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 DESPRE FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE 

 

Fundaţia pentru Dezvoltare din RM 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 îmbunătățirea accesului la servicii 

educaţionale de calitate în Republica Moldova. 

 

Valorile noastre  

 

Responsabilizare socială, calitate și relevanță 

Fundația dezvoltă programe educaționale de instruire, de testare/ examinare internațională în 

conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și etică profesională, prin intermediul 

proiectelor ce țin de încurajarea și susținerea comunităților de a se implica; 

 

Responsabilizare socială, calitate și relevanță 

Fundația dezvoltă programe educaționale de instruire, de testare/ examinare internațională în 

conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și etică profesională, prin intermediul 

proiectelor ce țin de încurajarea și susținerea comunităților de a se implica; 

 

Deschidere spre colaborare şi parteneriate 

Fundația este interesată  în stabilirea parteneriatelor cu organizații/instituții, autorități, 

donatori care activează în domenii conexe misiunii și strategiei organizației; 

 

Neutralitate/imparțialitate 

Fundația pentru Dezvoltare este activ implicată în diverse proiecte și activități și își expune 

părerea pe segmentul său de expertiză păstrând neutralitatea și imparțialitatea; 

 

Spirit de echipă şi profesionalism 

Echipa Fundației este compusă din profesioniști cu o viziune clară asupra activităților și 

perspectivelor de dezvoltare. Fundația încurajează gândirea pro activă și creșterea profesională 

a echipei; 

 

Transparență și evitarea conflictelor de interese 

Fundaţia se ghidează și respectă în activitatea sa procedurile și politicile interne privind 

transparenţa decizională și nu acceptă activităţi ce vin în contradicţie cu valorile 

organizaţionale. 

 

Pe parcursul anului 2017, Fundația a implementat 11 proiecte axate pe îmbunătățirea 

sistemului educaţional în R. Moldova prin diverse acțiuni de instruire, dialog /consultare cu 

implicarea tuturor actanților sectorului educațional. 

 

Proiectele au fost implementate grație suportului și parteneriatului durabil cu următoarele 

organizații: Proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS)”, 

implementat de FHI 360 din resursele financiare ale Agenţiei SUA pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID), Centrul Analitic Independent „EXPERT - GRUP”, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, AO HelpAge International, 

Reprezentanța din Moldova a Corporației Chemonics International INC, Armenian Progressive 

Youth (APY, Armenia), GDSI Ltd, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, Keiser 

University, Florida, SUA, Educational Testing Service (TOEFL iBT/Prometric Inc). 
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PROIECTELE ORGANIZAȚIEI ÎN 2017 

 

Proiectul „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei 

impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educației și 

promovarea valorilor europene în domeniul educației”, în cadrul proiectului „Parteneriate 

pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS) FHI 360, finanțat de Agenția SUA pentru 

Dezvoltare Internațională (USAID). 

 

Implementarea proiectului a sporit semnificativ potențialul organizațional, experiența și 

vizibilitatea Fundației. Activitățile realizate au beneficii și impact pe termen lung nu numai 

pentru beneficiari, ci și pentru partenerii și instituțiile țintă, care au devenit mai responsabili 

față de misiunea și circumscripțiile sale. Pe parcursul a 4 ani de implementare a proiectului, 

Fundația a înregistrat numeroase experiențe pozitive, practici și povești de succes. Unele dintre 

ele sunt evidențiate mai jos: 

 

- Datorită profesionalismului, cunoștințelor și expertizei, timp de doi ani consecutiv, 

reprezentantul Fundației a coordonat Grupul de lucru 4: Contactele dintre oameni din cadrul 

Platformei Naționale a Parteneriatului Estic. Această platformă ne-a permis să susținem 

prioritățile educaționale la nivel internațional și să construim parteneriate cu organizații din 

țările Parteneriatului estic. 

 

- Datorita creșterii vizibilității, influenței și realizării obiectivelor de advocacy, reprezentantul 

Fundației a devenit membru a două grupuri importante ale sectorului educație: Referințe pentru 

Strategia Națională de Educație 2020 și WG pentru elaborarea Capitolului Educației pentru 

Dezvoltare Națională Strategia Moldova - 2030 în conformitate cu Obiectivele dezvoltării 

durabile - 2030. 

 

- Multe programe de formare pe care le-am dezvoltat și livrat au fost foarte apreciate de 

participanți. Astfel, doamna L.P., directorul școlii a menționat: "Vă mulțumesc pentru workshop-

ul dvs. de 2 zile privind planificarea strategică în educație, am putut dezvolta și aproba cu succes 

întâlnirea Consiliului de administrație Planul de dezvoltare pentru perioada 2017-2018. De 

asemenea, am reușit să prezentăm un plan bun care a fost consultat cu toate comunitățile 

școlare locale". 

