Est-Europene 2012-2016 
contribuie la dezvoltarea instituţională a 
Fundaţiei Est-Europene și susţine proiectele 
organizațiilor societății civile în domenii precum 
participarea la luarea deciziilor la nivel central 
și local, iniţiative pentru tineri, dezvoltarea 
organizațiilor necomerciale, alegeri libere și 
corecte, dezvoltarea mass-media, antreprenoriat 
social și suport pentru grupurile vulnerabile. 

Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” 
include 7 proiecte tematice și urmăreşte 
fortificarea poziției societății civile în procesul de 
luare a deciziilor și în dezvoltarea comunitară. 

Organizațiile neguvernamentale sunt 
încurajate să participe activ la elaborarea, 
implementarea și monitorizarea politicilor 
publice la nivel național, să se implice în 
asigurarea unui proces electoral incluziv și 
transparent și să contribuie la respectarea 
standardelor de etică și profesionalism în mass-
media din Moldova. 

De asemenea, Fundația Est-Europeană susține 
implicarea grupurilor de inițiativă ale cetățenilor 
din 20 de comunități rurale în soluționarea 
problemelor locale, oferă persoanelor 
vulnerabile din 10 comunități oportunități 
sociale și de angajare mai bune prin intermediul 
întreprinderilor sociale care vor fi create, iar 
copiii cu dizabilități din 4 localități vor beneficia 
de servicii educaționale de calitate. Fundația va 
continua finanțarea Fondurilor pentru Tineri, 
implicând astfel tinerii activi din 6 raioane ale 
țării în identificarea și soluționarea problemelor 
comunitare.



Punți de comunicare
Consolidarea legăturilor între ONG-uri, mediul de afaceri 
și mass-media din Republica Moldova, inclusiv regiunea 
transnistreană a țării, Ucraina și Rusia 
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Fundația Est-Europeană a lansat proiectul 
„Crearea de punți de comunicare între 
ONG-uri, asociațiile de business și mass-media 
din Republica Moldova, Ucraina și Rusia 
pentru prevenirea conflictului din regiunea 
transnistreană”, după semnarea, la 19 septembrie 
2012, a unui contract cu Delegația Uniunii 
Europene în Republica Moldova. Guvernul 
Suediei și Ministerul de Externe al Danemarcei 
cofinanțează acest proiect. 

Proiectul susține cooperarea între partenerii 
din Republica Moldova, inclusiv regiunea 
transnistreană a țării, Ucraina și Rusia și folosește o 
abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei. 

Activităţile proiectului facilitează realizarea 
Planul de Acțiuni UE-Moldova , contribuind la 
implementarea recomandărilor acestuia de a 
sprijini implicarea activă a societății civile, de a 
promova valorile democratice și respectarea 

drepturilor omului în regiunea transnistreană și 
de a consolida cooperarea regională, în special 
cu Ucraina, în vederea îmbunătăţirii dialogului cu 
regiunea transnistreană. Totodată această acțiune 
susține prioritățile UE-Rusia stipulate în Acordul 
de Parteneriat și Cooperare în spațiul comun de 
securitate externă, cu privire la angajamentul 
comun dintre Uniunea Europeană și Rusia de 
a consolida stabilitatea în regiunile adiacente 
granițelor acestor două țări, în cazul dat, în 
regiunea transnistreană. 

În context, implicarea partenerilor din societatea 
civilă a Republicii Moldova (în special, din 
regiunea transnistreană a țării), Ucraina și Rusia 
și crearea unor rețele de cooperare între ONG-
uri, mass-media și mediul de afaceri în regiunea 
transnistreană, va contribui la crearea de 
parteneriate durabile, care ar diminua distanța 
dintre actorii de pe ambele maluri ale Nistrului. 
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scop: 

Consolidarea poziţiei organizațiilor și rețelelor 
societății civile din regiunea transnistreană 
în procesul de soluționare a problemelor 
comunitare.

oBiective:

  Îmbunătățirea capacităților organizațiilor 
societății civile, comunității de afaceri și 
mass-media din regiunea transnistreană a 
țării pentru a participa activ în procesul de 
soluționare a problemelor la nivel local;

  Consolidarea capacității organizațiilor și 
rețelelor societății civile pentru facilitarea 
reconcilierii pașnice a grupurilor de interese 
și pentru crearea mecanismelor sociale în 
vederea stabilirii unui dialog constructiv.

Activităţi: 

Proiectul include cercetări, activități de 
instruire, vizite de studiu și susținerea inițiativelor 
de dezvoltare comunitară. Acțiunea vizează de 
asemenea crearea unui portal regional de știri, 
care difuzează știri apolitice din toate regiunile 
incluse în proiect.

reZultAte scontAte: 

Cetăţenii din regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova vor fi activi şi capabili să răspundă 
necesităţilor comunitare prin implicarea în 
ONG-urile locale. 

pArtenerii proiectului:

Fundația „New Eurasia Foundation” 

Fundația Est-Europeană (Ucraina) 

Parteneriatul European pentru Democrație (EPD).



Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma 
Incluzivă și Dialogul Democratic INSPIRED este un 
program nou finanţat de Uniunea Europeană și 
conceput pentru a facilita implementarea Agendei 
de Acţiuni din noiembrie 2009 în baza Concluziilor 
Consiliului Uniunii Europene privind Susţinerea 
Democraţiei în cadrul Acţiunii Externe a UE. 

INSPIRED promovează cultura dialogului 
democratic în ţările în curs de tranziţie, 
bazându-se pe principiile pluralismului politic, 
incluziunii şi participării constituenților la nivel 
guvernamental, politic, business şi societate 
civilă în procesele de dezvoltare participativă şi 
implementare a agendelor naţionale de reforme. 

oBiective lA nivel de ţAră

  Promovarea culturii dialogului în ţările acoperite 
de program;

  Sprijinirea creării culturii încrederii și consensului 
dintre persoanele interesate în domenii specifice.

La nivel de ţară, INSPIRED se axează pe reforme 
cheie care au rezonanţă socială şi solicită 
participare extinsă, dezbateri publice, creare de 

consens şi fortificarea încrederii. 
În perioada 2013-2015 INSPIRED 
va susţine cinci procese de reformare în cinci ţări: 
Republica Moldova, Ghana, Kîrgîzstan, Maroc şi 
Tunisia. 

Dialogul şi încrederea sunt precondiţiile 
elaborării agendelor naţionale durabile pentru 
reforma instituţională şi politică. Ca urmare a 
acțiunilor implementate va fi creată „Foaia de 
parcurs” ce definește cadrul de politici pentru 
reforma instituţională şi politică împărtăşită de 
mai mulți parteneri politici şi sociali. 

În Republica Moldova, INSPIRED, implementat de 
către Parteneriatul European pentru Democraţie 
în cooperare cu Fundaţia Est-Europeană (FEE) 
şi Institutului pentru Democraţie Pluripartidistă 
din Olanda (NIMD), promovează dialogul la 
nivel de politici şi participarea pentru a sprijini 
concluziile, implementarea şi evaluarea ulterioară 
a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi 
Comprehensiv între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană (DCFTA) şi a obiectivelor 
corelate ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
„Moldova 2020”. Acestea vor fi realizate printr-un 
proces complex de consultări, implicând Agenţii 
Guvernamentale din Moldova şi parteneri din 

INSPIRED. O nouă cultură a dialogului democratic
INSPIRED – o nouă cultură a dialogului democratic 
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societatea civilă (asociaţii ale sectorului de 
afaceri, grupuri de iniţiativă, Consiliul Naţional 
pentru Participare, uniuni comerciale etc.), 
partide politice şi donatori.

În cadrul proiectului va fi definitivat un concept 
și design comun al „Foii de parcurs” pentru 
reformele vizate şi vor fi consolidate capacităţile 
părţilor interesate (inclusiv cele ale partenerilor 
la nivel instituţional) pentru monitorizarea 
procesului de implementare a politicilor. 

Programele de ţară au fost elaborate pentru a 
răspunde specificului politic şi social al fiecăreia 
dintre ele, pentru că o metodologie partajată 
asigură compatibilitatea şi comparabilitatea 
rezultatelor celor cinci domenii de acțiune. 

oBiective lA nivel GloBAl

 	Contribuirea la consolidarea coerenţei și 
coordonării instrumentelor UE de cooperare și 
dezvoltare internaţională;

  Facilitarea ajustării instrumentelor 
de dezvoltare, cooperare și asistenţă 
tehnică pentru a încuraja în continuare 
procesele de schimbare pozitivă.

În baza rezultatelor proceselor 
participative din cele cinci țări, în 
cadrul programului se lucrează cu Serviciul 
Uniunii Europene pentru Acţiune Externă 
şi donatorii activi pentru a facilita ajustarea 
instrumentelor de dezvoltare, cooperare 
şi asistenţă tehnică în scopul încurajării în 
continuare a proceselor de schimbare pozitivă. 
INSPIRED conectează procesele participative 
de politici în ţările beneficiare la programele 
de asistenţă al UE. Ajustarea instrumentelor 
de cooperare la priorităţile inserate în „Foile 
de parcurs” va consolida principiile proprietăţii 
democratice, iar acestea constituie o bază 
pentru fortificarea implementării Agendei de 
Acţiuni şi a Manualului UE pentru Implementarea 
Complementarităţii şi a Politicii pentru 
Dezvoltare a Direcţiei Muncii. INSPIRED va 
incorpora de asemenea în metodologia sa 
Ghidul Uniunii Europene privind Drepturile 
Omului, Legea Umanitară Internaţională şi Ghidul 
UE privind integrarea de gen.

INSPIRED creează o platformă 
efectivă pentru transmiterea şi 
implementarea standardelor 
internaţionale în fiecare 
domeniu de politici prin 
facilitarea schimbului de 
experienţă la nivel internaţional. 
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(toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)
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