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1. INTRODUCERE 
 
Acesta este al 7-lea raport executiv anual al 
organizaţiei. CReDO se afla in mijlocul 
ciclului 3 de dezvoltare organizaţională in 
baza Planului strategic 2006-9.  
 
In anul 2007 CReDO s-a propulsat ca unul din 
principalele centre de furnizare a expertizei in 
analiza politicilor si oferirea soluţiilor de 
politici in domeniile democraţiei, politicilor 
sociale si sănătate. Peste 15 studii si analize au 
fost produse si furnizate proceselor 
decizionale relevante.  Succesul cel mai mare 
consta in adoptarea unei partic importante de 
soluţii propuse. Doar citeva exemple se refera 
la modalitatea de ratificare a OP ICCPR, 
mecanismelor de plingeri individuale la UN 
CAT, mecanismul de implementare a OP UN 
CAT, proiectul de lege a întrunirilor publice, 
etc.   
 
Promovarea implementării obligatiunilor in 
baza Planului UE-RM si a documentelor care 
urmeaza, in continuare ramine unu din 
obiectivele principale ale CReDO.  
 
Dezvoltarea capacitatilor autoritatilor publice 
pentru guvernare eficienta si calitativa este o 
provocare importanta pentru tara.   
 
….. 
 
 
Considerăm că în perioada ce urmează cererea 
pentru soluţiile şi opţiunile de politici în 
vederea promovării şi implementării 
reformelor compatibile cu standardele 
europene va creşte şi va prezenta principala 
provocare pentru întreaga societate. 
Consolidarea capacităţilor respective şi 
facilitarea implementării reformelor 
democratice devine una din obiectivele 
strategice ale organizaţiilor care se axează pe 
strategiile de cooperare responsabile şi 
constructivă cu instituţiile publice partenere.  
 
Din perspectiva extinderii acţiunii Planului 
UE-RM pentru anul 2008, ramine critic 
importantă acţiunea de promovare a 

implementării calitative prevederilor 
documentului dat. Acesta in continuare 
reprezenta principalul obiectiv al CReDO în 
anul 2008 şi pe termen mediu. Deşi 
recunoaştem importanţa acţiunilor strategice 
de monitorizare şi responsabilizare a 
autorităţilor publice, CReDO va acţiona şi  
aborda obiectivul de integrare prin angajarea 
constructivă, prin identificarea şi propunerea 
soluţiilor concrete de a implementa reformele 
asumate de către Republica Moldova.  
 
Suntem convinşi că calitatea îmbunătăţită a 
leadershipului public, politic dar şi 
îmbunătăţirea acestuia în sectorul civic sunt 
critice pentru dezvoltarea ţării.  În acest scop 
oferta va include programe de instruire şi 
consultanţă în leadership de calitate şi 
inovative. Considerăm vitală dezvoltarea 
capacităţilor şi producerea soluţiilor de 
politici pentru reformarea democratică a ţării. 
În acest scop ne vom implica cu soluţii 
concrete bazate pe experienţe europene şi 
ajustate la contextul din ţară, vom propune 
instruire pentru consolidarea capacităţilor 
societăţii.  
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2. PRIVIRE GENERALĂ 
 Echipa management: Serghei Ostaf (director executiv), 

Svetlana Procopciuc (manager de oficiu), Vlad Panico 
(manager financiar), Rostislav Calin (IT, part - time)

 

2.1. Strategia 2009 
 
… 

Domeniile strategice alese de CReDO pentru 
perioada 2007-2009 sunt1:  
Aria 1. Consolidarea capacităţilor 
organizaţionale a societăţii civile şi actorilor 
sectorului public. 
Aria 2. Advocacy şi analiza politicilor sociale 
şi de bunăstare 
Aria 3. Democraţia europeană şi conformarea 
la standardele de drepturile omului. 

În perioada de acţiune a strategiei CReDO 
2009, se va consolida poziţia sa în calitate de 
actor de dezvoltare a capacităţilor (educaţie şi 
consultanţă), se vor îmbogăţi programele din 
punctul de vedere al formării capacităţilor de 
leadership, se vor forma produsele de 
excelenţă şi de calitate pe baza instrumentelor 
şi tehnologiilor avansate. Acestea vor servi 
aspiraţiilor societăţii întregime (societăţii 
civile şi sectorului public) de a se integra mai 
coerent în UE, dezvoltă o societate durabilă şi 
confidentă. CReDO se va manifesta solid în 
noile domenii în apariţie prin promovarea 
politicilor sociale orientate pe nevoile şi 
necesităţile oamenilor, democraţie şi 
drepturile omului. CReDO va produce 
cunoştinţe şi conştientizare, soluţii şi evaluări 
privind capacitatea societăţii de a ancora ferm 
şi stabil pe valorile europene democratice şi 
drepturile omului. 
 
Planul strategic prevede crearea  unităţii 
strategice de gestionare a programelor de 
consultanţă şi educaţie organizaţională pentru 
sectorul necomercial şi public. Unitatea se va 
numi CICO (Centrul de Instruire şi 
Consultanţă Organizaţională). Brandul 
CReDO va menţine portofoliul cu produsele şi 
                                                 
1 Pentru detalii despre Strategia CReDO 2009 a se vedea 
http://www.credo.md/pagini/despre_10.php?limba=rom  

serviciile în dezvoltării capacităţilor în 
promovare a iniţiativelor democratice, analiza 
şi consultanţă în domeniul politicilor în scopul 
integrării europene a Moldovei şi promovarea 
leadershipului democratic în Moldova.  
 

2.2. Planul de Acţiuni 2007  
 
Planul de acţiuni pentru anul 2007 a fost 
realizat în cea mai mare parte. La unele 
compartimente, cum ar fi analiza de politici si 
lobby si dezvoltarea capacitatilor autoritatilor 
publice a fost depasit.   
 
În perioada anului 2007, numărul 
beneficiarilor puţin a scăzut pe unele din 
produse (instruirea si dezvoltarea 
capacitatilor societatii civile), pe altele 
numărul a rămas constant dar redistribuit pe 
unele produse (leadership, management) si a 
crescut considerabil pe altele (capacitati 
sectorul public si analize de politici). În 
aceasta perioadă, CReDO a depus eforturi 
pentru a continua asimilarea tehnologiilor 
moderne si strategic compelta portofoliul de 
produse care vor asigura pozitia de lider a 
CReDO in continuare.  
 
Graficul 2.1 Dinamica beneficiarilor 
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Graficul 2.2 Dinamica produse generice 
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Graficul 2.3 Dinamica inovatiilor 
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2.4. Perspective 
 
….. 
 
Anul 2008 este al 2-lea an de acţiune a 
strategiei CReDO 2009.  
 
… 
 
În continuare se va pune accentul pe 
asimilarea tehnologiilor noi de consultanţă, 
analiză, dezvoltare în domeniile de politici 
publice şi management. Toate produsele şi 
serviciile vor avea un grad sporit de acoperire 
cu tehnologiile verificate, la standardele 
europene.  
 
Principalele priorităţi vor fi: promovarea 
politicilor de integrare europeană şi 
contribuţia la realizarea planului UE-RM şi  
dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi 
organizaţionale a sectorului necomercial şi 
public. 
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3. ADVOCACY&POLITICI                
Echipa: Serghei Ostaf (advocacy,politici), Maria Badan (advocacy, politici), Florin Gîscă (advocacy), Ecaterina Creţu 
(advocacy),  Irina Burlacu (politici) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective: 
 

1. Promovarea drepturilor omului şi 
politicilor democratice  

2. Analiza de optiuni de politici pentru 
implementarea reformelor si realizarii 
prevederilor Planului UE-RM 

 
Graficul 4.1 – Dinamica produselor  
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Portofoliul de produse:  
 
• Analiza, elaborarea opţiunilor de politici. 

Realizarea acţiunilor de analiză a politicilor 
actuale, elaborarea opţiunilor de politici 
pentru autorităţile în vederea promovării 
reformelor democratice 

• Promovarea, advocacy proceselor 
democratice. 
Desfăşurarea acţiunilor şi activităţilor în 
vederea promovării iniţiativelor 
democratice. 

    
Rezultate:  
 
- 15 studii de analiza a politicilor, 
- 3 modificari majore a continutului politicilor 
influentate (proiectul de lege cu privire la 
intruniri publice, proiectul de lege cu privire la 
mecanismul national de prevenire a torturii), 
- 2 schimbari majore facilitate de analize de 
politici elaborate in anul 2006 (ratificarea art.21, 
22 UN CAT, OP ICCPR), 
- 3 schimbari partiale in urma influentei asupra 
proceselor decizionale, 
- pe parcursul anului CReDO s/a afirmat ca un 
centru de referinta in analiza de politici, este 
solicitat de MAIIE si MJ, 
- 5 cursuri de dezvoltare de capacitati pentru 
sectorul guvernamental (Ministerul Educatiei, 
Ministerul Protectiei Sociale, Ministerul Justitiei, 
Procuratura Generala, Centrul pentru Drepturile 
Omului), 
- 3 comunitati a Romilor mobilizate, prin 
oferirea a instruirii si initiativelor de schimabre 
in localitati, 
- elaborarea metodologiei de cartare a 
conflictelor,  pagina web a CPP. 

Domenii de activitate: 
- Advocacy pentru politici democratice   
- Promovarea drepturilor grupurilor dezavantajate  

Мisiunea  
Analiza şi implementarea politicilor publice, 
ce promovează  schimbări democratice  în 
societate.  Oferirea de solutii la standarde 
europene pentru optiunile de politici sin 
Moldova. 
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3.1 Elaborarea, analiza si lobby a politicilor 
publice 
  
In anul 2007, CReDO a realizat peste 15 studii 
si cercetari de politici. Toate avind un caracter 
maixim de aplicabilitate.  Analizele sunt 
promovate in spatiul public pentru precesele 
decizionale relevante. Cea mai mare parte a 
avut un impact direct si vizibil pentru 
procesele decizonale.  
 
In urma studiilor de fezabilitate elaborate in 
anul 2006, Parlamentul a  
 
- Studiul Analiza cost-beneficiu a proiectului de 
lege cu privire la voluntariat este elaborat pentru 
a pentru a facilita realizarea obligatiunii 2.1 
(10) para 4 din Planul de Actiuni UE-RM si 
anume pentru a promova adoptarea 
proiectului de lege cu privire la voluntariat 
promovat de catre Coalitia pentru voluntariat. 
 
Studiul constata ca implicarea in voluntariat 
organizat in Moldova (15 mii persoane) este 
mult sub media tarilor cu democratii 
consolidate si este mai inferioara gradului de 
implicare in voluntariat in comparatie cu 
tarile din Europa centrala si de est. 
Contributia voluntariatului este estimata doar 
la 0,07% din Produsul Intern Brut (PIB). 
Totodata, acesta este comparabila cu 
cheltuielile pentru intregul domeniu de 
protectie a mediului si este doar de citeva ori 
mai mica decit cheltuielile pentru stiinta sau 
justitie.  
 
Studiul ajunge la concluzia ca promovarea 
politicilor de voluntariat trebuie realizata prin 
promovarea politicilor de consolidare a 
sectorului neguvernamental si prin 
promovarea politicilor de stimulare directa a 
voluntariatului.  
 
Studiul sustine efortul CReDO alaturi de 
Coalitia organizatiilor neguvernamentale 
active in domeniul promovarii proiectului de 
lege cu privire la activitati de voluntariat. 
CReDO a avut o contributie substantiala in 
elaborarea proiectului dat. Proiectul de lege si 
prezenta analiza se afla in examinare la 

Ministerului Educatiei si Ministerului Justitiei, 
discutiile prealabile sunt purtate cu 
conducerea Parlamentului.  
 
- Opinia la proiectul de lege cu privire la intruniri 
publice, referitorl la obligatiunea conform 
prevederii 2.1 (10) para 1 a Planului de 
Actiuni UE-RM cu referire la adoptarea si 
implementarea legislatii care garanteaza 
libertatea de intruniri publice.  
 
Conform obligatiunii date, Moldova trebuie sa 
modifice legislatia cu referire la libertatea 
intrunirilor pentru a se conforma la 
jurispudenta CEDO. In octombrie 2007, 
Ministerul Justitiei a circulat un nou proiect de 
lege cu privire intruniri elaborat cu 
participarea societatii civile. ODIHR/OSCE a 
comentat extensiv proiectul de lege, salutind 
prevderile mai progresiste ale acestuia in 
comparatie cu prevederile actuale ale 
cadrului legislativ. CReDO a contribuit la 
elaborarea proiectului de lege prin 
participarea activa la lucrarile grupului de 
lucru format de Ministerul Justitei.  
Dupa finalizarea proiectului de lege CReDO a 
oferit niste recomandari finale.    
 
CReDO alaturi de Promo-lex, Amnesty 
International –Moldova si alte organizatii 
neguvernamentale au contribuit activ la 
promovarea redactiei moderne a proiectului 
de lege prin cooperare in cadrul grupului de 
lucru creat in cadrul Ministerului Justitiei. 
Proiectul de lege este avizat prin opinia 
Panelului de experti al ODIHR ca fiind pozitiv 
si exemplar pentru tarile din regiune, 
proiectul se afla in comisia juridica a 
Parlamentului pentru discutii. CReDO va 
continua eforturile sale pentru a promova 
proiectul de lege.  
 
 

- Analiza politicilor nondiscriminare si 
opinia referitor la necesitatea adoptarii 
proiectului de lege cu privire la 
nondiscriminare. 

 
Analiza este elaborata pentru a facilita realizarea 
obligatiunii 2.1 (4) para 4 din Planul de Actiuni 
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UE-RM cu referire la adoptarea si implementarea 
politicilor nediscriminare. 
Opinia data are ca obiectiv facilitarea realizarii in 
practica a obligatiunii din Planul UE-RM 
prevazute de capitolul 2.1 Dialogul politici si 
reformele, in sectiunea drepturile omului si 
libertatile fundamentale in alineatul 42[1] care 
contine urmatoarele: “…adopta si implementa 
legislatia cu privire la nediscriminare   …”.  
 
Opinia explica detaliat importanta implementarii in 
legislatia RM urmatoarelor 7 principii cheie ale 
legislatiei nondiscriminare care actualmente lipsesc 
din legislatia RM: 
 

- discriminarea directa si discriminarea 
indirecta,  

- categoriile extinse pentru care nu se admite 
discriminarea,  

- reversarea sarcinii de probatie,  
- prevderi cu referire la adoptarea masurilor 

afirmative pentru grupurile vulnerabile,  
- mecanismul institutional de prevenrire si 

combatare a discriminarii (Consiliul 
National pentru prevenirea si combaterea 
discriminarii pe linga Centrul pentru 
Drepturile Omului),  

- colectarea sistematica a datelor statistice 
sectoriale,  

- prevederile referitor la procedurile de 
plingeri individuale prin mecanisme 
sectoriale si imbunatatirea considerabila a 
legislatiei sectoriale cu referire la 
nediscriminare. 

 
In situatia actuala, legislatia RM nu corespunde 
celor 7 principii cheie enuntate. Astfel, 
obligatiunea din Planul UE-RM nu este onorata de 
catre Republica Moldova. La momentul scrierii 
raportului, Moldova mai are doar 3 luni pina la 
expirarea Planului de actiuni UE-RM in martie 
2008! 
 
Documentul ofera practici positive relevante la 
fiecare principiu cheie, estimeaza situatia actuala a 
legislatiei nationale si ofera solutii practice 
legislative si institutionale. Solutiile legislative si 
institutionale sunt preluate din proiectul de lege cu 
privire la prevenirea si combaterea discriminarii 
elaborat si propus de catre Coalitia nediscriminare. 
Coalitia nediscriminare, impreuna cu Ministerul 
Justitiei au format un grup de lucru pentru a 
examina necesitatile, problemele in domeniul dat si 

                                                 
 

eventual veni cu decizia privitor la necesitatea 
adoptarii legii cu privire la prevenirea si 
combaterea discriminarii. In decembrie 2007, 
Ministerul Justitiei a decis elaborarea proiectului 
de lege mentionat. Procesul se afla in derulare. 
CReDO, in continuare va oferi viziunea sau si ca 
exercita presiuni pentru a elabora un proiect de 
lege conform standardelor UE.  
 
- Studiul "Advocacy si participarea la elaborarea 
de politici" 
 
Studiul privind dezvoltarea organizatiilor 
neguvernamentale din Republica Moldova, 
prezentat la Chisinau in cadrul Conferintei 
Nationale "Dezvoltarea financiara durabila a 
organizatiilor societatii civile in Republica 
Moldova: prezent si perspective", ofera acum 
o imagine de ansamblu a unui sector. Studiul 
a fost elaborat in cadrul proiectului PNUD 
„Dezvoltarea durabilitгюii financiare a 
organizaюiilor societгюii civile оn Republica 
Moldova”. 
 
Concluzia 1. Societatea civilг consolideazг 
capacitгюile de advocacy, sunt deja prezente 
exemple єi experienюe pozitive, astfel 
influenюa societгюii civile devine tot mai 
importantг. Totodatг, numгrul organizaюiilor 
care practicг advocacy este deocamdatг 
limitat, єi оn viitorul apropiat situaюia se va 
menюine fгrг schimbгri calitative.  
Recomandarea cu privire la dezvoltarea 
capacitгюilor advocacy. Sprijinirea 
programelor de dezvoltare a capacitгюilor de 
advocacy este un factor critic pentru viitor, єi 
оn special pentru dezvoltarea capacitгюilor оn 
regiune єi pentru generaюiile viitoare. Оn 
acest sens, programele calitative de prestatori 
autohtoni sunt preferabile programelor 
disponibile din partea prestatorilor 
internaюionali pentru cг oferг 
particularitгюile proceselor decizionale din 
tara.  
 
