S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2019, nr.8(128)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.222-230

CZU: 32:061.2 + 316.3

UNELE FUNCȚII SPECIFICE ALE INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN
DEZVOLTAREA SOCIOECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ
LA NIVEL LOCAL
Carolina BUDURINA–GOREACII
Universitatea de Stat din Moldova
Astăzi, tot mai multe instituții ale societății civile înregistrate la nivel național și local participă activ la rezolvarea
problemelor socioeconomice și culturale. Rezultatele finale depind de gradul de colaborare cu autoritățile publice locale,
precum și de dorința cetățenilor de a se implica în activități locale. Prin urmare, în articol vom analiza în detaliu funcțiile
specifice ale instituțiilor societății civile privind dezvoltarea comunității, luând în considerare promovarea drepturilor
omului, coexistența pașnică a minorităților etnice și consolidarea relațiilor cu diaspora moldovenească; dezvoltarea economică; asigurarea egalității de gen, precum și dezvoltarea personală a tinerilor. În același timp, pe baza acestor funcții,
sunt analizate acțiunile și principalele activități pe care le desfășoară instituțiile societății civile în procesul de dezvoltare
socioeconomică și culturală la nivel local.
Cuvinte-cheie: instituții ale societății civile, activități, dezvoltarea comunităților locale, implicare, cetățeni, funcții,
participare.
SOME SPECIFIC FUNCTIONS OF THE CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN SOCIO-ECONOMIC
AND CULTURAL DEVELOPMENT AT LOCAL LEVEL
Today, more and more civil society institutions registered at national and local level actively participate in solving
socio-economic and cultural problems. Their final results depend on the degree of collaboration with the local public
authorities, as well as on the willingness of the citizens to get involved in local activities. Therefore in our article we will
analyse in details the specific functions of the civil society intitutions on comunity develeopment, taking into considerations
the promotion of human rights, the peaceful coexistence of ethnic minorities and the strengthening of relations with the
Moldovan diaspora; economic development; ensuring gender equality, as well as the personal development of young
people. At the same time, based on these functions, the article reviews the actions and main activities that the civil
society institutions perform in socio-economic and cultural development at the local level.
Keywords: civil society institutions, activities, local community development, involvement, citizens, functions,
participation.

Introducere
Actualmente, tot mai multe instituții ale societății civie înregistrate la nivel naţional şi local participă activ
la rezolvarea problemelor socioeconomice şi culturale, iar rezulatele finale depind de gradul de colaborare cu
autorităţile APL, precum şi de dorința cetăţenilor de a se implica în desfășurarea activităților locale.
Rezultate și discuții
În general, sectorul neguvernamental moldovenesc poate influența dezvoltarea comunităților locale prin:
 educarea şi informarea cetățenilor cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor în domeniile economic
şi sociocultural;
 participarea la adaptarea programelor guvernamentale la nevoile locale prin exprimarea opiniei publice și
aplicarea experienţelor locale;
 încurajarea instituţiilor publice de a aplica deciziile adoptate în dezvoltarea sectoarelor economic, social
și cultural;
 ajutarea autorităților APL de nivelul I și II şi a finanţatorilor să elaboreze strategii de dezvoltare locală
mai eficiente, prin consolidarea instituţiilor, creşterea calificăriii profesionale a personalului, instruirea
acestuia şi consolidarea capacităţii sale manageriale;
 oferirea posibilității unei participări cât mai mari a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.
În mod specific, instituţiile societăţii civile care activează la nivel local, regional şi naţional contribuie la
promovarea drepturilor omului, a coexistenţei pașnice a minorităţilor etnice și la consolidarea relațiilor cu
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diaspora moldovenească, la dezvoltarea economiei, asigurarea egalităţii de gen, precum și la dezvoltarea personală a tinerilor.
În continuare vom prezenta succint cele patru funcţii specifice ale unor instituții ale societății civile, acţiunile şi
principalele activităţi pe care le desfășoară în procesul de dezvoltare socioeconomică și culturală la nivel local.
a) Promovarea drepturilor omului, a coexistenţei pașnice a minorităţilor etnice și consolidarea relațiilor
cu diaspora moldovenească, prin: implementarea proiectelor de informare, sensibilizare și monitorizare a
respectării drepturilor omului; îmbunătățirea imaginii minorităţilor etnice prin oferirea oportunităților de integrare socială; menținerea și dezvoltarea legăturii dintre diaspora și populația țării și instituțiile publice, precum
și îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor diasporei moldovenești. Principalele instituții care
activează în aceste domenii sunt: CReDO, IDOM, AO Promo-LEX, Centrul Național al Romilor, Centrul de
Tineret Piligrim-Demo, Congresul Comunităților Ruse din Moldova, Asociația de Băștinași etc.
