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INFORMAȚII  GENERALE 
 

 

Asociaţia Obștescă „Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 

Republica Moldova” (Alianța INFONET), a fost fondată la 26 decembrie 2007, înregistrată la 

Ministerul Justiției al Republiciia Moldova sub numărul de înregistrare 3041. 

 

Adresa juridică a Asociației: strada Păcii, 61, orașul Rezina, Republica Moldova, MD-5401  

 

Codul fiscal al Asociației: 32081767. 

 

 
 

 

SCURT  ISTORIC 
 

 

Programul Informaţional al Fundaţiei Soros-Moldova a avut o evoluţie spectaculoasă în anii 

2002-2006: cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (761.672 $) şi prin contribuţia 

comunităţilor (circa 395.000 $), în parteneriat cu APL, instituţii de învăţămînt, biblioteci, 

agenţi economici au fost create 102 Centre Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire. 

Centrele Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, fiecare în parte, prin prisma accesul 

la informaţie, au pus în valoare prin potenţialul uman al comunităţilor rurale ca promotor 

activ al dezvoltării acestor comunităţi. 

 

Efortul de consolidare a Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire a început 

încă în anul 2006 şi s-a materializat prin crearea alianţiei CCAII. 

 

Alianţa CCAII din Republica Moldova este o asociaţie obştească, înregistrată la Ministerul 

Justiţiei sub nr. 3041 la 26 decembrie 2007, prin liberul consimţămînt al organizaţiilor 

membre – 47 de centre comunitare de acces la informaţie şi instruire 

(http://www.infonet.md/?page_id=63), şi care urmăreşte beneficiul public. 
 

http://www.infonet.md/?page_id=63


 

MISIUNE 
 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi consolidarea societăţii informaţionale din Republica 

Moldova. 

 

 
 

 

VALORI 

 

 Transparență și încredere în raport cu beneficiarii, partenerii și donatorii.  

 Optimism / perseverență, cooperare și spirit inovator în lucrul echipei / implicarea 

activă a beneficiarilor / voluntarilor în activitatea echipei. 

 Dezvoltarea profesională continuă a experților. 

 

 
 

 

SCOPURI 
 

 

 eficientizarea activităţii Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi 

creşterea aportului lor la dezvoltarea comunităţilor, pentru a facilita participarea 

activă în viaţa comunitară a cetăţenilor, la procesul decizional alături şi împreună 

cu autorităţile publice şi unităţile economice. 

 susţinerea şi promovarea activităţilor Centrelor Comunitare de Acces la Informare 

şi Instruire prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, 

asistenţă şi instruire; 

 contribuirea la diminuarea fenomenului diviziunii digitale în Republica Moldova. 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBIECTIVE 
 

 

 de a asista dezvoltarea comunităţilor Repulicii Moldova în valorificarea 

potenţialului lor economic, cultural, social prin familiarizarea cu oportunitaţile 

oferite de instrumentele societăţii informaţionale; 

 de a reprezenta interesele Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie  şi 

Instruirela nivel naţional şi internaţional; 

 de a facilita schimbul de experienţă, de a încuraja circulaţia informaţiei în diferite 

aspecte între Centrele Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi 

comunităţile rurale. 

 

 
 

 

APARTENENȚE LA REȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
 

 

Alianța INFONET este membră a următoarelor organizații și coaliții: 

Telecentre Europe 

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte 

 

 
 

 

SLOGAN 
 

 

Alianța INFONET. Imposibilul este temporar (limba română) 

Alliance INFONET. Impossible is temporary (limba engleză). 

 

http://www.telecentre-europe.org/
http://alegeliber.md/


 

 

BENEFICIARI 
 

 

 Centrele Comunitare de Acces la informație și Instruire din Republicca Moldova 

 Autoritoțile publice locale 

 Agenții de stat 

 Instituțiile de învățămînt 

 Bibliotecile 

 Grupurile de inițiativă și organizațiile societății civile 

 Persoane cu dizabilități 

 Tinerii 

 Comunitățile din Republica Moldova. 

 

 
 

 

STRUCTURA 
 

 

 
Adunarea generală a Alianței INFONET 

 

 
Președintele Consiliului de Administrare 

 

 
Consiliul de Administrare                                 Comisia de Cenzori 

 

 
Director Executiv 

 

 
Contabil                                              Biroul Executiv 
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Denumire Proiect: Diseminarea experiențelor și bunelor practici ale centrelor comunitare 

din Ungaria  

 
Perioada de implementare: 2007 
Donatori: Open Society Institute Budapest și Fundația Soros Moldova



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumire Proiect: „Prin diseminarea bunelor practici – spre un parteneriat durabil” 

 

Parteneri de implementare: Centrele comunitare de acces la informaţie şi instruire din 

localităţile Rezina, Rîşcani, Ştefan Vodă, Pelinia (rnul Drochia), Răzeni (Ialoveni), Larga 

(Briceni) şi Vadul-Raşcov (Şoldăneşti). 

Scopul proiectului: Contribuirea la realizarea dreptului fundamental al fiecărui cetăţean de 

a comunica şi de a fi informat prin garantarea accesului universal la resursele 

informaţionale şi de comunicaţii prin consolidarea capacităţilor Alianţei CCAII 

 

Obiectivele proiectului: 

O1. Asigurarea transferului de cunoştinţe şi experienţă între centrele alianţei si ONG-urile 
din regiunile rurale prin consolidarea capacităţilor Alianţei CCAII; 

O2. Diversificarea serviciilor prestate de cele 47 centre comunitare, ale alianţei prin 
promovarea culturii informaţionale şi prin promovarea practicilor de succes, intr-o perioada 
de 6 luni; 

O3: Încurajarea colaborării dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţii publice, 
autorităţi locale şi unităţi economice în scopul dezvoltării societăţii civile în mediul rural; 



O4: Stabilirea unui parteneriat durabil între centrele alianţei, societatea civila şi autorităţile 
publice privind edificarea societăţii informaţionale. 

