
 

 

 

 

 

 

                        Promovarea educaţiei de calitate  

  

 

www.fam.md 
"Fundaţia pentru Dezvoltare din 
Republica Moldova"  
str. Al. Puşkin 45, etajul 5 
mun. Chişinău, MD-2005  
 

RAPORT ANUAL 2014 

http://www.fam.md/


 

  1 

 
 
 
 

Cuprins 
 

 

 
 
Despre Fundația pentru Dezvoltare -----------------------------------------2 
 
 
Proiecte implementate în 2014------------------------------------------------3 
 
 
Promovarea activităților------------------------------------------------------10 
 
 
Bilanțul financiar pentru anul  2014---------------------------------------11 
 
 
Direcții prioritare pentru 2015----------------------------------------------12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

  2 

DESPRE FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE 
 
 
 

Fundaţia pentru Dezvoltare din Republica Moldova este o organizaţie non-
guvernamentală, apolitică şi non-profit creată în 2005, şi înregistrată la Ministerul 
Justiţiei.  
 
Misiunea  Fundației este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la 
servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova.  
 

Echipa Fundaţiei este formată din experţi şi consultanţi cu experienţă în politici 

educaţionale, promotori ai reformelor performante pentru dezvoltarea societăţii civile şi 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de către instituţiile publice. 

 
Valori 

 

Transparenţă şi responsabilizare socială  

prin implementare proiectelor ce țin de încurajarea și susținerea comunităților de a se 
implica  

 

Servicii de calitate orientate spre beneficiar  

Fundația pentru Dezvoltare acordă servicii educaționale de instruire, de testare/examinare 
internațională în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și etică profesională 

 

Neutralitate/imparțialitate   

Fundația pentru Dezvoltare este activ implicată în diverse proiecte și activități și își expune 
părerea pe segmental său de expertiză păstrînd neutralitatea și imparțialitatea  

 

Spirit de echipă şi profesionalism  

Echipa Fundației pentru Dezvoltare este compusă din profesioniști cu o viziune clară 
asupra activităților și perspectivelor de dezvoltare. Profesionalismul se manifestă în toate 
activitățile și proiectele implementate și rezultatele frumoase obținute de pe urma 
implementării acestora.  

 

Deschidere spre colaborare şi parteneriate  
Fundația pentru Dezvoltare este deschisă pentru parteneriate și colaborare pe termen lung 

cu organizații/instituții, autorități, donatori care împărtășesc aceleași viziuni și valori.  
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PROIECTE IMPLEMENTATE 

 

⟡ În septembrie 2014 Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova a semnat un acord 

pentru implementarea proiectului  „Creşterea performanței sistemului educaţional prin 
implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în 
domeniul educaţiei" cu proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în 
Moldova" (MPSCS) FHI 360, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID).  
Durata proiectului septembrie 2014 - august 2017. 
 
Proiectul Fundației are drept scop general de a contribui la îmbunătăţirea sistemului 
educaţional în R. Moldova și vizează activități diverse de instruire, dialog / consultare, dar 
și acțiuni concrete îndreptate spre aplicarea metodologiei Analizei Impactului de 
Reglementare în domeniul educației.  
 
Pentru realizarea acestuia, organizația urmăreşte să atingă cîteva obiective majore propuse 
în cadrul proiectului: 
- Dezvoltarea conceptului de Analiza a Impactului de Reglementare (AIR) în sistemului 
educaţional  
- Sporirea eficacităţii de participare şi intervenţie din partea OSC în procesul de formulare 
şi implementare a politicilor publice ce vizează sistemul educaţional pentru îmbunătățirea 
calităţii guvernării în domeniul educației. 
Activităţile desfășurate vor fi abordate din perspectiva multisectorială, implicînd în 
procesul de lucru experți, reprezentanți ai structurilor guvernamentale, reprezentanți ai 
societății civile, etc.  
Astfel, activitățile proiectului vor interveni în următoarele segmente ale sistemului 
educaţional:  

√ Dezvoltarea și implementarea programului de instruire și a metodologiei AIR în 

sistemului educaţional, ajustat conform concluziilor unui document baseline privind 
mecanismele de colaborare / consultare existente și viabile între societatea civilă și 
Ministerul Educației. 