În același timp, organizațiile respective desfășoară următoarele activități: diverse campanii educaționale,
mese rotunde, traininguri şi cercetări de teren cu privire la toleranță și non-discriminare; informarea şi asistenţa
persoanelor cu dizabilităţi, a grupurilor socialmente vulnerabile, a minorităţilor entice; publicarea studiilor cu
privire la drepturile omului; desfășurarea activităților culturale și a schimbului de opinii sau experiență de către
reprezentanții diasporei moldovenești
În particular, activităţile Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO, mun. Chișinău)
sunt focalizate pe promovarea şi respectarea drepturilor omului prin implicarea factorilor de decizie în soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului. În acest sens, organizaţia utilizează diverse mijloace: inițiative
publice, lobby și advocacy, consultaţii cu reprezentanţii sectorului neguvernamental şi cu autorităţile statale
pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele de importanță publică. CReDO joacă un rol important şi în cadrul CNP, Consiliului ONG-urilor din Republica Moldova, Alianței Anticorupţie prin faptul că
prezintă reacţii, opinii, face apeluri publice şi elaborează rapoarte cu privire la încălcarea drepturilor omului,
a legislaţiei etc.[1]. Activităţile CReDo sunt apreciate şi în plan regional. Astfel, ONG-urile din Taraclia au
exprimat dorinţa ca CReDO să-şi consolideze prezenţa sa în regiune, în primul rând prin informare despre
servicii şi programme; ONG-urile din Transnistria ar dori ca CReDO să extindă cunoştinţele sale unice, astfel
încât ulterior aceste ONG-uri să-şi poată dezvolta capacităţile în mod independent [2, p.18-19].
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM, mun. Chișinău) lucrează cu persoanele cu
dizabilităţi, cu deţinuţi sau cu cei infectaţi cu HIV/SIDA, informându-i despre drepturile lor și acordându-le
asistență. Mai multe traininguri privind consolidarea capacităţilor în domeniul protecţiei, promovării şi respectării
drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV au fost desfăşurate pe parcursul anului 2013 în mun. Chişinău,
Cahul, Comrat, Bălţi [3]. Cazuri grave de încălcare a drepturilor omului împotriva acestor grupuri sunt aduse
la cunoștința autorităților APL şi APC.
În cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației Promo-LEX (mun. Chișinău) sunt desfăşurate activităţi de promovare şi implementare în Republica Moldova a standardelor internaționale în domeniul drepturilor
omului. Astfel, Asociaţia contribuie la promovarea accesului la justiție și remedii efective pentru locuitorii
din regiunea transnistreană, la combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, la promovarea
și protejarea libertăţii și siguranței persoanei etc. Menţionăm, de asemenea, şi importanţa rapoartelor editate
anual de către Asociație, care reprezintă o analiză cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Rapoartele „De la vorbe la fapte (combaterea discriminării și
inegalității în Moldova)” şi „Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Retrospectiva 2015” sunt câteva publicaţii recente de monitorizare a respectării drepturilor omului de pe ambele
maluri ale Nistrului.
Centrul Național al Romilor (mun. Chișinău) contribuie la combaterea stereotipurilor privind imaginea
romilor și oferă oportunități pentru integrarea lor deplină în societatea moldovenească. Acţiunile Centrului
sunt structurate în trei departamente: drepturile omului, sănătate şi educaţie. În cadrul programelor realizate,
Centrul a reuşit să faciliteze dialogul dintre persoanele de etnie romă şi autorităţile publice din mai multe
localităţi (mun. Hânceşti, s. Vulcăneşti/r-nul Nisporeni, Slobodzia/mun. Tiraspol, s. Lucăşeuca/mun. Orhei etc.).
De asemenea, a sporit numărul de beneficii şi alocaţii sociale plătite reprezentanţilor segmentelor vulnerabile
ale romilor, în special copiilor de vârsta preşcolară, au fost reabilitate serviciile de bază (apă potabilă, energie
electrică, comunicaţii, încălzire) pentru cei mai vulnerabili din comunităţile de romi [4].
Centrul de Tineret Piligrim-Demo (mun. Comrat) se ocupă de promovarea coexistenţei pașnice a minorităţilor etnice în UTA Găgăuzia prin creșterea participării tinerilor în viața politică, economică și socială, preve223
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nirea tuturor formelor de discriminare, promovarea principiilor toleranței și a dialogului intercultural. Începând
cu anul 2007, Piligrim-Demo organizează dezbateri în formatul „Karl Popper” în instituţiile de învăţământ
preuniversitar din Găgăuzia. Astfel, organizaţia implică activ tinerii în analizarea și soluționarea problemelor
autonomiei [5].
Populația din Moldova vorbitoare de limbă rusă gravitează în jurul Congresului Comunităților Ruse din
Moldova (mun. Chişinău). Acest ONG vizează protejarea minorității etnice ruse din Republica Moldova.
Printre activităţile sale se numără organizarea protestelor publice în cadrul cărora participanții cer îmbunătățirea
condițiilor din școlile medii rusești sau împotriva închiderii acestora (în special din UTA Găgăuzia, Bălţi
etc.). De asemenea, pentru a menţine procesul de creație literară în limba rusă și a stimula scriitorii ruși din
localitate a fost înfiinţată editura «Инесса», la care sunt publicate studii, critici literare, lucrări bibliografice
și monografii. Lucrările sunt donate şcolilor și bibliotecilor din localitate, dar şi din ţară, iar în cazul publicaţiilor
științifice acestea sunt prezentate în sălile de conferințe ale Academiei de Științe. Cu ajutorul unei echipe de
creație formate din profesori, istorici şi oameni de artă, Organizaţia a elaborat un program la disciplina „Istoria,
cultura și tradițiile poporului rus” pentru elevii din clasele a V-a – a IX-a [6].