Concluzia 2. Condiюiile de desfгєurare a 
acюiunilor de advocacy existг, acestea devin 
mai bune cвt din perspectivг deschiderii 
autoritгюilor, atвt єi din perspectiva 
proceselor єi obligaюiunilor internaюionale, 
totodatг principalele constrвngeri se referг la 
transparenюa scгzutг a activitгюii decizionale.  
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Recomandarea cu privire la crearea 
condiюiilor de desfгєurare a acюiunilor de 
advocacy. Crearea condiюiilor instituюionale 
prin adoptarea legislaюiei transparenюei 
decizionale єi evaluarea de impact al actului 
decizional va spori eficienюa acюiunilor de 
lobby.  
 
Concluzia 3. Practicile pozitive de advocacy 
sunt оn creєtere, popularizarea acestora poate 
face parte a programelor de instruire єi 
colecюiei de studii de caz.  
Recomandarea cu privire la consolidarea 
ofertei de acюiuni de advocacy. Diseminarea 
practicilor pozitive va stimula calitatea 
acюiunilor de advocacy єi va reproduce 
capacitгюile de advocacy pe viitor.    
 
- Discurs public cu referire la experienta Moldovei 
in procesul de elaborare a mecanismului national 
de prevenire a torturii si experienta de 
implementare a acestuia in Moldova. 
La conferinta din 12-13 noiembrie 2007, la 
Yerevan Armenia, Serghei Ostaf a prezentat 
experienta Moldovei in implementarea OP CAT in 
Moldova. CReDO a elaborat un studiu de politici 
cu referire la acest subiect si a fost implicata in 
procesul de advocacy a acestui document.   
 
Conferinta s-a axat pe evaluarea experientei 
regionale de implementare a mecanismelor 
nationale de preventie si elaborarea propunerilor 
concrete pentru Armenia. 
 
- Opinia cu privire la proiectele de acte 
legislative elaborare de catre Programul 
PNUD: "Legea cu privire la organizatiile 
necomerciale" si "Legea cu privire la 
organizatiile necomerciale de utilitate 
publica" in cadrul proiectului "Increasing 
financial sustainability of Civil Society 
Organizations in the Republic of Moldova"  si 
plasate Legea cu privire la organizatiile 
necomerciale - 
http://www.justice.gov.md/upload/proiectu
l%20legii%20cu%20privire%20la%20organizat
iile%20necomerciale.doc 

Legea cu privire la organizatiile necomerciale 
de utilitate publica - 
http://www.justice.gov.md/upload/proiectu

l%20legii%20cu%20privire%20la%20oraganiza
tiile%20necomerciale%20de%20utilitate%20pu
blica.doc 

CReDO pledeaza pentru un singur act 
normativ cu privire la organizatiile 
necomerciale, stabilirea normelor de 
consolidarea democratiei intrne 
organizationale, transparenta sporita 
organizationala si promovaea stimulentelor 
fiscale in activitatea organizatiilor 
necomerciale.  

Prin urmare, CReDO ofera redactia sa a 
proiectelor de legi in formatul de „track 
changes” astfel incit textul initial si 
modificarile propuse sunt usor trasabile si 
autoexplicabile. Opinia noastra este sa avem 
eventual un singur act legislativ, astfel 
prevederile cheie si importante din proiectul 
legii cu privire la statutul de utilitate publica a 
fost incorporat in textul proiectului legii.  

- Opinia privitor la crearea mecanismului 
national de prevenire a torturii 

Opinia este elaborata cu referire la actele nr. 
2465 din 29.06.2007 si 2464 din 29.06.2007 
(crearea mecanismului national de prevenire a 
torturii pentru a implementa Legea nr. 66-XVI 
din 30 martie 2006 cu privire la ratificarea 
Protocolului Facultativ ON CAT). CReDO 
solicita comisiei pentru drepturile omului 
imbunatatirea considerabila a prevederilor 
relevante mecanismului de preventie. 

Opinia se refera la: 
1. modificarile єi completarile la Legea cu 
privire la avocaюii parlamentari nr.1349-XIII 
din 17 octombrie 1997 
2. modificarile єi completarile la 
Regulamentului privind Centrul pentru 
Drepturile Omului, a structurii, statului de 
funcюii  єi modului de finanюare a acestuia, 
aprobat prin Hotгrоrea Parlamentului nr. 1484-
XIII din 5 februarie 1998 
3. Nota de justificare elaborata de CReDO care 
argumenteaza necesitatea si oportunitatea 
crearii mecanismului de ratificare in varianta 
propusa in documentele prezentate  
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Proiectul de lege are ca obiectiv crearea 
mecanismului naюional de prevenire a 
fenomenului de torturг єi a tratamentelor 
degradante оn locurile de detenюie. Proiectul 
de lege astfel ar fi trebuit sг implementeze 
provederile Protocolului Facultativ la 
Convenюia ONU contra Torturii (OP CAT), 
ratificat de cгtre Republica Modova оn anul 
2006. Adoptarea mecanismului naюional de 
prevenire a torturii constituie o obligaюiune оn 
baza Planului UE-RM. 
 
Proiectului legii a fost examinat  оn єedinюa 
Comisiei pentru Drepturile Omului din 18 iulie 
2007, оn rezultat, la proiect au survenit 
modificгri substanюiale:  

-          exclus elementul cheie de participare 
a societгюii civile la activitatea 
mecanismului de prevenire, astfel 
asigurоnd o mai mare independenюг, 

-          excluse competenюele Comitetului 
consultativ prin care acesta ar fi realizat 
vizitele de prevenire оn locurile de 
detenюie, exercitarea deplinг a funcюiei 
de prevenire va reveni Avocatului 
parlamentar (care nu dispune de 
capacitгюile organizaюionale єi 
funcюionale necesare, nu reprezintг un 
instrument participativ). 

 
Astfel, mecanismul naюional de prevenire оn 
redacюia actualг denatureazг esenюa, 
funcюionalitatea єi eficacitatea sa єi nu 
оntruneєte cerinюele OP CAT.  Propunem, 
returnarea proiectului de lege pentru 
examinare suplimentarг оn cadrul comisiei 
pentru drepturile omului, pefecюionarea 
mecanismului de prevenюie prin: 

-          crearea pe lоngг instituюia 
avocatului parlamentar cu desemnarea 
mandatului explicit de conlucrare cu 
consiliul consultativ compus din 
reprezentanюii societгюii civile, 
mediilor academice єi profesionale, 

-          abilitarea consiliului consultativ єi 
avocatului desemnat cu dreptul de 
vizitг оn toate locurile de detenюie cu 
prezentarea rapoartelor оn care se vor 
discuta specific єi оn esenюa 
problemele єi posibile soluюii. 

  

Crearea organului respectiv este beneficг оncг 
cel puюin din perspectiva de analiza a cost-
benefiu:  - mecanismul calitativ ar putea 
reduce оn perspectiva pe termen mediu 
numгrul de оncгlcгri ai dreptului de a nu fi 
supus torturii, astfel va diminua numгrul 
potenюial de cazuri єi condamnгri la CEDO 
(costul creгrii mecanismului se echivaleazг cu 
costul unei singure condamnari la CEDO.  
 
A fost adoptata versiunea mai progresista a 
formulei de creare a mecanismului national de 
prevenire a torturii de catre Parlamentul 
Republicii Moldova.  Pe parcursul lunilor 
noiembrie-decembrie 2007 a fost discutat si 
Regulamentul mecanismului national de 
preventie, care urmeaza a fi aprobat de catre 
Centrul pentru Drepturile Omului. CReDO, a 
jucat un rol activ in acest proces, oferind 
viziunea si contributiile concrete. Proiectul 
Regulamentului este aprobat de comisia 
juridica si comisia pentru drepturile omului a 
Parlamentului.  

- Opinia cu referire la proiectul de lege de 
modificare a legii cu privire la asociatiile obstesti 

Pentru a facilita discutarea modificarilor (la 
Legea asociatiilor obstesti) propuse de 
Ministerul Justitiei, inregistrate ca initiativa 
legislativa, aprobata in prima lectura si 
actualmente examinate in a 2-a lectura (!!!) de 
parlamentul RM 
(http://www.parlament.md/lawprocess/dra
fts/), oferim o modalitate simpla, accesibila si 
transparenta pentru oricine. In spatiul de 
discutie aveti Tabelul cu toate modificarile 
propuse la legea prezentat de comisia juridica 
dupa 1 lectura.  
 
CReDO sustine activitati si actiuni de 
promovare a transparentei in activitatea 
institutiilor publice si in activitatea 
organizatiilor neguvernamentale.  
 
Citeva din principii cheie ale transparentei din 
partea sectorului neguvernamental includ: 
 
1. Publicarea raportului anual de activitate al 
organizatiei, institutiilor in care se va descrie 
activitatea organizatiei pentru perioada 
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respectiva, 
2. Publicarea raportului cu privire la 
cheltuielile pentru anul precedent de activitate 
(concomitent cu raportul precedent) aprobat de 
organul de guvernare a organizatiei. 
 
Conditiile necesare pentru: 
1. Adoptarea standardului contabil 
necomercial, 
2. Unificarea procedurii de raportare anuala a 
organizatiei catre organul care inregistreaza 
organizatia si acordarea certificatului de 
utilitate publica in functie de gradul de 
transparenta si functionare a organului de 
guvernare a organizatiei 
3. Adoptarea legislatiei necomerciale care ar 
favoriza formarea structurilor interne 
democratice si responsabile in guvernarea 
organizatiei. 
 
Politicile care ar favoriza dezvoltarea 
sectorului neguvernamental: 
1. Adoptarea legii cu privire la 2%, 
2. Adoptarea prevederilor de scutire de TVA la 
servicii prestate in cazul detinerii statutului de 
utilitate publica, 
3. Scutirea de TVA pe proiecte care sunt 
inregistrate la organul de inregistrare. 
 
Discutia poate fi accesata la: 
http://online.credo.md/course/view.php?id
=29, Aveti 2 optiuni:  
1. Sa va logati in calitate de observator fara a 
avea posibilitatea de a interveni in discutii  
2. Sa va logati cu drepturile depline avind 
capacitatea de a interveni, comenta, propune 
modificari, expune punctul de vedere, etc.  

- Ghidul cu privire la reglementarea efectiva a 
libertatii la intrunire pasnica  
 
Serghei Ostaf a participat in elaborarea ghidului 
OSCE cu privire la reglementarea si 
implementarea efectiva a dreptului la adunare 
pasnica in practica. Grupul de experti a elaborat 
ghidul prin activitatea sa pe parcursul anului 2006 
prin intermediul a 6 sesiuni de lucru si suplimentar 
prin procesul de consultare cu reprezentantii 
guvernelor si societatii civile din regiunea OSCE.   
Proiectul final al ghidului a fost prezentat pe data 
de 29-30 martie 2007 la conferinta OSCE la Viena 
dedicata asigurarii libertatii la asociere, libertatii de 

exprimare si libertatii la adunare pasnica.  
 
Ghidul este disponibil in varianta engleza de pe 
site-ul ODIHR/OSCE si in curind va fi tradus in 
limbile tarilor OSCE.  
 
Ulterior, au fost organizate citeva discutii 
publice privitor la promovarea ghidului 
elaborat in procesul de elaborare si modificare 
a legislatiei cu privire la intrunirile publice. 
Ghidul in cauza a fost utilizat pe larg in 
procesul de redactare a proiectului de lege cu 
privire la intruniri publice.  
 
- Studiului alternativelor de implementare a 
OP CAT оn Moldova. Studiul descrie cadrul 
instituţional actual şi relevanţa acestuia la 
crearea şi desemnarea mecanismului naţional 
de implementare. Sunt descrise şi 
instrumentele internaţionale care sunt 
relevante scopurilor OP CAT. 

Studiul a examinat cоteva alternative de 
implementare a mecanismului naţional: 
 
Alternativa 1 (Avocatul parlamentar 
desemnat) 
Alternativa 2 (Comitetul pentru plоngeri se 
transformă оn Comitetul naţional pentru 
prevenirea torturii) 
Alternativa 3 (Organizaţiile 
neguvernamentale specializate, organizaţiile 
profesionale şi organizaţiile comunitare 
formează mecanismul naţional de prevenţie) 
Alternativa 4 (Crearea pe lоngă Centrul 
pentru Drepturile Omului a Biroului naţional 
pentru prevenirea torturii) 
 
Оn rezultatul analizei considerăm că 
următorul mecanism poate fi recomandat spre 
implementare: 
 
1.Centrul pentru Drepturile Omului va deveni 
organul coordonator al mecanismului naţional 
de prevenţie, 
2. Оn cadrul Centrului va fi desemnat un 
avocat parlamentar desemnat şi se va crea 
Consiliul Naţional pentru prevenirea torturii, 
3. Consiliul naţional (11 persoane, 3 sectorul 
neguvernamental, 3 sectorul academic, 
judiciar, 4 desemnaţi de MJ, MAI, MS, ME) va 
fi reprezentativ, calitatea de membru se va 
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conforma cerinţelor OP CAT (experţi 
independenţi, sectorul asociativ, desemnarea 
şi de către Ministerele relevante), avocatul 
parlamentar desemnat fiind preşedintele 
Consiliului, 
4. Consiliul Naţional va avea acorduri anuale 
de cooperare cu organizaţiile 
neguvernamentale specializate care se 
conformează cerinţelor şi criteriilor necesare. 
5. Vizitele se vor realiza de către echipe 
compuse de cel puţin 3 membri ai Consiliului 
cu susţinerea 2-3 persoane din secretariatul 
Centrului-Consiliului, оn urma vizitelor se 
vor realiza rapoarte care se vor discuta la 
sesiunile Consiliului desfăşurate odată оn 2 
luni (6 ori pe an) care se vor aproba cu 2/3 de 
voturi, expediate оn atenţia autorităţilor 
vizate. 
6. Rapoartele de pe urma vizitelor ong-urilor 
specializate vor putea fi prezentate Consiliului 
spre examinare la recomandarea a cel puţin 2 
membri ai Consiliului, rapoartele date pot fi 
aprobate şi expediate оn atenţia autorităţilor 
vizate. 
  
Implementarea propusă  va capitaliza pe 
prevederile legislative cu referire la avocatul 
parlamentar, drepturile oferite pentru 
realizarea şi promovarea drepturilor omului. 
Totodată, prin desemnarea unui avocat 
parlamentar şi crearea Consiliului naţional se 
creează o specializare. Оn continuare, prin 
cooperarea instituţionalizată cu organizaţiile 
neguvernamentale se va putea consolida şi 
fortifica activitatea mecanismului naţional de 
prevenţie. Studiul estimează impactul 
regulator şi costurile pentru implementare a 
mecanismului naţional.  
 
Pe data de 19 iulie 2007, CReDO, Amnesty 
International Moldova si PromoLex au 
organizat la sediul Infotag o conferinta de 
presa cu titlul „Conventia contra torturii - 
mecanismul preventiv”. In cadrul conferintei a 
fost prezentata pozitia celor trei organizatii 
referitoare la evolutia procesului de 
implementare a mecanismului national de 
prevenire a torturii in Republica Moldova. 
Puteti citi declaratia facuta de cele trei 
organizatii la conferinta de presa accesind 

linkul Declaratie - Moldova. profanarea luptei 
eficiente contra toruturii. 

 
- Analiza strategica a propunerii de reglementare a 
conflictului Transistrean 

In aprilie 2007, a fost facut public un plan de 
reglementare a conflictului. Acest plan a fost 
suspus dezbaterilor. CReDO a elaborat o analiza 
care ofera raspunsuri privitor la posibila dinamica 
si evolutia a situatiei in conditiile in care va fi 
aprobat si pus in aplicare planul in cauza.  
 
Citeva concluzii:  
Factorii externi actuali sunt mai putin favorabili 
unei solutii durabile si stabile. Factorii interni 
actuali si in perspectiva de scurta durata cel mai 
probabil nu vor fi suficient de atractivi si capabili 
pentru a asigura o solutie stabila si in consecinta 
viabila. Astfel, in lipsa factorilor externi puternici 
favorabili solutia poate sa nu aiba suficienta 
durabilitate. Astfel, provocarea principala constitie 
in consolidarea si dezvoltarea atractivitatii interne 
si factorilor interni pentru o solutie durabila.  
 
Desi exista probabilitatea ca solutia stabila si 
durabila poate fi realizata si in conditiile actuale, 
cu factorii externi si interni actuali, aceasta are 
probabilitate mai mica decit daca se va prefera o 
solutie in conditiile externe si interne mai bune. 
Solutia in conditiile actuale foarte probabil poate 
degenera in esec total sau cel putin intr-o solutie 
extrem de instabila. Aceasta se datoreaza existentei 
conjucturii factorilor externi si interni puternic 
befavorabile.  
 
Existenta intentiei presedintelui Rusiei, pentru a 
gasi o solutie rapida, fiind un factor de importanta 
majora, este un factor cu o incertitudine foarte 
inalta, astfel o solutie durabila pentru o situatie 
destul de complexa, riscul pentru solutia propusa 
este foarte mare. In final, solutia actuala propusa 
poate, din perspectiva subscenariului pesimist 
(degenerarea solutiei) oferi un grad mai mare de 
legitimitate si justificare din punctul de vedere al 
dreptului international pentru permantizarea 
situatiei status quo-ului actual.  
 
Totodata, consideram ca exista o alternativa viabila 
cu o prababilitate mai mare ca o eventuala solutie 
convenita in anumita perspectiva de viitor, in alte 
conditii de factori externi si interni, va avea sanse 
mai bune si o mai mare probabilitate pentru o 
solutie durabila si stabila.  
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Recomandari 

- In general nu recomandam adoptarea 
solutiei in configurarea propusa.  

- Recomandam actiuni de dezvoltare a 
capacitatilor interne, consolidarea 
factorilor interni pozitivi dupa cum acestea 
sunt discutate in analiza.  

- Recomandam cultivarea strategica a 
factorilor externi pozitivi.  

- Recomandam definitivarea configurarii 
solutiei in perspectiva conditiilor externe si 
interne mai favorabile.   

