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Copiii ºi adolescenþii sunt cetãþeni care dispun de capacitatea de a

contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toþi. Trebuie sã

respectãm dreptul copiilor de a se exprima ºi de a participa la toate

problemele care îi privesc, în funcþie de vârsta ºi maturitatea lor.

(Documentul final �O lume demnã pentru copii�, adoptat la Sesiunea Specialã
în Interesul Copiilor a Adunãrii Generale a ONU, 10 mai 2002)
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Aducem sincere mulþumiri finanþatorilor, partenerilor, membrilor Consiliului de Administrare ºi voluntarilor noºtri
pentru suportul acordat, colaborarea ºi contribuþia la realizarea activitãþilor CIDDC.

1. UNICEF Moldova 135 753,45 USD

2. Organizaþia Suedezã Radda Barnen (Salvaþi Copiii) 63 040,89 USD

3. Ambasada Olandei la Kiev 20 408,15 USD

4. Guvernul Statelor Unite ale Americii 13 860,00 USD

5. Banca Mondialã 13 255,00 USD

6. Ambasada Norvegiei la Bucureºti 10 303,00 USD

7. Departamentul Regatului Unit al Marii Britanii 7 884,50 USD
pentru Dezvoltare Internaþionalã (DFID)

8. Fundaþia JANIVO, Olanda 6 951,15 USD

9. ECPAT International 1 778,00 USD

10. Organizaþia Salvaþi Copiii, România 900,00 USD

Topul finanþatorilor CIDDC în 2003
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Date generale

Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) este o organizaþie
neguvernamentalã, independentã ºi apoliticã, creatã în octombrie 1998. A fost înregistratã la Ministerul
Justiþiei ca persoanã juridicã la 12 august 1999, cu nr. 1099.

Scopul organizaþiei

Promovarea prevederilor Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ºi altor documente
internaþionale ºi naþionale privind Drepturile Omului.

Obiective:

Monitorizarea Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ºi a altor documente
 internaþionale ºi naþionale privind Drepturile Omului.

Realizarea în rândul populaþiei a unei schimbãri de mentalitate care ar favoriza ºi încuraja respectarea
Drepturilor Copilului.

Facilitarea realizãrii drepturilor copiilor la participare, liberã exprimare a opiniei ºi la informare.

Date de contact:

bd. Traian 23/1, mun. Chiºinãu, MD 2060, Republica Moldova

tel. (373-22)  56-83-07, tel./fax (373-22)  56-49-21

e-mail: ciddc@yahoo.com

CARTE DE VIZITÃ CIDDC
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  Organigrama
CIDDC

CONSILIUL DE ADMINISTRARE

Iosif Moldovanu  - Preºedintele Consiliului de Administrare

Larisa Lãzãrescu-Speteþchi � Coordonator al Programului �Sãnãtatea, Dezvoltarea ºi Participarea Tinerilor�, UNICEF Moldova

Domnica Gânu � Managerul Secretariatului Consiliului Naþional pentru Protecþia Drepturilor Copilului

Svetlana Chifa � ªefa Direcþiei pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Primãria mun. Chiºinãu

Valentina Ursu � Doctor conferenþiar la Universitatea Pedagogicã de Stat �Ion Creangã�

Director executiv:
Cezar Gavriliuc

Administrator financiar:
Ion Rotaru

Coordonator programe:
Viorica Creþu

Responsabil baza de date
ºi bibliotecã: Aliona Stepan

Responsabil publicaþii,
materiale informative:

Viorica Creþu,
Cezar Gavriliuc

Responsabil buletin
informativ �De Ce? Drepturile

Copilului�: Oxana Traci

Coordonator
Informare,
Consultare,

Documentare:
Oxana Traci

Coordonator
Dezvoltarea
Deprinderilor

de Viaþã:
Aliona Stepan

Coordonator
Tinerii

în Acþiune!:
Viorica Creþu

Coordonator
Forumul Teatral

Deschis
Claudia Coadã

Coordonator
Parlamentul

Copiilor:
Cezar Gavriliuc

Coordonator
Granturi Mici

pentru grupuri
de iniþiativã
ale tinerilor:

Cezar Gavriliuc

Coordonator
Reþeaua

Educatorilor de la
Egal la Egal în

Prevenirea HIV/SIDA
ºi altor ITS:

Natalia Moraru

Asistent activitãþi cu profesorii/
educatorii: Elena Popa

Asistent activitãþi cu educatorii
de la egal la egal:
Natalia Moraru

Coordonator monitorizare
ºi evaluare: Viorica Creþu

Experþi monitorizare ºi evaluare:
Daniela Platon, Angela Beºliu

Asistent
comunicare

ºi voluntariat:
Dumitru Berzan

Asistent training:
Ina Þîbîrnã

Asistent
comunicare:
Elena Racu
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Participarea
copiilor
ºi a tinerilor
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Scurtã prezentare

Proiectul �Tinerii în Acþiune!� a fost inspirat din Programul �Youth Act!�
(�Tinerii Acþioneazã�) al organizaþiei americane Street Law, Inc., din Wash-
ington D.C. Pentru prima datã în Moldova acest proiect a fost implementat în
anul 2002 în 7 comunitãþi. Proiectul pilot a fãcut parte din Programul de
Schimburi în domeniul Educaþiei pentru Democraþie (DEEP � Democracy Edu-
cation Exchange Program) implementat de Consorþiul ONG-urilor din SUA
care lucreazã în domeniul educaþiei civice, cu suportul financiar al
Departamentului Educaþiei al SUA.

Proiectul se adreseazã, în special, tinerilor din comunitãþile rurale, unde nu
existã modele de participare, oferind tinerilor instrumente necesare pentru
implementarea ideilor ºi iniþiativelor lor civice, pentru dezvoltarea unei societãþi
civile bazate pe cetãþenie activã ºi Drepturile Omului.

Obiectivele proiectului

Pe parcursul anului 2003 circa 240 tineri, în special cei care întâmpinã obstacole
pentru participare, din 12 comunitãþi:

vor obþine cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare pentru identificarea ºi

soluþionarea problemelor comunitare ºi pentru o participare eficientã la

procesele de luare a deciziilor ºi elaborare a politicilor la nivel local;

îºi vor dezvolta capacitatea de a organiza comunitatea ºi de a colabora cu

autoritãþile locale;

vor fi instruiþi în domeniul strategiilor de advocacy (promovare a ideilor)

pentru a fi capabili sã producã schimbãri la nivel de politici publice locale.

  TINERII ÎN ACÞIUNE!

Rezultate

Circa 400 de tineri, elevi în clasele a 6-a � a 11-a, din 15 comunitãþi,

printre care o localitate din stânga Nistrului (s. Mãlãieºti) ºi gimnaziul internat

din s. Vãscãuþi, ºi-au dezvoltat cunoºtinþe ºi  abilitãþi de comunicare, lucru în

echipã, cooperare, liderism, de studiere ºi organizare a comunitãþii, analizã a

problemelor ºi a soluþiilor optime, negociere, advocacy, etc.

Aplicând aceste cunoºtinþe ºi abilitãþi, tinerii au identificat problemele care

îi afecteazã ºi au implicat membrii comunitãþilor lor în soluþionarea acestora.

35 profesori, directori adjuncþi pe educaþie ºi membri ai ONG-urilor locale

au fost instruiþi în calitate de consultanþi adulþi ai echipelor locale �Tinerii în

Acþiune!�. În cadrul proiectului, ei au însuºit ºi au aplicat metode interactive

de lucru cu copiii ºi tinerii, au facilitat participarea acestora la rezolvarea

problemelor din comunitate.

La finele proiectului a fost elaboratã ºi publicatã broºura �Tinerii în Acþiune!

� 15 istorii de succes� (în limbile românã ºi englezã) în care este expusã

experienþa echipelor implicate în proiect în 2003.

Promovarea proiectului la nivel naþional ºi internaþional a avut drept rezultat

lansarea a 2 iniþiative noi care vor permite îmbunãtãþirea comunicãrii ºi

schimbului de experienþã dintre tinerii implicaþi în diverse proiecte de participare

în Europa Centralã ºi de Est:

1. Proiectul �Tinerii în Acþiune! - Internaþional� care este implementat

concomitent în Moldova, Ukraina ºi Belorusia, fiind susþinut financiar de Banca

Mondialã; ºi 2. Proiectul �Educaþia orientatã spre comunitatea activã � schimb

de experienþã între Moldova, Ukraina ºi Azerbaijan� susþinut financiar de

Programul East-East al Fundaþiei SOROS.
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promis ajutor. Am mers ºi pe la sãteni, solicitându-le sprijinul.

La început sãtenii erau reticenþi la propunerile noastre.

Nu credeau cã noi vom reuºi. Dupã ce au vãzut cã membrii

grupului au început reparaþia drumului, ni s-au alãturat

ºi alþi sãteni ºi tineri.

Pânã la  urmã, cu eforturi comune, am reuºit sã soluþionãm

problema. Reparaþia drumului este inclusã în planul

dezvoltãrii comunitãþii pentru anul 2004 cu alocarea

mijloacelor financiare necesare.