 

Alți participanți la atelierele privind achizițiile publice din domeniul educației au declarat: 

"Datorită acestui atelier am înțeles principiile de bază ale procedurilor de achiziții publice din 

cadrul instituțiilor de învățământ. Am reușit să livrăm planul de achiziții publice la timp și acum 

vom avea dulapuri separate pentru băieți și fetele din sala de sport. Lucrul acesta era solicitat de 

elevi de 2 ani, dar nu am putut găsi niciodată resurse suficiente și cunoștințe cum să fie realizat 

mai bine. Acum, începând cu ianuarie 2018, sperăm că vom termina toate lucrările civile și noi 

spații vor fi gata". 

 

- Activitatea "Duminica europeană", 10 mai 2015, Chișinău (această activitate nu a fost 

planificată inițial în cadrul proiectului). În cadrul Zilei Europei, 15 studenți (10 f și 5 m) cu vârste 

cuprinse între 16 și 19 ani au participat la un atelier dedicat tinerilor din instituțiile VET. 

Atelierul a făcut parte din campania de informare privind promovarea valorilor europene 

"Europa pentru Educație, Europa pentru Dvs.". 

 

Agenda a inclus sesiuni interactive de ilustrare a viziunii de tineret asupra Uniunii Europene, joc 

de rol, discuții și dezbateri valoroase. După atelier, toți participanții au vizitat Orașul European 
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deschis de către Delegația UE. Grupul a fost foarte entuziasmat de vizitarea expoziției. Tinerii au 

vizitat standurile, au primit materiale informative etc. Mai mulți dintre ei au menționat că au 

obținut informații despre programele pentru studenți în UE, spre exemplu ERASMUS +. Cel puțin 

5 dintre ei (Soroca și Cahul) s-au abonat pentru a primi buletinul informativ despre programul 

ERASMUS +. 

 

- elaborarea de produse informative (postere, broșuri și articole) privind progresul sistemului 

educațional și volumul sprijinului acordat de UE și alte donatori educației în ultimii ani (această 

activitate nu a fost planificată inițial în cadrul proiectului). 

 

Pe baza analizei și a evaluării progresului bugetar realizat în perioada de implementare a 

proiectului, Fundația a decis să realoce resursele financiare nerepartizate la o nouă linie 

bugetară - afișe cu valori educaționale. Inițiativa a venit din partea Ministerul Educației. Au avut 

loc câteva întâlniri interne de brainstorming cu reprezentantul Ministerului Educației și am 

decis să dezvoltăm 2 postere. Conținutul posterului a fost consultat cu câțiva profesori și 

studenți. Posterele au fost distribuite în peste 500 de școli și plasate într-un loc vizibil. Astfel 

elevii au fost informați despre cât este de necesară educația de calitate. 

 

- Semnarea Acordului de Parteneriat cu Ministerul Educației, 28 martie 2017 (această activitate 

nu a fost planificată inițial în cadrul proiectului).  

 

Fundația pentru Dezvoltarea Moldovei a semnat cu Ministerul Educației un acord, care a devenit 

o bază solidă pentru cooperarea în domeniile educației. Scopul documentului este de a sublinia 

prioritățile de cooperare în cadrul proiectului și după expirarea termenului de implementare al 

acestuia.  

 

Partener regional în cadrul Proiectul „Responsabilizare socială pentru reforma educației 

din Republica Moldova”, implementat de către Centrului Analitic Independent „EXPERT - 

GRUP”,  finanțat de Banca Mondială. 

 

Pe parcursul anului 2017 Fundația a fost implicată în activitățile proiectului ce vizau raioanele 

Anenii Noi, Ialoveni. Cele mai importante realizări ale proiectului pe parcursul anului 2017 sunt 

următoarele activități: 

 

 4 sesiuni de instruire pentru membrii Coalițiilor Locale formate în cadrul a patru 

licee - LT „Meșterul Manole”, Căușeni, LT „Andrei Vartic” Ialoveni, LT „Ion 

Pelivan” Ialoveni, LT „Olimp” Puhăceni, Anenii Noi. În cadrul sesiunilor de 

instruire au participat în total 530 persoane (profesori, elevi, părinți, 

reprezentanții APL, reprezentanții sectorului privat și al organizațiilor 

nonguvernamentale ce activează la nivel local). 

 

 Zeci de elevii și părinții din aceste 4 instituții au completat carduri de raportare, ca 

și instrumente de responsabilizare socială privind funcționalitatea și 

accesibilitatea datelor privind bugetul școli, Consiliile de Administrație, etc. 

 

 Au fost organizate 4 audieri publice care au întrunit elevii, părinții, profesorii pe 

de o parte și administrația instituției de învățământ, conducerea localității pe de 

altă parte, pentru a discuta despre prioritățile de dezvoltare ale școlii, dar și 

modul în care finanțarea acesteia corespund necesităților comunității. Audierile 
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publice s-au desfășurat sub sloganul „Banii școlii în vizorul tău”. În total 530 

persoane au participat în cadrul audierilor publice. 