- Opinia privitor la initiativa Guvernului din 
18 iunie 2007 privind crearea mecanismului 
legal de colaborare a Guvernului Republicii 
Moldova cu Societatea Civila (03-6229 din 
13.06.07) 

CReDO a realizat u studiul al proacticilor 
pozitive din alte state si a propus modificari la 
legislatia actuala la acest compartiment. In  

Cu privire la perfecюionarea mecanismului 
instituюional existent 

(1) Iniюierea modificгrii actelor legislative:  
-         Legea privind actele legislative (780-XV 
din 27 decembrie 2001), 
-         Legea cu privire la Guvern (nr.64-XII din 
31 mai 1990), 
 
astfel incit:  
-         proiectele de acte legislative, proiectele de 
documente de politici cu statut de act legislativ 
vor fi publicate pe paginile web ale 
instituюiilor vizate cu cel puюin 5 zile 
оnaintea єedinюelor publice la care urmeazг 
examinarea єi aprobarea acestora оnsoюite 
de Notele Informative relevante, 
-         organizaюiile societгюii civile vor avea un 
drept codificat de a prezenta memorii єi 
observaюii pe marginea proiectelor 
menюionate єi dupг necesitate sг se expunг la 
єedinюa care examineazг proiectul actului оn 
cauzг. 

(2) Modificarea actelor normative:  
-         Legea privind actele normative ale 
Guvernului єi ale altor autoritгюi ale 
administraюiei publice centrale єi locale 

(Nr.317-XV din 18.07.2003), 
-         Hotarirea de Guvern cu privire la regulile 
de elaborare єi cerinюele unificate faюг de 
documentele de politici (nr. 33  din 
11.01.2007), 
-         Hotarirea de Guvern cu privire la 
aprobarea Metodologiei de analizг a 
impactului de reglementare єi de monitorizare 
a eficienюei actului de reglementare (nr. 
1230 din 24.10.2006), 

astfel incit:  
-     proiectele de acte normative, proiectele de 
documente de politici sau proiecte de acte 
regulatorie elaborate єi susceptibile aprobгrii 
de organele executive centrale, vor fi publicate 
pe paginile web ale instituюiilor vizate cu cel 
puюin 5 zile оnaintea єedinюelor publice la 
care urmeazг examinarea єi aprobarea 
acestora оnsoюite de Notele Informative 
relevante, 
-         organizaюiile societгюii civile vor avea un 
drept codificat de a prezenta memorii єi 
observaюii pe marginea proiectelor 
menюionate єi dupг necesitate sг se expunг la 
єedinюa care examineazг proiectul actului оn 
cauzг. 

(3) Modificarea actelor normative:  
-         Hotarirea de Guvern cu privire la 
Regulamentul Guvernului Republicii Moldova 
(nr. 34 din 17.01.2001),  
-         Hotarirea de Guvern  privind aprobarea 
Regulamentului Aparatului Guvernului 
Republicii Moldova (nr. 836 din10.08.2005),  
-         Hotгririle de Guvern cu privire la 
aprobarea Regulamentelor de organizare єi 
funcюionare a Ministerelor єi Instituюiilor 
centrale responsabile de elaborarea normelor єi 
politicilor   

astfel incit structurile colegiale ale 
instituюiilor executive centrale (Consiliile єi 
altele) vor: 
      -    anunюa agenda єedinюelor cu cel 
puюin 3 zile lucrгtoare (informarea pe pagina 
web a instituюiei) єi vor crea posibilitatea 
participгrii pasive sau la necesitate єi la 
invitaюie participгrii active a reprezentanюilor 
societгюii civile,  
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-         publica deciziile єedinюelor enunюate pe 
aceiaєi cale, оn condiюiile legii, punоnd la 
dispoziюie materialele relevante єedinюei. 

Cu privire la  crearea instrumentelor noi de 
colaborare 

(4) Adoptarea Legii cu privire la transparenюa 
decizionalг a instituюiilor executive centrale 
(proiectul legii a fost elaborat єi prezentat 
Guvernului la iniюiativa organizaюiei Acces-
Info cu participarea largг єi consistentг a 
reprezentanюilor societгюii civile), оn 
continuare modificarea Regulamentelor de 
organizare єi de funcюionare a organelor 
executive centrale оntru punerea оn aplicare a 
prevederilor proiectului de lege menюionat. 

(5) Crearea pe lоngг organele executive 
centrale (inclusiv Guvernul RM) responsabile 
de elaborarea єi aprobarea politicilor єi actelor 
normative a Consiliilor consultative sau 
rezervarea locurilor cu statutul  consultativ оn 
cadrul structurilor colegiale ale acestora din 
componenюa organizaюiilor specializate ale 
societгюii civile. 

Drept urmare a propunerilor respective, 
Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de 
regulament care va fi supus aprobarii 
Guvernului. Proiectul a reflectat doar unele din 
propuneri ale CReDO.  

- Analiza de politici a copiilor cu dizabilitati 
mintale 
 
Politicile adresate copiilor cu dizabilitati 
mintale a prezentat un interes de analiza pa 
parcursul anului 2007. Astfel, s-a efectuat 
studiul de “Evaluarea Oportunitatilor 
Programelor de Sanatate Mentala in Moldova. 
Studiu de caz: Internatul pentru Baieti cu 
Dizabilitati Mentale din Orhei”.  
 
Obiectivul raportului este de oferi o evaluarea 
coprehensiva a oportunitatilor de desfasurare 
si implementare a programelor de sanatate 
mentala pentru copiii cu disabilitati din 
Moldova si cu referire specifica la Scoala-
Internat pentru baieti din Orhei. Raportul are 

ca scop de a raspunde la urmatoarele intrebari: 
care este situatia curenta a copiilor cu 
disabilitati si in special care este situatia a 
copiilor de la Scola- Internat din Orhei, care 
sunt politicile curente si programele de stat si 
daca acestea sunt effective si adecvate pentru 
ambele programe initiatoare ale 
deinstitutionalizarii copiilor din scoala internat 
de la Orhei si in general de dezvoltare a 
programelor sociale de integrare a copiilor cu 
dizabilitati in societate. In urma efectuarii 
studiului poate s-a recomandat: dezvoltarea a 
astfel de servicii sociale care ar putea fi efectiv 
realizate prin cooperare si parteneriat ale 
autoritatilot locale si centrale.  
 
Recomandarile specifice referitoare la scoala 
internat de la Orhei confirma existenta unei 
oferte substantiale ale serviciilor sociale in 
regiunea data si s-au identificat o serie de 
oportunitati din cadrul comunitatilot de a 
implementa efectiv programele de 
dezinstitutionalizare.  
 
Studiul este utilizat de Ministerul Protectiei 
Social, Copilului si a Familiei si Institutul 
pentru Societate Deschisa in procesal 
planificarii dezvoltarii serviciilor sociale 
nerezidentiale pentru copii cu dizabilitati 
mintale.  
 
- Analiza strategica a politicilor din domeniul 
social 
 
Acest studiu are scopul de a prezenta cadrul 
instituţional şi politicile aplicate curente în 
contextul unei viziuni proeminente de viitor. 
Acesta include descrierea şi analiza evaluării 
politicelor sectoriale principale şi cadrul 
instituţional existent. Raportul se axează şi pe 
analiza bugetelor sistemului de protecţie 
socială. În cadrul Planificării Strategice a 
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei si 
Copilului sunt descrise şi estimate 
componentele, programele şi politicele 
vizionare, sectorul social implicând acţiuni 
multidimensionale la toate nivelele de 
organizare a conducerii şi finanţelor. În acest 
sens, grafic este reprezentat care este şi care ar 
trebui să fie rolul şi poziţia tuturor actorilor 
cheie decizionali din sectorul social. Un aspect 
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mai detaliat al programelor şi subprogramelor 
divizate după categorii de beneficiari, pachete 
de programe şi distribuţia finanţelor poate fi 
găsit în Anexele raportului. Raportul are 3 
obiective: 1) înţelegerea politicilor, 
programelor şi scopurilor acestora pentru 
fiecare grup beneficiar în parte (sub aspectul 
de beneficii, servicii, administrarea acestora, 
eficienţa parţială a acestora), 2) evaluarea 
eficienţei şi rezultativităţii apoliticilor şi 
programelor  3) crearea viziunii despre 
viitoarele programe şi politici care ar fi axate 
pe dezvoltarea socială, politici mai rezultative 
şi eficiente care face diferenţa pentru grupurile 
beneficiare. Fiecare program separat a fost 
analizat din perspectiva acestor obiectiv, si 
estimarea relativa a costurilor, recomandări 
pentru orientarea activitatii in domeniul 
sectorului social a fost realizata.  
 

3.2 Initiative de advocacy si schimbare 
democratica 
 
In perioada anului 2007, initiativele 
democratice au continuat din anul 2006. Au 
fost initiatie citeva initiative comune noi. 
Dinamica activitatilor in parteneraiat a ramas 
la acelasi nivel.  
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- Iniţiativa pentru împuternicirea localităţilor 
compact populate de Romi 
 
CReDO desfăşoară pe durată a 3 ani un proiect 
care urmăreşte Abilitarea cu putere a comunităţilor 
de romi din Republica Moldova 
(http://www.credo.md/pagini/actiuni.php?limba=r
om&id=34=).  În 2007  proiectul s-a aflat în al 
doilea an de desfăşurare.   
 

Activităţile se desfăşoară complementar cu 
acţiunile altor 2 parteneri ai CReDO în cadrul 
acestui proiect: „Centrul Naţional al Romilor” 
(CNR), www.roma.md, şi „Centrul pentru 
dezvoltarea strategică a teritoriului” (CDST), 
www.economic.md. 
 

 
 
În 2007 a fost continuate acţiunile începute în 
2006. Activităţile s-au desfăşurat predominant în 
satele Bursuc (r. Nisporeni) şi Stejăreni (com 
Lozova, r. Străşeni), dar şi în Huzun (com. 
Micleuşeni, r. Strşeni) şi Vulcăneşti (c. Cioreşti, r. 
Nisporeni). 
 
În Bursuc şi Stejăreni au fost desfăşurate activităţi 
de mobilizare combinate cu alte vizite şi contacte 
în urma cărora a fost format grupuri de iniţiativă 
care a participat la un curs de scriere de proiecte 
combinat cu advocacy.  
 
Componenta de advocacy a fost oferită pentru 
nivelul de bază urmînd să fie organizate alte 
Cursuri pentru un nivel mai avansat. Cursurile 
oferite s-au referit în principal la cadrul de 
funcţionarea a proceselor decizionale locale, 
atributele şi competenţele administraţiei publice 
locale.  
 
Componenta de scriere de proiecte a vizat în 
principal rezolvarea problemelor comunităţilor. 
Astfel principalele probleme identificate spre care 
a fost direcţionată activitatea grupurilor vizau 
starea drumurilor din localităţi şi alimentarea cu 
apă. Cursurile s-au desfăşurat în etape pe parcursul 
a mai multe săptămîni. 
 
Ca urmare, membri ai grupului de iniţiativă au 
mobilizat populaţia satului care a adunat o sumă 
necesară restaurării unor porţiuni de drum. În 
Bursuc a fost restaurată o porţiune de 100 de metri 
de drum. În stejăreni 1 km de drum a fost reparat. 
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Grupul din Bursuc urmează să găsească soluţii 
pentru restul porţiunii de drum, în colaborare cu 
APL-ul local.   
 

 
 
Un alt grup de iniţiativă din Stejăreni a fost instruit 
în elaborarea unui proiect pentru alimentarea cu 
apă a satului.  
 
În contextul alegerilor locale desfăşurate în luna 
iunie au fost iniţiate mai multe acţiuni de 
mobilizare a comunităţilor în vederea participării 
active la alegeri atît în calitate de alegători cît şi de 
candidaţi. Au fost desfăşurate activităţi de Educaţie 
electorală în rîndul populaţiei din comunităţile 
vizate de proiect. A fost oferită consultanţă şi 
asistenţă cu privire la cadrul legislativ şi la 
desfăşurarea corectă a unei campanii electorale. 
 

 
 
În cele 4 localităţi menţionate s-au înregistrat 12 
iniţiative electorale (independente sau pe listă de 
partid) dintre care 5 candidaţi au devenit consilieri 
în consiliile locale. În Vulcăneşti unde nici un 
reprezentant al comunităţii nu a fost ales într-o 
funcţie administrativă, s-a decis înfiinţarea unei 
poziţii decizionale suplimentare care să fie ocupate 
de reprezentantul comunităţii de romi.  

Ca urmare a alegerilor în fiecare din localităţile 
proiectului a fost înregistrată o tendinţă pozitivă în 
ce priveşte reprezentarea comunităţilor de romi în 
administraţia locală.  
  
A fost demarat lucrul şi în alte 2 localităţi ale 
proiectului Selişte şi Lucăşueca din r. Orhei. În 
aceste localităţi au fost întreprinse vizite de studiu 
iar ulterior au fost desfăşurate acţiuni de 
mobilizare a populaţiei. Au fost stabilite contacte 
cu reprezentanţi ai diferitor categorii sociale din 
localitate. În viitorul apropiat sînt preconizate a se 
desfăşura cursuri în domeniul Politicilor publice 
locale cu reprezentanţii adminsitraţiei publice 
locale, funcţionarii primăriei, agenţii economici şi 
alte persoane active din localitate.  
 

 
 
Astfel de cursuri au fost deja organizate în alte 
localităţi în care se desfăşoară proiectul. Aceste 
activităţi au un dublu scop, de instruire a 
persoanelor cu putere de decizie din localităţi şi de 
sensibilizarea acestora cu privire la problemele 
existente în localitate, în special în comunităţile de 
romi. 
 
Per total în toate cele 6 localităţi ale proiectului au 
fost întreprinse aproximativ 25 de vizite, pe 
parcursul cărora au fost desfăşurate întîlniri, 
traininguri, consultanţă sau vizite de studiu. 
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Rezultate obţinute: 
 

• 7 traininguri de scriere de proiecte cu 
grupuri de iniţiativă din Bursuc, Stejăreni 
şi Vulcăneşti. 

• Au fost reparate drumurile din Bursuc (100 
m) şi Stejăreni (1 km) ca urmare a 
mobilizării grupurilor de iniţiativă din 
comunitate 

• Au fost desfăşurate activităţi de educare şi 
consiliere electorală pentru alegătorii şi 
candidaţii din comunităţile de romi. 

• 12 iniţiative electorale ale comunităţilor de 
romi din 4 localităţi ale proiectului  

• 5 reprezentaţi ai comunităţilor de romi au 
devenit consilieri locali.  

• Cursuri intensive în advocacy în 4 
localităţi ale proiectului. 

• 2 cursuri în Politici publice locale cu 
reprezentanţii APL, funcţionarii primăriei, 
agenţii economici şi alte persoane active 
din Bursuc şi Lozova. 

 
- Dezvoltarea Comunitară prin Parteneriatul 
Social local 
 
Proiectul a fost implementat de catre Centrul 
de Resurse pentru Drepturile Omului CReDO 
(Moldova) si Kolegium Europy Wschodniej 
KEW (Polonia). Proiectul a beneficiat de cu 
suportul financiar al National Endowment for 
Democracy NED şi a Fundaţiei Soros 
(Programul Est Est: Parteneriat Dincolo de 
Hotare). Partenerul local - Asociaţia 
Neohumanist, Străşeni 
 
Obiectivele proiectului 

• Încurajarea proiectelor de cooperare între 
ONG-urile şi autorităţile publice locale din 
Moldova;  

• Promovarea reţelelor transfrontaliere, de 
cooperare şi schimb de experienţă dintre 
autorităţile publice locale (APL), ONG-uri şi 
instituţiile media din Polonia şi Moldova; 

• Încurajarea şi facilitarea participării civice 
în procesele de alegeri şi de luare a deciziilor.   
 

 
 
Partea intii a proiectului 
 
Principala componentă a programului a fost 
efectuare unei vizite de studiu în Polonia ( 23 
Martie – 4 Aprilie 2007)  a reprezentanţilor 
mass-media, instituţiilor publice, private şi 
ONG din Moldova din  regiunea Străşeni si 
Criuleni. Vizita de studiu a inclus prezentarea 
experienţei şi a bunelor practici poloneze, 
şedinţe de lucru în grup, training-uri 
individuale şi workshop-uri, întâlniri şi vizite 
a organizaţiilor poloneze de referinţă: 
autorităţi publice şi instituţii media locale, 
ONG-uri din Wroclaw şi alte localităţi din 
regiunea Dolny Slask. Pe lângă tematica 
parteneriatelor intersectoriale locale, o atenţie 
deosebită a fost acordată alegerilor locale 
poloneze, desfăşurate recent, şi participării 
civice în cadrul procesul  
electoral.  
 
În vederea consolidării iniţiativelor de 
cooperare locală între ONG-uri, reprezentanţi 
mass-media, instituţiile publice şi private. 
Pparticipanţii proiectului au beneficia de 
coaching si instruire din partea din partea 
consultanţilor CReDO in domeniul 
Parteneriatului Public Privat si in Scrierea 
Proiectelor conform Standardelor Europene. 
 
Partea a 2-a a proiectului 
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In vederea consolidarii celui dintii proiect 
desfasurat, a fost desfasurat un al doilea proiect, ce 
a urmarit obiective similare, cu suportul 
financiar al Ministerul Afacerilor Externe al 
Poloniei  “Polish Aid 2007”. 
 

 
 
In cadrul etapei a doua a proiectului, CReDO 
a fost implicat, in mare parte, in oferirea 
consultantei si Instruirii beneficiarilor. Au fost 
desfasurate traininguri in Fundraising, 
Marketing Non-Profit si Relatii Publice. 
Deasemeni, 5 participanti au fost implicati in 
Programul de Leadership oferit de CICO. 
 

- Iniţiativa Cooperare pentru Pace 
 www.credo.md, www.peace-dialogue.org,  
 
Acest proiect este coordonat de către Centrul 
de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO), Centrul Informaţional de Resurse 
„World Window”, Comitetul Comun pentru 
Democratizare şi Conciliere (JCDC), Institutul 
Român pentru Pace (PATRIR) şi 
TRANSCEND International cu susţinerea 
financiară din partea Cordaid. Scopul 
proiectului este construirea capacităţilor de 
bază, structuri şi resurse pentru împuternicirea 
societăţii civile de pe ambele maluri ale 
Nistrului de a se implica activ în activitatea de 
construire a păcii şi transformării conflictului – 
de a adresa problemele sociale concrete ce 
afectează oamenii din regiune.  
 