Activitatea noastrã nu s-a limitat doar la aceasta. Ne-am

implicat în promovarea drepturilor copilului în ºcoalã, prin

informarea elevilor despre Convenþia Naþiunilor Unite cu

privire la Drepturile Copilului. Mai mulþi elevi ºi-au exprimat

dorinþa sã devinã membri ai grupului nostru dupã ce au vãzut

cã putem face ceva dacã suntem uniþi.�

Istorie de succes

Drumul central din Caracui � reparat cu puterile tinerilor

�Drumul central din sat pe care mergem în fiecare zi necesita

a fi reparat. Ne-am calculat puterile, inclusiv cea de

convingere ºi am purces la drum. Am discutat problema

noastrã cu primarul satului ºi cu conducerea raionului. ªeful

Direcþiei Drumuri Hânceºti a acceptat sã ne ajute, dar ne-a pus

o condiþie � sã convingem administraþia localã din sat sã

cureþe canalele de scurgere. Un inginer de la aceeaºi direcþie a

fost la faþa locului ºi a examinat starea drumului. Tot în aceeaºi

zi, la primãrie, a avut loc ºedinþa consiliului local, la care am

participat ºi noi, membrii grupului «Tinerii în acþiune!».

Le-am explicat consilierilor în ce constã problema noastrã

ºi le-am povestit despre acþiunile întreprinse pânã atunci.

Consilierii ne-au promis sprijinul lor.

Împreunã cu mai mulþi colegi am început reparaþia drumului

cu puterile proprii: am nivelat gropile existente. La numai

câteva zile, ploile au spãlat pietriºul pus de noi ºi gropile

de pe drum ºi au cãscat din nou hãul. Ne-am întristat,

dar nu am cedat.

Am desfãºurat o întreagã campanie de informare în sat. Le-am

amintit funcþionarilor de la primãrie ºi de la raion cã ne-au
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Opiniile beneficiarilor:

Ecaterina, s. Caracui: �Pãrerea noastrã este apreciatã.

Am aflat mai multe despre drepturile copiilor ºi asta îmi dã

încredere în forþele proprii, am devenit mai comunicabili,

mai serioºi, mai generoºi, ºi-i ajutãm pe cei mai slabi.�

Vasile, s. Caºcalia: �Am învãþat sã avem încredere unul

în altul ºi asta ne dã putere sã rezolvãm anumite probleme

cu care se confruntã tinerii din localitate.�

Elena, s. Cetireni: �Am devenit mai uniþi, mereu în acþiune,

nu aºteptãm sã ne rezolve cineva problemele noastre.�

Liliana, s. Cioara:  �Am constatat cã nu prea au efect mesajele

scrise, ci discuþiile. Atunci când mergem ºi vorbim direct cu

oamenii, ei ne ascultã ºi ne înþeleg. Am devenit mai îndrãzneþi.

Putem discuta cu cei maturi.�

Ludmila, or. Ialoveni: �Am învãþat ce înseamnã forþa unei

echipe. Când suntem mai mulþi ºi uniþi, putem sã realizãm

multe lucruri bune pentru noi ºi pentru comunitate,

chiar dacã suntem copii.�

Andrei, s. Mãlãieºti: �Am înþeles cã suntem capabili

sã rezolvãm o problemã ºi i-am fãcut ºi pe cei maturi

sã aibã încredere în noi.�

Diana, s. Ustia: �Eu sunt micã, dar am devenit îndrãzneaþã ºi

hotãrâtã. Nu mã tem sã merg la primarul satului ºi sã discut cu

el despre problemele localitãþii noastre. Împreunã cu ceilalþi

colegi am devenit o forþã, putem rezolva multe lucruri

ºi face mult bine.�

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

UNICEF Moldova � 13 964,07 USD

Guvernul Statelor Unite ale Americii � 13 860,00 USD

Organizaþia Suedezã Radda Barnen (Salvaþi Copiii) � 2 023,62 USD
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Scurtã prezentare

Ajuns la cea de-a patra ediþie în anul 2003, Programul de Granturi Mici pentru
grupuri de iniþiativã ale tinerilor a avut ca scop susþinerea iniþiativelor locale
ale tinerilor ºi oferirea de oportunitãþi acestora pentru o participare eficientã
în rezolvarea problemelor care îi afecteazã.

În anul 2003 la concurs au participat 103 proiecte elaborate de grupuri de
iniþiativã ale tinerilor, Consilii Locale ale Tinerilor, ONG-uri de tineret, grupuri
de scouþi, colegii de redacþie ale ziarelor ºcolare din toate regiunile Moldovei.
Dintre acestea 40 au fost selectate pentru finanþare cu un buget total de
148 873 MDL (circa 11500 US$). Activitãþile conþinute de proiectele finanþate
au fost organizate în perioada aprilie � noiembrie.

Obiectivele proiectului

Pe parcursul anului 2003:

De a susþine 33 de iniþiative locale ale tinerilor care le vor oferi oportunitãþi

de realizare a dreptului la participare.

De a dezvolta tinerilor cunoºtinþe ºi abilitãþi necesare pentru rezolvarea

problemelor comunitare ºi participarea eficientã la procesele de luare a deciziilor

ºi elaborare a politicilor în comunitãþile lor.

De a promova dezvoltarea durabilã a acestor iniþiative ale tinerilor prin

dezvoltarea capacitãþii lor de organizare a comunitãþii ºi colaborare cu

autoritãþile.

  GRANTURI MICI PENTRU SUSÞINEREA INIÞIATIVELOR LOCALE ALE TINERILOR

Rezultate

40 grupuri de iniþiativã, incluzând 450 tineri, au fost susþinute financiar,

logistic ºi informaþional pentru desfãºurarea activitãþilor lor.

Membrii grupurilor de iniþiativã au devenit mai activi social, ºi-au dezvoltat

deprinderi de management al proiectelor comunitare ºi au stabilit relaþii de

parteneriat cu actorii din comunitate.

Activitãþile grupurilor de iniþiativã ale tinerilor au avut ca beneficiari 8130

tineri ºi 680 adulþi ºi au inclus diverse activitãþi:

Informarea copiilor ºi tinerilor privind drepturile
ºi responsabilitãþile lor, modul sãnãtos de viaþã, problema
traficului de fiinþe umane ºi consecinþele lui.

Dezvoltarea la tineri a deprinderilor de viaþã.

Instruirea tinerilor jurnaliºti, elaborarea ºi editarea ziarelor
ºcolare, a emisiunilor TV ºi radio despre problemele tinerilor.

Organizarea competiþiilor de dezbateri.

Organizarea activitãþilor sportive, de turism.
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Istorie de succes

�De la un ziar pentru tinerii din liceu � la unul pentru
toatã localitatea� este cel mai mare succes al tinerilor
din s. Lãpuºna, r-nul Hânceºti

�Ne-am constituit ca grup de iniþiativã atunci când am observat

cã avem nevoie de informaþie despre ceea ce se petrece în

ºcoalã, în sat ºi chiar în þarã. Am aflat despre Programul de

Granturi Mici al CIDDC ºi ne-am gândit cã ar oferi

oportunitatea pentru a soluþiona problema accesului limitat

la informaþie prin susþinerea editãrii ziarului �21 Plus�. Am

elaborat proiectul, colaborând cu Agenda Localã 21, primarul

satului, punctul medical, profesorii din liceu ºi am obþinut 3900

lei pentru editarea ziarului.

Acum tinerii din sat sunt interesaþi de fiecare datã sã ia

urmãtorul numãr. Vin chiar cu articole sã le publicãm ºi ne spun

cã au o pãrere despre una sau alta. ªi persoanele de la primãrie

citesc ziarul, medicii la fel � se fac cunoscuþi cu problemele

tinerilor, vãd viziunea noastrã asupra lucrurilor. Prin intermediul

ziarului medicii, primarul ºi alþi oameni din sat informeazã

tinerii. De exemplu: ne roagã sã scriem despre medicina prin

asigurare sau despre faptul cã a fost ziua de luptã contra

tuberculozei, sau despre salubrizarea localitãþii. Astfel, noi am

devenit de la un ziar pentru tinerii din organizaþie

ºi din liceu, la un ziar local de tineret, care este citit

foarte mult ºi de adulþi.

Participarea la proiect ne-a ajutat sã acumulãm multã

experienþã, sã cunoaºtem mulþi oameni, sã participãm

la diferite seminare, sã ne implicãm ºi în procesul de luare

a deciziilor la nivel local.�
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Opinile beneficiarilor:

Oxana, s. Petreºti : �Am cãpãtat o vastã experienþã

în organizarea ºi evaluarea proiectului�.

Liliana, s. Borogani: �Avem dorinþa de a ajuta alþi copii,

ne-am trezit interesul pentru a realiza ºi alte proiecte�.

Ana, s. Seliºte: �Ne-am învãþat sã avem spirit de echipã�.

Cristina, or. Chiºinãu: �Am cãpãtat încredere în propriile

posibilitãþi ºi în faptul cã suntem capabili de a face lucruri utile�.

Nina, s. Lãpuºna: �Am stabilit relaþii de parteneriat cu

persoanele din comunitate, primãria, agenþii economici�.

Galina, or. Nispreni: �Profesorii claselor primare au fost

mulþumiþi de activitãþile organizate de tinerii formatori în cadrul

taberei de varã ºi i-au invitat sã predea lunar ore de sãnãtate

pentru elevii claselor mici�.

Alexandrina, s. Mândreºti: �Comunicare noastrã a devenit

mai lejerã, contactul cu persoanele din diferite medii

se efectueazã mai uºor�.

Ion, s. Susleni: �Am învãþat sã fim mai responsabili faþã de

activitãþile pe care le organizãm ºi faþã de alegãtorii noºtri�.

Inga, s. Moleºti: �Încadrarea elevilor în activitãþile organizate

de membrii grupului nostru de iniþiativã au avut drept rezultat

fortificarea relaþiilor de colaborare între elevi�.

Inga, or. Cahul: �Acþiunile proiectului au contribuit la

dezvoltarea toleranþei elevilor unii faþã de alþii�.