Asociația de Băștinași reprezintă un model conceptualizat în cadrul proiectului „Migrație și dezvoltare
locală” (lansat în anul 2016), care are scopul de a susține localitățile de origine și de a contribui la dezvoltarea
acesteia. În cadrul proiectului este inclus conceptul de Crowdfunding, prin care are loc facilitarea colectării
de fonduri pentru proiecte locale. Acestea vizează dezvoltarea infrastrucutrii, îmbunătățirea condițiilor de trai,
crearea serviciilor pentru copii și persoane în etate, inițiative de dezvoltare economică. Până la momentul de
față, în cadrul Asociației de Băștinași sunt 25 de organizații care activează în toate zonele geografice ale țării
(5 orașe și 20 de sate). Astfel, autoritățile APL din aceste localități au pus bazele unui parteneriat de lungă
durată cu migranții [7].
b) Dezvoltarea economică, prin: crearea condițiilor de dezvoltare economică a comunității; acordarea
suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente în ţară; încurajarea spiritului de inițiativă al cetăţenilor;
consolidarea capacităţilor profesionale de inovare economică.
În acest domeniu activează în special: IDIS „Viitorul”, Centrul CONTACT, Centrul Pro Comunitate, AO
PBN, ODIMM, JCI Moldova, ADR, agenți economici. În același timp, pentru realizarea obiectivelor statutare,
organizațiile se implică în: realizarea programelor sociale în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale,
adaptate la necesităţile comunităţii locale; oferirea serviciilor de consultanţă şi instruirea managerilor şi angajaţilor întreprinderilor; oferirea experienţelor practice de învăţare în management, leadership şi antreprenoriat
pentru tineri; elaborarea materialelor metodico-didactice pentru instruiri și consultanță; constituirea parteneriatelor
între actorii comunității (instituții ale societății civile și APL, business, cetățeni și mass-media).
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS „Viitorul”, mun. Chișinău) activează în diverse
domenii, precum: analiza economică, politici de cercetare, planificare strategică și management. Activităţile
sale sunt axate pe departamentele: Buna guvernare în sectorul public, Economie de piaţă funcţională şi Societate
competitivă. Astfel, experții IDIS „Viitorul” oferă asistenţă instituțiilor guvernamentale (Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare
și Cadastru) în domenii, precum: analiză macroeconomică și a proiecțiilor, diversificarea și creșterea eficienței
energetice, promovarea exporturilor, îmbunătățirea politicilor fiscale. De asemenea, sunt publicate diferite
studii în domeniul economic [8], precum şi publicaţii periodice: „Monitorul Economic”, „Agenda Națională
de Business”, „Buletin de promovare a eficienţei energetice” [9] etc. În acest sens, organizaţia contribuie activ
la fortificarea sectorului economic, la dezvoltarea spiritului de responsabilitate printre politicieni, funcționari
publici și cetățenii țării, precum și la consolidarea societății civile. La etapa actuală, în cadrul departamentului
„Economie de piaţă funcţională” Institutul implementează mai multe proiecte în domeniul dezvoltării economice. Unul dintre ele ar fi „Dezvoltarea locală ca instrument de dezvoltare rurală. Moldova – Estonia”
(2016-2018), prin care Republica Moldova își va dezvolta satele și orașele după exemplul Estoniei [10].
Activităţile Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
(mun. Chișinău) din cadrul programului „Dezvoltare comunitară” sunt orientate spre susţinerea iniţiativelor
locale de dezvoltare a businessului mic şi mijlociu, a antreprenoriatului social şi a dezvoltării regionale. În
acest context, cu susţinerea financiară a Centrului au fost puse în practică următoarele idei de afaceri: miniateliere
de tâmplărie (s. Pelinia/r-nul Drochia; s. Tătărăuca Veche/r-nul Soroca etc.), miniateliere de cusătorie şi croşetare (s. Visoca/r-nul Soroca; s. Mihăileni/r-nul Râşcani), servicii în construcţii şi reparaţia autoturismelor
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(s. Crihana Veche/r-nul Cahul; s. Ursoaia/r-nul Căuşeni; s. Pelinei/r-nul Cahul) [11, p.13]. În acelaşi timp,
sute de potenţiali antreprenori sociali beneficiază de instruiri pentru a demara afaceri şi întreprinderi sociale
în comunitatea lor.
Acţiunile Centrului Pro Comunitate (mun. Chișinău) sunt focalizate pe creşterea calităţii vieţii în localităţile din Republica Moldova. Astfel, au fost reabilitate instituţiile de învăţământ preşcolar din localităţile
rurale; a fost îmbunătăţită calitatea vieţii familiilor vulnerabile (în jur de 300 de beneficiari direcţi şi de 3000
indirecţi) prin oferirea ajutorului material, consiliere informaţională şi juridică, asistenţă în căutarea unui loc
de muncă; a fost facilitat procesul de elaborare a planurilor strategice de dezvoltare socioeconomică în peste
50 de localităţi rurale din Republica Moldova şi diseminate practici pozitive de acţiune comunitară prin
intermediul mijloacelor mass–media locale şi naţionale în 16 localităţi din Cahul, Ungheni, Nisporeni și
Anenii Noi [12].