Pe parcursul anului 2007, în cadrul Proiectului 
de Cooperare pentru Pace au avut loc mai 
multe activităţi.  
 

 
 
În perioada martie-aprilie 2007 s-au desfăşurat 
o serie de workshop-uri cu grupuri în parte: 
reprezentanţii ONG-urilor de pe ambele maluri 
(martie 2007), un forum al finanţatorilor 
(martie 2007), analiştii de pe malul stîng al 
Nistrului (martie 2007),  analiştii de pe malul 
drept al Nistrului (martie 2007), reprezentanţii 
mass-media de pe ambele maluri (martie 
2007), tineri de pe ambele maluri (aprilie 
2007), de care a fost responsabil CReDO iar 
coordonatorul proiectului din partea 
organizaţiei a fost în calitate de co-trainer, 
alături de partenerii din partea PATRIR. 
Aceste workshop-uri s-au desfăşurat în cadrul 
procesului de Cartarea Conflictului şi Lecţiilor 
Învăţate şi au avut drept scop evidenţierea 
viziunii fiecărui grup asupra conflictului. 
 

 
 
O altă activitatea care a fost asumată de către 
CReDO a fost crearea unui nou website, care 
va fi lansat oficial şi promovat în luna ianuarie 
2008.  
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Website-ul este specific, deoarece va conţine 
resurse în domeniul construirii păcii şi 
transformării conflictului, va conţine un forum 
de discuţii şi va fi operaţional integral în 3 
limbi: română, engleză şi rusă. De asemenea, 
va oferi posibilitate atît beneficiarilor 
periectului cît şi tuturor celora ca îl vor accesa 
de a pune în discuţii anumite subiecte 
importante şi actuale. Iniţial această activitate 
a fost coordonată de către organizaţia 
parteneră World Window, dar s-a decis de 
comun acord elaborarea unui website nou care 
ar oferi mai multe posibilităţi şi trecînd în 
responsabilitatea CReDO. 
 
O altă activitate care urma să fie finalizată pîna 
la sfîrşitul anului 2007, dar a fost prelungită, 
este procesul şi elaborarea documentului de 
cartare a conflictului. Pe parcursului ultimilor 
6 luni a fost elaborată o metodologie în cadrul 
unui proces participativ între organizaţiile 
partenere. Această metodologie va adăuga o 
valoare ştiinţifică acestei cercetări sociale, care 
va fi prelungită în anul 2 al proiectului. 
 
Elaborarea ghidului pentru construirea păcii, 
de asemenea este o activitate care va fi 
prelungită pentru anul 2 al proiectului şi va 
oferi nişte instrumente pentru activităţile în 
domeniul construirii păcii şi transformării 
conflictului. 
 
De asemenea, au fost organizate întrevederi 
între partenerii din cadrul Proiectului de 
Cooperare pentru Pace de planificare şi 
elaborare a strategiilor. Ca rezultat a fost 
elaborată politica de media a proiectului. 
 
 
Festivalul Vadul-lui-Woodstock 2007 
www.festival.md  

 
Pe data de 11 august 2007 la Vadul-lui-Voda a 
avut loc Festivalul Vadul-lui-Woodstock, iar 
pe data de 12 august 2007 a avut loc sesiunea 
"Muzică pentru pace". Festivalul a avut o 
rezonanţă mare în societate. La festival au 
participat 20 de grupuri muzicale (dintre care 5 
din partea stîngă a Nistrului) şi aproximativ 3 
000 de spectatori. 100 de tineri şi jurnalişti din 
partea stîngă a Nistrului au ajuns la eveniment 
cu ajutorul Centrului de Resurse pentru 
Drepturile Omului (CReDO). Festivalul a fost 
organizat de Asociaţia Artcord în cooperare cu 
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO). Festivalul s-a desfăşurat cu 
susţinerea Misiunii OSCE în Moldova.  
 

 
 
Premiile pentru cea mai buna melodie care 
promovează pacea 
În cadrul festivalului au fost înmînate premii 
pentru cele mai bune melodii care promovează 
pacea. 9 formaţii au intrat în concurs cu piese 
muzicale. Cîştigătorii sînt: 

• “Ne Predel” (Chişinău) – chitara 
electrica inscripţionată cu simbolica 
festivalului 

• “Proiect A” (Tiraspol) – chitara 
acustica inscripţionată cu simbolica 
festivalului 

• “Orasul Furnicar” (Chişinău) – o cina 
la restaurantul Amsterdam 

• “50 bani” (Chişinău)– o cina la 
restaurantul Amsterdam 
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Premiul simpatia publicului (decernat de 
jurnalişti din Tiraspol) a fost oferit formaţiilor: 
Integro (Coşniţa) şi Underground Express 
(Bender). 
 

 
 
Imnul festivalului   
Festivalul a avut un imn care a fost compus şi 
interpretat de formaţia “Ţepeş” (Vorniceni). 
 
Acţiuni aferente Festivalului 
Mesajul social promovat de pe scenă a fost 
susţinut şi de mesaje promovate în public prin 
mai multe acţiuni: 
1) Acţiuni de informare: 
a. Acţiune anti-fumat - Centrul de Resurse 
Tineri şi Liberi; 
b. Acţiuni de promovare a libertăţii de 
exprimare -Asociaţia Hyde Park; 
c. Acţiune de informare referitor la 
posibilitatea de implicare a tinerilor în proiecte 
internaţionale care promovează idei sociale şi 
în special pacifismul - Asociaţia de Voluntariat 
Internaţional din Moldova. 
2) Expoziţie de fotografie pentru comunitatea 
locală evidenţiind diferite reprezentări ale 
conceptului de pace la tineri din diferite ţări – 
Centrul Tînărului Jurnalist. 
3) Peretele cu mesaje despre pace pe care 
participanţii la festival au scris/desenat 
aproximativ 1000 de mesaje pentru pace şi au 
avut ocazia să participe la o tombola asociată. 
 

 
 
Sesiunea Muzica pentru Pace 
 
A doua zi după festival, duminica, 12 august, a 
fost organizată o sesiune „Muzică pentru 
Pace” de aproximativ 2 ore în care au fost 
trecute în revista principalele evenimente şi 
piese muzicale care au influenţat desfăşurarea 
evenimentelor la nivel global şi local, au oprit 
războaie, au susţinut pacea şi au promovat idei 
sociale. Exemple de piese sînt "All you need is 
love” de Beatles", "Say it loud, I am black and 
I am proud" de James Brown, "Give peace a 
chance" de John Lennon, "Is this the world we 
created?" de Queen, "Peace on Earth" de U2 
etc. 
 
Festivalul a avut şi o reflectare largă în presa 
din Moldova (Muz TV, Timpul, Ziarul de 
Gardă, Radio Moldova, BBC, Europa Libera, 
Pro TV etc.), regiunea transnistreană (Love 
Radio, revista Otkroi, ziarul Pridnestrovskyie 
Vesti etc.) şi România (Jurnalul National, 
Romanian Global News etc.). Au fost 2 
conferinţe de presă care organizate de CReDO 
 
Prin intermediul programului de leadership: 
pentru tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului 
festivalul şi sesiunea au fost susţinute parţial şi 
de Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională, Fundaţiei Soros-
Moldova şi Cordaid (Olanda) 
 
- Integrarea Minoritatilor nationale prin 
promovarea educatiei multilingve 
 
Proiectul menţionat are 3 obiective  
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• Conştientizarea practicilor şi 
standardelor europene referitor la 
educaţia multilingvă în Moldova  

• Promovarea adoptării politicilor 
publice în domeniul educaţiei 
multilingve  

• Pilotarea modelelor în educaţia 
multilingvă preşcolară şi primară 

 
CReDO implementează acest proiect în 
cooperare cu Centrul pentru problemele 
minorităţilor şi Asociaţia tinerilor ucraineni în 
Republica Moldova  „Zlagoda”.  
  
CReDO este responsabilă de obiectivul 2:  
Promovarea adoptării politicilor publice in 
domeniul educaţiei multilingve. CReDO este 
responsabil de realizarea obiectivului 2 al 
acestui proiect  prin analiza şi colectarea 
practicilor pozitive de integrare a 
minorităţilor prin politici multilingve. Pe 
parcursul primului an de proiect  au fost 
studiată detaliat practica şi experienţa de 
succes din 10 ţări ale Europei, 3 exemple 
pozitive din Canada, SUA şi Australia. Sunt 
acumulate peste 20 de practici pozitive care 
sunt descrise detaliat în limbile română şi 
rusă. 
 
Practicile pozitive sunt diseminate pentru 
publicul general prin intermediul website-ului 
creat: www.credo.md/multilingvism/.   
Pentru categoriile specializate de persoane: 
factorii decizionali din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Parlamentului, Biroului Relaţiilor 
Interetnice, grupurilor profesionale, partidelor 
politice, proiectul va furniza   informaţii prin 
intermediul publicaţiei şi seminarelor.   
 
Website-ul specializat şi publicaţia conţine 
informaţia detaliată despre contextul social al 
minorităţii naţionale, politicile educaţionale la 
treptele preşcolare, şcoala primară, şcoala 
generală, ciclul preuniversitar şi perspectivele 
dezvoltării politicilor. Toate studiile de caz 
sunt sistematizate şi prezentate după acelaşi 
criteriu, conţin datele statistice dezagregate, 
informaţiile calitative pentru a înţelege în 
detaliu modalitatea de organizare a sistemului 
de învăţământ şi politicile relevante din ţările 
studiate.  

 

 
 
CReDO coordonează activitatea 
parteneriatului participând la toate activităţile 
organizaţiilor partenere vizite de 
documentare în Ungaria (noiembrie) şi 
Olanda (decembrie) organizate de centrul 
pentru problemele minorităţilor şi seminarele 
internaţionale organizate în cadrul 
proiectului.  
 
Pe parcursul anului viitor CReDO va începe 
activităţile de studiere detaliată a politicilor 
actuale din Moldova, identificarea 
oportunităţilor de implementare a politicilor 
educaţionale, documentarea practicilor 
pozitive pilotate de către partenerii 
proiectului pentru a elabora politicile 
relevante în Moldova.   
 
- Monitorizarea libertăţii de întrunire 
www.credo.md/assembly 
 
„Dezvoltarea capacităţilor apărătorilor 
drepturilor omului în monitorizarea libertăţii 
de întrunire în Republica Moldova” este un 
proiect al OSCE/ODIHR implementat de 
CReDO în calitate de partener local.  
 

 



                                           RAPORT  DE ACTIVITATE  
           ianuarie – decembrie 2007 

 

 24 

 
Scopul proiectului este să susţină apărătorii 
drepturilor omului prin îmbunătăţirea 
cunoştinţelor lor referitoare la standardele 
libertăţii de întrunire publică şi a abilităţilor de 
monitorizare şi raportare a subiectelor în 
Republica Moldova cu intenţia de angajare 
într-un dialog cu autorităţile naţionale pentru 
fortificarea protecţiei şi promovării libertăţii 
întrunirilor publice la nivel naţional şi local. 
Proiectul va monitoriza întrunirile publice de 
pe teritoriul R. Moldova în perioada noiembrie 
2007 – mai 2008. La finalizarea proiectului va 
fi elaborat un raport referitor la libertatea de 
întrunire în Republica Moldova. 

În vederea monitorizării, în cadrul proiectului 
a fost organizat un curs de instruire a 
observatorilor libertăţii întrunirilor publice 
desfăşurat în perioada 15-19 octombrie la 
Vadul-lui-Vodă. În caliatate de experţi la curs 
au fost invitaţi Neil Jarman (Institute for 
Conflict Research, Belfast), Natalya 
Seitmuratova (OSCE / ODIHR) şi Sergiu 
Ostaf (CReDO).  

Participanţii la acest curs au fost pregătiţi 
pentru a deveni ulterior observatori ai 
întrunirilor publice. Observatorii astfel 
pregătiţi activează în mai multe localităţi 
majore de pe teritoriul R. Moldova.  

 

Un număr de 20 de observatori monitorizează 
întrunirile publice de pe teritoriul R. Molodva 
prin rotaţie. În lunile noiembrie şi decembrie 
au fost monitorizate 20 de întruniri. Rapoartele 
privind aceste întruniri vor contribui la 
elaborarea raportului final.  

Conţinutul rapoartelor este confidenţial pînă la 
elaborarea raportului final. 

 

Desfăşurarea proiectului poate fi urmărită pe 
site-ul de lucru al proiectului  
http://www.credo.md/assembly/  

 
Rezultate 
• A fost desfăşurat un curs de dezvoltare 

a capacităţilor de monitorizare a 
libertăţii de întrunire. 

• 20 de persoane au devenit observatori 
ai întrunirilor publice.  

• Au fost monitorizate 20 de întruniri 
publice 

 
- Integrarea Tinerilor Lideri în societatea viitoare 
din Republica Moldova 
 
Radio Nova şi Centrul de Resurse pentru 
Drepturilor Omului cu suportul financiar al 
OSCE în cadrul proiectului comun integrare a 
tinerilor lideri în societatea moldovenească 
contemporană a realizat şi difuzat în perioada 
octombrie – decembrie 2007 douăsprezece 
dezbateri radiofonice la care au participat 25 
de persoane. Tematicile dezbătute au fost 
colaborate cu agenda social politică a 
săptămînii.  
 
Acest proiect are ca scop împuternicirea 
tinerilor prin crearea unei mediu în care ei să 
poată comunica şi să-şi facă vocea auzită. 
Proiectul a fost iniţiat la data de 19 octombrie 
şi a avut ca tematică principală necesitatea 
dezbaterilor publice în spaţiul mediatic 
autohton. La buna realizare a talk-showului 
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radiofonic şi-au dat concursul – Marin Eladi 
(centrul CONTACT), Alexandru Bucătaru 
(Promo Lex), Petru Bondari (Tineri lideri din 
stînga Nistrului). Importanţa discursului public 
a fost scoasă în evidenţă de toţi participanţii la 
această dezbatere subliniindu-se faptul că doar 
prin intermediul dezbaterilor civilizate toate 
punctele de vedere au posibilitatea să ajungă la 
cetăţean. Cetăţeanul fiind în măsură să aleagă 
dintre diferitele puncte de vedere pe cel care îi 
convine mai mult. 
 
La 23 octombrie participanţii la discuţiile 
publice au analizat aspecte care ţin de 
participarea cetăţeanului la viaţa publică, 
aspecte ale patriotismului şi implicării 
cetăţeneşti. La emisiune au participat 
politologul Dan Dungaciu, Cristian Zilberberg 
(Credo) şi Oleg Cristal (Moldova Suverană). 
 
La data de 26 octombrie tema de discuţie a 
fost axată pe studierea relaţiilor dintre 
Republica Moldova şi NATO prin prisma 
statutului de neutralitate declarată a Republicii 
Moldova. La această emisiune au fost prezenţi 
Victor Doraş (ex-consilier al Preşedintelui 
Republicii Moldova, Institutul European), 
Dorian Bodiu (Liga Tineretului Social 
Liberal), Ion Marandici (expert independent).  
Au fost expuse două puncte de vedere 
deosebite atît cel referitor la necesitatea 
aprofundării relaţiilor euro-atlantice  ale ţării 
noastre cît şi cel al păstrării statutului de 
neutralitate.  
 
La 2 noiembrie tinerii lideri au dezbătut noile 
viziuni ale preşedintelui Vladimir Voronin 
privind reglementarea diferendumului 
transnistrean. La talk-show-ul radiofonic au 
participat Ion manole (Promo LEX), 
Margareta Mamaligă (ADEPT), Daniela 
Bodrug ( Acţiunea Populară). Daniela Bodrug 
a susţinut renunţarea temporară la regiunea 
transnistreană pentru a putea concentra 
eforturile statului asupra integrării europene a 
ţării, Margareta Mamaligă a lăudat noile 
iniţiative ale preşedintelui ţării considerînd că 
acestea vin să apropie cele două maluri ale 
Nistrului. 
 

La 9 noiembrie relaţiile bilaterale dintre 
România şi Republica Moldova au fost 
analizate de către Alexandru Isaev ( 
Nezavisimaia Moldova), Cornel Ciurea 
(Democratia) şi politologul Dan Dungaciu. În 
ciuda relaţiilor îngheţate existente între cele 
două state este absolut necesar ca cetăţenii să 
nu aibă de suferit, a fost principala concluzie 
la care s-a ajuns în cadrul acestei dezbateri 
publice. 
 
La 16 noiembrie discuţiile s-au axat pe relaţiile 
bilaterale dintre Moldova şi Federaţia Rusă, 
relaţii care au fost considerate de către 
participanţii la discuţie ca fiind complexe. 
Vasile Chitoroagă de la Acţiunea Populară, 
Victor Ciobanu de la Noua Generaţie şi 
Roman Sîngeran de la Partidul Popular 
Republican  au considerat că în ciuda 
parteneriatului strategic dintre cele două ţări 
relaţiile economice au avut foarte mult de 
suferit. S-a scos în evidenţă şi faptul că întrega 
responsabilitate a conflictului transnistrean îi 
revine Rusiei. 
 
La 23 noiembrie participanţii au discutat 
despre Planul de Acţiuni Republica Moldova – 
Uniunea Europeană plan care trebuie să 
contribuie la apropierea ţării noastre de 
structurile europene. Perspectivele de integrare 
europeană a Moldovei au fost discutate de 
Ghenadie Mocanu ( IDIS Viitorul), Bogdan 
Ţîrdea (lector universitar, politolog), Ion 
Marandici ( expert independent). Punctele 
expuse au devenit convergente în momentul în 
care s-a expus punctul de vedere că  
perspectiva de integrare ţine de efortul intern a 
întregii societăţi moldave. 
 