 

 

Perioada de implementare: 2008 

Donator: Fundația Soros Moldova 

Buget: 8.000 $



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Denumire Proiect: Monitorizarea listelor electorale în municipiul Chișinău 

Descrierea problemei: Societatea moldoveneasca este una extrem de polarizata. 

Electorala din 5 aprilie 2009 a agravat acest fenomen. Una dintre cauzele esenţiale ale 

acestui fenomen a fost constituit de transparenta insuficienta la întocmirea listelor 

electorale, prin nefinisarea in termeni utili a Registrului Unic al Alegatorilor. Aceasta a 

generat multiple discutii controversate in societate vis-a-vis de corectitudinea listelor 

alegatorilor si a procesului electoral in general. Pentru eliminarea eventualrelor nereguli, dar 

si pentru consolidarea societatii prin promovarea increderii si transparentei, listele 

alegatorilor trebuie verificate in mod independent, iar rezultatele trebuie mediatizate.  

Obiectiv general: Monitorizarea corectitudniii alcătuirii listelor electorale pentru scrutinului 

electoral din 29.07.2009 în municipiul Chisinău.  

Obiective specifice: 

1. Verificarea corectitudinii intocmirii listelor alegatorilor pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 29 iulie 2009 în municipiul Chisinău. 

2. Monitorizarea procesului de verificare a listelor electorale de catre cetateni. 

 

Esantion: 25 sectii de votare din municipiul Chisinau. Circa 10 % din numarul total al 

listelor de alegatori, ceea ce ar putea constitui circa 60000 din numarul total de alegatori. 

 

Criterii de selectare a secţiilor monitorizate: 

Selectarea secţiilor de votare s-a efectuat după principiul: nu trebuia să fie una mai mică de 

2100 de alegători, ceea ce cumulativ, pe cele 25 de secţii de votare, ar fi constituit circa 10 

% din numărul alegătorilor din municipiul Chişinău.  Această informaţie a fost preluată de pe 

site-ul:  

http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Chisinau197  

Etapele implementării: 

1. Obtinerea listelor electorale noi în format electronic sau format printat. 

2. Verificarea listelor. 

http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Chisinau197


3. Monitorizarea procesului de verificare a listelor electorale de catre cetateni. 

4. Diseminarea rezultatelor. 

 

Secţiile de votare selectate: 

BOTANICA (nr. 10,  nr. 18, nr. 20, nr. 25), 
 
BUIUCANI (nr. 77, nr. 80, nr. 82, nr. 83) 
 
CENTRU (nr. 107, nr. 166, nr. 126, nr. 145) 
 
CIOCANA (nr. 153, nr. 160, nr. 169, nr. 170) 
 
RIȘCANI (nr. 193, nr. 201, nr. 223, nr. 239) 
 
CODRU (nr. 242) 
 
CRICOVA (nr. 246) 
 
DURLESTI (nr. 251) 
 
SANGERA (nr. 257) 
 
TOHATIN (nr. 285). 

 

Rezultatele monitorizării: În rezultatul verificărilor au fost depistate 946 de erori şi 

inexactităţi. În acest sens, au fost depuse contestaţii la 19 secţii de votare din cele 25 

monitorizate. Doar una dintre secţii o operat modificări în liste.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=UrGnCKxKR7U 

http://www.youtube.com/watch?v=UrGnCKxKR7U


 

http://www.youtube.com/watch?v=wdvX-0qCUVM  

 

http://www.youtube.com/watch?v=uKyYtH7glms  

Perioada de realizare: 13 iulie - 28 august 2009 
 
Buget: 19,939 USD 
 
Donator: Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ambasada Britanică Chişinău/ Fondul pentru 

Programe Strategice şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

 
 

 

 
 

  

 

British Embassy

Chisinau

http://www.youtube.com/watch?v=wdvX-0qCUVM
http://www.youtube.com/watch?v=uKyYtH7glms


Denumire Proiect: Satul moldovenesc – modul de organizare a activităților agroturistice 

 

Implementator: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa 

din Polonia 

Parteneri:  

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat” 

 Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova 

Scopul proiectului constă în instruirea şi transmitea know-how despre organizarea sediului 

agroturistic din punct de vedere tehnic şi infrastructural şi în ceea ce priveşte pregătirea 

ofertei pentru agroturişti. 

Areal geografic: Proiectul s-a desfăşurat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv UTA 

Găgăuzia şi UTA din stînga Nistrului. 

 

 

Programul instruirii a fost alcătuit din 

următoarele module:  

 Training naţional,  

 Vizite de monitorizare la nivel local,  

 Vizită de studiu în Polonia,  

 Consultanţă şi suport logistic la 

distanţă. Instruirea va fi efectuată de 

către experţii din Polonia. 

 
Donator: Polska Pomoc 2009 

Informaţii suplimentare: http://ruralturism.wordpress.com  

 

http://ruralturism.wordpress.com/


Denumire Proiect: Eu votez pentru că… 

 

Implementator: Reprezentanta Asociatiei Obștești HILFSWER AUSTRIA în Moldova 

Donator: Delegatia Comisiei Europene în Republica Moldova prin European Instrument for 

Democracy and Human Rights (EIDHR),  

Co-finantare: Austrian Development Cooperation 

Parteneri de implementare:  

 Centrul de Training „CMB” (Chişinău) 

 Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova 

Scop: Sporirea gradului de participare a cetătenilor la alegerile parlamentare. 