√  Desfășurarea atelierelor de lucru, mese rotunde și consultări privind studiile de caz în 

aplicarea AIR și analiza dinamicii de participare şi intervenţie din partea OSC în procesul 
de formulare şi implementare a politicilor publice ce vizează sistemul educaţional; 

√  Dezvoltarea unui program de instruire pentru reprezentanții instituțiilor de învățămînt 

din țară în aplicarea instrumentelor de implicare a actorilor locali, din comunitate, în 
dialogul privind procesul educativ;          

√ Evaluarea impactului proiectului și multiplicarea rezultatelor obținute prin realizarea 

studiului de impact asupra comunităților unde vor fi aplicate metodele de implicare 
comunitară.  
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Totodată, în cadrul proiectului, vor fi implementate activități ce vizează creșterea 
capacității organizaționale interne a Fundației prin îmbunătățirea politicilor manageriale și 
a procedurilor interne. 
O altă componentă a proiectului menționat este promovarea valorilor europene prin care se  
urmăreşte atingerea cîtorva obiective majore, printre care: 

√ Creșterea gradului de conștientizare cu privire la procesul de integrare europeană între 

membrii din 3 comunități țintă (Soroca, Comrat, Cahul, Rîșcani) prin mijloace creative și 
activități civice.  
 

√ Training de informare și capacitare a echipelor locale / grupurilor de inițiativă (studenți 

și cadre didactice) din 4 instituții de învățămănt țintă;  

√ Desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare a membrilor comunității 

tinerilor din Soroca, Cahul și Comrat, Rîșcani - "Europa pentru Educație. Europa pentru 
Tine"; 

√ Desfășurarea unui eveniment cu proiecții video și discuții / dezbateri cu publicul; 

√ Sesiuni de jocuri intelectuale cu timp fixat cu participarea tinerilor din instituția de 

învățămînt gazdă; 

√Ateliere de lucru cu participarea tinerilor din instituțiile de învățămînt vizate cu 

genericul „EuroLab”, „EuroCivic”, etc..  

 
 

⟡ Un alt proiect în care Fundația pentru Dezvoltare a fost implicat pe parcursul anului 

2014 este proiectul "Tinerii pentru transparenţă în educaţie" ce are drept scop sporirea 
transparenţei în instituţiile de învăţământ, implicarea cît mai largă a tinerilor în 
identificarea unor soluţii viabile ce ţin de deschiderea şcolii, idei ce ar putea fi ulterior 
extinse la nivel naţional. 
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Proiectul este implementat de către Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova                      
( www.cntm.md) în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltare din R. Moldova, în cadrul 
Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, finanţat de către PNUD 
Moldova. (http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml). Durata preconizată a Proiectului 
este de doi ani (2014-2015). 

În scopul obținerii rezultatelor de mai sus, în cadrul Proiectului au fost desfăşurate 
următoarele activităţi: 

√Identificarea coordonatorilor locali pentru monitorizarea și planificarea activităților 

locale; 

√Instruirea formatorilor în aplicarea instrumentelor de colaborare deschisă în combaterea 

corupției în învățămînt; 

√Desfășurarea de consultări, discuții, dezbateri și focus grupuri cu 500 de tineri din 20 de 

școli din 12 comunități rurale; 

√Organizarea și desfășurarea de jocuri educative on-line și off-line; 

√Organizarea unui concurs de proiecte în cadrul instituției (susținute financiar în cadrul 

programului de mini granturi), propuse de tineri pentru combaterea corupției în educație. 

  

   

 

 

 

http://www.cntm.md/
http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml


 

  6 

 

⟡ Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova a fost selectată, ca și partener regional al 

Centrului Analitic Independent "EXPERT - GRUP" în implementarea proiectului 
"Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova" finanțat de 
Banca Mondială. Pe parcursul anului 2014 Fundația a fost implicată în activitățile 
proiectului ce vizau mun. Chișinău și r-nul Hîncești. 