AO Pro Business Nord (PBN, mun. Bălți) este axată pe dezvoltarea profesională a cetăţenilor din nordul
ţării prin oferirea cursurilor de instruire profesională privind utilizarea calculatorului, cursuri de limbi străine,
dezvoltarea afacerii proprii, contabilitate, secretariat etc., precum şi prestarea serviciilor de asistenţă, informare
şi consultare în angajarea în câmpul muncii. Astfel, prin intermediul granturilor oferite de PBN în cadrul
programelor desfăşurate participanţii au reuşit să-şi deschidă afaceri proprii, ateliere şi o parte din ei şi-au
găsit un loc de muncă.
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM, mun. Chișinău)
este focusată pe dezvoltarea economică locală, crearea locurilor de muncă, favorizarea și aplicarea inovațiilor,
precum şi pe stimularea concurenței între întreprinderile mici și mijlocii nou-create sau deja existente în ţară.
Menţionăm că în cadrul Programului „PARE 1+1” lucrătorii migranţi sau beneficiarii de remitenţe au posibilitatea de a beneficia de consultanţă, instruire şi suport antreprenorial privind lansarea sau dezvoltarea afacerilor.
De asemenea, prin intermediul componentei Finanţarea afacerilor/Regula 1+1 ODIMM oferă granturi lucrătorilor migranţi, aceştia investind preponderent în agricultură (peste 40%), producţie (peste 35%) şi servicii
(cca 25%). Astfel, în perioada anilor 2010-2014 Organizaţia a încheiat contracte de finanţare nerambursabilă
cu cca 600 de întreprinderi create şi dezvoltate din sursele financiare ale lucrătorilor migranţi [13]. Întreprinderile care au obținut finanțare nerambursabilă din „PARE 1+1” au fost printre primele care au dezvoltat afaceri în domeniul biomasei. În cultura vegetală au fost introduse produse inovative, precum creșterea migdalului,
salciei energetice, armurariului etc. Au fost create primele ferme de creștere a melcilor, struților, viperelor,
chinchilelor etc. [13, p.29]. În scopul promovării și implicării tinerilor în activitatea antreprenorială, ODIMM
a lansat Programul PNAET, iar pentru gestionarea eficientă a afacerilor Organizația implementează Programul
de instruire continuă GEA. Menționăm, de asemenea, importanța lansării incubatoarelor de afaceri în Soroca,
Leova, Ștefan Vodă, Coșnița/r-nul Dubăsari, Rezina, Sângerei, Ceadâr-Lunga, Nisporeni și Cimișlia. Beneficiarii
programelor de incubatoare sunt atât companiile de producere, cât și cele de prestări servicii. În anul 2014 au
fost incubate 113 companii care aveau cumulativ 522 locuri de muncă [13, p. 45].
Junior Chamber International în Moldova (JCI, mun. Chişinău) acţionează pentru promovarea dezvoltării economice a ţării, implicarea tinerilor în cadrul programelor de formare a aptitudinilor de lider prin oferirea
experienţei practice de învăţare în management, leadership şi antreprenoriat. Astfel, JCI în colaborare cu
Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) desfăşoară anual Concursul Naţional de
Business Planuri pentru Tineri prin oferirea de granturi tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere,
astfel contribuind la dezvoltarea economică a țării [14]. De asemenea, prin crearea organizațiilor locale (în
Ungheni, Rezina, Orhei) JCI Moldova îşi propune să îmbunătățească mediul de afaceri din țară și să ofere
oportunități de dezvoltare a tinerilor antreprenori. Iar în cadrul evenimentelor cu antreprenorii de succes din
ţară şi de peste hotare se aşteaptă identificarea partenerilor la nivel local şi internaţional, oferirea experienţelor
practice de învăţare în management, leadership şi antreprenoriat.
În conformitate cu politicile naţionale şi regionale de dezvoltare, Agenţia de Dezvoltare Rurală (ADR,
Orhei) elaborează şi aplică strategii, identifică şi implementează programe pentru creşterea economică a ţării.
Astfel, a fost îmbunătățită eficiența energetică la spitalele regionale din Nisporeni şi Orhei. S-au efectuat lucrări
de reabilitare a drumurilor locale cu acces spre centrul raional Anenii Noi și drumul republican Chișinău –
Odesa, drumul Pășcani – Secăreni – Bolțun, traseul mun. Strășeni – s. Scoreni/mun. Strășeni – s. Malcoci/
r-nul Ialoveni, precum şi Băneşti – Teleneşti – Ţibiricam. Au fost construite poligoane moderne de depozitare a
deşeurilor solide din s. Cojușna/ mun. Strășeni, dar şi din localităţile raioanelor Orhei, Teleneşti, Sângerei şi
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Şoldăneşti. A fost dezvoltată atractivitatea turistică în mediul rural din lunca râului Nistru, precum şi în zona
Parcului Naţional Orheiul Vechi, renovat Palatul de Cultură din Ungheni. S-a deschis traseul turistic (Vama
Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din mun. Hâncești,
Locația geto-dacică din s. Stolniceni. ADR a contribuit şi la îmbunătățirea calității vieții populației rurale
prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare în satele din lunca râului Lapuşniţa/ mun.