Obiectivul general al acestei initiative "Eu votez pentru ca ... " este consolidarea 

capacitatilor si sporirea cooperarii intre ONG-urile moldovenesti pentru educarea si 

mobilizarea alegatorilor moldoveni sa participe la alegerile parlamentare din 2009. 

 



Obiectivele Specifice sunt: 

 Elaborarea si pilotarea metodologiei pentru Exercitiul de Simulare a Alegerilor in 6 

centre raionale si 12 comunitati rurale cu participarea a 1800 de reprezentanti ai 

comunitatii; 

 Diseminarea metodologiei de Simulare a Alegerilor la nivel national prin intermediul 

ONG-urilor in alte 10 raioane din tara. 

Areal geografic: Republica Moldova 

Responsabilităţile Alianţei CCAII în proiect: 

 coordonarea activitătilor în proiect, 

 managementul paginii web al proiectului – www.hilfswerk-austria.md/euvotez 

 organizarea procesului de diseminare a practicilor pozitive din proiect, 

 completarea, sustinerea si dezvoltarea bazei de date multimedia (audio, video, 

power point, blog-uri etc.). 

În cadrul proiectului „Eu votez pentru că...” s-au implicat mai multe CCAII: 

 Rezina 

 Basarabeasca 

 Sadaclia (Basarabeasca) 

 Cenac (Cimislia) 

 Manoilesti (Ungheni) 

 Tătărăuca Veche (Soroca) 

 Viisoara (Edinet) 

 Glodeni  

 Razeni (Ialoveni) 

 Bulboaca (Anenii Noi) 

 Calarasi 

 Taraclia (Causeni). 

 

http://www.hilfswerk-austria.md/euvotez


Denumire Proiect: Dezvoltarea durabilă a CCAII prin consolidarea capacităţilor 

organizaţionale a Alianţei CCAII din Republica Moldova 

 

 

Implementator: Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor 

Neguvernamentale CONTACT 

Partener de implementare: Alianța Centrelor Comunitare de Aces la Informație și Instruire 

din Moldova 

Perioada de implementare: 2006-2009 

Donator: Fundaţia Soros-Moldova 

Obiective: 

 asigurarea transferului de cunoştinţe şi experienţă între ONG-urile din regiunile 

rurale prin consolidarea Alianţei CCAII;  

 dezvoltarea reţelei ACCAII şi eficientizarea lucrului centrelor comunitare; 

diversificarea serviciilor prestate prin promovarea culturii informaţionale şi prin 

promovarea utilizării Produselor Program cu Sursa Deschisa (Open Source 

Software);  

 încurajarea colaborării dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţii publice, 

autorităţi locale şi unităţi economice în scopul dezvoltării societăţii civile în mediul 

rural;  

 stabilirea unui parteneriat durabil între societatea civila şi autorităţile publice în 

domeniul edificării societăţii informaţionale;  

 realizarea în volum deplin a drepturilor cetăţenilor de acces la informaţii şi cunoştinţe 

prin intermediul noilor tehnologii informaţionale, staţionar şi de la distanţă, în sediul 

CCAII şi de la domiciliu. 

Areal geografic: Republica Moldova 

http://infonet.md/projects/161/index.html
http://infonet.md/projects/161/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Denumire Proiect: Consolidarea încrederii prin democraţie participativă şi implicarea 

tinerilor în actul decizional 

Scopul: Promovarea unor modele de consolidare a democraţiei participative prin implicarea 

tinerilor în viaţă social-politică. 

Obiective: 

O1: Participarea activă a tinerilor în actul decizional, prin organizarea alegerilor „Votul 
Tinerilor” în 33 de comunități din toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv UTA 
Găgăuzia. 

O2: Promovarea rezultatelor alegerilor „Votul Tinerilor” şi diseminarea de bune practici, 
realizate în cadrul proiectului. 

Cadru general: 

 Selectarea coordonatorilor locali, 

 ToT pentru coordonatorii locali, 

 Formarea grupurilor de iniţiativă la nivel local şi Promovarea proiectului in 
comunitate, 

 Organizarea dezbaterilor politice la nivel local și Organizarea alegerilor „Votul 
Tinerilor”, 

 Campanie de mediatizare şi promovare a rezultatelor alegerilor „Votul Tinerilor”. 

Localitatea, data, tema dezbaterii: 

 Cazangic (Leova) 13.11.2010, Curs obligator de religie in scoala: pro si contra, 

 Taraclia (Causeni) – 16.11.2010, Migratia, 

 Hîjdieni (Glodeni) – 17.11.2010, Studii universitare – în ţară?, 

 Fălești – 18.11.2010, Supravegherea examenelor BAC prin WEBCAM, 

 Săseni (Călărași) – 18.11.2010, Pro si contra migratiei, 

 Cîrpești (Cantemir) – 19.11.2010, “Migratia tinerilor peste hotare: PRO si CONTRA”, 

 Vadul-Rașcov (Șoldănești) – 19.11.2010, Migrația – o necesitate in ziua de astazi?, 

 Tătăreuca Veche (Soroca) – 19.11.2010, “Migraţia părinților: Pro și Contra”, 

 Mașcăuți (Criuleni) – 19.11.2010, „Participarea tinerilor la alegeri este importantă, și 
votul meu contează?”, 



 Comrat – 21.11.2010, Запрет курения в общественных местах, 

 Pelinia (Drochia) – 21.11.2010,  „Mă duc sau nu mă duc să votez…”, 

 Pănășești (Strășeni) – 21.11.2010, Balanta gender 50/50 in cariera, 

 Molovata Nouă (Dubăsari) – 21.11.2010, Migratia: avantaje si dezavantaje. 