Scopul proiectului este de a abilita un dialog informat despre reforma sectorului 
educațional, calitatea serviciilor și prioritățile de dezvoltare ale școlilor primare, secundar 
generale și liceale, și facilitarea unui mediu în care inițiativele de responsabilizare socială 
prosperă și se dezvoltă. 

Obiective specifice 

√facilitarea implicării părților interesate în educație în 100 școli la aplicarea 

instrumentelor de responsabilizare socială și implicarea în dialogul cu privire la bugetele 
școlilor; 

√asigurarea fluxului informațional de la utilizatorii serviciilor educaționale către 

autoritățile locale și naționale, astfel încât reformele să țină cont de necesitățile părților 
implicate; 

√promovarea adoptării a 3 tipuri de instrumente de responsabilizare socială, care sunt noi 

pentru Moldova, în calitate de contribuții la procesele bugetare formale; 

√analiza și informarea publicului despre impactul situației economice și financiare asupra 

sectorului educațional și reformelor (situația curentă, resursele bugetare disponibile, 
prognoza); 

√sprijin pentru Ministerul Educației și alți decidenți de politici la îmbunătățirea calității 

datelor pentru a susține procesul decizional bazat pe dovezi; 

Impactul proiectului 

În urma proiectului, cetățenii au obținut abilitați să aplice și să utilizeze instrumentele de 
responsabilizare socială - audieri publice, carduri comunitare, analize independente ale 
bugetelor - în sectorul educațional. Proiectul a pus în aplicare proceduri de asigurare a 
calității datelor pentru a sprijini dialogul de politici la nivel național. Proiectul a fost  
conceput pentru a fi implementat pe o perioadă de 5 ani, astfel încât să cuprindă 100 din 
1397 de unități de învățământ la nivelul învățământului primar și secundar general. 
Rezultatele aplicării instrumentelor de responsabilizare socială vor servi pentru a 
cartografia situația școlilor și vor contribui la reforma promovată de către Ministerul 
Educației. 

http://expert-grup.org/ro/proiecte/item/916-gpsa-moldova
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⟡ În scopul școlarizării producătorilor agricoli pe parcursul anului 2014 și a promovării 

tehnologiilor conservative de lucrare a solului Fundația pentru Dezvoltare a fost 
contractată pentru prestarea serviciilor de logistică pentru petrecerea seminarelor pe 
tematicile: „Experiența națională și internațională în aplicarea tehnologiilor conservative 
de lucrare a solului”, „Producerea castraveților in baza tehnologiilor intensive”, „Cultivarea 
porumbului în cadrul tehnologiilor conservative”, “Cerințe și norme pentru desfășurarea 
activității de business în domeniul zootehnic”. În total pe perioada menționată au fost 
instruite 275 persoane. 
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⟡ Începînd cu anul 2006 Fundația pentru Dezvoltare este Centru Certificat de testare 

pentru examenele ibt TOEFL. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate și administrate 
18 testări TOEFL cu participarea a 184 candidați. 
 

⟡ Fundația pentru Dezvoltare este filială a Universității Keiser, Florida, USA începînd 

cu anul 2005. Ca și în anii precedenți pe parcursul anului 2014 Fundația/Universitatea 

Keiser a înmatriculat la studii în colaborare cu Universitatea de studii politice si economice 

europene www.uspee.md o grupă de studenți pentru studii de licență (Bachelor of Arts) cu 

opțiunea a primi diploma dublă din SUA și Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uspee.md/
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⟡ Fundația pentru Dezvoltare a implementat în anul 2014 un program inovativ de 

predare a cursurilor de limbă engleză în baza metodologiei TALL patentate în SUA. Pe 
parcursul anului această inițiativă fost realizată cu titlu de proiect pilot ce a avut ca scop 
testarea terenului pentru implementarea ulterioară a cursurilor și obținerea aprobării de la 
Ministerul Educației pentru omologarea cursului cu standardele naționale.  
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PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Provocări 

Deși la moment Fundația pentru Dezvoltare nu dispune de indicatori de monitorizare a 
prezenței în spațiu public, a unui buget predestinat pentru vizibilitatea organizației sau a 
unui persoane dedicate exclusive acestui domeniu s-au depus eforturi pentru a fi vizibili 
atît în presa scrisă cît si la TV. 