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

UNICEF Moldova - 11 245,60 USD

Organizaþia Suedezã
Radda Barnen (Salvaþi Copiii) - 21 268,26 USD
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Scurtã prezentare

Parlamentul Copiilor a fost primul model de participare a copiilor ºi tinerilor la
nivel naþional din Moldova. Prin intermediul acestui proiect s-a reuºit
diseminarea informaþiei cu privire la drepturile copilului pe scarã naþionalã.
Tinerii parlamentari au constituit un prim imbold pentru iniþierea unor activitãþi
pentru semenii din comunitãþile lor. Ajuns la cea de-a patra ediþie în anul
ºcolar 2002 � 2003, Parlamentul Copiilor a oferit timp de patru ani posibilitatea
pentru circa 450 copii ºi tineri sã participe la o adevãratã ºcoalã a democraþiei.

Obiectivele proiectului

Promovarea prevederilor Convenþiei ONU privind Drepturile Copilului

printre copii ºi tineri.

Sprijinirea ºi încurajarea structurilor pluraliste, democratice ºi reprezentative

ale copiilor ºi tinerilor la nivel local ºi naþional, ca forme de participare la viaþa

comunitãþii.

Promovarea conceptului muncii de voluntariat printre copii ºi tineri ca o

modalitate de participare la dezvoltarea socialã.

Rezultate

La ediþia a patra a Parlamentului Copiilor au participat 111 copii ºi

adolescenþi cu vârsta de 11-15 ani din toate regiunile Moldovei. 71 dintre

aceºtia au venit din localitãþile rurale, 11 din instituþii rezidenþiale, 14 au

reprezentat minoritãþile naþionale, iar 2 participanþi fiind cu necesitãþi speciale.

Din toþi participanþii 68% constituie fetele ºi 32% bãieþii.

  PARLAMENTUL COPIILOR

15 voluntari ºi-au dezvoltat abilitãþile de lucru cu copiii / tinerii, au cãpãtat

experienþã în aplicarea metodelor interactive, au aplicat în practicã cunoºtinþele

pedagogice obþinute la facultate ºi s-au autoafirmat.

Deputaþii juniori au devenit persoane resurse în comunitãþile lor, fiind

capabili sã transmitã semenilor cunoºtinþe ºi informaþii privind drepturile ºi

responsabilitãþile copilului, drepturile omului, identificarea ºi soluþionarea

problemelor comunitare, promovarea unui mod sãnãtos de viaþã etc.

Activitãþile desfãºurate de deputaþii juniori au contribuit la promovarea

drepturilor copiilor, conceptului muncii de voluntariat ºi la schimbarea opiniei

publice în sensul acceptãrii copiilor ºi tinerilor ca cetãþeni activi ai societãþii.
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Istorie de succes

La sesiunea de toamnã în 2002 deputaþii juniori au
discutat fenomenul maltratãrii copiilor ºi au adoptat
Declaraþia �Un NU mare pentru maltratare� care a fost
expediatã tuturor instituþiilor responsabile de protecþia
copilului ºi surselor de informare în masã.

Declaraþia Parlamentului Copiilor
�Un NU mare pentru maltratare�

Noi, Parlamentarii Juniori, declarãm maltratarea o barierã în

calea dezvoltãrii normale a copilului. Aceastã problemã se

manifestã mai des prin: discriminarea copilului în toate formele,

abuzul fizic, emoþional ºi sexual în ºcoalã, familie, stradã,

neglijarea copilului în mediul sãu de dezvoltare, propagarea

violenþei în mass-media, desconsiderarea opiniei copilului.

Considerãm cã premisele acestor probleme sunt: lipsa

informaþiei despre abuz ºi efectele lui, indiferenþa autoritãþilor

în privinþa acestei probleme, neorganizarea timpului liber ºi

neºcolarizarea copiilor, necunoaºterea modalitãþilor de apelare

la organele competente, frica de raportare despre cazurile de

abuz, nerespectarea reciprocã între copii, moºtenirea viciului

din generaþie în generaþie.

În legãturã cu acestea, credem cã problema maltratãrii poate

fi soluþionatã prin: informarea copiilor ºi adulþilor despre

problema maltratãrii ºi consecinþele ei, crearea unei linii

telefonice pentru acordarea ajutorului victimelor maltratãrii,

integrarea copiilor maltrataþi în societate, atenþionarea

organelor de stat asupra problemei maltratãrii copiilor.

Studiind aceastã problemã, am ajuns la concluzia cã numai

cooperând cu întreaga societate, vom putea preveni

maltratarea  ºi evita efectele ei � E SOARE CÎND NU E

MALTRATARE.
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Ana, s. Sipoteni: �Tot ceea ce am învãþat la Parlamentul

Copiilor am încercat sã transmit colegilor mei, împreunã

cu care am realizat un ziar de perete la noi în ºcoalã pentru

a soluþiona problema accesului limitat la informaþie

pentru copii ºi tineri�

Virginia, s. Japca: �La început eram intimidaþi

de faptul cã opinia noastrã nu va fi promovatã. Acum ºtim cã

fiecare are opinia sa ºi ne-o exprimãm atunci când considerãm

cã e bine ºi suntem mai responsabili decât la început�

Liliana, s. Borogani: �Activitãþile din cadrul Parlamentului

Copiilor m-au ajutat sã-mi dezvolt abilitãþile de prezentare,

comunicare ºi sã învãþ cum pot tinerii sã schimbe comunitatea

spre bine�

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

Organizaþia Suedezã
Radda Barnen (Salvaþi Copiii) �  7 320,00 USD

Opiniile beneficiarilor

Dorina, s. Hiliuþi: �Parlamentul Copiilor m-a ajutat

sã-mi exprim mai bine gândurile, sã am curaj sã spun ceea ce

gândesc. Am format un Parlament al Copiilor în ºcoala mea�

Victoria, or. Edineþ: �Sunt deputat junior ºi, în cadrul primei

sesiuni a Parlamentului Copiilor, am învãþat multe lucruri

interesante ºi utile despre democraþie, drepturile copilului etc.,

dar cel mai important este faptul cã am învãþat sã comunic

liber, sã-mi exprim opiniile fãrã fricã, cãci ele sunt ascultate�

Cristina, or. Glodeni: �Ca rezultat al proiectului Parlamentul

Copiilor am devenit mai informatã, mai prietenoasã ºi mai

deschisã în relaþiile cu colegii, iar atitudinea mea faþã de

problemele copiilor a devenit mult mai serioasã�

Dragoº, or. Sângerei: �Parlamentul Copiilor ne-a ajutat sã învãþãm

sã ne exprimãm opiniile, sã colaborãm eficient ºi sã acþionãm atât

la nivelul comunitãþilor noastre, precum ºi la nivel naþional�
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Scurtã prezentare

Proiectul a fost lansat de CIDDC în iunie 2002, ca un rãspuns la rãspândirea
cu paºi rapizi, în special în rândurile tinerilor, a infecþiei cu virusul imuno-
deficienþei umane (HIV) ºi alte infecþii cu transmitere sexualã (ITS), fenomen
considerat, în rezultatul Campaniei �Spune DA pentru Copii!�, ca fiind a
doua problemã majorã cu care se confruntã tinerii ºi copiii din Moldova.

Proiectul a fost destinat tinerilor, care, datoritã dezvoltãrii fizice ºi psihice in-
tense a organismului, experimentãrii cu propria sexualitate, receptivitãþii la
influenþele din exterior, în special a celor parvenite de la semeni, îºi pot dezvolta
deprinderile de viaþã necesare pentru un comportament responsabil mult mai
uºor decât adulþii. Metoda educaþiei de la egal la egal utilizatã în cadrul
proiectului a constituit o componentã pilot a unui astfel de proiect în Moldova.

Obiectivele proiectului

Crearea pe parcursul unui an a unei reþele din 11 echipe de educatori

de la egal la egal, capabili sã transmitã semenilor cunoºtinþe adecvate

despre HIV/SIDA, ITS ºi practici protejate.

Informarea a 48 000 de adolescenþi ºi tineri cu vârsta cuprinsã  între

14-17 ani despre cãile de transmitere ºi metodele de prevenire a HIV/SIDA

ºi altor  ITS ºi dezvoltarea la aceºtia a deprinderilor de prevenire.

Rezultate

A fost creatã Reþeaua educatorilor de la egal la egal, în cadrul cãreia au

fost instruiþi 348 tineri din 11 comunitãþi � capabili sã transmitã semenilor

cunoºtinþe ºi deprinderi adecvate despre HIV/SIDA, ITS ºi practici protejate.

45 959 adolescenþi ºi tineri, precum ºi 585 adulþi (pãrinþi, profesori, lideri

comunitari etc.) au fost informaþi despre pericolul ºi cãile de transmitere a

HIV/SIDA ºi ITS, comportamentele riscante, metodele de protecþie, viaþa

persoanelor infectate / afectate.

A fost creatã Asociaþia Tinerilor Formatori din Moldova care are ca scop

prevenirea rãspândirii HIV/SIDA ºi altor ITS în rândul adolescenþilor ºi tinerilor

din Moldova prin instruire ºi formare de formatori, acces la informaþie ºi

încurajarea atitudinii tolerante.