 Făleștii Noi (Fălești) – 21.11.2010, Migratia: Liberate & Patriotism, 

 Ştefăneşti (Floreşti) – 22.11.2010, Balanţa Gender 50/50, 

 Chișcăreni (Sângerei) – 22.11.2010, ,,Votul de la 16 ani: Pro sau Contra’’, 

 Antonești (Ștefan Vodă) – 22.11.2010, Stoparea migratiei : pro sau contra, 

 Crihana Veche (Cahul) – 22.11.2010, “Plecarea tinerilor din localităţile rurale. Pro sau 
Contra”, 

 Plop (Donduşeni) – 23.11.2010, Migraţia tinerilor: avantaje şi dezavantaje (pro şi 
contra), 

 Milești (Nisporeni) – 23.11.2010, „Votul de la 16 ani: pro sau contra”, 

 Drepcăuți (Briceni) – 23.11.2010, Migratia: avantaje şi dezavantaje, 

 Cioara (Hâncești) – 23.11.2010, Migrația, 

 Basarabeasca – 23.11.2010, Votul de la 16 ani?, 

 Edineț – 24.11.2010, Optimizarea procesului educaţional, 

 Ocnița – 24.11.2010, Ma duc sau nu ma duc sa votez…, 

 Bulboaca (Anenii Noi) – 24.11.2010, Votul tinerilor, 

 Ciumai (Taraclia) – 24.11.2010, «Миграция родителей за границу», 

 Râșcani – 25.11.2010, Studii în strainatate: pro sau contra, 

 Pîrlița (Fălești) – 26.11.2010, „Serviciul de iluminat public  PRO si CONTRA”, 

 Manoilești (Ungheni) – 26.11.2010, Migratia: pro sau contra, 

 Cenac (Cimișlia) – 26.11.2010, Ma duc sau nu ma duc sa votez…, 

 Bolohan (Orhei) – 26.11.2010, Migrația: pro sau contra, 

 Răzeni (Ialoveni) – 26.11.2010, Tema 1: Participarea la vot începînd cu vîrsta de 16 ani 
; Tema 2: Introducerea votului obligatoriu, 

 Rezina – 26.11.2010, Migrația: pro sau contra. 

Perioada de implementare: X-XII.2010. 

Buget: 33,222.99 USD 



 

Informaţii suplimentare: https://votultinerilor.wordpress.com  

Donator: Fundaţia Est – Europenă din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză 
pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei/DANIDA şi Fondul Naţional pentru Democraţie (NED). 

https://votultinerilor.wordpress.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Denumire Proiect: Concurs de fotografie digitală „Ce lume frumoasă” 

 

Scopul concursului: Dezvoltarea înţelegerii mutuale şi încurajarea comunicării între 

cetăţenii de pe malul drept şi stâng al râului Nistru. 

Obiectivele concursului: 

1. A dezvolta schimburi culturale şi a stimula spiritul creativ prin organizarea 

activităţilor culturale. 

2. A dezvolta abilităţi în domeniul fotografiei digitale. 

3. A promova frumuseţea plaiului natal. 

Tematica concursului: Tema concursului este „Povești de iarnă”. 

Participanţi:Concurs desfăşurat pentru toţi doritorii, fără careva limite de vârstă. 

 

Partener de implementare: Organizaţia publică “Moştenitorii” (Bălţi)  

Perioada de implementare: ianuarie – martie 2011 

Buget: Din resursele organizațiilor implicate și sponsorizările partenerilor 
 
Informații suplimentare: https://dniester.wordpress.com/  
 

https://dniester.wordpress.com/


 

Denumire Proiect: Reteaua decentralizata de transmitere interactiva a informatiei in 

Moldova 

Implementat de: DT Consulting OÜ (Estonia) 

 

Partener de implementare: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și 

Instruire din Moldova 

 

Scopul: Ttransmiterea experienței Estoniei în dezvoltarea societății informaționale către 

organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova. 

 

Obiective: 

O1: Cresterea competitivitatii organizatiilor non-guvernamentale din Moldova prin intarirea 

cunostintelor despre oportunitatile pe care le ofera societatea informationala in Estonia; 

O2: Imbunatati accesul la informatie pentru locuitorii zonelor rurale in vederea utilizarii mai 

eficiente a posibilitatilor de participare in procesul de luare a deciziilor prin crearea a 4 

retele comunitare. 

O3: Desiminarea a bunelor practici in Republica Moldova cu referinta la dezvoltarea e-

societatii in Estonia si utilizarea tehnologiilor informationale in dezvoltarea durabila a 

comunitatilor rurale. 

 

 
 

 

 



Cadru general: 

a) Perioada de pregatire a proiectului, Selectarea coordonatorilor locali. 

b) Vizita de studiu in Estonia pentru reprezentanti a organizatiilor non-guvernamentale din 

Moldova. 

c) Vizita de studiu in Moldova a expertilor din Estonia. 

d) Seminar in Republica Moldova pentru organizatiile neguvernamentale cu privire la 

dezvoltarea e-serviciilor si a retelelor in Estonia. 

e) Creare a 4 retele in 4 localitati rurale din Moldova. 

f) 4 seminare la nivel comunitar. 

g) Seminare online pentru instruire in domeniul utilizarii retelolor. 

h) Desminare a experientei acumulate pe parcursul proiectului. 