Hânceşti, com.Vărzărești/or. Nisporeni (apeductul Prut – Nisporeni), precum şi în regiunea Chirileni – Buşila –
Grăseni [15].
Agenţii economici din mai multe localităţi contribuie, de asemenea, la susţinerea dezvoltării economice
locale. Astfel, prin intermediul afacerilor pe care le conduc, aceştia nu doar au reuşit să creeze locuri de muncă,
dar şi să susţină unele iniţiative locale ale cetăţenilor (construcţia şi repararea locurilor de joacă pentru copii
în curţile blocurilor din or. Ștefan Vodă sau a spaţiilor de joacă pentru copii în grădiniţe, or. Şoldăneşti). De
asemenea, în or. Şoldăneşti au fost renovate două parcuri publice, iar în or. Vadul lui Vodă au fost modernizate
mai multe stațiuni de agrement. Cei peste 350 de agenți economici care activează în localitate au ca scop nu
doar să ofere cetăţenilor locuri unde se pot recrea, ci şi să ofere locuri de muncă, să aducă bani în bugetul
localităţii [16].
c) Asigurarea egalităţii de gen, prin: încurajarea participării femeilor în viaţa economică şi social-politică a
ţării; susținerea socială a doamnelor antreprenori. Remarcăm, totodată, importanța implicării următoarelor
instituții ale societății civile în acest domeniu: CPD, Clubul politic al femeilor 50/50, Gender-Center, Asociaţia
Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, Asociaţia Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural din or. Râşcani, Asociaţia
Femeilor de Afaceri din mun. Cahul „FEMIDA”, Asociația Femeilor din UTA Găgăuzia, Platforma pentru
Egalitate de Gen. Majoritatea organizațiilor sunt implicate în elaborarea materialelor informative privind
egalitatea între femei și bărbați, desfăşurarea programelor de instruire, a campaniilor mass-media şi de avocacy
privind educația electorală a femeilor şi combaterea violenței domestice.
De menționat că abilitarea femeilor este una dintre priorităţile fundamentale pentru Centrul Parteneriat
pentru Dezvoltare (CPD, mun. Chișinău), acesta încurajând grupuri de femei din mediul rural, femei tinere,
femei şomere să devină mai active în promovarea drepturilor lor [17]. Beneficiarii programelor desfăşurate
de CPD participă la activităţi de dezvoltare a liderismului pentru femeile din localităţile rurale, stimulează
participarea lor în procesul decizional local, precum şi promovează principiile şanselor egale în alegerile
parlamentare sau locale. Pentru aceasta, Centrul monitorizează reprezentarea femeilor pe listele de candidați
și în funcții de conducere la alegeri, organizează traininguri de leadership pentru femeile din zonele rurale şi
elaborează materiale informative înainte de perioada electorală. De asemenea, Centrul lansează periodic
Programe Naționale de Mentorat pentru Femei, iar unul dintre acestea a derulat în perioada anului 2016 şi a
cuprins opt localităţi din ţară: s. Mileşti/r-nul Nisporeni; s. Morozeni/r-nul Orhei; s. Rubleniţa/r-nul Soroca;
s. Pelinia/r-nul Drochia; s. Cociulia/r-nul Cantemir; s. Voinescu/r-nul Hânceşti; s. Suruceni/r-nul Ialoveni şi
or. Ialoveni [18].
Prin intermediul proiectelor „Femeile pot reuşi” implementate pe parcursul anilor 2001-2010 Clubul
politic al femeilor 50/50 (mun. Chișinău) a desfăşurat circa 60 de seminare locale, instruind astfel peste
1500 de femei, reprezentante ale partidelor politice, sindicatelor, ONG-urilor şi mass-media independente
din întreaga ţară. De asemenea, au fost organizate acţiuni locale (mese rotunde, dezbateri publice, campanii
şi conferinţe naţionale în vederea promovării şi mediatizării principiilor egalităţii genurilor, dar şi participării
femeilor în viaţa publică şi politică [19].
Gender-Center (mun. Chișinău) promovează egalitatea de gen ca unul dintre principiile de bază pentru
consolidarea democrației în societatea moldovenească. Astfel, prin intermediul programelor realizate cu privire
la progresul social și economic al femeilor, prevenirea și combaterea violenţei domestice şi a traficului de
fiinţe umane, Organizaţia a contribuit semnificativ la elaborarea şi promovarea Legii cu privire la asigurarea
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (adoptată în februarie 2006), precum şi la elaborarea şi promovarea
Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (adoptată în martie 2007). Totodată, Organizaţia a
participat la elaborarea şi prezentarea Raportului CEDAW Alternativ (New York, 2006), a raportului alternativ al
implementării Platformei de la Beijing în Moldova (KARAT Coalition, 1999) şi a raportului alternativ în
statistica gender (ECOSOC, Statistic Division, 2000). Echipa Centrului a elaborat şi a introdus în curricula
sistemului de învăţământ superior cursul „Gender şi educaţie” (masterat, USM) [20].