La 30 noiembrie s-a discutat despre rolul 
voluntariatului în dezvoltarea societăţii civile 
moldoveneşti. Importanţa voluntariatului a fost 
scoasă în evidenţă de către Ana Ciudnaia 
Melrose, Gregory Janes ( Corpul Păcii), 
Eduard Mihalaş ( Tinerii pentru dreptul la 
viaţă) şi Irina Moraru ( Revista Salut). 
 
La 7 decembrie rolul mass-mediei în societatea 
moldavă contemporană a fost analizat de către 
Oleg Cristal (Moldova Suverană) şi Cornel 
Ciurea (Democraţia). De la puncte de vedere 
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care ţin de necesitatea sau ne-necesitatea 
instituţiilor media partinice, la calitatea 
jurnalismului practicat în Moldova, 
observaţiile celor doi jurnalişti au scos în 
vedere faptul că media trebuie să conţină 
pentru societate atît latura informativă cît şi 
cea educativă. 
 
La 14 decembrie s-au analizat polticile publice 
anti-descriminatorii existente în Moldova. La 
emisiune au participat Sergiu Ostaf ( CReDO), 
Dana Cotici (Gender Doc), Alla Marin 
(Uniunea Tinerilor Romi). Politicile non 
discriminatorii existente în ţară au fost criticate 
de către participanţii la discuţie scoţîndu-se în 
evidenţă faptul că este nevoie de o lege non-
discriminare.  
 
Proiectul va continua pînă pe 30 martie şi sînt 
planificate realizarea a 24 de emisiuni.  
 

3.3 Dezvoltarea profesională  
 
Florin Gîscă participă în prezent la MBA oferit 
de Univeristatea Newport din SUA. În 
perioada 15-19 octombrie a participat la cursul 
din cadrul proiectului „Dezvoltarea 
capacităţilor apărătorilor drepturilor omului în 
monitorizarea libertăţii de întrunire în 
Republica Moldova” pentru dezvoltarea 
capacităţilor de observator. 
 
Maria Badan participă în prezent la MBA oferit 
de Univeristatea Newport din SUA. 
 
Pe parcursul anului 2007, Ecaterina Creţu a 
participat la: cursul on-line „Transformarea 
paşnică a conflictelor. Metoda 
TRANSCEND”, oferit de Universitatea de 
Pace TRANSCEND (TPU), cu durata de 12 
săptămîni (martie-iunie 2007); întîlnirea 
anuală a European Network of Civil Peace 
Services (EN.CPS) care s-a desfăşurat timp de 
o săptămînă la Berlin, Germania (aprilie 
2007); la training-ul intensiv Designing 
Peacebuilding Programs (DPP), oferit de către 
Institutul Român pentru Pace PATRIR (mai 
2007); vizită de studiu pentru reprezentanţii 
societăţii civile din Moldova la Bucureşti, în 
cadrul programului „Stabilitate prin 

Parteneriat”, organizat de Fundaţia pentru 
Pluralism din România şi Centrul Acces-Info 
din Moldova; Programul de Leadership, oferit 
de către Centrul de Instruire şi Consultanţă 
Organizaţională (CICO) în colaborare cu New 
Port University şi Spinoza University, precum 
şi la toate activităţile organizate în cadrul 
Proiectului de Cooperare pentru Pace. 

Irina Burlacu participa la Programul de 
Leadership, oferite de Centrul de Instruire si 
Consultanta Organizationala, oferit in 
colaborare cu Universitatea Spinoza (Olanda), 
Universitatea din New Port (SUA), beneficiarii 
caror sunt participanti activi din diverse 
organizatii non-guvernamentale. Pe parcursul 
anului, a participat in calitate de teaching 
fellow in cadrul programului Academic 
Fellowship Program, Open Society Institute, 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Asistenta Sociala, Sociologie si Filosofie. 
Astfel, a predat si a sustinut seminare in cadrul 
cursurilor de Politici Sociale si Studii de gen. 
In perioada 26-30 decembrie, a participat la 
vizita de studio organizata de Centrul 
European de Cercetare in Multilingualism si 
Invatare Lingvistica (Olanda). De asemenea a 
participat la Trainingul asupra Consolidarii 
Capacitatilor de Monitorizare, organizat de 
Academia de Dezvoltare Educationala, 
Septembrie (Moldova); Mai, 2007, Conferinta 
“Challenges for CEE States in an Enlarging 
EU and a Globalizing World”, in cadrul 
Universitatii Centrale Europene (Ungaria).  
 
Serghei Ostaf a finalizat instruirea on-line la 
University of York, ultimele 2 module cu 
privire la dezvoltarea capacitatilor de 
implementare a politicilor si analiza pietelor de 
de forta de munca.   
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4. DEZVOLTAREA CAPACIT��ILOR
 
Tatiana Tarelunga (management), Cristian Ziliberberg (leadership), Aliona Butnaru (centrul informaţional), Svetlana 
Procopciuc (suport), Angela Vacaru (management), Elena Levinta-Perciun (management)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective:  
 

• Dezvolta capacitatile de analiza si generare 
a politicilor, 

• Dezvolta capacitati antreprenoriale si de 
gestionare a schimbarilor. 

 
Graficul 4.1. Dinamica produselor generice 
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Portofoliul de produse:  

 Capacitati in Managementul  
 Capacitati in Advocacy & Politici  
 Capacitati in Leadership  
 Serviciul informaţional.  

 
 
 

Rezultate:  
• Peste 50 de tineri si lideri au participat 

in 2 editii ale programului de 
leadership, constind din 5-6 module, 

• Peste 100 de reprezentanti din sectorul 
guvernamental au participat in 
programe de instruire de scurta durata 
pentru dezvoltarea capacitatilor de 
analiza si elaborare a politicilor publice, 

• Perceptia calitatii serviciilor ramine in 
continuare inalta, gradul de aplicare a 
cunostintelor si sistemelor este in usoara 
crestere, 

• Numarul de intrari in biblioteca a 
crescut cu 60% in comparatie cu anul 
2006, numarul de beneficiari raminind 
la celasi nivel, 

• Cele mai multe inovatii au fost la 
programul de leadership, au fost 
asimilate tehnologii noi de outdoor in 
domeniul leadership. 

• Programele de dezvoltare a capacitatilor 
sunt considerate de referinta in 
Moldova. 

 

Мisiunea  
Programul contribuie la formarea capacităţilor 
civice şi publice antreprenoriale în analiza şi 
prestarea produselor publice. 

Domenii de activitate: 
- Dezvoltarea organizaţională 
- Advocacy şi politici 
- Leadership civic 
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4.1 Capacitati in Management  
 
Serviciile de training si consultanta in 
management din cadrul CReDO au fost in 
totalitate transferate  in cadrul noului brand 
creat Centrul de Instruire si Consultanta 
Organizationala (CICO). Toata informatia 
despre portofoliul de servicii si produse ale 
CICO poate fi accesata pe site-ul: 
www.management.md  De asemenea in cadrul 
serviciului de consultanta functioneaza un 
portal de schimb de informatii si coaching cu 
fiecare client http://consult.management.md  
 
In anul 2007 CICO a fost promovat prin oferirea 
serviciilor de training si consultanta mai multor 
organizatii, participind la conferinte nationale, 
astfel vizibilitatea CICO a crescut si organizatia 
este perceputa de catre sectorul asociativ ca un 
centru de resurse in management cu o imagine 
pozitiva.    
 
- Programul in Management in format standard - 
anul de studii 2006-2007.  
 
În luna octombrie 2006 pina in iunie 2007 s-a 
desfasurat ediţia a şasea a Programului in 
management in format standard. Programul a 
fost promovat cu denumirea „Program în 
Managementul Serviciilor Publice”. Programul 
a fost parţial adaptat pentru a putea fi oferit şi 
instituţiilor publice care implementează politici 
şi autorităţilor publice regionale care oferă 
servicii sociale. Programul are drept scop pe 
lîngă consolidarea capacităţilor organizaţiilor 
societăţii civile şi dezvoltarea capacităţilor 
actorilor sectorului public pentru ca aceştia să 
ofere servcii calitative, accesibile şi durabile 
penru populaţie.  
 
Pe parcursul acestui Program au fost oferite 10 
module: Introducere in Management, Guvernarea 
Organizationala, Scrierea Proiectelor (LFA), 
Managementul Resurselor Umane, Planificarea 
Strategica, Marketingul Serviciilor, Evaluarea 
Organizationala, Raportarea si Managementul 
Financiar, Psihologia Manageriala, Marketingul 
Social. 
 
Modulul Introducere în Management a fost 
elaborat pe parcursul acestui an si a fost 

inlocuit cu modulul Introducere in Sectorul Non-
profit. Acest modul are drept scop oferirea 
participantilor informatie despre istoria gindirii 
manageriale, teorii de luare a deciziilor 
manageriale, reforma sectorului public conform 
teoriei Noului Management Public. Este un 
modul util atit pentru reprezentantii din 
sectorul asociativ cit si din sectorul public.  
 
Pentru a participa la Programul in management 
in anul de studii 2006-2007 au aplicat circa 19 
persoane, ceea ce constituie aproape cu 50 la 
suta mai putine aplicatii decit in anul precedent 
(vezi Graficul 3.2.).  Promovarea programului in 
management a fost efectuata atit prin aceleasi 
canale de transmitere a informatiei ca si in anuii 
precedenti, dar au fost utilizate si altele noi: 
buletine electronice, portaluri ONG, baza de 
date a Centrului Informational CReDO, ziarul 
„Timpul” si „Logos-Press”. 
 
Graficul 4.2. Dinamica nr. de aplicaţii    
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Pe parcursul anului de studii 2006-2007 au 
participat 12 persoane in programul de 
management in format standard, dintre care 10 
persoane au fost reprezentanti ai sectorului 
asociativ si 2 persoane reprezentanti ai 
sectorului public (vezi Graficul 3.3.).  In acest an 
se observa o scadere a numarului de 
participanti comparativ cu anii precedenti. 
Inrolarea in program se face doar în baza de 
plată, cu doar unele excepţii, astfel numărul de 
beneficiari este în scadenţă. Totodată, pe 
parcursul de funcţionare a programului peste 
200 de persoane (Graficul 3.2) au absolvit 
programul in optiunea sandard si peste 50 de 
persoane in optiunea on-line. Astfel, 
dimensiunea pieţei este la limita acesteia. 
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Reinnoirea angajaţilor sin sectorul 
neguvernamental este un proces mai lent.  
 
Graficul 4.3. Dinamica nr. de participanti la Programul 
de management standard. 

32

42

19
23

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Dinamica nr. de participanti 
Program management standard

 
 
In cadrul acestei editii a Programului in 
management numarul participantilor din alte 
regiuni sau orase mai mici din tara s-a echivalat 
cu numarul participantilor din Chisinau (vezi 
Graficul 3.4.). Daca privim in retrospectiva 
proportia participantilor din Chisinau si alte 
regiuni, atunci observam ca in anii precedenti 
numarul persoanelor din alte regiuni prevala 
asupra numarului de persoane din Chisinau.  In 
acest an de studii persoane din regiunile rurale 
nu au participat in cadrul programului. Pe 
parcursul anilor precedenti numarul 
participantilor din regiunile rurale scadea cu 
fiecare an.  
 
Graficul 4.4. Provenienţa participanţilor  
(Chişinău/Alte regiuni) 
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In ceea ce priveste reprezentativitatea gender, 
putem observa ca numarul de femei si numarul 
de barbati participanti la programul de 
management de asemenea s-a echivalat anul 
acesta in proportie de 50% la 50%, ceea ce 

constituie de fapt o crestere a numarului de 
participanti de gen masculin la program cu 14% 
fata de anul precedent si cu 40% fata de anul de 
studii 2004-2005 (vezi Graficul 3.5.).  Aceasta 
crestere a numarului barbatilor ne arata un 
interes mai sporit al acestora in activitatea 
organizatiilor pe care le reprezinta cit si in 
cadrul sectorului asociativ.   
 
Graficul 4.5. Reprezentativitatea gender   
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Implementarea sistemelor. Unul din specificul 
programului de management si unul din 
punctele cele mai forte ale acestuia este aspectul 
practic care se realizeaza indeosebi prin 
intermediul sesiunilor practice. Programul 
pune accentul pe dezvoltarea abilitatilor  
participantilor si pe implementarea sistemelor 
organizationale, care au drept scop atit intarirea 
cunostintelor de la sesiunile teoretice, cit si 
construirea şi/sau îmbunătăţirea sistemelor de 
management in organizaţiile participantilor. 
 
In acest an au fost implementate si/sau 
imbunatatite sistemele organizationale in 
proportie de 34% de catre participantii 
programului, ceea ce reprezinta o crestere fata 
de anul precedent cu 13%, dar totusi ramine a fi 
un procent mai mic fata de anul 2004-2005 (vezi 
Graficul 3.6.). Numarul de sisteme 
implementate depinde in mare masura de 
interesul pe care il au participantii fata de toate 
modulele programului, cit si de participarea 
activa a acestora la toate modulele in egala 
masura.  
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Graficul 4.6. Dinamica implementarii sistemelor pe ani. 

27%

39%

21%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Dinamica sistemelor implementate pe ani 
(in%)

 
 
Dacă comparam implementarea/imbunatatilea 
sistemelor pe module, atunci se observa ca anul 
acesta in topul modulelor sistemele carora au 
fost implementate/imbunatatite se afla 
modulul Introducere in Management si 
Marketing Social. Modulele cu cele mai putine 
sisteme imbunatatite sunt Psihologie 
Manageriala si Raportarea si Managementul 
Fiananciar. Celelalte module ramin la un nivel 
mai mult sau mai putin egal (vezi Graficul 3.7.).  
 
Daca comparam implementarea sistemelor pe 
ani, atunci vedem ca pe parcursul anilor 
precedenti in topul modulelor cu cele mai 
multe sisteme implementate/imbunatatite s-au 
clasat modulele Planificarea Strategica, 
Guvernarea Organizationala, Managementul 
Resurselor Umane si Scrierea Proiectelor (LFA).  
Modulul introductiv a inregistrat o crestere 
anul acesta fata de anul precedent cu circa 36%, 
Markeingul Social cu circa 49%. Modulul 
Guvernarea Organizationala si Scrierea 
Proiectelor (LFA)  au scazut fata de anul 2004-
2005 cu 19%. Raportarea si Managementul 
Financiar ramine a fi modulul cu cele mai 
putine sisteme implementate/imbunatatite pe 
parcursul ultimilor doi ani (vezi Graficul 3.7.). 
 
Numarul de sisteme implementate depinde in 
mare masura de interesul, participarea si 
activismul participantilor si desigur 
complexitatea  modulelor. De exemplu modulul 
Raportarea si Managementul Financiar este 
considerat de catre participanti un modul mai 
complex si mai dificil decit celelalte module.  
Deseori interesul participantilor fata de unele 
module este mai mare iar fata de altele mai 
scazut, alti participanti aleg sa participe la 

module selectiv, ceea influenteaza numarul de 
sisteme implementate.  
 
Graficul 4.7. Dinamica sistemelor implementate pe 
module. 
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Percepţia calităţii. Evaluarea perceptiei calitatii la 
finele Programului de anul acesta releva ca 62% din 
participanti au ramas foarte multumiti de calitatea 
programului si 38% au perceput calitatea conform 
asteptarilor. Nici un participant nu a calificat 
programul sub asteptari (vezi Graficul 3.8.). Daca 
comparam perceptia calitatii participantilor din anii 
precedenti se vede o crestere a persoanelor care au 
calificat programul peste asteptari.   
  
Graficul 4.8. Percepţia calităţii pe ani.  
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Toate modulele din anul acesta au fost calificate 
pozitiv. Daca e sa comparam perceptia calitatii 
pe module, atunci in topul calificarii peste 
asteptari se claseaza modulele Introducere in 
Managemen, Guvernarea Organizationala, 
Psihologie Manageriala si Marketingul 
Serviciilor (vezi Graficul 3.9.).  
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Graficul 4.9. Percepţia calităţii pe module, anul 2006-
2007.  
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Relevanta modulelor. Cele mai relevante module 
pentru activitatea organizaţiilor conform 
aprecierilor participanţilor s-au calificat 
modulele: Managementul Resurselor Umane cu 
100% din participanti, urmat de Marketingul 
Serviciilor, Planificarea Strategica cu cite 88%, si 
Evaluarea Organizationala si Guvernarea 
Organizationala cu cite 76% si 75%. Cel mai 
putin relevant modul a fost mentionat 
Introducere in Management cu 20% (vezi 
Graficul 4.10.).   
 
Graficul 4.10. Relevanţa modulelor  
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Finantarea. Programul este oferit al 5-lea an 
consecutiv. La etapa de elaborare si in primii 
trei ani de derulare acesta a fost sustinut 
financiar de Cordaid si programul PAS/USA la 
capitolul de investitie si costuri operationale. 
Incepind din 2004, costurile operationale ale 
programului sunt acoperite tot mai substantial 
din taxa de participare.   
 

Daca in anul de studii 2004-2005 doar 36% din 
participanti au achitat taxa integrala, atunci 
anul acesta, 2006-2007, 67% din beneficiari au 
achitat suta la suta cursul din sursele proprii, 
ceea ce constituie o scadere fata de anul 
precedent (vezi Graficul 3.11.).  
 
Graficul 4.11. Dinamica achitării taxei integrale 
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Daca analizam diversitatea finantarii, anul 
acesta 67% constituie plata integrala si 33% 
constituie bursa totala acordata la 4 
participanti. Bursele au fost acordate 
persoanelor din regiunile mai indepartate ale 
tarii si persoanelor din sectorul public (vezi 
Graficul 4.12).  
 
Dinamica acoperirii financiare a programului, 
prin oferirea de burse totale si partiale, precum 
si plata integrala pentru ultimii 3 ani de studiu, 
se poate analiza din graficul 3.12.   
 
Graficul 4.12. Dinamica acoperirii financiare a Programului. 
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4.2 Capacitati in Advocacy si Politici  

 
- Cursul Intensiv în Advocacy 

 
Cursul intensiv în Advocacy 
http://www.credo.md/pagini/asistenta.php?limb
a=rom&id=4 este un curs oferit în mod periodic 
membrilor organizaţiilor neguvernamentale 
social active din diferite regiuni ale Republicii 
Moldova. 
 