 
Perioada de implementare: VIII.2011-V.2012 

 

Bugetul Proietului: 28 728 Euro 

 

Donator: Ministerul de Afaceri Externe al Estoniei 

 

Informaţii suplimentare: https://wifimoldova.wordpress.com  

https://wifimoldova.wordpress.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Denumire Proiect: Overcoming the Digital Divide: Access for Rural Communities. 

Workshop in Moldova – Citizenship and participatory community development 
 

 

Parteneri:  

 EOS (Romania),  

 LIKTA (Latvia),  

 International Aid Network (Serbia) 

 

Donator: Fundația Soros-Moldova 

 

Perioada de implementare: 28.VIII-30.IX.2012 

 

Buget: 13.000 USD 

 

Informații suplementare: https://icentru.wordpress.com/2012/09/22/moldova/  

 

 

https://icentru.wordpress.com/2012/09/22/moldova/


Denumire Proiect: Get On-line Week 2012 

 

Get Online Week 2012 is a digital inclusion campaign on 26th-30th March in 

Telecentres: public internet centres in NGOs, libraries & education venues. 

 

 

The campaign is organised by Telecentre-Europe AISBL supported by the European 

Commissionand a number of international organisations, including Microsoft, Liberty 

Global, European Broadcasting Union and Telecentre.org. 

 
Alianța CCAII aduce sincere mulțumiri tuturor partenerilor și celor care au susținut 

și promovat Campania Get Online Week (Hai pe NET – 2012) în Republica Moldova. 

Succesul campaniei în Moldova s-a datorat anume acestui efect sinergetic. 

Consolidarea societății informaționale  constituie o provocare, dar și o oportunitate 

pentru dezvoltarea unei țări ca Republica Moldova. În dezvoltarea potențială a unei 

persoane, organizații sau țări nu există limite. Nu există bariere! Barierele există în 

scuze, stereotipuri și prejudecăți, barierele există doar în mintea noastră. 

 
 

Informații suplimentare: https://haipenet.wordpress.com/  
 

http://www.telecentre-europe.org/
http://www.getonlineweek.eu/?page_id=820
http://www.getonlineweek.eu/?page_id=820
http://www.getonlineweek.eu/?page_id=829
http://www.getonlineweek.eu/?page_id=834
http://www.getonlineweek.eu/?page_id=834
http://www.ebu.ch/
http://www.telecentre.org/
https://haipenet.wordpress.com/parteneri/
https://haipenet.wordpress.com/
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Denumire Proiect: E-learning pentru alegeri libere şi corecte 

 

Parteneri: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) de pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală a Republicii Moldova 

 

Donator: Fundația Est-Europeană 

Scopul proiectului: de a contribui la fortificarea proceselor electorale din Republica 

Moldova şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în actul electoral direct şi secret prin 

pilotarea cursului de instruire la distanţă a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare. 

Obiectivele proiectului:  

O1: Pilotarea instruirii şi calificării la distanţă, pe platforma de colaborare internaţională 

www.civicportal.org a funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul 

funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi 

în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate. 

O2: Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în actul electoral direct şi secret prin promovarea 

standardelor internaţionale şi naţionale pentru asigurarea garantării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului pentru persoanele cu dizabilităţi. 

O3: Diseminarea bunelor practici de asigurare a unui mediu favorabil pentru organizarea 

corectă și transparentă a alegerilor în Republica Moldova. 

 

 

Areal geografic: Mediul on-line din Republica Moldova 

Perioada de implementare: 1 octombrie 2013 – 31 martie 2014 

Bugetul proiectului: 5716 $ 

Informaţii suplimentare: http://www.infonet.md/?p=747,  http://www.infonet.md/?p=869  
 

http://www.civicportal.org/
http://www.infonet.md/?p=747
http://www.infonet.md/?p=869


 
Denumire Proiect: Școala Liderului Comunitar 

 

 
Scopul cursului este de a a consolida capacitățile autorităţilor publice locale şi a spori 
nivelul de profesionalism al personalului prin instruirea la distanță a funcționarilor publici în 
vederea eficientizării actului de guvernare locală. 
 
Obiective specifice: 
1. Transmiterea de cunoştinţe necesare pentru exercitarea de către funcţionarii publici a 
obligaţiunilor de serviciu. 
2. Formarea deprinderilor de a active în reţea şi de a acumula şi analiza infromaţii din surse 
diversificate. 
 
Programul cursului a acoperit probleme din diferite tematici ale activătății administrațiilor 
publice locale: organizarea administrației publice locale, principiiile de activitate ale APL; 
transparența actului decizional; finațele publice locale și gestionarea patrimoniului. 
 
Cursul se va desfășurat pe platforma de colaborare internaţională www.civicportal.org.  
 

 
Promo „E-learning Scoala Liderului Comunitar” (video) - http://youtu.be/egEFB0K128o  

 
Partener de implementare:Fundaţia „Educaţie pentru Democraţie” din Polonia, în cadrul 
programului RITA 
 
Buget: 600 USD 
„Project financed by „Region in Transition" -RITA Program of the Polish-American Freedom 
Foundation conducted by the Education for Democracy Foundation". 

http://www.civicportal.org/
http://youtu.be/egEFB0K128o
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Denumire Proiect: ,,Sporirea capacităţilor de comunicare strategică în sfera tineretului” din 

cadrul Planului de acţiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2014 

 

Donator: Ministerul Tineretului și Sportului 

Scopul proiectului: Sporirea capacităților de comunicare și promovare a obiectivelor și 

realizărilor politicilor de tineret în Republica Moldova, în special a activităților din cadrul 

Programului de Granturi al Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2014 ,,Paricipare 

pentru Dezvoltare”. 