Au fost elaborate, editate ºi distribuite 64 500 exemplare de materiale

informative în domeniul HIV/SIDA ºi ITS:

30 000 exemplare ale pliantului �Întrebãri ºi rãspunsuri
despre HIV/SIDA�

25 000 exemplare ale pliantului �Infecþiile Transmisibile Sexual�
(în limbile românã ºi rusã)

8 000 exemplare ale pliantului �Informaþii despre HIV/SIDA�
(elaborat de echipa de educatori de la egal la egal
din s. Bobeica, r-nul Hânceºti)

1 000 exemplare ale Ghidului Educatorului de la Egal la Egal
(conþine informaþii, activitãþi ºi modele de desfãºurare a unui
training de prevenirea HIV/SIDA)

500 exemplare ale pliantului �Solidaritate� (elaborat de echipa
de educatori de la egal la egal din mun. Bãlþi)
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Istorie de succes

Grupul de educatori de la egal la egal din com. Bobeica,
r-nul Hânceºti elaboreazã materiale informative
pentru semenii lor

�Atunci când am fost anunþaþi de CIDDC despre organizare

campaniei de Prevenire a HIV/SIDA în fiecare localitate din

proiect, am decis sã ne implicãm cât mai activ, ba mai mult

chiar, sã ne încercãm norocul ºi la concursul de design a unui

pliant cu subiectul Prevenirea HIV/SIDA. Aceasta s-a dovedit

a fi una din experienþele noastre cele mai reuºite

în cadrul proiectului.

Crearea pliantului ne-a oferit oportunitatea sã lucrãm

eficient în echipã, sã comunicãm cu adulþii ºi cu semenii noºtri,

care ne-au ºi dat foarte multe idei despre ceea ce trebuie

sã conþinã pliantul ºi cum ar trebui sã arate.

Pliantul �Informaþii despre HIV/SIDA� elaborat de noi a fost

editat de cãtre CIDDC în numãr de 8 000 exemplare. Acum,

la organizarea seminarelor, avem o credibilitate mai mare în

faþa tinerilor, pentru cã utilizãm pliantul elaborat de noi. Tinerii

ne spun cã informaþia prezentatã este foarte accesibilã pentru

ei, iar forma pliantului îi atrage sã-l citeascã.

Chiar ºi profesorii din liceu ºi alþi adulþi ne acordã mai multã

încredere ºi ne invitã sã organizãm lecþii de educaþie pentru

sãnãtate la orele de clasã. ªi alte grupuri de educatori

de la egal la egal utilizeazã pliantul elaborat de noi la

organizarea seminarelor.�
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Opiniile ale beneficiarilor

Mariana, s. Bieºti: �Înainte credeam cã HIV/SIDA este o boalã,
o problemã a oamenilor sãraci, nu este problema mea
ºi nu trebuie sã-mi fac griji. Acum ºtiu cã HIV/SIDA este
ºi problema mea, a tuturor.�

Mihai, s. Bobeica: �Înainte credeam cã HIV/SIDA se transmite
doar pe cale sexualã, dar acum ºtiu cã ea are mai multe
cãi de transmitere.�

Viorica, s. Bobeica: �Înainte credeam cã homosexualii
sunt niºte specii de animale, dar acum ºtiu cã sunt
persoane atrase de cineva de acelaºi sex.�

Aurica, or. ªtefan-Vodã: �Înainte credeam cã abstinenþa
înseamnã a te duce la mãnãstire ºi sã nu ai contact cu lumea,
acum ºtiu cã aceasta este cea mai sigurã cale de a nu te
infecta cu virusul HIV.�

Ion, or. Cãlãraºi: �Înainte consideram cã persoanele HIV
infectate trebuie respinse, izolate, îi uram ºi neglijam existenþa
lor, acum cred cã sunt ºi ei oameni, iar noi trebuie sã-i
acceptãm aºa cum sunt ºi sã-i ajutãm sã facã faþã bolii.�

Andrei, or. Leova: �Înainte consideram cã prezervativul

este un mod ruºinos de a te proteja, doar cei desfrânaþi

îl pot folosi, acum cred cã el te poate proteja, în cazul

când e folosit corect.�

 Nadejda, or. Nisporeni: �Înainte consideram cã a informa

despre pericolul HIV/SIDA este o ruºine ºi nici nu mã puteam

imagina în postura de formator. Acum sunt mândrã, deoarece

simt setea de informaþie a celor din jur ºi ºtiu cã pot

sã o potolesc.�

Iulia, or. Ungheni: �Înainte consideram cã a comunica cu

partenerul despre sex este o ruºine ºi cã el va crede ceva urât

despre mine. Acum relaþia mea este mai strânsã, þin cont de

dorinþa partenerului ºi totul se leagã de la sine!�

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

UNICEF Moldova - 28 485,31 USD
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Scurtã prezentare

În lumea modernã, teatrul nu mai este destinat doar câtorva oameni. Este
folosit pentru a face oamenii sã înþeleagã realitatea societãþii ºi cum ar putea
sã o transforme în mai bine. Teatrul Social nu spune oamenilor ce sã facã, dar
îi întreabã ce vor ei sã facã pentru a preveni sau rezolva dificultãþile apãrute.
Se distinge de teatrul-artã sau comercial, pentru cã încearcã sã �distrugã�
caracterul profesionist al teatrului, rupând bariera actor�spectator, ºi nu are
ca finalitate produsul estetic, ci interacþiunea cu publicul. Este o activitate în
care se poate implica oricine ºi nu doar o prerogativã a celor talentaþi.

În anul 2003 a fost reluat turneul Forumului Teatral Deschis �Priveºte! SIDA
te priveºte!� în cadrul proiectului �Acþioneazã împotriva SIDA: azi în scenã,
mâine în viaþã!�, care are scopul de a preveni rãspândirea HIV/SIDA în rândurile
adolescenþilor ºi tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a-ºi dezvolta deprinderi
de viaþã, atitudini responsabile ºi modele de comportament sãnãtos, prin
intermediul tehnicilor creative ale teatrului social.

Obiectivele proiectului

Desfãºurarea, timp de 10 luni, a Teatrului Social în diferite instituþii de

învãþãmânt ºi tabere de varã în 100 comunitãþi din Moldova, inclusiv partea

stîngã a Nistrului ºi Gãgãuzia.

Promovarea comportamentului responsabil ºi cultivarea deprinderilor de

viaþã sãnãtoasã la 30 000 adolescenþi ºi tineri cu vârsta cuprinsã între 13�21

ani ºi 2 000 adulþi (profesori, pãrinþi, funcþionari publici, lucrãtori de tineret

etc.) prin informarea lor despre HIV/SIDA ºi participarea la Teatrul Social.

  FORUMUL TEATRAL DESCHIS �PRIVEªTE! SIDA TE PRIVEªTE!�

Rezultate

32 de spectacole ale Teatrului Social au fost organizate în anul 2003

(proiectul va fi continuat în 2004).

5264 adolescenþi ºi tineri ºi 216 adulþi (profesori, pãrinþi, lucrãtori de tineret

etc.) s-au implicat în acþiunea scenicã a Forumului Teatral Deschis �Priveºte!

SIDA te priveºte!�, fiind informaþi despre cãile de transmitere, metodele de

protecþie, abuzul de substanþe.

Ei ºi-au format atitudini ºi comportamente responsabile ºi tolerante faþã

de persoanele afectate.

30 000 exemplare ale pliantului �HIV/SIDA, cum te protejezi?� au fost

elaborate, publicate ºi distribuite.

Opinia publicã a fost sensibilizatã vis-a-vis de problema HIVSIDA ºi

familiarizatã cu metoda Forumului Teatral.
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Opiniile beneficiarilor:

Tatiana, or. ªtefan Vodã: �Am aflat despre aceastã boalã acum

vreo trei-patru ani din presã ºi de la televiziune. Ceea ce am

aflat nou la acest spectacol a fost cã oamenii cu HIV sunt

respinºi de societate ºi izolaþi. Niciodatã nu am crezut cã ei

prezintã un pericol pentru ceilalþi. Am cunoscut mai multe

persoane infectate cu HIV la Soroca, vara, în vacanþã. Erau

consumatori de droguri ºi au luat virusul folosind seringi

comune. Am comunicat cu ei, ne-am împrietenit ºi niciodatã nu

m-am simþit în pericol. Eram o verigã de legãturã între ei ºi cei

din jur. Am observat cã aceºti oameni sunt nefericiþi, nu au

prieteni ºi nu are cine sã-i înþeleagã. Am încercat sã intru în

pielea lor ºi am înþeles cã nu e normal sã fie respinºi.�

Vadim, s. Tomai: �Au fost multe imagini care se memorizeazã

foarte bine. Actorii au reuºit sã ne transmitã informaþia ºi cel

mai important mesaj al spectacolului, cel de susþinere a

persoanelor infectate. Dacã aº fi actor, aº transmite aceleaºi

mesaje, pentru cã spectacolul a fost foarte bun. Cu toate cã

parcã sunt destul de informat, am aflat ºi unele lucruri noi. Nu

ºtiam doar cã HIV nu se transmite prin sãrut.�

Elena, or. Orhei: �Am venit aici pentru cã mã intereseazã acest

subiect. Mi-au plãcut mult actorii, care au jucat foarte natural,

mesajul lor a fost înþeles de public. Toþi oamenii, întreaga societate

trebuie sã-i ajute pe cei afectaþi. Dacã aº fi actriþã, le-aº spune

oamenilor sã nu fie indiferenþi. Pe noi ne intereseazã cum sã

deosebim o dragoste falsã de una adevãratã, dacã e bine sau nu sã

ai relaþii sexuale pânã la cãsãtorie. Majoritatea colegilor mei sunt de

pãrere cã poþi sã faci sex ºi înainte de cãsãtorie. Eu zic cã-i important

sã fii responsabil. Responsabilitatea trebuie sã fie principiul pe care

se bazeazã familia.�

Vlad, s. Bieºti: �Dacã aº putea transmite tuturor un mesaj,

aº spune �Informaþi-vã! Informaþia înseamnã totul�. Un

seropozitiv ar putea fi potrivit pe post de moderator într-un

program de educaþie. Sã informeze oamenii despre cãile

de transmitere a virusului, sã explice prin exemplul lui

care sunt consecinþele infectãrii.�

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

Ambasada Olandei la Kiev � 20 408,15 USD



22

     CIDDCCIDDCCIDDCCIDDCCIDDC
RAPORT ANUAL

200 3200 3200 3200 3200 3 DOMENII de INTERVENÞIE în 2003

Prevenirea
traficului de
fiinþe umane

Prevenirea
traficului de
fiinþe umane



23

     CIDDCCIDDCCIDDCCIDDCCIDDC
RAPORT ANUAL

       20032003200320032003  RAPORTUL PRIVIND TRAFICUL DE COPII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Scurtã prezentare

Problema traficului de copii se înscrie într-o arie mai largã, a traficului de fiinþe
umane. Amploarea pe care a cãpãtat-o fenomenul l-a transformat într-o
adevãratã problemã socialã, ceea ce a determinat alegerea acestuia drept
obiect al studiului realizat de CIDDC.