Cursul are o durată de 4 zile şi se desfăşoară cu 
participarea a aproximativ 14 persoane-membri 
ai ONG-uri locale. Cursul se compune din 
activităţi interactive dirijate de traineri pentru 
respectarea direcţiei advocacy. Trainerii oferă 
informaţie teoretică din sfera advocacy necesară 
şi suficientă pentru lucrul ulterior cu problemele 
organizaţiilor reprezentate. Participanţilor li se 
oferă şi materialul de suport 
necesar. 
 
Cursul intensiv este destinat, în special, 
persoanelor tinere care au un potenţial sporit de 
implementare a celor învăţate la curs. 
Cursul oferă următoarele subiecte şi creează 
deprinderi utile conform următorului program 
structurat pe patru zile de curs: 
Tema 1. Ce este advocacy? 
Înţelegerea advocacy orientat spre necesităţi. 
Determinarea grupului beneficiar. 
Tema 2. Înţelegerea problemei? 
Identificarea corectă a unei probleme. 
Propuneri de probleme din partea participanţilor 
Arborele problemei (Determinarea problemelor, 
efectelor şi cauzelor.) 
Lucrul în baza problemelor. 
Tema 3 Determinarea soluţiilor şi strategiilor 
Tema 4 Evaluarea capacităţilor de advocacy ale 
organizaţiilor 
Analiza SWOT a problemei 
Tema 5 Advocacy în mass-media 
Strategii de conştientizare prin Mass-media. 
Exerciţiu: deprinderi, elaborarea şi susţinerea 
de argumente.) 
Dezvoltarea abilităţilor de conlucrare cu mass-
media 
Tema 6 Strategia Lobby 
Procesul decizional (discuţia interactivă,  
exemple asociative) 
Joc de rol - Deprinderi de lobby şi negociere 

 
Cursul este o combinaţie alternativă de 
informaţie teoretică completată imediat cu 
activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice. 
 
În anul 2007 Cursul Intensiv în Advocacy a fost 
oferit de 6 ori. O dată în format traditional, 
avînd ca beneficiari organizaţii active în 
domeniul sanătăţii mintale din R. Moldova şi 
România. Un alt curs a fost oferit în varianta 
prescurtată, adaptată pentru începători, pentru 
constituenţii organizaţiei „Tineri şi Liberi”.  
 
Alte patru cursuri au fost prestate pentru grupuri 
de începători din comunităţile de romi în 
varianta combinată de Advocacy şi Scriere de 
proiecte sau Advocacy şi Educaţie elelctorală. 
Aceste cursuri au fost prestate ca parte a 
proiectului de Împuternicire a comunităţilor 
rurale de romi din Republica Moldova (pentru 
detalii vezi secţiunea din raport dedicată 
proiectului).  
 
În afară de cele 5 Cursuri Intensive a mai fost 
oferit un Curs de Formare de Formatori pentru 
Cursul Intensiv în Advocacy. Acesta a fost 
ultimul dintr-o serie serie de 3 cursuri oferite 
reprezentanţilor FNFM. Din această serie au 
facut parte un Curs în Politici Publice şi un Curs 
intensiv în Advocacy oferit în 2006.  
 
Graficul 4.13 Numărul de Cursuri intensive în 
Advocacy desfăşurate pînă în prezent 
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În 2007 a crescut numărul de Cursuri în 
advocacy oferite comparativ cu anul precedent. 
În schimb s-a schimbat proporţia dintre cursurile 
în format standard şi cele combinate. Acest 
lucru s-a datorat unei necesităţi mai mari pentru 
nivelul de începător.  
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În acest an a fost înregistrat cel mai mare număr 
de participanţi şi cel mai mic număr de 
organizaţii la Cursurile intensive în Advocacy – 
158 de persoane reprezentînd 24 de organizaţii. 
Aceste cifre au rezultat ca urmare a oferirii 
cursului în localităţile rurale mai multor grupuri 
de persoane care nu erau membre ale unor 
orgnaizaţii.   
 
Graficul 4.14 Raportul între numărul articipanţilor 
şi a ONG-urilor, beneficiari ai Cursurilor intensive 
în Advocacy 
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Oferirea cursului în localităţile rurale din zona 
Străşeni (Stejăreni şi Huzun) şi Nisporeni 
(Vulcăneşti şi Bursuc ),  a avut ca efect creşterea 
proporţiei de participanţi din mediul rural pînă 
la 48% în comparaţie cu 38% în 2006.  
În afară de zonele menţionate la cursurile din 
acest an au participat şi beneficiari din zonele 
Soroca, Orhei, Edineţ, Rezina, Comrat. De curs 
au mai beneificat şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor din Romînia (judeţele Botoşani şi 
Iaşi). 
  
Graficul 4.15 Provenienţa beneficiarilor Cursurilor 
intensive în Advocacy (%) 
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Totuşi, ca valoare absolută numărul 
participanţilor din mediul rural în 2007 este 
triplu (83 de persoane) faţă de 2006 (28 de 
persoane). 
 

Din punct de vedere al reprezentativităţii 
gender, în acest an s-a înregsitrat un echilibru 
între sexe. Tendinţa generală înregistrată în 
ceilalţi ani era ca majoritatea participanţilor la 
cursurile intensive în advocacy să fie de sex 
feminin. În acest an, datorită creşterii numărului 
participanţilor din mediul rural a crescut şi 
reperezentativitatea sexului masculin. 
 
Graficul 4.16 Reprezentativitatea gender în rîndul 
participanţilor la Cursurile intensive în Advocacy 
(%) 
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Metdologia de oferire a cursului precum şi 
formatul au fost modificate în acest an şi 
adaptate la necesităţile beneficiarilor. Astfel a 
fost elaborată o variantă prescurtată precum şi o 
variantă combinată cu un curs de scriere de 
proiecte. Modificările au avut drept temei în 
unele cazuri de nivelul de începător al 
participanţilor precum şi de cadrul de timp 
limitat. Aceste modificări, totuşi nu sunt decît 
variaţii ale formatului şi metodologiei standard.  
 
Rezulate obţinute 
 

• Au fost oferite 2 cursuri intensive în 
Advocacy 4 cursuri combinate şi 1 curs 
de formare de formatori pentru cursul 
intensiv în advocacy 

• 158 de participanţi reprezentînd 24 de 
organizaţii au beneficiat de instruire în 
advocacy. 

• Aria de oferire a Cursului Intesiv în 
Advocacy a fost extinsă teritorial la 2 
judeţe din România (Iaşi şi Botoşani). 

 

4.3 Capacitati in Leadership  
http://leadership.credo.md  
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http://leadership.credo.md  
 
În perioada anului 2007 au fost desfăşurate mai 
multe cursuri şi evenimente aferente 
programului de leadership. Acestea sînt: Cursul 
Avansat de Leadership Civic (finalizare), Curs 
de Leadership Civic Electoral (pentru tinerii 
candidaţi independenţi la funcţia de consilier 
local) şi Curs de Leadership Civic: pentru 
Tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului. 
Putem afirma că am dezvoltat un curs de 
leadership civic integru pe care am început să-l 
adaptăm la diferite necesităţi concrete existente 
în societatea noastră. 
 
Cursul Avansat de Leadership Civic 
Cursul Avansat de Leadership Civic are 
structura de bază de la care s-a pornit 
dezvoltarea următoarelor cursuri de leadership. 
Pe parcursul anului a avut loc doar finalizarea 
cursului respectiv: Modulul de Leadership 
Organizaţional şi, propriu-zis, sesiunea de 
încheiere, restul modulelor s-au desfăşurat pe 
parcursul anului 2007.  
 
Modulul de leadership organizaţional a fost 
introdus în program deoarece majoritatea 
liderilor civici au  în spate o organizaţie (ONG) 
pe care o reprezintă, respectiv, urmează să-şi 
manifeste leadershipul şi în interiorul 
organizaţiei şi pentru organizaţie. Au fost 
abordate tematici referitoare la crearea viziunii, 
schimbarea şi învăţarea organizaţională. Acest 
modul la avut în calitate de trainer pe Cristian 
Ziliberberg.  
 
Sesiunea de finalizare, pe lîngă partea festivă de 
învîmnare a diplomelor, a avut şi o analiză a 
unui film făcut de CReDO referitor la percepţia 
referitor la leadership pe care o au liderii din 
domeniul civic şi public din Moldova. 
 
Curs de Leadership Civic Electoral (pentru 
tinerii candidaţi la funcţia de consilier local) 
Cursul de dezvoltare a tinerilor candidaţi la 
funcţia de consilier local a avut drept scop 
dezvoltarea abilităţilor de leadership şi 
promovarea implicării tinerilor în viaţa civică şi 
publică din Republica Moldova şi asumarea de 
responsabilităţi. 
 

De asemenea acesta a fost un curs inovator şi 
prin faptul că a fost oferirea unui curs de 
leadership orientat direct pe o necesitate 
existentă în societate, alegerile din 3 iunie 2007. 
De asemenea, acesta este un program care 
impunea un cadrul foarte clar de manifestare a 
participanţilor, ceea ce a trezit un angajament şi 
un simţ al realităţii superior altor cursuri. 
 
La elaborarea şi implementarea acestui 
program s-au utilizat competenţele dezvoltate 
în cadrul programului de leadership şi cel de 
advocacy. 
 
Graficul 4.17 Reprezentativitatea geografica a 
participantilor 
 
 

 
 
Curs de Leadership Civic: pentru Tinerii de pe 
ambele maluri ale Nistrului 
 
Putem afirma că a existat o concurenţă foarte 
mare pentru participarea la acest curs. 
Formularele recepţionate includeau informaţii 
referitor la experienţa formală şi neformală a 
candidaţilor şi referitor la motivaţia lor 
socială/civică de participare la acest curs. 
Pentru a păstra obiectivitatea în procesul de 
selectare (în analiza formularelor şi luarea 
deciziei referitor la potrivirea candidaţilor) au 
fost implicate 3 persoane din CReDO. Aceştia 
au citit şi discutat formularele şi au făcut 
selecţia preliminară.  
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În procesul de selecţie s-a ţinut cont şi de 
criteriul de unde sînt participanţii: stînga sau 
dreapta Nistrului. Procentul candidaţilor din 
dreapta Nistrului a fost mai mare decît a celor 
din stînga. 
 
Candidaţii selectaţi în conformitate cu 
formularele au fost contactaţi telefonic şi au fost 
supuşi unui scurt interviu pentru a confirma şi 
concretiza cele scrise de ei în formular. 
Următoarea acţiune a fost anunţarea 
candidaţilor că au fost selectaţi pentru curs.  
 
Au fost selectaţi 14 fete şi 11 băieţi  
 
Graficul 4.18 Reprezentativitatea Gender 
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Cursul a avut un număr de module, după cum 
urmează.  
 
Modulul „Fundamentele Leadershipului Civic” 
s-a desfăşurat conform aşteptărilor. Acesta a 
constat din 2 sesiuni: prima pe 24 mai 2007, iar 
cea de-a două pe 8 iunie 2007. Sesiunea a fost 
moderată de Sergiu Ostaf. Participanţii au 
apreciat înalt calitatea modulului (în evaluări 
sesiunea a fost notată cu 4,4 din 5).  
 
Cîteva dintre comentariile generale ale 
participanţilor referitor la sesiune sînt: 
„A fost o sesiune interactivă, plină de informaţii noi 
şi utile.”,  „Am aflat în detaliu ce este Leadershipul, 
deoarece sunt pentru prima oară la un curs de acest 
tip. Am înţeles care sunt valorile  liderului şi cum 
trebuie să judeci o persoană criteriile.”  „A fost o 
argumentare şi interacţiune fructuoasă. Cel mai 
mult mi-a plăcut faptul că moderatorul a încercat să 
fie corect cu toţi participanţii.”, „Am aflat ceea ce 
mă aşteptam, m-am iniţiat în curs şi în mare 
măsura, am luat cunoştinţe noi şi bine structurate 
de la acest curs.” 
 

Participanţii au afirmat că au învăţat 
următoarele lucruri importante:   
„Elementele leadershipului toxic; - Cum trebuie sa 
fie un lider bun, Ce este Leadership.”; „Lider nociv- 
toxic; Leadership civic; Leadership.”; „Noţiunea de 
Leadership, Părerea unor lideri din Moldova despre 
această noţiune, Ce este un Leadership bun si toxic.” 
 
Graficul 4.19 Un participant in actiune 
 

 
 
Modulul „Capacităţi personale în Leadershipul 
Civic” a avut şi el două sesiuni. Prima a avut 
loc pe data de pe 15 iunie 2007, iar cea de a 
doua pe data de 28 iunie 2007. Modulul a fost 
moderat de către Elena Levinţa-Perciun şi Igor 
Fonari. Sesiunea a fost apreciată înalt (în 
evaluări a fost notată cu 4,4 din 5). 
 
Cîteva dintre comentariile participanţilor 
referitoare la sesiuni sînt:  
„A fost foarte interesant, util, educativ.”; „Intr-
adevăr, a fost prezentata suficientă informaţie, de 
care noi chiar am avut nevoie şi ne rămâne doar să 
analizăm.”; „ Mi-a plăcut ca de obicei. Totul a fost 
extraordinar. Mi-a plăcut că ne-am referit la propria 
personalitate.”; „Organizat, structurat, coerent.” 
 
Participanţii au afirmat că au învăţat 
următoarele lucruri importante: 
„Cele şapte criterii ale Stephen R. Covey, Alte tipuri 
de lideri, Comportamentul liderilor istorici.”; „În ce 
constă testul MBTI; Liderul este înnăscut sau nu ? 
Personalităţi/ ce caracteristică au ei.”; „Profilul 
psihologic, rezultatul MBTI si DISC.”; „Valori si 
principii, calităţi şi trăsături, pofil psihologic.” 
 
Modulul outdoor s-a desfăşurat în perioada 11-
13 iulie 2007. Formatorii acestui modul au fost 
Florin Gîscă şi Cristian Ziliberberg. Modulul 
outdoor a permis practicarea capacităţilor de 
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leadership în grupul de training şi stabilirea 
unor legăturii mai strînse între participanţi. 
Prin faptul că participanţii au fost duşi în afara 
Chişinăului unde timp de 3 zile au interacţionat 
intens unii cu alţii, au fost responsabili de 
propria bunăstare (pregătirea mîncării, a 
locului de dormit etc.) şi au făcut exerciţii care 
au intensificat dinamica de grup. O parte din 
exerciţiile făcute de ei au ţinut de interacţiunea 
în grup şi exercitarea rolurilor de lider sau 
aderent, iar altele de depăşirea limitelor interne 
şi conştientizarea că acţiunile lor pot avea 
rezultat pozitiv cu toate că aparent nu păreau 
aşa. 
 
Graficul 4.20 Un participant in actiune 

 
 
Consultanţe individuale Leadership. Această 
activitate a fost realizată adăugător de către 
staff-ul CReDO. Persoanele care au dorit să afle 
mai detaliat interpretarea rezultatelor la testele 
MBTI şi DISC şi să fie primească o atenţie 
sporită în elaborarea planurilor de dezvoltare 
personală au avut posibilitatea să participe la 
consultanţele individuale.  
 
Sesiunea muzică pentru pace şi Festivalul Vadul-
lui-Woodstock a fost o acţiune integrată 
proiectului respectiv de leadership civic. 
Acestea au fost o abatere care se încadrează 
perfect în conceptul proiectului dat şi în 
realizarea obiectivelor lui. Perioada de 
desfăşurare 11-12 august 2007 la Vadul-lui-
Vodă. Au existat 2 componente: Organizarea 
unui festival de muzică rock cu participarea 
unui număr mare de formaţii din partea 
dreaptă şi stînga a Nistrului. De asemenea, au 
participat şi un număr impunător de persoane 
din stînga Nistrului, dintre care aproximativ 
100 au venit cu susţinerea noastră. Prezentul 
concert a servit drept o posibilitate de a stabili o 
comuniune între participanţi. Muzica a servit 
drept limbaj şi mediu de comunicare pentru 

persoanele de pe ambele maluri, deoarece 
muzica este un limbaj universal, care uneşte 
oamenii. Piesele la festival au fost pline de 
mesaj social. 
 
Sesiunea Muzică pentru pace a avut loc în 
cadrul festivalului şi au fost prezentaţi 
muzicieni-lideri sociali, care au promovat 
schimbarea. Respectiv a fost ilustrată o nouă 
metodă de acţiune a leadershipului civic şi 
social. 
 
Modulul capacităţi profesionale a fost constituit 
din 3 sesiuni: Sesiunea de Negociere 
desfăşurată pe 12 septembrie, sesiunea de 
Luare a deciziilor desfăşurată pe 20 septembrie 
şi sesiunea de Discursul public pe 30 octombrie.  
 
La sesiunea de Negocieri s-au discutat cele mai 
importante tehnici de negociere, s-au analizat 
situaţii specifice de negociere şi s-au făcut jocuri 
de rol. 
 
Sesiunea de luare a deciziilor a abordat această 
chestiune prin prisma gîndirii creative şi a unor 
tehnici noi de luare a deciziilor grupate în suita 
„deBono Thinking System”. Participanţii au 
găsit următoarele puncte tari: „Cunoştinţe 
antrenate foarte bine, teoretic şi practic, care sînt 
foarte utile pentru procesul de gîndire.”, „Exerciţii 
practice şi interesante”, „Dinamic, interesant, 
captivant”. 
 
Sesiunea Discurs public în care participanţii au 
avut ocazia să-şi analizeze şi dezvolte abilităţile 
de discurs public. Participanţii au afirmat 
următoarele despre respectiva sesiune: „Am 
avut ocazii să-mi analizez discursul prin metoda 
filmării, am eliminat anumite părţi negative, azi am 
descoperit altele.” „Este una dintre cele mai 
interesante teme, sper pe viitor sa folosesc cele 
învăţate azi.” „Intra-adevăr mi-am aflat calităţile 
bune si rele de care dispun, şi numai ale mele, dar şi 
ale colegilor mei.” 
 