 

Obiectivele proiectului:  

O1. Mediatizarea activităților și rezultatelor proiectelor din cadrul programului de granturi; 

O2. Elaborarea strategiei și ghidului de comunicare strategică pentru programul de granturi; 

O3. Mediatizarea obiectivelor și rezultatelor politicilor de tineret conform Strategiei de 

Comunicare a MTS 2014-2016; 

O4. Sporirea accesului tinerilor la informații de interes public prin intermediul surselor de 

informații on-line. 

 

Areal geografic: Republica Moldova 

Perioada de implementare: VI-XII.2014 

Bugetul proiectului: 163245 lei 

 

 



 

Denumire Proiect: E-learning Dialog Intercultural în Republica Moldova 

Parteneri de implementare:  

 Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), 

 Fundația Educație pentru Democrație din Polonia (în cadrul programului RITA),  

 Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"  

Scopul cursului este sporirea gradului de informare și cunoștințe în domeniul dialogului 

intercultural în Republica Moldova. 

 

Obiective specifice: 

• Promovarea comunicării interculturale ca mijloc eficient de stabilire a relațiilor pașnice, 

bazate pe respect mutual, între copii și tineri reprezentanți ai diferitor etnii. 

• Promovarea interacțiunii și a dialogului interetnic, intercultural ca valori esențiale în 

punerea în practică a diversității, a comportamentului tolerant și nediscriminatoriu în 

Republica Moldova. 

• Formarea deprinderilor de a activa în reţea, de a acumula şi analiza informaţii din surse 

diversificate, creșterea gradului de conștientizare printr-un curs de învățământ la 

distanță pe platforma de cooperare internațională www.civicportal.org. 

• Diseminarea de bune practici ale proiectului „Dialog Intercultural în Republica Moldova”. 

 

Programul cursului a acoperit aspecte din diferite tematici:  

Introducere în Dialog Intercultural; Identitatea; Cultura; Stereotipuri și Prejudecășți; 

Discriminarea și Oprimarea; Comunicarea Non-Violentă şi Toleranța; Dialog 

Intercultural; Recomandări pentru formatori în domeniul Dialogului Intercultural. 

Cursul de instruire la distanţă „Dialog Intercultural în Moldova” s-a desfăşurat în perioada 

octombrie-decembrie 2014. La acest curs s-au înscris 120 de participanți: profesori, elevi, 

studenți, femei, bărbați, persoane cu dizabilități, reprezentanților de diferite rase, 

http://www.civicportal.org/


reprezentanți ai sectorului neguvernamental, reprezentați mass media, reprezentanți ai 

minorităților naționale etc. 

 

Tezele finale elaborate în cadrului cursului de instruire „Dialog Intercultural în Moldova”: 

http://www.infonet.md/?page_id=1167  

 

 
 
 

http://www.infonet.md/?page_id=1167
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Denumire Proiect: Campanie de educație civică pentru incluziunea persoanelor cu 

dizabilități în procesele electorale în contextul alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 

din Republica Moldova 

 

Parteneri: Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Motivație din Moldova, 

Centrul de Asistență Juridica pentru Persoane cu dizabilități 

 

Donator: UNDP Moldova, Programul „Îmbunătățirea calității democrației în Moldova prin 

suport parlamentar şi electoral” 

 

Scopul proiectului: Sporirea gradului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în 

procesele electorale din Republica Moldova prin promovarea unui comportament civic activ 

al persoanelor cu dizabilități și măriii gradului de respectare a drepturilor persoanelor cu 

dizabilități de a participa în procesele social-politice din Republica Moldova.  

 

 



Obiectivele proiectului:  

O1. Informarea persoanelor cu dizabilitati despre necesitatea și beneficiile participării active 

la alegerile locale din iunie 2015. 

O2. Promovarea bunelor practici in dezvoltarea unor modele de incluziune a persoanelor cu 

dizabilități în procesele electorale. 

O3. Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.  

 

Activități: 

Obiectiv 1: 

A 1.1 Organizarea unui Deaf Info Center pentru persoanele cu dizabilități auditive. 

A 1.2 Organizarea de ateliere informative pentru persoanele cu dizabilități  

A 1.3 Editarea in limbaj Braille a Ghidul alegatorului la alegerile locale generale din 14 iunie 

2015 

A 1.4 Realizarea campaniilor informaționale la nivel local îm 18 comunități din Republica 

Moldova 

A 1.5 Testarea unei campanii informaționale pe canale de comunicare personale 

 

Obiectiv 2: 

A 2.1 Promovarea bunelor practici in dezvoltarea unor modele de incluziune a persoanelor 

cu dizabilități  

A 2.2 Atelier de instruire/informare a operatorilor TV privind organizarea transmisiunilor live 

în limbaj mimico-gestual. 

A 2.3 Elaborarea pachetului informativ „Standarde de accesibilitate” și expedierea lui pe 

adresele celor 932 UTA din Republica Moldova 

 



Obiectiv 3: 

A 3.1 Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului 

A 3.2 Organizarea a 2 întîlniri on-line 

A 3.3 Elaborarea și publicarea a 5 articole în mass media locală, regională și națională 

A 3.4 Elaborarea și tipărirea materialelor promoționale. 

A 3.5 Elaborarea și difuzarea unui film documentar privind votul persoanelor cu dizabilități 

auditive 

A 3.6 Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro 

democratie!” 

 

Areal geografic: Republica Moldova 

Perioada de implementare: 25 mai 2015 – 12 iulie 2015 

Bugetul proiectului: 29,999.41 USD 

 
 

 
 
 



Denumire Proiect: Pro vot direct și secret pentru fiecare alegator! 