Studiul privind traficul de copii din Moldova a fost efectuat de CIDDC în
perioada ianuarie � martie 2003 în scopul de a evalua gradul de reglementare,
investigare a problemei traficului de copii în Moldova ºi rolul organizaþiilor
guvernamentale ºi neguvernamentale în eliminarea fenomenului.

Cercetarea a adoptat o strategie de investigare transversalã, centratã pe
surprinderea ºi evidenþierea caracteristicilor fenomenului traficului de copii în
Republica Moldova.

Studiul este o componentã a Raportului Regional privind traficul de copii în
Europa de Sud Est ºi Þãrile Baltice, proiect implementat de Organizaþia Salvaþi
Copiii, România.

Obiectivele studiului

Identificarea contextului social, economic, politic, cultural al traficului, a

factorilor care determinã traficul copiilor ºi a modalitãþilor de racolare a

victimelor.

Elaborarea unor recomandãri în vederea facilitãrii proceselor de prevenire

ºi combatere a traficului de copii.

Rezultatele studiului

Factorii principali care favorizeazã traficul de copii în Republica Moldova

sunt: sãrãcia, ºomajul, oportunitãþi insuficiente pentru generaþiile tinere, nivelul

slab de educaþie ºi de culturã juridicã a populaþiei, insuficienþa deprinderilor

de viaþã ale tinerilor, lipsa unor strategii naþionale ºi regionale de migraþie ºi

de combatere a traficului.

Legislaþia existentã la momentul actual în RM nu este suficientã pentru

soluþionarea întregului ansamblu de probleme legate de traficul de fiinþe

umane. Chiar dacã fenomenul traficului de fiinþe umane este incriminat de

prevederile legale, legislaþia nu conþine prevederi privind acþiunile de prevenire,

precum ºi standardele serviciilor acordate victimelor pentru a asigura

reintegrarea acestora în societate, mecanismele de cooperare dintre organele

puterii de stat ºi organizaþiile neguvernamentale.

Serviciile de prevenire a traficului ºi reabilitare a victimelor sunt prestate în

mare parte de sectorul neguvernamental. Nu existã studii ºi analize multilaterale

ale fenomenului traficului de copii, statisticile sunt aproximative sau nu existã.

Acþiunile de combatere a traficului nu sunt întotdeauna coordonate între actorii

responsabili de acestea ºi poartã, de cele mai multe ori, un caracter sporadic.

În scopul îmbunãtãþirii eforturilor de prevenire ºi combatere a traficului de

copii, au fost formulate urmãtoarele recomandãri:

dezvoltarea reþelelor anti-trafic internaþionale ºi naþionale
ºi crearea unitãþilor specializate ale poliþiei ºi echipelor
de procurori pentru implementarea corectã
ºi îmbunãtãþirea legislaþiei,
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concentrarea eforturilor la diminuarea sãrãciei ºi la elaborarea
de programe de dezvoltare a antreprenoriatului, îndeosebi
pentru tineri în localitãþile rurale,

elaborarea cadrului legislativ care ar permite reglementarea
acþiunilor de prevenire ºi reabilitare a victimelor traficului,

servicii de prevenire axate pe informarea despre pericolul
traficului, precum ºi desfãºurarea activitãþilor adiþionale
ºi extracurriculare care sã fie lansate pentru a întãri încrederea
tinerilor în propriile forþe ºi pentru îmbunãtãþirea participãrii
acestora în societate,

serviciile de reabilitare trebuie sã fie oferite de echipe
multidisciplinare de specialiºti bine pregãtiþi ºi sã fie elaborate
pe baza evaluãrii individuale a necesitãþilor victimei.

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

Organizaþia Salvaþi Copiii România
(Global March Against Child Labour) � 900 USD
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   TRAFICULUI DE FIINÞE UMANE � PROGRAM PENTRU GIMNAZII INTERNAT (PROIECT-PILOT)

Scurtã prezentare

Proiectul �Dezvoltarea deprinderilor de viaþã pentru prevenirea ºomajului ºi a
traficului de fiinþe umane� a fost pilotat în perioada februarie � iulie 2003 în 8
gimnazii de tip internat din republicã: Cahul, Cãzãneºti, Cãrpineni, Fãleºti, Leova,
Orhei, Strãºeni, Ungheni.

Acest proiect este adresat elevilor din gimnaziile internat. În timpul aflãrii sale în
instituþii, aceºti copii ºi tineri au posibilitãþi limitate de dezvoltarea a abilitãþilor
necesare pentru o viaþã independentã dupã absolvire. Din aceastã cauzã ei
întâmpinã dificultãþi de integrare în societate ºi sunt supuºi unui risc sporit de
ºomaj ºi trafic de fiinþe umane, precum ºi altor riscuri sociale ºi de sãnãtate.

Astfel, ne-am propus sã elaborãm ºi sã pilotãm un model de program educativ
bazat pe dezvoltarea deprinderilor de viaþã pentru copii ºi adolescenþi din instituþii
pentru a preveni / reduce riscul traficului ºi a ºomajului.

Obiectivele proiectului-pilot

21 educatori din gimnaziile internat implicate în proiectul pilot:

sã integreze în procesul educaþional dezvoltarea deprinderilor de viaþã ca
mijloc de facilitare a integrãrii sociale a tinerilor;

sã utilizeze metode interactive bazate pe abordarea pozitivã a copilului,
care încurajeazã participarea ºi dezvoltarea acestuia;

860 elevi ai claselor a VIII-a ºi a IX-a din gimnaziile internat implicate în proiect:

sã manifeste responsabilitate faþã de propria persoanã ºi sãnãtate precum
ºi în relaþia cu alte persoane;

sã demonstreze abilitãþi de a face faþã cerinþelor vieþii sociale independente.

Rezultate

25 educatori ºi 10 voluntari ai CIDDC, ºi-au dezvoltat abilitãþi de formatori în
domeniile: drepturile copilului, încrederea ºi stima faþã de sine, abilitãþi de comunicare
asertivã ºi soluþionare constructivã a conflictelor, abilitãþi de colaborare ºi lucru în
echipã, modul sãnãtos de viaþã, orientare profesionalã, deprinderi privind obþinerea
unui loc de muncã, cadru legal de angajare în câmpul muncii, iniþierea unei afaceri.

575 elevi din clasele VIII-a ºi a IX-a din cele 8 gimnazii internat implicate în
proiectul pilot au participat la un curs de activitãþi de dezvoltare a deprinderilor
de viaþã. Ei au obþinut cunoºtinþe ºi ºi-au dezvoltat abilitãþi în urmãtoarele domenii:
comunicare ºi soluþionare a conflictelor, lucru în echipã, drepturile copilului,
orientarea ºcolarã ºi profesionalã, prevenirea traficului de fiinþe umane,
managementul personal al timpului ºi al banilor.

303 absolvenþi ai ºcolilor internat (151 fete ºi 152 bãieþi) au participat la
ªcoala de Primãvarã la care ºi-au consolidat cunoºtinþele ºi abilitãþile dezvoltate la
activitãþile de dezvoltare a deprinderilor de viaþã organizate la ei în ºcoli, precum
ºi ºi-au dezvoltat noi deprinderi în domeniile: luarea deciziilor ºi comportament

responsabil, prevenirea HIV/SIDA ºi a ITS, managementul emoþiilor ºi al stresului.

Participanþii la ªcoala de Primãvarã au utilizat cunoºtinþele ºi abilitãþile

dezvoltate ºi au realizat activitãþi cu semenii în timpul liber.

Ei ºi-au sporit încrederea ºi stima faþã de sine, semeni ºi educatori, au

devenit mai îndrãzneþi ºi mai deschiºi.