Asociaţia Femeilor de Afaceri (mun. Bălți) promovează şi susţine femeile care doresc să înceapă o
afacere sau care au deja o carieră de succes. Astfel, Asociația desfăşoară evenimente importante, precum
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Forumuri Regionale ale Tinerilor Antreprenori, expoziţii, târguri ale locurilor de muncă, prezentări, mese
rotunde etc. Ca rezultat, beneficiarii activităţilor îşi îmbunătăţesc abilităţile practice şi deprinderile profesionale
în domeniul în care activează, primesc consultații juridice şi de afaceri, beneficiază de instruire avansată în
domeniul antreprenoriatului, de instruire sectorială şi primesc granturi pentru dezvoltarea afacerii.
Asociaţia Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural (r-nul Râşcani) se axează pe dezvoltarea comunităților
rurale şi pe susținerea socială a doamnelor antreprenori prin stimularea creării de noi întreprinderi, precum și
pe sporirea eficienței activităților întreprinderilor deja existente. Astfel, au fost realizate programe sociale (finanţarea unei săli de internet, asigurarea condiţiilor sanitaro-igienice în cantina şcolii), precum şi programe investiţionale (construcţia apeductului în s. Văratic şi crearea cooperativei producătorilor de lapte).
O istorie de succes în promovarea femeilor în afaceri este prezentată şi de o doamnă din Cahul, care, prin
participarea la seminarele de instruire privind iniţierea unei afaceri organizate de Asociaţia Femeilor de
Afaceri „FEMIDA” din mun. Cahul, şi-a deschis propria afacere cu prăjituri „Ca la mama acasă” [21].
Asociația Femeilor din Găgăuzia (mun. Comrat) a creat o rețea regională a femeilor implicate în sectorul
agricol din autonomie şi desfășoară activități nonformale la nivelul regiunii. Calitatea de membru al rețelei le
permite să stabilească contacte noi, să dezvolte și să consolideze relațiile în cadrul și în afara rețelei, să facă
schimb de idei, să obțină noi aptitudini profesionale, să ofere și să primească susținere și consultanță [22].
Creată în luna iunie 2015, Platforma pentru Egalitate de Gen (mun. Chişinău) reprezintă o uniune benevolă de persoane fizice și juridice, care are ca scop să faciliteze promovarea egalității de gen în Republica
Moldova atât la nivel național, cât și la nivel local. Astfel, pe parcursul anilor 2017-2020, în 8 localităţi din
ţară se va desfăşura proiectul „Realizarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova” [23].
d) Dezvoltarea personală a tinerilor, prin: integrarea socială a tinerilor din diferite categorii sociale; implicarea tinerilor în viaţa socială, economică, culturală; susţinerea şi promovarea tinerilor talentaţi; sensibilizarea
societăţii în problemele tineretului şi favorizarea procesului de socializare.
Printre cele mai active organizații în acest domeniu se remarcă: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA,
AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, AO „Moștenitorii”, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium”,
AO Eco-Răzeni, AO „Perspectiva”, AO Centrul Educaţional „Pro Didactica”, şcolile şi liceele (publice sau
private), cluburile de dezbateri, AO „Dezbateri pentru Dezvoltare”, Consiliile şcolare ale elevilor, Consiliul
Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei, instituţiile de învăţământ superior, Autoguvernarea
studenţilor Universităţii de Stat din Moldova. Totodată, acestea se implică în următoarele activități: elaborarea
și implementarea politicilor şi strategiilor axate pe îmbunătațirea calității vieții tinerilor; oferirea serviciilor
de informare, consultanță și instruire în domeniul dezvoltării personale a tinerilor; implicarea tinerilor în
cadrul programelor de schimb de tineret, instruiri, conferințe, vizite de studiu etc.
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (mun. Soroca) implică tinerii în dezvoltarea socială, economică
și culturală a comunităților și a țării în ansamblu. Astfel, în cadrul programelor desfăşurate pe parcursul
anului 2015, precum: „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova”,
„Viitorul ales de tineri”, „Diferențele nu sunt obstacole” şi „Dialog intercultural”, tinerii au fost implicaţi în
dezbateri publice, sesiuni de informare, ateliere de instruire, acţiuni de salubrizare în mun. Soroca, activităţi
distractive (Miss şi Mister Soroca, „COMEDY SOROCA 2015”, carnavalul de iarnă), flash-mob-uri etc. Ca
rezultat, prin munca de voluntariat a tinerilor s-a reuşit să se producă schimbări pozitive prin prisma valorificării
potențialului lor în comunitatea locală [24].