 

Durata proiectului: 11/04/2014 – 01/03/2015 

 

Parteneri: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de 

Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități 

 

Scopul proiectului: De a contribui la mărirea gradului de respectare a drepturilor omului în 

Republica Moldova prin promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilitati la votul direct și 

secret 

 

Obiectivele proiectului: 

 O1. Informarea publicului larg și instruirea publicului țintă privind necesitățile speciale 

a persoanelor cu dizabilitati prin organizarea atelierelor de lucru, campanii de 

informare in masa in perioada preelectorala. 

 O2. Mărirea gradului de incluziune și participare a persoanelor cu dizabilități in 

procesul electorale prin implicarea unei persoane cu dizabilitati locomotorii in cadrul 

biroului electoral al secții de votare și 15 monitori și observatori in cadrul scrutinului 

parlamentar din 30 noiembrie 2014. 

 O3. Formarea de abilități a persoanelor cu dizabilități prin instruirea grupurilor țintă în 

domeniul electoral. 

 O4. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor invitate in cadrul proiectului. 

 



Activitățile din proiect: 

 

1. Domeniul dizabilitati locomotorii 

 A 1.1 Organizarea unui serviciu taxi pentru persoane cu dizabilitati in ziua alegerilor  

 A 1.2 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a 

echipei BESV 

 A 1.3 Încadrarea a 10  persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de observatori 

la scrutinul din 30 noiembrie 2014 

 

A 2. Domeniul dizabilitati de vedere 

 A 2.1 Simularea votului după alegeri cu „buletinul de vot incluziv” 

 A 2.2 Tipărirea in limbaj Braile a 50 de exemplare a „Ghidului Alegatorului”  

 A 2.3 Atelier informativ „Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în 

procesele electorale” 

 

 



A 3. Domeniul dizabilitati auditive 

 A 3.1 Atelier informativ „Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în 

procesele electorale” 

 A 3.2 Elaborarea si difuzarea unui apel către media TV și partidele politice privind 

necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități auditive 

 A 3.3 Încadrarea a 2  persoane cu dizabilități auditive în calitate de observatori la 

scrutinul din 30 noiembrie 2014 

 A 3.4 Promovarea conceptului de translare mimico-gestual în ziua alegerilor 

 

A 4. Activități generale Alianța INFONET 

 A 4.1 Atelier de coordonare a activităților 

 A 4.2 Misiunea de observarea pe domeniul dizabilități a alegerilor în ziua scrutinului 

 A 4.3. Suport pentru Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova în crearea 

condițiilor pentru votarea cu plicul-trafaret 

 A 4.4 Campanii de informare destinate persoanelor cu dizabilități 

 A 4.5 Crearea platformei de monitorizare a accesibilităţii secţiilor de votare 

 A 4.6 Masă rotundă de evaluare a proiectului. 

 

Bugetul proiectului: 14,081.00 dolari SUA 

 

Donator: Fundaţia Est-Europenă, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin 

intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională(Sida) și 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

 



Denumire Proiect: Pro vot incluziv - demers pentru o societate incluzivă 

 

Parteneri: Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de 

Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități 

 

Scopul: 

Sporirea gradului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale din 

Republica Moldova prin intermediul promovării unui comportament civic activ a persoanelor 

cu dizabilități și mării gradului de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a 

participa în procesele social-politice din Republica Moldova.  

 

 

Obiective: 

 

O1. Informarea persoanelor cu dizabilitati 

despre necesitatea și beneficiile participării 

active la alegerile locale din iunie 2015. 

 

O2. Promovarea bunelor practici in 

dezvoltarea unor modele de incluziune a 

persoanelor cu dizabilități în procesele 

electorale. 

 

O3. Observarea alegerilor și monitorizarea 

participării persoanelor cu dizabilități la 

scrutinul electoral din 14 iunie 2015. 

 

O4. Diseminarea bunelor practici din cadrul 

proiectului.  

 

 



Activități: 

 

Obiectiv 1: 

A 1.1 Organizarea unui Deaf Info Center pentru persoanele cu dizabilități auditive. 

A 1.1.1 Organizarea și dotarea cu echipament tehnic a Deaf Info Center. 

 

 A 1.2 Elaborarea de spoturi video motivaționale „Accesibilitate pentru toți!” 

A 1.2.1 Elaborarea scenariului și realizarea filmărilor 

A 1.2.2 Montarea spoturilor 

A 1.2.3 Difuzarea spoturilor motivaționale 

 

A 1.3 Testarea unei campanii informaționale pe canale de comunicare personale 

A 1.3.1 Instruirea/consultarea expertului 

A 1.3.2 Realizarea campaniei de informare prin telefon și e-mail 

A 1.3.3 Pregătirea raportului și integrarea în raportul final 

 

 

Obiectiv 2: 

A 2.1 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei 

BESV 

A 2.1.1 Selectarea unei secții de votare accesibile 

A 2.1.2 Realizarea misiunii în ziua scrutinului 

A 2.1.3 Realizarea unei istorii personalizate despre protagonist 

 

A 2.2 Apel către partidele politice și media TV privind necesitățile speciale de informare a 

persoanelor cu dizabilități auditive 

A 2.2.1 Redactarea apelului 

A 2.2.2 Difuzarea apelului 

 

A 2.3 Campanie de promovare a conceptului mimico-gestual în mass media audio-vizuală 

și on-line. 

A 2.3.1 Elaborare și difuzare comunicat special 

A 2.3.2 Doi translatori mimico-gestuali traduc mesajele oficiale din incinta Comisiei 

Electorale Centrale în zilele de 14, 15, 28 și 29 iunie 2015. 