În baza experienþei din faza de pilotare, proiectul a fost dezvoltat,

îmbunãtãþit cu elemente noi. Începând cu august 2003 proiectul s-a extins ºi

actualmente este implementat în 11 ºcoli internat.
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Opiniile educatorilor:

Ana Turculeþ, gimnaziul internat Cãzãneºti: �Activitãþile reuºesc
numai dacã relaþiile dintre educator ºi tineri sunt bazate pe
încredere ºi respect reciproc.�

Petru Negru, gimnaziul internat Orhei: �Prin activitãþile
desfãºurate în acest proiect am arãtat tinerilor cã soarta
lor nu ne este indiferentã.�

Natalia Oboroc, gimnaziul internat Ungheni: �Acivitãþile
desfãºurate le-a deschis orizontul spre noi încercãri, privesc cu alþi
ochi la viitorul lor. Au devenit mai serioºi, mai responsabili.�

Viorica Rusu, gimnaziul internat Napadova: �Înainte eram
cu copiii foarte severã, asprã, dupã seminare am înþeles cã nu
e greu sã lucrez cu copiii fãrã a fi sever.�

FINANÞATORII ªI CONTRIBUÞIA ACESTORA:

Organizaþia Suedezã Radda Barnen Suedia � 25 690,89 USD

UNICEF Moldova �  21 546,90 USD

Opiniile elevilor:

Andrei,  gimnaziul internat Cãzãneºti: �Când asamblezi o maºinã,

trebuie sã instalezi toate detaliile ca sã meargã. Aºa e ºi viaþa �

trebuie sã ºtim mai multe lucruri ca sã putem merge înainte.�

Sergiu, gimnaziul internat Vãscãuþi: �Eram singur, iar acum am

prieteni, sunt mai înþelept ºi mai conºtient.�

Ion,  gimnaziu internat Vãscãuþi: �Soarta mea era
ca o corabie care nu avea pânzã, iar acum corabia are pânze
ºi eu lupt pentru ceva. Pentru viaþã!�

Maria,  gimnaziul internat Ungheni:

�Anul acesta am înþeles ce îmi rezervã viitorul.�
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Denumirea Firmei de Audit:

S.R.L. �AUDITCONSTANT� - Firmã de audit ºi consulting

Adresa juridicã:

bd. ªtefan cel Mare 1, oficiul 318, MD-2001 Chiºinãu, Republica Moldova

Telefon:

(373-22) 27-44-91

Licenþa:

seria AMMII, nr. 005219, din 3 septembrie 2002, valabilã pânã la 3 septembrie
2007, eliberatã de Camera de Licenþiere a Republicii Moldova

Cod fiscal:

38532015

A efectuat auditul:

Igor CERVONEAC, director-auditor

Auditul a fost planificat ºi  efectuat în conformitate cu cerinþele Standardelor
Naþionale de Audit puse în vigoare prin Legea �Cu privire la activitate de
audit� nr. 729-XIII din 15 februarie 1996 ºi Ordinul Ministerului de Finanþe
nr. 62 din 12 iunie 2000. Conform Cerinþelor Standardului Naþional de Audit
nr. 300 activitatea de audit a fost planificatã ºi efectuatã cu scopul de a acumula
destule dovezi, care dau posibilitatea de a ne confirma încrederea precum cã

rapoartele financiare pe perioada anului 2003 supuse auditului, nu conþin
dovezi ori greºeli însemnate, care ar pune la îndoialã pragul de semnificaþie
ori eroare admisibilã a datelor incluse în rapoartele financiare.

În rezultatul efectuãrii auditului au fost constatate urmãtoarele:

I. Soldul la începutul anului (01 ianuarie 2003) a constituit
18030,95 US$ (250135,04 MDL) - fonduri rãmase din anul 2002.

II. Veniturile din granturile obþinute pe parcursul anului 2003 au
constituit 274134,14 US$ (3775846,40 MDL).

III. Cheltuielile în 2003 au constituit  243 527,05 US$ (3 361 496,75 MDL).

IV. Soldul la sfârºitul anului (31 decembrie 2003) a constituit
48 638,04 US$ (664 484,69 MDL).

Concluzia auditorului:

CIDDC are un control intern adecvat al contabilitãþii. Evidenþa este efectuatã

utilizând sistemul computerizat de contabilitate 1C, versiunea 7.7. Sistemul

de contabilitate poate asigura contabilizarea corectã a fondurilor de la diferiþi

donatori/organizaþii finanþatoare ºi contabilizarea corectã a proiectelor realizate.

Calitatea ºi cantitatea rezultatelor sunt în relaþie rezonabilã cu resursele

investite ºi activitãþile / proiectele, pentru care a fost oferitã finanþare, au fost

implementate.

Rapoartele cu privire la implementarea proiectelor au fost fãcute în

conformitate cu condiþiile stabilite în acordurile respective.
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Nr. Organizaþii donatoare    Venituri Cheltuieli

US$ US$

1. UNICEF Moldova 135 753,45 129 134,88

2. Organizaþia Suedezã Radda Barnen (Salvaþi Copiii) 63 040,89 63 040,89

3. Ambasada Olandei la Kiev 20 408,15 12 880,01

4. Guvernul Statelor Unite ale Americii 13 860,00 12 090,52

5. Banca Mondialã 13 255,00 4 130,76

6. Ambasada Norvegiei la Bucureºti 10 303,00 9 338,20

7. Departamentul Regatului Unit al Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaþionalã (DFID) 7 884,50 4 257,50

8. Fundaþia JANIVO, Olanda 6 951,15 5 976,29

9. ECPAT International 1 778,00 1 778,00

10. Organizaþia Salvaþi Copiii, România 900,00 900,00

TOTAL 274 134,14 243 527,05

Bugetul CIDDC în 2003 (venituri ºi cheltuieli):



30

     CIDDCCIDDCCIDDCCIDDCCIDDC
RAPORT ANUAL

200 3200 3200 3200 3200 3

Consiliul Naþional pentru Protecþia Drepturilor Copilului

Ministerul Educaþiei al Republicii Moldova

Departamentul Tineret ºi Sport al Republicii Moldova

Direcþia Municipiului Chiºinãu pentru Protecþia
Drepturilor Copilului

Direcþiile Raionale Învãþãmânt, Tineret ºi Sport

Administraþia Publicã Localã

Administraþia instituþiilor de învãþãmânt

Facultatea Asistenþã socialã, Sociologie ºi Filosofie
a Universitãþii de Stat din Moldova

Dispensarul Dermato-venerologic

Corpul Pãcii în Moldova

Centrul Internaþional pentru Protecþia ºi Promovarea
Drepturilor Femeii �La Strada�

Organizaþia �Street Law, Inc.,� Washington D.C., S.U.A.

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, România

Organizaþia Salvaþi Copiii, România

Áåëîðóññêîå îáùåñòâåííîå ìîëîä¸æíîå
îáúåäèíåíèå «Íîâûå Ëèöà»
(Asociaþia obºteascã de tineret �Feþele Noi�), Bielorusia

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ó÷èòåëÿ çà
äåìîêðàòèþ è ïàðòíåðñòâî» (Organizaþia de caritate
�Profesori pentru democraþie ºi parteneriat�), Ukraina

PARTENERI

Alianþa ONG-urilor active în domeniul
Protecþiei Sociale a Copilului ºi Familiei (APSCF)

Reþeaua Organizaþiilor din Moldova care activeazã
în domeniul HIV/SIDA, ITS ºi narcomaniei

Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova (CNTM)

Asociaþia �European Youth Exchange� /
Schimb European de Tineret (EYE Moldova)

Centrul Naþional de Resurse pentru Tineri

Societatea Independentã pentru Educaþie
ºi Drepturile Omului (SIEDO)

Asociaþia �Motivaþie� din Moldova

Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului
faþã de Copii (CNPAC)

Centrul Tinerilor Antreprenori din Moldova �Steaua�

Centrul Naþional SIDA

Tinerii pentru Dreptul la Viaþã (filialele Chiºinãu ºi Bãlþi)

Centrul de Sãnãtate pentru Tineri �NEOVITA�

Asociaþia �Familia Sãnãtoasã�

Centrul Sãnãtãþii Femeii �Dalila�

Societatea de Planificare a Familiei din Moldova

ONG-uri locale de tineret
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1. Alexãndreanu Andrei

2. Bãbãnuþã Lucia

3. Belenco Angela

4. Boico Victoria

5. Bounegru Inga

6. Bounegru Veaceslav

7. Bujac Diana

8. Casapu Diana

9. Cãlugãru Corina

10. Cernei Mihaela

11. Chiperi Nadejda

12. Chirtoacã Victoria

13. Ciurac Ana

14. Coadã Nina

15. Culea Oleg

VOLUNTARI

16. Dosca Elena

17. Glinjan Lilia

18. Lâsâi Iulian

19. Luca Veaceslav

20. Mavrodi Corina

21. Moraru Ana

22. Morari Daniela

23. Moºneaga Tatiana

24. Nichifor Cristina

25. Olaru Eleonora

26. Rusu Victoria

27. Popa Elena

28. Selemet Olga

29. Teodorcic Roxana

30. Traci Oxana
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Lista grupurilor locale de iniþiativã ale tinerilor susþinute în cadrul Programului de Granturi Mici

ANEXA I

Nr. Grup, localitate Denumirea proiectului Activitãþi de bazã Lider tânãr/ Adresa completã Telefonul /
Consultant adult e-mail

1. Consiliul Local al Informare pentru Informarea tinerilor din comunitate despre Cuibari Marina s. Musteaþa, (259) 70589
Tinerilor, s. Musteaþa, democraþie ºi o viaþã drepturile ºi responsabilitãþile lor, activitatea Antoci Nadejda MD-5935,
jud. Bãlþi nouã a tinerilor Consiliul Local al Tinerilor (CLT) ºi a APL jud. Bãlþi

prin crearea centrului informaþional, editarea
pliantului CLT ºi a buletinului informativ �Dialog�

2. Grupul de iniþiativã Elevul informat � Instruirea prezentatorilor ºi crearea unui post Cujba Inga s. Moleºti, (268) 55372
�Vocea elevului�, tânãrul dotat de radio în ºcoalã Munteanu MD-6820,
s. Moleºti, jud. Chiºinãu Parascovia jud. Chiºinãu