Pe lîngă  provocările menționate mai sus este și lipsa de interes față de domeniul 
educational, fapt care condiționează de multe ori  aparițiile în mijloacele de informare în 
masă fără costuri.  

În pofida acestor fapte activitățile Fundației au fost totuși promovate prin diverse mijloace 
de informare în masă și diferite canale de comunicare.  

Pentru  a comunica despre activitățile implementate s-au  întreprins următoarele acțiuni: 

√S-a inițiat elaborarea strategiei de comunicare 

√S-a inițiat dezvoltarea unei baze de date a partenerilor din mass media 

√S-au organizate diverse evenimente, audieri publice, seminare, instruiri  

√Au fost elaborate o multitudine de material promoționale (stegulețe, maiouri, 

calendare, broșuri, pixuri, etc) cu mesajele proictelor în implementare 

√Au fost elaborate 2 spoturi video 

√Au fost publicate 10 articole în presa regională despre beneficiile integrării în UE 

din perspectiva educațională 

√Personalul Fundației a participat în emisiuni televizate 

http://fam.md/news/view/proiectul-%5Cscoala-mea%5C-18.html, 
http://fam.md/news/%5C%22http://mbc.md/rom/shows/talk-show-interes-
direct/24022015-interes-direct-iniiativa-proiectului-coala-mea-pentru-intituiile-de-
invaamant-din-moldova/#video\%22  

√ A fost creat contul de facebook pentru a împărtăși noutățile și anunțurile  

√ A fost actualizat site-ul www.fam.md cu informație nouă 

√ Au fost elaborate rapoarte de constatare, ghiduri, rapoarte finale  

 

 

 

 

http://fam.md/news/view/proiectul-%5Cscoala-mea%5C-18.html
http://fam.md/news/%5C%22http:/mbc.md/rom/shows/talk-show-interes-direct/24022015-interes-direct-iniiativa-proiectului-coala-mea-pentru-intituiile-de-invaamant-din-moldova/#video/%22
http://fam.md/news/%5C%22http:/mbc.md/rom/shows/talk-show-interes-direct/24022015-interes-direct-iniiativa-proiectului-coala-mea-pentru-intituiile-de-invaamant-din-moldova/#video/%22
http://fam.md/news/%5C%22http:/mbc.md/rom/shows/talk-show-interes-direct/24022015-interes-direct-iniiativa-proiectului-coala-mea-pentru-intituiile-de-invaamant-din-moldova/#video/%22
http://www.fam.md/
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BILANȚUL FINANCIAR PE ANUL 2014 

BBIILLAANNŢŢUULL  CCOONNTTAABBIILL,,  MMDDLL  
  

  22001144  22001133  

AAccttiivvee  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  6600005599  4422337755  

AAccttiivvee  nneemmaatteerriiaallee    77991177  1122666677  

AAccttiivvee  mmaatteerriiaallee  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg    5522114422  2299770088  

AAccttiivvee  ccuurreennttee  335511445533  443377007744  

CCrreeaannţţee  ppee  tteerrmmeenn  ssccuurrtt    9944112244  5500991155  

MMiijjllooaaccee  bbăănneeşşttii  221155998833  336655886644  

AAllttee  aaccttiivvee  ppee  tteerrmmeenn  ssccuurrtt    4411334466  2200229955  

TTOOTTAALL  AACCTTIIVV    441111551122  447799444499  

CCaappiittaall  pprroopprriiuu  6633885599  2277558844  

CCaappiittaall  sseeccuunnddaarr      6633885599  2277558844  

DDaattoorriiii  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  333377221188  445500885566  

DDaattoorriiii  ppee  tteerrmmeenn  lluunngg  ccaallccuullaattee    333377221188  445500885566  