 

 

A 2.5 Dezvoltarea „Harții accesibilității secțiilor de votare” și sensibilizarea factorilor de 

decizie 

A 2.5.1 Elaborarea pachetului informativ „Standarde de accesibilitate” 

A 2.5.2 Expedierea pachetului informativ in cele 932 UTA din Republica Moldova 

A 2.5.3 Colectarea de date și amplasare pe harta digitală  a accesibilității secțiilor de vot  

A 2.5.4 Actualizarea Hărții digitale BESV-14-28.06.2015 

A 2.5.5 Promovarea rezultatelor 

 

Obiectiv 3: 

A 3.1 Observarea pe terme scurt și mediu a alegerilor locale generale din perspectiva 

persoanelor cu dizabilități 

A 3.1. 1 Elaborarea și difuzarea anunțului de selectare a observatorilor 

A 3.1.2 Selectarea și instruirea observatorilor 

A 3.1.3 Acreditarea lor la Comisia Electorală Centrală 

A 3.1.4 Evaluarea platformelor electorale ale concurenților la nivel local 

A 3.1.5 Evaluarea accesibilității secțiilor de votare 

A 3.1.6 Observarea alegerilor în ziua scrutinului 

A 3.1.7 Elaborarea „Jurnalului observatorului la alegerile locale generale 2015”. 

A 3.1.8 Elaborarea raportului de observare a alegerilor pe domeniul dizabilități 

 



A 3.2 Realizarea unei cercetări sociologice privind 

participarea persoanelor cu dizabilități la procesele 

electorale din 14.06.2015 

A 3.2.1 Elaborarea chestionarului sociologic 

A 3.2.2. Colectarea datelor în teren 

A 3.2.3 Prelucrarea datelor  

A 3.2.4 Elaborarea și prezentarea studiului 

           

Obiectiv 4: 

A 4.1 Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului 

A 4.1.1 Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă 

A 4.1.2 Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice  

A 4.1.3 Elaborarea și difuzarea spotului motivațional „Vin-o să votezi în secție!” 

A 4.1.4 Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – 

pro democratie!” 

A 4.1.5 Masă rotundă de evaluare a proiectului 

A 4.1.6 Elaborarea rapoartelor narativ și financiar. 

 
 
Bugetul proiectului: 13,780.25 USD 

 
Donator: Fundaţia Est-Europenă, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin 

intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională(Sida) și 

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

 

 

 

 



 

 

SERVICII 
 

 

 

Elaborare de site-uri 

 

 
Crowd Mapping 

http://www.infonet.md/wp-content/uploads/2013/03/Alegeri-MD.jpg


AlegeriMD - Platforma pentru monitorizarea proceselor electorale în Republica Moldova. 

Pe această platformă au fost incluse secțiile de votare din Republica Moldova. Lansarea 

aplicației a fost transmisă live pe data de 22 martie 2013. Evenimentul poate fi urmărit 

integral pe Privesc.EU Acest eveniment a înregistrat peste 500.000 de vizualizări în primele 

72 de ore de la lansare. 

 

Elaborare de studii și campanii de promovare 

http://infonet.md/alegeri/
http://www.privesc.eu/Arhiva/15605/Lansarea-aplicatiei-digitale-Alegeri-MD-si-Job4Disability
http://www.privesc.eu/Arhiva/15605/Lansarea-aplicatiei-digitale-Alegeri-MD-si-Job4Disability
http://www.privesc.eu/Arhiva/15605/Lansarea-aplicatiei-digitale-Alegeri-MD-si-Job4Disability


 

 

 

Servicii video 

 

 

 
 
 



 

PREMII, RECUNOAȘTERI, DISTINCȚII SPECIALE 
 

Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova a premiat, la 10 decembrie 2015, realizările 

remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015 în cadrul unei 

ceremonii, transmisă în direct de posturile publice TV Moldova 1 și Radio Moldova. 

Organizată începând cu 2004 în fiecare an pe 10 decembrie, de Ziua Drepturilor Omului, 

Gala Premiilor ONU are drept scop evidenţierea şi premierea celor mai valoroase, 

inovatoare, eficiente și participative iniţiative şi acţiuni de apărare şi promovare a drepturilor 

omului în Moldova. 

 

„Astăzi sărbătorim Ziua Internaţională a Drepturilor Omului și cea de-a 67-a aniversare a 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului! Marcăm acest eveniment prin recunoașterea 

curajului, creativităţii și modelelor inspiraţionale ale campionilor din domeniul drepturilor 

omului, organizaţii și persoane care vor primi premii pentru contribuţia lor esenţială la 

avansarea agendei drepturilor omului în Republica Moldova și pentru a nu lăsa pe nimeni 

deoparte”, a afirmat Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU şi Reprezentanta 

Permanentă PNUD în Moldova. 
Ediţia din 2015 a inclus șase premii pentru realizări importante în domeniul drepturilor 
omului: 

 Alianţa INFONET, pentru promovarea unei abordări inovatoare și incluzive în 
asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a participa la alegeri 
 

 
For more: Revista ONU ÎN MOLDOVA, decembrie 2015, No. 3 (64), pag. 26-27 

www.un.md/publicdocget/358/. 

http://www.infonet.md/wp-content/uploads/2016/01/UN-2015.jpg
http://www.un.md/publicdocget/358/


 



 

DONATORI 
 

 

Asociaţia Obștescă „Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 

Republica Moldova” (Alianța INFONET) își exprimă gratitudinea pentru suportul acordat 

donatorilor: 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 

British Embassy

Chisinau