3. Consiliul Local Tineri, civici Seminare de informare privind drepturile tinerilor; Malic Rodica s. ªercani, (235) 40523;
al Tinerilor, s. ªercani, ºi democraþi Masã rotundã cu reprezentanþi ai APL ºi ONG. Clapaniuc Valeriu MD-4435, 40561; 65297
jud. Orhei jud. Orhei

4. Consiliul Local al Tinerilor, Copiii de azi � a doua Seminare de informare pentru copii ºi pãrinþi Levinþa Elena s. Chiperceni, 45293
s. Chiperceni, jud. Orhei  Arcã a lui Noe despre drepturile copilului; editarea buletinului Veveriþa Maria MD-3518,

informativ �Arca lui Noe�; organizarea concursului jud. Orhei
de desene la tema drepturile copilului

5. Consiliul Local al Tinerilor, Mesagerul Junimii Elaborarea ºi editarea ziarului �Mesagerul Junimii� Sârghi Iulia CLT Peresecina, (235) 47336
s. Peresecina, jud. Orhei Zdrobeu Raisa MD-3541, jud. Orhei

6. Consiliul Local al Tinerilor, Ziarul ºcolar � o tribunã Elaborarea ºi editarea buletinului informativ al CLT Matei Maria s. Vãlcineþ
s. Vãlcineþ, jud. Ungheni spre a-þi exprima opinia Vlad Silvia MD-4441,

jud. Ungheni

7. Grupul de iniþiativã, Scrisori de prietenie Implicarea copiilor cu disabilitãþi din mun. Dubãsari Stepanova Alexandra Str. Lomonosov 31 (245) 37519;
mun. Dubãsari ºi or. Criuleni în activitãþile clubului de dezbateri Stepanova Elena �V�, ap. 2, MD-4500, dr-ecology@

ºi corespondarea cu ei mun. Dubãsari idknet.com
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8. Grupul de iniþiativã, InfoSTAR � un mod de a Elaborarea ºi editarea ziarului ºcolar InfoSTAR Cobâleanu Lucia Str. Nicolae Costin 518231;
Liceul �O. Ghibu�, ne afirma personalitatea Ivaºcu Tamara 63 A, Liceul�O. Ghibu� 516964;
mun. Chiºinãu mun. Chiºinãu 517045;

infostar_md@yahoo.com
lucicob@mail.ru

9. Consiliul Local Un om bine informat Elaborarea ºi editarea buletinului informativ Popescu Ana ªcoala Medie Seliºte, 46299;
al Tinerilor, s. Seliºte, este un om puternic al CLT Cristel Alecu MD-6434,  46234
jud. Ungheni jud. Ungheni

10. Consiliul Local Viaþã fãrã pericol Organizarea unei ºcoli de varã pentru Saviþki Liliana s. Borogani, (238) 56378
al Tinerilor, s. Borogani, promovarea modului sãnãtos de viaþã Saviþki Elena MD-3830,
jud. Lãpuºna jud. Lãpuºna

11. Grupul de iniþiativã, Liceul Clubul de schimb ºi Crearea clubului KORNI; crearea paginii WEB; Moþoc Ala Str. Kolesov 10, ap. 16, (231) 22804;
Teoretic �D. Cantemir�, dezvoltare a ideilor noi editarea pliantului � �Internet-ul, Efimova Valentina mun. Bãlþi gumel@
mun. Bãlþi (KOPHÈ) cum sã-l utilizãm� Gumeniuc Lena, MD-3112 rambler.ru

12. Grupul de iniþiativã, Salut, mã priveºte � Seminare de informare privind drepturile copiilor Dermenji Dina Str. ªtefan cel (239) 22239;
Liceul Teoretic �Ioan Vodã�, informarea copiilor pentru 120 de copii din mun. Cahul Pãvãlache Ion Mare 118, grupde
mun. Cahul privind drepturile lor Liceul Teoretic initiativa02@

�Ioan Vodã�, mun. yahoo.com
Cahul, MD-3900

13. Grupul de iniþiativã Tinerilor � dreptul Elaborarea ºi editarea ziarului pentru tineri Ranlol Lilia Str. Dimitrov 3, ap. 50, (261) 21554;
�Noua generaþie�, de a vota �Noua Generaþie� Terzi Tatiana or. Ceadâr-Lunga, livis@cdr.mold
or. Ciadâr - Lunga MD-6100 UTAG telecom.md

14. Grupul de iniþiativã Informarea � o fereastrã Elaborarea ºi editarea ziarului �Adolescentina� Chelban Viorica Str. Uliþa Mare, (253) 61343;
�Adolescentina�, cãtre lume Culea Ana Liceul Teoretic �M. Eminescu�,
Slobozia-Mare, 61419; Slobozia Mare, adolescentina
jud. Cahul 61274 MD-5320, jud. Cahul @hotmail.com

ANEXA I

Nr. Grup, localitate Denumirea proiectului Activitãþi de bazã Lider tânãr/ Adresa completã Telefonul /
Consultant adult e-mail
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Cahul, MD-3900

13. Grupul de iniþiativã Tinerilor � dreptul Elaborarea ºi editarea ziarului pentru tineri Ranlol Lilia Str. Dimitrov 3, ap. 50, (261) 21554;
�Noua generaþie�, de a vota �Noua Generaþie� Terzi Tatiana or. Ceadâr-Lunga, livis@cdr.mold
or. Ciadâr - Lunga MD-6100 UTAG telecom.md

14. Grupul de iniþiativã Informarea � o fereastrã Elaborarea ºi editarea ziarului �Adolescentina� Chelban Viorica Str. Uliþa Mare, (253) 61343;
�Adolescentina�, cãtre lume Culea Ana Liceul Teoretic �M. Eminescu�,
Slobozia-Mare, Slobozia Mare, adolescentina
jud. Cahul MD-5320, jud. Cahul @hotmail.com
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15. Centrul pentru Tineri ºi voluntari Elaborarea ºi editarea buletinului informativ Câºlari Victor Str. A. Mateevici 20/1, (243) 22095;
Voluntariat Tighina,  �Tineri ºi Voluntari�; organizarea seminarelor Puºca Olga mun. Cãuºeni, vcislaru@
mun. Cãuºeni,  în domeniul drepturilor copilului, prevenirea HIV/SIDA MD-4301, yahoo.com
jud. Tighina pentru membrii a 5 consilii din regiune jud. Tighina

16. Grupul de iniþiativã, Îmbunãtãþirea modului Organizarea seminarelor de consolidare a capacitãþilor Robu Galina ªcoala Medie nr. 3, (264) 23868
ªcoala Medie nr. 3, or. de predare de transmitere a informaþiei pentru educatorii de la Danila Ana str. Varlaam 3, or.
Nisporeni, jud. Ungheni egal la egal în prevenirea HIV/SIDA Nisporeni, MD-6401,

jud. Ungheni

17. Grupul de iniþiativã, CIVITAS Organizarea a 3 competiþii de dezbateri publice Burghelea Xenia Str. ªtefan cel Mare 7, (244) 22344;
or. Cãlãraºi, jud. Ungheni Gorincioi Valeriu or. Cãlãraºi MD-4400, 22084; xiusha@

jud. Ungheni home.ro

18. ONG �Noi pentru tineret�, Fondarea ºi editarea Elaborarea ºi editarea ziarului �21 Plus� Caproº Nina Str. M. Eminescu 14, (234) 51280;
com. Lãpuºna, jud. Lãpuºna ziarului �21 Plus� Rotaru Viorica com. Lãpuºna, 51237; ong-

jud. Lãpuºna npv@free.bg

19. Grupul de Scouþi �Puii de Teatrul de pãpuºi Crearea teatrului de pãpuºi; confecþionarea Macaru Liceul Teoretic 44377;
cerbi�, Mândreºti, marionetelor; vizite de studiu la teatrele de Alexandrina �D. Cantemir�, 44651
jud. Orhei pãpuºi din Chiºinãu Ioxa Eugenia com. Mândreºti,

MD-5825, jud. Orhei

20. Grupul de iniþiativã, ziarul Eu sunt împotriva SIDA Elaborarea ºi editarea ziarului �Carpe diem�; Gãluºcã Vasile Str. Petru Rareº 18, 223585;
�Carpe Diem� Colegiul organizarea seminarelor de prevenire HIV/SIDA; Manuil Svetlana mun. Chiºinãu agroroma
Naþional de Comerþ, crearea Colþiºorului MediaLand în cadrul MD-2033 ntica@hot
mun. Chiºinãu Colegiului Naþional de Comerþ mail.com

21. Grupul de Scouþi �Clio�, Creatorii unei lumi Activitãþi în domeniul scoutismului cu elevii ºcolii Railean Cristina Grupul �Clio�, Liceul 766653
Chiºinãu fãrã prejudecãþi internat nr. 2 din mun. Chiºinãu; crearea unei echipe Prusacov Galina �N. Iorga�, str. Valea

de scouþi în cadrul ºcolii internat nr. 2 Crucii 4/1,
mun. Chiºinãu
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22. Consiliul Local Implicarea directã în Organizarea de seminare pentru tinerii din Ceban Lucica s. Copceac 38174
al Tinerilor, s. Copceac, procesul de luare a localitate în domeniul drepturilor tinerilor, luãrii Caºciuc Elena MD-4217,
jud. Tighina deciziilor la nivel local democratice a deciziilor, structurile ºi funcþionarea APL jud. Tighina

23. Consiliul Liceului Operaþia Crai-Nou Elaborarea ºi editarea ziarului �Crai-Nou� Stoian Inga Liceul Teoretic �Ioan (239) 22239
Teoretic �Ioan-Vodã�, Pãvãlache Ion Vodã�, str. ªtefan crai_nou@
mun. Cahul cel Mare 118, mun. hotmail.com

Cahul MD-3901

24. Consiliul Local al Centru de consultaþii Crearea unui centru de consultaþii pentru tineri în Cerevati Cristina s. Todireºti 49353
Tinerilor, s. Todireºti, a tinerilor în probleme de domeniul problemelor care preocupã tinerii: Cucoº V. MD-3649,
jud. Ungheni educaþie moral-spiritualã consumul alcoolului, drogurilor, fumatului, jud. Ungheni

pregãtirea pentru viaþa de familie.