DDaattoorriiii  ppee  tteerrmmeenn  ssccuurrtt  1100443355  11000099  

DDaattoorriiii  ccoommeerrcciiaallee    11000088  11000099  

AAllttee  ddaattoorriiii  ccaallccuullaattee    99442277    

TTOOTTAALL  PPAASSIIVV    441111551122  447799444499  

 

RRAAPPOORRTTUULL  DDEE  PPRROOFFIITT  ŞŞII  PPIIEERRDDEERRII,,  MMDDLL  

  
AAllttee  vveenniittuurrii  ooppeerraaţţiioonnaallee  11224477118899  11770044221166  

AAllttee  cchheellttuuiieellii  ooppeerraaţţiioonnaallee  11224477118899  11770044221166  

RReezzuullttaattuull  ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  ooppeerraaţţiioonnaallăă::  pprrooffiitt  ((ppiieerrddeerree))      
RReezzuullttaattuull  ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarrăă::  pprrooffiitt  ((ppiieerrddeerree))      
PPrrooffiittuull  ((ppiieerrddeerreeaa))  ppeerriiooaaddeeii  rraappoorrttaattee    ppîînnăă  llaa  iimmppoozziittaarree      
PPrrooffiitt  nneett  ((ppiieerrddeerree))      

 

53%

19%

7%

2%

6%

9%
4%

Finanțatori / Donatori FDRM anul 2014

Keiser University, Florida, USA

FHI 360, Moldova

TOEFL iBT, USA

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Moldova

UCIP-IFAD

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Centrul Analitic Independent "Expert Grup"
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DIRECȚII PRIORITARE PE 2015 

Pentru anul 2015 Fundația are planuri ambițioase ce sperăm să ducă la un efect pe termen  

lung. Întîî de toate se planifică finalizarea inițiativelor ce  au fost dezvoltate în 2014 și  

divizarea activităților pe departamente. 

Se  planifica crearea departamentelor: academic, ce va fi responsabil de programele 

academice și diverse examinări si testări internaționale, departamentul administrativ-

financiar, departamentul societate civilă, departamentul comunicare. 

Departamentul academic : 

√ Extinderea spectrului de servicii de examinare și testare internațională (TOEIC; TFI, 

WiDaF, IELTS, 1C etc) 

√ Promovarea programelor academice BA si MBA în colaborare cu Keiser University și 

partenerii locali 

√ Dezvoltarea programului de instruire în limba engleză cu obținerea unui certificat 

internațional și aprobarea acestuia în cadrul Ministerului Educației.  

√ Inițierea unui program de instruire în contabilitate pentru ONG 

Departamentul administrativ - financiar: 

√ Consolidarea politicilor interne (elaborarea manualului operațional, manual de 

motivare a personalului) 

√  Monitorizarea financiară a proiectelor și raportare/implementarea softului 1C pentru 

ONG 

√ Îmbunătățirea abilităților pe segmentul bugetare/monitorizare/raportare a 

personalului 

 

Departamentul societate civilă: 

√ Identificarea oportunităților de finanțare și parteneriat cu OSC locale, internaționale, 

organizațiile donatoare și alte structuri / organizații relevante în vederea dezvoltării 

proiectelor în domeniul educației;  
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√ Dezvoltarea și implementarea proiectelor axate pe sporirea participării tinerilor, 

adulților și întregii comunități în procesul decizional prin promovarea instrumentelor de 

responsabilizare socială; 

√ Selectarea opțiunilor de participare în cadrul organelor reprezentative din țară și de 

peste hotare, relevate activității Fundației; 

Departamentul comunicare: 

√ adoptarea strategiei de comunicare 

√ angajarea unei persoane part time cu funcții de PR 

√  ajustarea website www.fam.md, creșterea vizibilității și prezenței  în rețelele de 

socializare 

Acest raport  reprezintă un rezumat al principalelor activități întreprinse de către Fundația 

pentru Dezvoltare pe parcursul anului 2014 și a principalelor obiective și priorități pentru 

2015. Acest raport este destinat autorităților, partenerilor, beneficiarilor și publicului larg.  

http://www.fam.md/