Modulul Outdoor Leadership 2. Acest modul s-a 
desfăşurat în perioada 3-4 octombrie şi a avut 
rolul să consolideze şi mai mult relaţiile dintre 
participanţii la curs, să practice abilităţile de 
leadership şi să-şi dezvolte abilităţile personale. 
Aceasta a avut loc pe malul Nistrului în 
proximitatea zonei de securitate. Au existat o 
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multitudine de jocuri care au simulat diferite 
situaţii. Exerciţiul de bază a fost trecerea printr-
o peşteră în care participanţii au intrat într-un 
capăt şi urmau să iasă prin celalalt capăt. 
Deoarece pereţii erau foarte înguşti şi peştera 
joasă, o bună parte din peşteră a fost trecută în 
lanţ în care o persoană avea contact doar cu cel 
imediat din faţă şi imediat din spate. Aceasta a 
simbolizat traseele dificile pe care noi le trecem 
în soluţionarea conflictului transnistrean şi 
stabilirea legăturii dintre persoane, în care 
trebuie să avem posibilitatea să comunicăm 
doar cu unii, dar cu toţii mergem spre un scop 
comun. 
 

4.4 Capacitati in Politici Publice 
 
In anul 2007, actiuni de dezvoltare a 
capacitatilor in domeniul politicilor au 
diminuat ca angajament. CReDO a luat o pauza 
pentru un an privitor la programele de tip 
masterat si si-a indreptat eforturile pentru 
programe de instruire de scurta durata.  
 

- Dezvoltarea capacitatilor a autoritatilor 
publice cenrale in vederea implementari 
Planului UE-RM 

 
In cooperare cu Expert-grup au fost desfasurate 
4 traininguri de 2 zile cu reprezentantii 
autoritatilor publice: Ministerele Protectiei 
Sociale, Justitiei, Internelor, Procuraturii,  
Educatiei, Finatelor, Transporturilor si multi 
alti reprezentanti ai societatii civile (inclusiv 
UNDP), autoritatilor locale si institutiilor de 
prestare a serviciilor. Obiectivul trainingurilor a 
fost dezvoltarea capacitatilor sectorului public 
de integrare in Uniunea Europeana, 
consolidarea capacitatilor de promovare a 
politicilor eficiente in vederea realizarii 
obligatiunilor in baza Planului UE-RM.  
 
Trainingurile au inclus sectoarele:  

- Sectorul social, 
- Sectorul democratie si drepturile 

omului, 
- Sectorul societatea civile, 
- Sectorul educational. 

 
Trainingurile s-au referit la:  

- metodele de analiza a politicilor publice,  

- procesul de analiza a politicilor publice, 
- procesul de desfasurare si evolutie a 

politicilor publice, 
- cerintele UE fata de calitatea produselor 

de politici si practicile bune, 
- studiile de caz in domeniul politicilor 

publice.  
 
Peste 50 de reprezentanti ai sectorului public si 
neguvernamental au participat la aceste 
activitati de instruire.  
 

- Dezvoltarea capacitatilor a autoritatilor 
publice cenrale 

 
In perioada lunilor iulie-octombrie 2007, au fost 
desfasurate citeva trainguri cu reprezentantii 
Ministerului Agriculturii si Industriei 
alimentare in vederea dezvoltarii capacitatilor 
in domeniile: analiza politicilor, elaborarea 
actelor normative. 3 serii de trainguri a cite 4 
zile au intrunit peste 80 de beneficiari inclusiv 
din institutiile subordonate ale MAIA.  
 

4.5 Centrul Informational 
http://www.credo.md/pagini/centru_35.php?limba=rom, 
www.credo.md/library     
 
Consultarea şi împrumutul cărţilor 
 
Pe parcursul anului 2007 intrările în aceste 
domenii au  constituit 102 documente. Aceasta 
constituie cu 80% mai puţin decât în perioada 
anului trecut. Au fost împrumutate 56 de 
documente la 15 beneficiari ai Programului de 
Advocacy şi Politici atât din Chişinău cât şi din 
Regiune. 
 

Dinamica indicatorilor pe servicii Centrul 
Informational
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În anul 2006 în cadrul bibliotecii s-au dezvoltat  
în continuare compartimentele: leadership 
social şi politici publice. Colecţia lor la moment 
constituie 185 şi respectiv 170 de cărţi. 
 
Aceste compartimente sânt în proces de 
dezvoltare, de altfel ca şi serviciile respective 
din cadrul programelor educaţionale. 
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Au continuat să se dezvolte domeniul 
Leadershipului si politici publice.  
 
Graficul 4.47 Achiziţii criteriu lingvistic 

Achizitie dupa criteriul lingvistic

135
45

30 0

intrari l. engleza
intrari l. romana
intrari l.rusa
intrari alte limbi

 
 
Dacă am reprezenta repartizarea pe genuri a 
beneficiarilor ce au împrumutat cărţi, graficul 
ar arăta astfel:  
 
Tabel 4.48 Repartizarea gender 

Repartizare gender a beneficiarilor 

18

24

femei
barbati

 
 
Baza electronică, biblioteca on-line 
Navigarea prin biblioteca on-line CReDO,  
permite beneficiarilor prin utilizarea  unor noi 
instrumente de accesare: împrumutul cărţilor 
fără a  veni direct la biblioteca prin opţiunea 
creată  Împrumută. Acesta opţiune rămâne să se 
bucure de o utilizare activă.  Săptămânal în aşa 
mod sunt împrumutate 5-6 documente. În 
această perioadă prin intermediul acestei 
opţiuni au fost 36  cărţi.  Pentru anul viitor, am 
putea prognoza o creştere a numărului de 
solicitări cu 10-12 pe săptămână.   
 
Opţiunea Întreabă Bibliotecarul permite de a 
primi răspunsuri sumare la întrebările ce ţin de 
domeniul drepturile omului şi management 
non-profit Resursele Centrului Informaţional 
continuă să fie stocate în baza de date Winisis. 
Avantajul acestei baze de date rămâne acela că 
ea poate fi instalată uşor la orice calculator la 
dorinţa beneficiarului. 
 
Această bază  rămâne pentru Centrul 
Informaţional drept un registru intern de 
introducere şi evidenţă a documentelor intrate 
în sistem. S-a menţionat deja că biblioteca on-
line creată include un şir de instrumente care 
facilitează accesul la informaţie şi promovarea 
tehnologiilor noi în sectorul non-profit . 
 
Buletine electronice 
Formatul de prezentare a acestui serviciu a fost 
schimbat oferind posibilitatea de a-l abona 
direct de pe pagina web a CReDO 
(www.credo.md). Beneficiarul are posibilitatea 
de a abona numai anumite numere sau la 
dorinţă le poate abona pe toate.  Buletinul ce 
ţine de informarea privind oportunităţile de 
dezvoltare permite de a  cunoaşte ce activităţi 
vor avea loc  pe parcursul unei luni la CReDO. 
De asemenea poate fi abonat direct de pe site. 
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4.6 Dezvoltarea profesională  
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5. RAPOARTE FINANCIARE SI DE AUDIT 

 
Serghei Ostaf (director executiv), Vlad Panico (manager financiar) 

 
Toate rapoartele sunt prezentate în lei moldoveneşti. Rapoartele financiare vor fi supuse auditului 
de către compania germană  Fabel, Werner & Schnittke GmbH, www.fws-audit.com. 
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5.2. Raportul poziţia financiară  

Resource Centre of Moldovan Human Rights NGOs 
    
Balance sheet as at 01 January 2008  
    
 Notes 01-Jan-08 01-Jan-07 
  MDL MDL 
ASSETS    
    
Property and equipment    
Building 1 66,256 94,651 
Furniture 1 54,277 69,535 
Computer equipment 1 207,003 105,668 
Car 1 58,527 105,349 
  386,063 375,203 
    
Current assets    
Other receivables 2 28,364 41,689 
Cash and cash equivalents 3 3,961,408 5,404,269 
  3,989,772 5,445,958 
    
Total assets  4,375,835 5,821,161 
    
    
ACCUMULATED FUNDS 
AND LIABILITIES 

   

Accumulated surplus    
Accumulated surplus 4 207,172 408,663 
  207,172 408,663 
    
Libilities    
Deferred income 5 386,063 375,203 
Deferred revenue from grants 5 3,733,814 5,018,202 
  4,119,877 5,393,405 
Current liabilities    
Payables and accruals 6 48,786 19,093 
  48,786 19,093 
    
Total liabilities  4,168,663 5,412,498 
    
Total fund balance and 
liabilities 

 4,375,835 5,821,161 

5.3. Raportul privind activitatile  

Resource Centre of Moldovan Human Rights NGOs 
    
Income Statement for the year ended 31 December 2007 
    
 Notes 2007 2006 
  MDL MDL 
    
Revenue    
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Grant revenue 7 4,470,095 2,993,568 
Other revenue  8 155,295 197,562 
  4,625,390 3,191,130 
    
Expenses    
Program and administrative expenses 7 (4,470,095) (2,993,568) 
Other expenses  0 (79,844) 
  (4,470,095) (3,073,412) 
    
Excess of expenses over revenue  155,295 117,718 
    
Net foreign exchange loss  (48,791) (22,634) 
Surplus  before income tax expense  106,504 95,084 
    
Income tax expense    
      
Gain (Deficit) for the year 4 106,504 95,084 

5.4. Raportul privind circulatia fondurilor  

Resource Centre of Moldovan Human Rights NGOs  
    
Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2007 
    
 Notes 2007 2006 
  MDL MDL 
    
Cash flows from operating activity    
Surplus before income tax expense  106,504 95,084 
Adjustments for:    
Depreciation   219,340 289,501 
Deferred revenue  (4,470,095) (2,993,569) 
Exchange difference  (4,271) 212,910  
Operating loss before changes in working 
capital 

 (4,148,522) (2,396,074) 

    
(Increase) / decrease  in other receivables  13,325 19,881  
(Increase) / decrease  in payables and accruals  29,693 (140,405) 
Cash generated from operations  (4,105,504) (2,516,598) 
    
Income tax    
Net cash from operations  (4,105,504) (2,516,598) 
    
Cash flows from investing activities    
Acquisition of property and equipment  (230,200) (165,819) 
Net cash utilised in investing activities  (230,200) (165,819) 
    
Cash flows from financing activity    
Funds received  2,892,843 4,461,851 
Net cash flows from financing activity  2,892,843 4,461,851 
    
Net increase / (decrease) in cash and cash 
equivalents 

 -1,442,861 1,779,434 
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Cash and cash equivalents at 1 January 3 5,404,269 3,624,835 
Cash and cash equivalents at 31 December 3 3,961,408 5,404,269 

5.5. Proiectul Cordiad  
Resource centre of Moldovan Human Rights NGOs       
Project 440 / 10035 Credo strategy 2009       
Period: 01.10.06-31.12.07        
        
 Actual expenses  Budget  Variance 

 
1 January - 

31   
Cumulative 
to  Total  Total

 
December 

2007  date       
 MDL  MDL  MDL  MDL 
        

Total Operating Costs 1,834,251 2,259,989 6,325,800  
-

4,065,811
Equipment 29,343 29,343 224,847  -195,504

Office subsidy 0 0 1,220,100  
-

1,220,100

Grand Total 1,863,594 2,289,332 7,770,747  
-

5,481,415
        
Operating Costs        
Personnel        
Executive Director (100%) 140,828  140,828  383,077  -242,249
Financial manager (100%) 99,468  108,657  227,775  -119,118
Office manger (100%) 57,624  62,583  196,715  -134,132
Educ Port Manager (100%) 52,386  52,386  313,740  -261,354
Advocacy/Consultancy Manager (100%) 77,219  77,219  313,740  -236,521
Consultants 36,633  42,618  941,220  -898,602
Assistant 4,525  11,673  196,715  -185,042
Translations 25,817  25,817  52,290  -26,473
Social Insurance Contributions (26%) 113,797  120,890  685,208  -564,318
Medical Insurance, Fringes, 8% 11,380  11,926  210,833  -198,907

Subtotal  619,677  654,597  3,521,313  
-

2,866,716
        
        
Consultants and Services        
Consultant's fee 48,650  50,193  331,170  -280,977
Audit 68,966  68,966  191,730  -122,764
Security and insurance 17,962  19,784  31,374  -11,590
Printing & Publishing educational 
materials 46,551  46,551  235,305  -188,754
Promotion 42,420  42,420  26,145  16,275
Subtotal 224,549  227,914  815,724  -587,810
        
Materials and Supplies        
Office  Maintenance and Repair 26,051  27,279  24,402  2,877
Training consumables (materials, etc.) 88,243  108,827  278,880  -170,053
Training breaks 4,283  13,126  183,015  -169,889
Literature & Subscription 126,554  206,083  209,160  -3,077
Subtotal 245,131  355,315  695,457  -340,142
        
Facilities        
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Depretiation  219,340  292,410  177,786  114,624
Car maintainance 7,558  11,338  104,580  -93,242
Heating and electricity 23,921  27,683  73,206  -45,523
Communicatin (I-net, phone, postage) 98,704  127,606  250,992  -123,386
Receptions (2 per year) 3,759  3,759  26,145  -22,386
Real Estate Tax 80  105  15,687  -15,582
Subtotal 353,362  462,901  648,396  -185,495
        
        
CReDO Travel and Education        
Travel and Transportation (personnel) 
including international 121,485  167,409  205,674  -38,265

Personnel Training and Development 243,324  359,153  339,885  19,268
Subtotal 364,809  526,562  545,559  -18,997
        
Contingency 26,723  32,700  99,351  -66,651
Subtotal 26,723  32,700  99,351  -66,651
        
Equipment        
Office equipment     151,641  -151,641
Furniture 29,343  29,343  73,206  -43,863
Subtotal 29,343  29,343  224,847  -195,504
        

Ofiice subsidy 0  0  1,220,100  
-

1,220,100
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6. ANEXE 

6.1. Beneficiarii programe dezvoltare capacitati 
 

 
Beneficiarii Proiectului: PARTENERIATUL SOCIAL 
 

1. Oprea Valeria, Viceprimar, Străşeni 
2. Calmîş Gheorghe ,Viceprimar, Străşeni 
3. Ion Munteanu ,Consiliul raional,Străşeni 
4. Tapu Ion, Consiliul raional, Străşeni 
5. Radideal Galina Director Agenţiei p/u ocuparea 
6. Avram Elena Reprezentant Primăria Lozova 
7. Jereghi Valentina  Director Liceului „ I.Vatamanu”, 
8. Chircu Alexei Director Scoala Stejareni, Strasen 
9. Soltanici Vladimir, Sef Directia Generala Invataman 
10. Priguza ConstantinSpecialist în domeniul agriculturii, Consi 
11. Pletea Claudia ONG pentru protecţia drepturilor femeii 
12. Croitor Irina ONG Tineret şi sport „Avangarda-NGO 
13. Istrati Nicolae ONG Eruditus – Pănăşeşti 

14. Ţîmbalari Veronica Director executiv Asociaţia 
„Neoumanist 

15. Vdovii Lina   ONG Cultura Noua, Straseni 
16. Cotelea Ion Grigori  ONG Cultura Noua, Straseni 
17. Marcan  Anastasia Centru de zi pentru copii cu disabilitati 
18. Spinu Andrei Geronimo, s. Ratus, Criuleni 
19. Angela Boşconean Centru de Reabilitare şi Integrare 
20. socială a bătrînilor,Criuleni 
21. Mihai Stipanov Geronimo, s. Ratus, Criuleni, 

www.tineri.org 
22. Scutelnic Gheorghe ONG, Boscana Criuleni 
23. Mamaliga Ana reporter televiziunea Străşeni, Art TV 
24. Motricala ElenaCentrul Media De Comunicare pentru De 
25. Croitoru Valeriuîntreprinzător SRL Rokas, Consilier, Stră 
26. Budu  Nicolae Sector Privat, SRL “Vindicum” , Strasen 

 
 

Curs Avansat de Leadership Civic 2006-2007 
 

1. Tatiana Alexeev 
2. Arina Creţu 
3. Snejana Cvasnei 
4. Polina Panainte 
5. Andrei Perciun 
6. Nicolae Federiuc 
7. Virginia Făuraş 
8. Ludmila Ceban 
9. Cristina Gherasimov 
10. Nighina Azizov 
11. Natalia Gore 
12. Gheorghe Mocanu 
13. Igor Meriacre 
14. Sergiu Chirică 
15. Silvia Strelciuc 
16. Vadim Draganenco 
17. Vitalie Harea 
18. Tatiana Doloşcanu 
19. Sergiu Soltan 
20. Adriana Barilov 
21. Ecaterina Creţu 
22. Igor Fonari 

 
Curs de Leadership Civic Electoral: pentru tinerii candidaţi 
independenţi la funcţia de consilier local 
 

1. Marin Andronache 
2. Sergiu Badan 
3. Igor Botnaru 
4. Galina Budu 
5. Lilian Maxim 
6. Sergiu Veşca 
7. Tatiana Iepuraş 
8. Cristina Godoroja 
9. Veronica Mihailov 
10. Nicolae Pascal 
11. Alexandru Grecu 
12. Vlad Toma 
13. Aurica Morcov 
14. George Mocanu 

 
Curs de Leadership Civic: pentru Tinerii de pe ambele maluri ale 
Nistrului 
 

1. Ana Bacioi 
2. Petru Bondari 

3. Cătălina Bordeianu 
4. Alexandru Bătrîncea 
5. Victoria Ciudina 
6. Maxim Grecu 
7. Maxim Jeredii 
8. Irina Moraru 
9. Ion Romanenco 
10. Mihai Tanasiev 
11. Andrian Buligari 
12. Tatiana Chirilenco 
13. Nadejda Cojuhari 
14. Vladimir Fonari 
15. Eugeniu Frunza 
16. Andrei Iovu 
17. Liliana Lungu 
18. Olga Manole 
19. Ina Negruţă 
20. Alina Palii 
21. Denis Parea 
22. Inga Platon 
23. Sabina Vulpi 
24. Oxana Racoveţ 
25. Nadejda Demina 