25. Grupul de iniþiativã, Ajutor juridic copiilor Organizarea de seminare ºi dezbateri la tema Iujeva Ecaterina Str. Stamati 30, or. (249) 26300;
or. Glodeni, jud. Bãlþi victime ale violenþei violenþei în familie, ºcoalã; efectuarea unui sondaj Belous Aliona Glodeni MD-4901, 22122

în familie ºi ºcoalã sociologic  pentru relevarea nivelului educaþiei juridice  jud. Bãlþi

26. Consiliul Local al Tinerilor, Într-un corp sãnãtos � Organizarea de seminare ºi concursuri pentru Brancovici Uliana s. Chircani MD-3919, (239) 51610
s. Chircani, jud. Cahul o minte sãnãtoasã  promovarea unui mod sãnãtos de viaþã Voinu Lidia jud. Cahul

27. Grupul de iniþiativã Liceul Continuarea editãrii Elaborarea ºi editarea revistei �Aici ºi acum� Bulubica Eugenia Com. Pârliþa, 64394; 23977
Teoretic �A. Mateevici� revistei �Aici ºi acum� Ciupercã Romeo MD-3641, l_mateevici
com. Pârliþa, jud. Ungheni jud. Ungheni @hotmail.com

28. Consiliul Local al Tinerilor, Lumii noi � speranþe Elaborarea ºi editarea buletinului informativ al CLT; Buciuºcanu Eugenia Com. Ciocâlteni, (235) 52318
s. Ciocâlteni, jud. Orhei noi sã dãruim organizarea seminarelor ºi a taberei de varã pentru Marandici Viorica MD-3519,

promovarea drepturilor ºi responsabilitãþilor copiilor jud. Orhei
ºi a unui mod sãnãtos de viaþã

29. Consiliul Local al Tinerilor, Dezvoltarea la tineri Organizarea seminarelor de instruire în domeniul Filip Ion Com. Susleni, (235) 46529
s. Susleni, jud. Orhei a  deprinderilor þesutului, împletitului, croºetãrii, fabricãrii diferitor Þãruº Maria MD-3548,

meºteºugãreºti obiecte pentru tinerii din localitate  jud. Orhei
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30. Grupul de iniþiativã Editarea ziarului Elaborarea ºi editarea ziarului �Observatorul�; Norkina Olga Florilor 28/3, 492861;
Liceul �Antioh Cantemir�, �Observatorul�  crearea unui centru informaþional Astahova Irina ap.32, mun. trading@
mun. Chiºinãu  în Liceul �Antioh Cantemir� Chiºinãu freemail.ru

31. Consiliul Local al Tinerilor, Traficul de fiinþe Organizarea seminarelor de informare pentru tinerii Gorea Oxana Com. Petreºti, 42288;
s. Petreºti, jud. Ungheni umane din localitate în domeniul traficului de fiinþe umane Bereghici Tamara MD-3640, 42315;

jud. Ungheni  42316

32. Consiliul Local al Tinerilor, Totul depinde de noi Crearea clubului de tineret �Totul depinde de noi�; Þurcanu Natalia Com. Cotiujenii-Mari,
s. Cotiujenii-Mari,  informarea tinerilor privind drepturile lor, MD-7216,
jud. Soroca  activitatea CLT jud. Soroca

33. Consiliul Local al Tinerilor, Vrem sã prietenim Crearea teatrului de pãpuºi în localitate pentru Dvorciuc Olesea Str. Tcacenco 95,
s. Chiþcani, Transnistria  informarea tinerilor în problemele care îi preocupã Gratilova Natalia s. Chiþcani, MD-5417,

r-nul Slobozia, Transnistria

34. Clubul de dezbateri Combaterea fumatului Organizarea seminarelor de informare privind Gopºa Iulia Str. Eminescu 13, speranta_
�Speranþa�, Liceul ºi alcoolului printre daunele fumatului ºi consumului de alcool Grumeza Liuba Liceul Teoretic club@
Teoretic s. Pelinia, adolescenþi s. Pelinia, MD-5629, yahoo.com
jud. Bãlþi jud. Bãlþi

35. Consiliul Local Casa în care mã Organizarea unei tabere de varã pentru copiii din Bocancea Constantin ªcoala Medie (277)61258;
al Tinerilor, s. Taraclia,  simt copil familiile social-vulnerabile; activitãþi de informare Bocancea Uliana  s. Taraclia, MD-7730,  61265
jud. Tighina privind drepturile copilului, daunele fumatului,  jud. Tighina

alcoolului, pericolul HIV/SIDA

36. Consiliul Local al Tinerilor, Accesul la informaþii Crearea unui centru informaþional, conectarea Deidâº Ekaterina Str. Kotovski 56, (245) 35932
mun. Dubãsari astãzi � cunoºtinþele la internet ºi distribuirea gratuitã a informaþiei Korneva Ekaterina mun. Dubãsari

noastre de mâine solicitate  de elevii ºi profesorii din oraº MD-4500
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37. Consiliul Local Prin noi înºine Organizarea seminarelor de promovare a Musteaþã Rodica Str. A. Mateevici, (243)22635;
al Tinerilor �Orhidea�, comportamentului responsabil pentru tinerii Popov Ludmila Liceul �A. Mateevici�, 22530;
Liceul �A. Mateevici�, din oraº ºi membrii consiliilor tinerilor din judeþ mun. Cãuºeni, 22450
mun. Cãuºeni, jud. Tighina
jud, Tighina

38. Grupul de iniþiativã Laboratorul tinerilor Instruirea tinerilor jurnaliºti; elaborarea emisiunilor Bargan Mariana Bd. ªtefan cel Mare 12 (241)22866;
�Pro Media�, or. Cimiºlia, corespondenþi TV ºi a reportajelor radio pentru sursele de informare Ciumeicã Ion MD-4100, or. Cimiºlia, media@cimislia.
jud. Lãpuºna în masã din oraº despre problemele tinerilor jud. Lãpuºna moldtelecom.md

39. Grupul de iniþiativã Împreunã vom Organizarea a 4 tabere de varã pentru membrii CLT Harea Viorica Casa de Creaþie, (259) 22264
al primarilor CLT schimba lumea din sectorul Fãleºti pentru a consolida capacitãþile str. Moldovei 5,
din sectorul Fãleºti acestora de a-ºi reprezenta tinerii din localitate or. Fãleºti

40. Grupul de iniþiativã Ars adolescentina Organizarea concursurilor de poezie, prozã, Izbaº Zinaida Casa Radio, 721481
�Semnal Junior�, picturã pentru adolescenþii din Moldova str. Mioriþa 1,
mun. Chiºinãu mun. Chiºinãu
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Lista localitãþilor implicate în proiectul �Tinerii în Acþiune!�

ANEXA II

Nr. Localitatea Adresa, telefonul Persoanele de contact
(consultanþii adulþi)

1. s. Carabetovca MD-6713, s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca Claudia Cîrjã
Tel.: (267) 56-310; 56-216 Tatiana Vrabie

2. s. Caracui MD-3419, s. Caracui, r-nul Hânceºti; Tel: (234) 31-138; 31-231 Galina Tripac

3. s. Caºcalia MD-7720, s. Caºcalia, r-nul Cãuºeni; Tel: (277) 66-242 Galina Popescu

4. s. Cetireni MD-3617, s. Cetireni, r-nul Ungheni; Tel.: (236) 41-315 Valentina Gorincioi

5. s. Chirca MD-6516, s. Chirca, r-nul Anenii-Noi; Tel: (265) 53-393 Marcela Munteanu

6. s. Cioara MD-3412, s. Cioara, r-nul Hânceºti; Tel: (269) 47-293; 47-267 Claudia Bordeianu

7. s. Geamanãna MD-6522, s. Geamanãna, r-nul Anenii Noi; Tel: (265) 68-369 Nadejda Coiman

8. s. Hirova MD-4420, s. Hirova, r-nul Cãlãraºi; Tel.: (244) 78-334; 78-250 Elena Spînu, Felicia Gheorghiþã

9. or. Ialoveni MD-6800, str. Prieteniei 7, or. Ialoveni; Tel: (268)22-160 Angela ªincovici

10. s. Mãlãieºti MD-4021, s. Mãlãieºti, r-nul Grigoriopol, Transnistria Olga Ciaicovschi
Tel: (240) 67-294

11. s. Moleºti MD-6820, s. Moleºti , r-nul Ialoveni; Tel: (268) 55-280, Svetlana Catan

12. s. Rãdeni MD-4436, s. Rãdeni, r-nul Cãlãraºi; Tel: (244) 31-234; 31-223 Angela Danu

13. s. Ustia MD-4580, s. Ustia, r-nul Dubãsari; Tel: (248) 55-358 Nadejda Costiuc

14. s. Vãscãuþi MD-6152, Gimnaziul internat, s. Vãscãuþi, r-nul Floreºti Alina Rãileanu
Tel.: (250) 56-238; 56-249

15. s. Vorniceni MD-3736, s. Vorniceni, r-nul Strãºeni; Tel: (237) 46-620 Viorica Luchian