AO Tinerii pentru Dreptul la Viață (TDV, mun. Bălţi) se ocupă de promovarea şi ocrotirea drepturilor
tinerilor, inclusiv a celor aflaţi în situaţii de risc. În acest sens, anual au loc acţiuni informativ-educative în
instituţiile preuniversitare de învăţământ privind prevenirea HIV/SIDA, hepatitelor virale B şi C, tratamentul
tuberculozei, consultaţii specializate (medicală, socială, psihologică, juridică), expoziţii foto, elaborare şi
distribuire a materialelor informative etc. În municipiu este deschisă Linia informativ-consultativă în problemele
HIV/SIDA şi ale narcomaniei, la care cetăţenii pot beneficia de serviciul de consiliere psihologică şi suport
informaţional.
AO „Moștenitorii” (mun. Bălţi) contribuie la integrarea socială a tinerilor din diferite categorii sociale
din nordul ţării prin oferirea serviciilor de informare, consultanță și instruire. Astfel, printre rezultatele obţinute
de Organizaţie pot fi menţionate acțiunile desfășurate în s. Duruitoarea Veche/r-nul Râşcani: crearea muzeului
satului, a Centrului de informare şi educaţie ecologică, precum și elaborarea unui studiu privind modernizarea
sistemului de canalizare şi a apei din sat. De asemenea, a contribuit la înfiinţarea eurocluburilor școlare în
zona de nord a Moldovei [25].
227

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2019, nr.8(128)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.222-230

În calitate de centru educaţional-metodic, Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium” (mun. Chișinău)
implementează programe şi proiecte în domeniul dezvoltării personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind
la soluţionarea problemelor societăţii. În cadrul direcţiei dezvoltare personală, Institutul implică tinerii în
programele de schimb de tineret, instruiri, vizite de studiu cu scopul de a contribui la consolidarea capacităţilor
lor şi de a obţine noi experienţe în dezvoltarea personală. De asemenea, „Millenium” defăşoară anual ateliere
de planificare a carierei tinerilor pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru a-i orienta mai uşor în
domeniul profesional. Iar prin intermediul Programului Dezvoltare Comunitară a oferit suport în elaborarea
strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor (Cricova, 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2015-2020),
a strategiilor de tineret în comunităţi şi raioane ale Republicii Moldova (2007-2009, 2012-2015) [26].
AO Eco-Răzeni (com. Răzeni/r-nul Ialoveni) contribuie la dezvoltarea tinerilor pentru realizarea posibilităţilor lor intelectuale, sociale şi spirituale. În acelaşi timp, grupul-ţintă, format în principal din tineri, este
antrenat în formarea societăţii civile în Republica Moldova, propagarea cunoştinţelor, dar şi în soluţionarea
problemelor educaţionale. Activităţile Asociaţiei sunt structurate în programe de incluziune socioprofesională,
antreprenoriat social, iniţiative ale tinerilor şi securitate comunitară. Astfel, în cadrul Programului Antreprenoriat
Social activează Întreprinderea socială „Floare de cireș” SRL, care se ocupă de prestarea serviciilor de alimentaţie publică şi cultivarea legumelor ecologice în seră. Acest program de formare profesională antrenează
tineri cu dizabilităţi [27]. De asemenea, în cadrul serviciului de ajutor social „Cantina” din Răzeni, persoanele
cu dizabilităţi, precum şi pensionarii cu venituri mici se bucură de prânzuri gratuite livrate la domiciliu.
AO „Perspectiva” (mun. Cahul) este focalizată pe informarea şi încadrarea tinerilor în viaţa socială,
economică, culturală, dar şi pe sensibilizarea societăţii în problemele tineretului. În acest sens, Organizația, în
parteneriat cu reprezentanţii locali din comunităţile de sud ale ţării, dezvoltă proiecte locale. Printre acestea
menţionăm: reamenajarea şi infrumuseţarea parcului Colegiului Industrial-Pedagogic din mun. Cahul, renovarea
parcului din s. Alexandru Ioan Cuza, asigurarea echipamentului de joacă pentru copii din şcoală (mun. Cahul),
amenajarea şi dotarea terenului sportiv din s. Andruşul de Jos, dotarea sălii de sport cu echipament sportiv
din s. Vadul lui Isac şi din s. Larga Nouă, construirea zonei de odihnă din s. Tătăreşti [28], deschiderea unui
centru de engleză pentru elevi în incinta gimnaziului „N.Iorga” din s. Burlacu. De asemenea, desfăşoară
ateliere de instruire, concursuri de fotografii, traininguri, vizite de studiu în vederea mobilizării tinerilor la
nivel local.
AO Centrul „Educaţional Pro Didactica” (mun. Chişinău) are drept scop promovarea principiilor unei
societăţi deschise pentru sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă,
care să le faciliteze afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate în tranziţie. Iar
pentru aceasta Centrul oferă programe şi servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă, care sunt
axate pe formarea abilităţilor de învăţare permanentă. Beneficiarii direcţi ai activităţilor desfăşurate de Asociaţie
sunt cadrele didactice, elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ din ţară, iar printre cele mai recente
proiecte implementate se numără: Educaţie pentru pace prin promovarea culutrii bunei vecinătăţi în clasele
primare (iulie-decembrie 2017) [29], Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional
tehnic din Republica Moldova (decembrie 2015-noiembrie 2018) [30] etc.