 

7.2. Beneficiarii Advocacy, Politici  
 
Iniţiativa pentru împuternicirea localităţilor 
compact populate de Romi 

 
Bursuc 

1. Olga Puia 
2. Petru Profire 
3. Lidia Rusu 
4. Maria Moraru 
5. Serghei Petraşcu 
6. Rodica Pîrlişescu 
7. Elena Oprea 
8. Claudia Cozer 
9. Ion Cozer 
10. Grigore Zorilă 
11. Andrei Cozer 
12. Samson Ghindă 
13. Galina Petrov 
14. Ion Cojocaru 
15. Vasile Petrov 
16. Vasile Pratuleac 
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Huzun 
17. Ciocănaru Gheorghe  
18. Ciocănaru Gheorghe Nicolae 
19. Ciocănaru Vera  
20. Ghindă Mihail  
21. Ilica Maria 
22. Mardari Tanea 
23. Mitrea Gheorghe Vasile 
24. Onică Constantin 
25. Puia Angela 
26. Puia Larisa 
27. Puia Olesea  
28. Puia Vasile  
29. Străinu Maria 
30. Ştirbu Galina 

Stejăreni 
31. Cocarcea Constantin 
32. Nicolăescu Valeria 
33. Vasile Romanov 
34. Boris Chircu 
35. Moţpan Maria 
36. Chircu Ecaterina 
37. Alexei Chircu 
38. Tican Vasile 
39. Andronic Petru 
40. Romanov Valeriu 
41. Cantu Gheorghe 
42. Andronic Elena 
43. Chircu Parascovia 
44. Cocarcea Ion 

Vulcăneşti 
45. Adam Gheorghe 
46. Axente Maria 
47. Ibrian Nicolai 
48. Ladaniuc Tamara 
49. Malairău Grigore 
50. Parnica Eduard  
51. Stoica Minodora 

 
 
Cursul Intensiv în Advocacy 
 

1. Dăncinescu Grigoriu Radu 
2. Savin Celina   
3. Grigoriu Dăncinescu Mihaela 
4. Eşanu Cristian Mihai 
5. Maftei lulia 
6. Erbiceanu Alexandru 
7. Surdu Cristina 
8. Ipate Mihaela 
9. Răducanu Gabriela 
10. Maine Viklund Olofsson 
11. Vereş Mihaela 
12. Băietu Ştefan 
13. Crăciun Daniil 
14. Munteanu Ecaterina 
15. Onuţu Ina 
16. Codreanu Lidia 
17. Sopronco Victoria 
18. Gavajuc Antonina 
19. Golovatii Ecaterina 
20. Osipov Victoria 
21. Ştefîrţă Ala 
22. Filarovschi Natalia 
23. Danileico Tatiana 
24. Tira Tatiana 
25. Marcan Anastasia 
26. Gavajuc Vladimir 
27. Mîrzenco Vasile 
28. Barbăroşie Gheorghe  
29. Malcoci Gheorghe 
30. Bîrsa Ion 
31. Veşca Sergiu  
32. Ciobanu Vitalie  
33. Chitoroagă Ştefan  
34. Ghilescu Eugen  
35. Tîltu Ana 

36. Găină Gheorghe 
37. Munteanu Veaceslav 
38. Gaitur Victoria  
39. Moraru Melinte 
40. Sîrbu Ion 
41. Şapoval Liuba 
42. Mereuţă Ion  
43. Postu Tudor 
44. Carapirea Dumitru  
45. Bulgaru Pintilie  
46. Saşcov Valentin  
47. Olga Puia 
48. Petru Profire 
49. Lidia Rusu 
50. Maria Moraru 
51. Serghei Petraşcu 
52. Rodica Pîrlişescu 
53. Elena Oprea 
54. Claudia Cozer 
55. Grigore Zorilă 
56. Andrei Cozer 
57. Galina Petrov 
58. Ion Cojocaru 
59. Vasile Petrov 
60. Vasile Pratuleac 
61. Ciocănaru Gheorghe  
62. Ciocănaru Vera  
63. Ghindă Mihail  
64. Ilica Maria 
65. Mitrea Gheorghe Vasile 
66. Onică Constantin 
67. Puia Vasile  
68. Străinu Maria 
69. Ştirbu Galina 
70. Cocarcea Constantin 
71. Nicolăescu Valeria 
72. Vasile Romanov 
73. Boris Chircu 
74. Moţpan Maria 
75. Alexei Chircu 
76. Tican Vasile 
77. Romanov Valeriu 
78. Andronic Elena 
79. Cocarcea Ion 
80. Adam Gheorghe 
81. Axente Maria 
82. Ladaniuc Tamara 
83. Parnica Eduard  

 
Lista participanţilor de la TL nu este disponibilă. 
Lista participanţilor de la Huzun este incompletă. 

 
Dezvoltarea Capacitatilor in domeniul politici 
 

1. Constantin Marin, Centrul de Strategii si Tehnologii 
Universitare PRO Bologna 

2. Viorica Guraş-Postică, Centrul Educaţional „ProDidactica” 
3. Angela Cara, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
4. Ludmila Pavlov, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
5. Muraru Elena, Universitatea de Stat din Moldova 
6. Otilia Dandara, Universitatea de Stat din Moldova 
7. Zinaida Popescu, Direcţiei generale educaţie tineret şi sport 

Municipiul Chişinău 
8. Tatiana Botnaru, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 

Municipiul Chişinău 
9. Valentina Şerpu, Comisia Parlamentară pentru protecţie 

socială, sănătate şi familie 
10. Dorin Reşetilov, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 

Copilului 
11. Andrei Paladi, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 

Copilului 
12. Eugenia Stambulo, Fondul Municipal Chişinău de susţinere 

socială a populaţiei 
13. Ana Vărzari, Fondul Municipal Chişinău de susţinere 

socială a populaţiei, 
14. Eudochia Parancenco, DAS sectorul Centru, Consiliul 

Municipal Chişinău 
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15. Tatiana Bucearschi, DAS sectorul Ciocana, Consiliul 
Municipal Chişinău 

16. Stela Vasluian, Filiala Amici dei Bambini în Republica 
Moldova 

17. Vasile Godoroja, Procuror Secţia Control 
18. Carolina Vicol, Procuror Secţia Cooperare Internaţională şi 

Integrare Europeană 
19. Valentina Didenco, Centrul pentru Drepturile Omului 
20. Elena Spânu, Promolex 
21. Tatiana Danilescu, Asociaţia pentru Drepturile Omului 
22. Ana Cucerescu, Consiliul Superior al Magistraturii 
23. Andrei Zmeu, Catedra „Drept Public”, Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI 
24. Marcel Boşcăneanu, Facultatea de Drept, Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI 
 
 
Monitorizarea libertăţii de întrunire 
 

1. Sorina Susanu 
2. Svetlana Rusu 
3. Vitalie Tarlapan 
4. Grigore Ciubotaru 
5. Mircea Ciobanu 
6. Mircea Rotari 

7. Pavel Postica 
8. Elena Spînu 
9. Victor Panţîru 
10. Veaceslav Balan 
11. Liudmila Muntean 
12. Dana Cotici 
13. Aliona Medvedţchi 
14. Anastasia Severin  
15. Anghelina Botea 
16. Vasile Rusnac 
17. Natalia Gore 
18. Maria Badan 
19. Florin Gîscă 
20. Nicolae Radiţa 
21. Ana Lepădatu 
22. Andrei Spînu 
23. Veniamin Tărîţă 
24. Nicolae Mîţăblîndă 
25. Victoria Ţugui  
26. Odilia Capcanari 
27. Parascovia Topada 
28. Ghenadie Brega 
29. Oleg Brega 
30. Alexei Buzu 
31. Ecaterina Creţu   

 
 

Initiativa Împuternicirea Romilor 
 

 
Participanti in cadrul Proiectului de Cooperare pentru Pace 
 

1. Vera Glijin, Scaut; 
2. Oxana Fateeva, Centrul de Asistenţă Socială „Şag 

Navstrciu”; 
3. Florin Ţurcanu, Serviciul pentru Pace; 
4. Ina Bodiul, Stels-Tera; 
5. Svetlana Belous, Stels-Tera; 
6. Andrei Safonov, Ziarul „Novaia Gazeta”, Fundaţia “Centrul 

pentru Protecţia Drepturilor Omului din Transnistria”; 
7. Alexandru Bucătaru, Promo-Lex; 
8. Ghenadie Gherman, Integraţia; 
9. Octavian Sergentu, Asociaţia Moldova Europeană Unită; 
10. Alexandru Bucur, Centrul pentru Dezvoltarea Strategica a 

Teritoriului; 
11. Alexei Catan, Asociaţia Obştească „Evrika”; 
12. Alexei Curti, Institutul pentru Democraţie Directă; 
13. Maxim Kuzovlev, Captes; 
14. Romeo Maxian, IDIS Viitorul; 
15. Pavel Postică, Promo-Lex; 
16. Ecaterina Lobaciova, Asociaţia Intreprinzătorilor 

Profesionişti; 
17. Dumitru Muntean, Institutul pentru Democraţie Directă; 
18. Svetlana Baldenkova, JCDC; 
19. Aliona Badiur, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 

(CReDO); 
20. Andrei Vedutenco, World Window; 
21. Igor Gavrilov, World Window; 
22. Oazu Nantoi, Institutul pentru Politici Publice (IPP); 
23. Galina Şelari, Centrul pentru Studii Strategice şi Reforme 

(CISR); 
24. Roman Mihăeş, Asociaţia Moldova Europeană Unită; 
25. Dan Dungaciu, Institutul pentru Relaţii Internaţionale; 
26. Olexia Basarab, Grupul pentru Studii Strategice şi de 

Securitate; 
27. Boris Asarov, Pro Europa; 
28. Radu Gorincioi, Centrul de Informare NATO; 
29. Cornel Ciurea, Democraţia; 
30. Nicolai Ţveatcov, Universitatea de Stat din Moldova 

(USM); 
31. Victoria Gladkovskaia, Agenţia de presă „Novîi Reghion”; 

32. Valerii Demideţkii, Centrul pentru Dezvoltarea Televiziunii 
Independente; 

33. Veniamin Demideţkii, Agenţia de presă TASS; 
34. Luiza Doroşenko, Ziarul „Pridnestrovie”; 
35. Marina Kireeva, Revista „Partnior”; 
36. Elena Lîsak, Asociaţiţa Prefsioniştilor în Comunicare şi 

Relaţii Publice; 
37. Serghei Melinicenko, Ziarul „Dnestrovskaia Pravda”; 
38. Victor Russu, ONG „Tinerii pentru Umanitate”; 
39. Ina Russu, Ziarul „Pridnestrovie”, „Adevărul Nistrean”, 

„Vzglead”; 
40. Iurii Sventiţkii, Ziarul „Tribuna”; 
41. Iulia Semionova, Ziarul „Nezavisimaia Moldova”; 
42. Igori Semivolos, AMES Ucraina; 
43. Vasile Spinei, Acces-Info; 
44. Serghei Tcaci, Centrul pentru Dezvoltarea Televiziunii 

Independente; 
45. Nicolai Fasolea, Cotidianul „Novaia Gazeta”; 
46. Iurie Ataman, JCDC; 
47. Stella Vinokurova, World Window; 
48. Zsuzsana Kacso, PATRIR; 
49. Ecaterina Creţu, Centrul de Resurse pentru Drepturile 

Omului (CReDO); 
50. Andra Tănase, PATRIR; 
51. Nevena Obrucikova, Rodoliubeţ; 
52. Nadejda Agaricic, Rodoliubeţ; 
53. Anastasia Gradinar, Rodoliubeţ; 
54. Iuliana Moldovan, PATRIR; 
55. Maria Dobrian, Gospoja; 
56. Ludmila Oleinicenko, Gospoja; 
57. Ana Trocin, Centrul Tînărului Jurnalist; 
58. Alexandra Şian, CNRT; 
59. Maria Redekop, Stels-Tera; 
60. Elena Spînu, Promo-Lex; 
61. Bianca Cseke, PATRIR; 
62. Ghenadie Slobodeniuc, Universitatea de Stat din Moldova 

(USM); 
63. Alexandra Şipilova, Zavtra Pozdno; 
64. Nadejda Iuzlenko, Interaction; 
65. Valentin Balan, Asociaţia Profesioniştior în Comunicare şi 

Relaţii Publice; 
66. Natalia Gligor, Captes. 

 

 

6.3. Beneficiarii Centrul Informational 
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1. Banariuc, Victor – Acasa 
2. Barilov, Adriana - Institutul European 
3. Bătrâncea, Alexandru – AOTSN 
4. Bondari, Petru – AOTSN  
5. Braga, Iuliana 
6. Bubuioc, Vasile -  Institutul de Stat de Studii 

Continue 
7. Buligari Andrian – USM 
8. Buzu, Alexei - Geronimo 
9. Cheptene Ana – Ministerul Fiantelor 
10. Chirilenco, Tatiana -  ULIM 
11. Ciudnaia – Melrose, Ana – Corpul Păcii 
12. Codreanu, Nadejda – SDM Acord 
13. Cretu, Arina - Asociatia Obsteasca Resurse 
14. Draganenco, Vadim -  USM, FRISPA 
15. Efros, Ion – USM  
16. Fateeva, Oxana -  Sag Navstreciu 
17. Făuraş, Virginia - Molodva Filantropie 
18. Gore, Natalia -  Institutul pentru Initiative 

Democratice (IID) 
19. Grosu, Gheorghe – FNF 
20. Gutu, Natalia - USM 
21. Iatco, Ala - TDV Balti 
22. Iepuraş, Tatiana – Revista Salut 
23. Iovu, Andrei -  FRISPA 
24. Irodoi, Aurelia -  Compania City SRL 
25. Iurco, Tatiana – USM 
26. Janes, Gregory - Corpul Păcii 
27. Manole, Olga – Promolex 
28. Martin, Doina – ASEM 
29. Mocanu, Gheorghe -  Agentia de Publicitate 

Lion Advertising 
30. Moraru, Irina – Revista Salut 
31. Niculăeş, Ana –  
32. Parea, Denis – USM 
33. Plîmădeală, Tamara -  Carierul Taranesc SF. Gheorghe 
34. Spânul, Andrei - Geronimo 
35. Strelciuc, Silvia –  
36. Tarita Radu – ASEM 
37. Teasley, Jason – Corpul Păci 
38. Toma Vladislav – ULIM 
39. Topada Parascovia, – Hyde Park    
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7. Indicatori de performanta 2007 
1. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
2. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
3. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
4. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
5. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
6. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
 
7. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
8. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
9. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
10. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
11. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
 
12. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
13. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
14. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
15. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
16. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
 
17. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 
18. Denumirea indicatorului:  
Descrierea: Sursa: 

Concurs (nr, %), Numarul candidatilor pe un loc sponsorizat, pe un loc de contract 
(retrospectiva  3 ani, prognoza pe anul viitor) 
 
Studenti inrolati la inceputul anului de invatamint 
Numarul studentilor (retrospectiva  1-3 ani, prognoza pe anul viitor) 
 
Frecventa medie (%), Procentul de studenti prezenti la activitati educative 
(retrospectiva  1-3 ani) 
 
Sisteme construite (nr, %), Temele pe acasa executate si imbunatatirile manageriale 
implementate (actiunile inreprinse de schimbare) conform datelor prezentate de 
participanti (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Perceptia satisfactiei (gradare), Evaluarea perceptiei beneficiarilor a satisfactiei 
privitor calitatea si utilitatea serviciilor pe modul si pe program  in baza 
chestionarilor anonime, scala/gradare (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Absolvirea programului (nr, %), Procentul absolventilor cu certificate de participare 
(frecventa), certfificate de absolvire (teza), titlul de magistru (cooperare Academia de 
Administrare Publica), certficiat de performanta (evaluarea mixta 50%- participanti, 
50% - traineri), (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Preeminenta/loialitatea beneficiarilor (%), Procentul de studenti care au preferat si 
alte servicii educationale ale CReDO, (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Distributia Rural/Urban (%), Distributia beneficiarilor in functie de mediul 
urban/rural (in afara Chisinaului, Baltilor), reprezentativitatea pe regiuni, 
(retrospectiva  1-3 ani) 
 
Contract-bursa (nr, %), Benficiarii pe contract total si contract partial (suma generata) 
in comparatie cu beneficiarii in baza bursei (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Autofinantarea program/produse (suma, %, comparatie), Sumele generate din 
vinzari directe pe servicii si atractivitatea autofinantarii programului, serviciului, 
(retrospectiva  1-3 ani) 
 
Cheluieli beneficiar integral (EURO/MLD), Toate cheltuielile pertinente (investitie, 
operationale: directe/indirecte) procesului in cadrul programului pentru un serviciu 
generic (modul/student(organizatie), tema asistenta indivisuala/student 
(organizatie), training intensiv/student (organizatie), ),  (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Cheltuieli beneficiar operationale (EURO/MLD) 
 
Inovativitatea/sustenabilitatea institutionala (nr, representativitatea)  
Nr de inventii/franchise/know how/metodologii noi/unice posedate, utilizarea 
acestora, comparatie pe industrie/domeniu de activitate (retrospectiva  1-3 ani) 
Eficienta (Servicii pe angajat), Numarul de servicii generice 
(modul/student(organizatie), tema asistenta indivisuala/student (organizatie), 
training intensiv/student (organizatie), ),  (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Dezvoltarea profesionala (capacitati profesionale noi acumulate) 
 
Capacitatea profesionala interna nou acumulata (teme, deprinderi, experiente), 
numarul de traineri interni/externi, (retrospectiva  1-3 ani) 
 
Intrari noi, domenii (nr, %), Intrari noi, (retrospectiva  1-3 ani) 
Initiative comune (nr, %), Initiative commune promovate, facilitate, gestionate cu 
aportul CReDO 

 