 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova - constituie prestarea serviciilor de 

actualizare a Curriculum-ul și Suportului de curs pe tema Designul si Managementul Proiectelor 

în Biblioteci: 

 Cercetarea/investigația necesităților membrilor ABRM/BN în materie de design 

și managementul proiectelor prin intermediul unui chestionar și a 3 focus-

grupuri realizate în rândul membrilor ABRM. 

 Realizarea unei analize sociologice în baza rezultatelor cercetării și stabilirea 

criteriilor de evaluare a curriculei pe designul și managementul de proiecte. 

Cercetarea opțiunilor de platforme online ce permit găzduirea gratuită a 

cursurilor tip MOOC. 

 Elaborarea designului curricular în baza analizei necesităților reale stabilite 

prin intermediul chestionarului și a 3 focus grupuri, precum și a 

recomandărilor identificate în urma evaluării curriculei existente 

 ”Designul și managementul proiectelor”, din perspectivă biblioteconomică. 

 

 

AO Help Age - elaborarea suportului de curs  și a anexelor necesare pentru predarea și 

meditarea sesiunilor de instruire în grupuri de până în 20 persoane cu tematica „Scrierea 

propunerilor de proiect și raportare”, în cadrul proiectului MOL050, cu titlul: „Îmbătrânire și 

Sănătate”, finanțat de Swiss Red Cross, activitatea „Training: Scriere de proiecte si raportare”. 

 

Reprezentanța din Moldova a Corporației Chemonics International INC - serviciile de 

organizare a cursurilor la tema “Curs de limbă engleză pentru industria ușoară, Facultatea 

Industrie Ușoară, Universitatea Tehnică din Moldova”. 

 

Armenian Progressive Youth - Proiectul ” Toți tinerii contează”/”Everybody counts” 

implementat de către Fundația pentru Dezvoltare în baza contractul de re-grantare nr. 01 din 1 

aprilie 2017 cu Asociația “Armenian Progressive Youth” (Armenia) grație suportului acordat în 

cadrul schemei de re-grantare al Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. 

 

Ambasada Statelor Unite in Republica Moldova (American Resource Center) - Proiectului 

“International Education Week / Săptămâna Intonațională a Educației” implementat de către 

Fundația pentru Dezvoltare, grație suportului financiar oferit în cadrul Programul de Granturi 

pentru Democrație al Ambasadei SUA în R. Moldova. 
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Centrul de Testare TOEFL 
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PREZENȚA ÎN SPAȚIUL PUBLIC 

 

Capacitatea unei organizației de a influența agenda de politici publice pe de o parte, dar și de a 

deveni o organizație reper și profesionistă în sectorul său de activitate depinde în mod direct de 

abilitatea acesteia de a fi auzită și prezentă în eforturile consolidate ale societății civile de 

depune presiune. În 2017, Fundație pentru Dezvoltare a îmbunătățit relația cu mass-media și a 

încercat să ofere și publicului larg mai multă informație utilă, necesară și accesibilă., datorită 

consolidării instrumentele de comunicare și promovare, implementate începând cu 2017. Ca 

rezultat, se atestă continuarea trendului ascendent al indicatorilor de comunicare și în 2017. Mai 

jos sunt prezentate rezultatele monitorizării principalilor indicatori privind prezența în spațiul 

public. 
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BILANȚUL FINANCIAR PENTRU ANUL 2017 
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Finanțatori (Donatori) FDRM anul 2017

Keiser University, Florida, USA

Armenian Progressive Youth

GDSI Limited unit Galway

FHI 360, Moldova

TOEFL iBT, USA

American Resource Center
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Centrul Analitic Independent
"Expert Grup"

MTS

Asociatia Bibliotecarilor din
Republica Moldova

HelpAge International AO

Ministerul Finantelor (2 %)
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, MDL 

 

 

 Perioada de gestiune  

 2016 2017  

Venituri aferente mijloacelor cu destinație 

specială 888 201 1 105 664  

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație 

specială 888 201 1 105 664  

      

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 

destinație 

0 

 

0 

  

specială 

   

     

Alte venituri (cu excepția veniturilor din 

activitatea 521 833    

economică)      

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din 

activitatea      

economică)      

Excedent (deficit) aferent altor activități 0  0   

      

Venituri din activitatea economică      

      

Cheltuieli din activitatea economică      

      

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 

economică 0  0   

      

Cheltuieli privind impozitul pe venit      

      

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 0  0   

      

 

Acest raport de activitate reprezintă un sumar al principalelor activități și realizări ale Fundației 

pentru Dezvoltare pentru anului 2017.  