Şcolile şi liceele (publice sau private) din ţară de asemenea aduc o contribuţie colosală în dezvoltarea
personală a tinerilor. Pe lângă educaţia formală pe care o primesc tinerii pe parcursul anilor de studii, acestea
oferă diferite oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor la nivel local (centre de creaţie, cluburi de dezbateri
etc.), precum şi posibilităţi de a participa în cadrul diverselor programe de schimb de experienţă, vizite de
studiu atât în ţară, cât şi în străinătate etc. Un exemplu elocvent în acest sens sunt cluburile de dezbateri în
gimnaziile şi liceele din ţară. Aceste intâlniri neformale create de către elevii din clasele mai mari sunt de o
importanţă deosebită în dezvoltarea diverselor abilităţi: gândire critică, exprimare, analiză, liderism, cooperare,
implicare etc. Totodată, ele contribuie la creşterea activismului civic şi la promovarea tinerilor activi la nivel
local. Astfel de cluburi de dezbateri există în multe instituţii de învăţământ preuniversitar din Moldova, iar
bunele lor practici sunt împărtăşite între membrii acestora atunci când se organizează concursuri de dezbateri
la nivel regional sau internaţional.
Totodată, în scopul dezvoltării inițiativelor comunitare și participării active în viața socială, tinerii au
înfiinţat asociaţii obşteşti, precum: AO „Dezbateri pentru Dezvoltare” – Căuşeni, Edineţ, Orhei, Ştefan
Vodă, Comrat etc. În acest context, sunt create platforme de discuţii între tinerii care abordează subiectele
ce-i preocupă. Ei își asumă responsabilitatea pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă, implicînduse, în acelaşi timp, în procesele de luare a deciziilor prin dezvoltarea inițiativelor de tineret.
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Consiliile şcolare ale elevilor (CŞE) reprezintă un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor.
Acestea sunt implicate în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc pe elevi și își desfășoară
activitatea în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice și părinții. Totuşi, în majoritatea cazurilor,
CŞE nu sunt destul de funcționale, rezumându-și activitatea la chestiuni mai puțin importante și nefiind luate
în calcul de echipa managerială sau de orice altă structură din domeniu. Este adevărat că există și consilii
puternice, care le oferă elevilor voce, acestea fiind însă centralizate preponderent în capitală. La nivel național,
elevii Republicii Moldova sunt reprezentați de Consiliul Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei (CNE), care este un organ consultativ al ministerului. Printre realizările recente ale CNE se numără
elaborarea raportului privind existența și funcționarea consiliilor elevilor în Republica Moldova și sondajul
cu referire la disciplinele opţionale oferite în instituțiile din țară. În cadrul atelierelor de lucru, CNE prezintă
reprezentanților Ministerului Educației problemele identificate în acest context și vine cu răspuns privind
actele normative care urmează a fi emise de minister. Totodată, CNE își propune crearea unei conexiuni
piramidale între consiliile elevilor din țară, pentru a spori reprezentativitatea elevilor la toate nivelurile de
organizare administrativă. Acceptarea unei astfel de forme de organizare va face posibilă consultarea a unui
număr mult mai mare de elevi înainte de înaintarea unei poziții din partea lor, acesta fiind scopul primordial
al CNE, care este și un mecanism menit să asigure dreptul elevilor la exprimarea opiniei [31].
Instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova oferă şanse de participare la mai multe
conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare, vizite de studiu, care la fel contribuie la consolidarea cunoştinţelor
şi a competenţelor profesionale ale tinerilor. Spre exemplu, în cadrul Academiei de Studii Economice a
Moldovei activează un şir de structuri neformale care adună tinerii pentru a pune în discuţii subiecte de
interes comun. Printre cele mai cunoscute sunt: Comisia de Etică, Senatul Studenţesc ASEM, Asociaţia
Economiştilor, Radio ASEM, Incubatorul de afaceri ASEM etc.
Autoguvernarea studenţilor Universităţii de Stat din Moldova (ASUSM, mun. Chişinău) este organul
reprezentativ suprem al tuturor studenţilor din cadrul Universității de Stat din Moldova, constituit din membrii
formațiunilor reprezentative studențești (consiliile studențești ale facultăților USM). Această strucutură neguvernamentală îşi atribuie rolul de a încuraja şi promova ideile studenţilor, cele din urma fiind acceptate ca idispensabile în procesul de edificare a viitorului Republicii Moldova. Totodată, se impune stimularea participării
studenţilor atât în activitatea studenţească, cât şi în procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestora în
cadrul USM [32]. Printre cele mai remarcante activităţi se numără organizarea ediţiilor anuale ale Galei
ASUSM, traininguri de instruire, acţiuni de caritate etc.
Concluzii
Evaluarea celor patru funcții specifice ale instituțiilor societății civile în contextul schimbărilor socioeconomice și
culturale la nivel local a demonstrat că acestea sunt competente şi depun efort colosal în sensibilizarea opiniei
publice cu privire la problemele existente la nivel local. Totodată, au fost înregistrate un șir de progrese, însă
acestea sunt modeste, în comparație cu așteptările cetățenilor.
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