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I. 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 îmbunătăţirea 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;

Deschidere spre colaborare şi parteneriate
Fundația este interesată în stabilirea parteneriatelor cu
organizatii/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 păstrînd 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 gîndirea proactivă și creșterea profesională a echipei;

Transparenţă 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.
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Pe parcursul anului 2015, Fundația a implementat 5 proiecte axate pe îmbunătăţirea
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 Internaţională (USAID), Centrul Analitic Independent „EXPERT - GRUP”,
Ministerul Educației, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Programului Comun
Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, finanţat de către Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare în Moldova, CICO, Keiser University, Florida (USA), TOEFL iBT.

Parteneri și donatori
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II. Proiectele
organizaȚiei în 2015

Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea
analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul
educaţiei 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).
Cele mai importante realizări pe parcursul celui de-al doilea an de activitate al proiectului
sunt următoarele activități:
-

Ministerul Educației a aprobat, prin Ordinul nr. 739 din 30 iulie 2015, Ghidul
metodologic de elaborare a notelor de argumentare/informative pentru proiectele
actelor legislative și normative ale Ministerului. Documentul a fost elaborat cu
sprijinul experților Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova și DAMEP,
Ministerul Educației.

Ghidul reprezintă un îndrumar metodologic intern pentru Ministerul Educaţiei, care
urmează a fi utilizat, în procesul de elaborare a notelor de argumentare/informative
pentru actele legislative şi normative în domeniul educaţiei. Scopul acestui Ghid este
uniformizarea structurii, a procesului de elaborare şi stabilirea unor exigenţe unice
comune faţă de notele de argumentare/informare în domeniul educaţiei.

Campania de Informare „Europa pentru Educație.
Europa pentru Tine.”
Pe parcursul anului 2015 am continuat activitățile campaniei de Informare “Europa pentru
Educație. Europa pentru Tine.” implicînd aproximativ 100 de tineri din Colegiile „Mihai
Eminescu” Soroca, Colegiul Industrial Pedagogic, or. Cahul și Colegiu Agro Industrial
Rîșcani.

Au fost organizate 4 activități regionale dintre care 3 ateliere de lucru „EuroTrade”,
„EuroCivic” și „EuroLab” în cadrul cărora tinerii au abordat diverse subiecte legate
de oportunitățile și avantajele procesului de integrare europeană din perspectiva
tehnologizării procesului de educație, utilizării noilor instrumente și resurse, au
lucrat asupra propriilor capacități / abilități de dezvoltare profesională, cum ar
fi modele de CV conform standardelor europene, modele de scrisori de motive
și aplicație, etc. O atenție sporită a fost acordată subiectului cetățeniei active și
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implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor atăt la nivel de instituție, cît și
al nivel local, național oferindu-se exemple de bune practici și modele de implicare
caracteristice spațiului UE.

Un altă activitate, foarte creativă a fost atelierul lucru de digital story telling. Tinerii
au scris scenarii, regizat și participat drept actori în trei filmulețe ce prezintă
așteptările tinerilor de la sistemul educațional, dar și aspirațiile lor de viitor.

Atelierul EuroTrade, Colegiul Pedagogic “M. Eminescu”, Soroca

Atelierul EuroLab, Colegiul Industrial Pedagogic, Cahul

Activitatea care a întrunit echipele locale de tineri, implicate în proiect a avut loc la
Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Atelierul de lucru „European Sunday” le-a oferit
posibilitatea tinerilor să viziteze Orășelul European, să interacționeze și să cunoască
cultura țărilor reprezentate le eveniment, să se informeze despre oportunitățile și
proiectele la care pot participa.

În parteneriat cu Ministerul Educației, au fost realizate 2 postere cu mesaj
motivațional pentru tineri, elevi din instituțiile de învățămînt din țară. Materialele
au fost distribuite în aproximativ 300 de școli.
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Au fost publicat articol Educația din Republica Moldova – susținută de către
donatori străini, în 4 publicații / ziare locale.

Articolul vizează subiectul asistenței oferite sectorului educației din partea
donatorilor externi. La fel s-a constatat că cei mai mulți bani vin de la Uniunea
Europeană, cu 25 de proiecte susținute în prezent. Numărul total al donatorilor
străini ajunge la 10, aceștia având în finanțare 48 de proiecte în derulare, cu un
buget total de circa 84,79 milioane de euro. Majoritatea asistenței pentru sectorul
educației constituie ajutor nerambursabil.

Articolul a fost publicat în ziarele Ecoul nostru (Sîngerei), Curierul de Hîncești,
Cuvîntul Liber, Gazeta de Sud. Textul articolul poate fi accesat aici.

Proiectul „Tinerii pentru transparenţă în educaţie”, implementat de către Consiliul
Naţional al Tinerilor din Moldova în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltare din R.
Moldova, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, finanţat
de către PNUD Moldova. Cele mai importante realizări ale proiectului pe parcursul anului
2015 sunt următoarele activități:
a) Programul de Granturi Mici

Soluțiile identificate de tineri în combaterea fenomenelor corupției academice în instituție
au fost prezentate de către grupurile de inițiativă în cadrului unui concurs de granturi
mici lansat de către Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată (PNUD Moldova)
pentru instituțiile participante la proiect.
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În baza criteriilor și baremului de evaluare, comisia de evaluare a selectat 7 propuneri
de proiect spre finanțare cu o sumă totală de aprox. 224725 mii lei. În procesul de
implementare a granturilor la nivel local au fost dezvoltate următoarele tipuri de activități:
•

•
•
•
•

Filmulețe și digital strorytelling tematice;

Materiale promoționale (pixuri, semne de carte, postere și benzi desenate) ;
Site-uri cu catalog incorporat și blog-uri pentru instituții școlare;

Sesiuni de informare, mese rotunde cu implicarea părinților, elevilor,
profesorilor;
Festivaluri de satiră, serate tematice și concursuri

b) 7 instituții de învățămănt (s. Chetrosu și s. Pelenia, r-nul Drochia, s. Corlăteni,r-nul
Rîșcani, s.Peresecina,r-nul Orhei, or. Vulcanesti, UTAG, s. Zaim, r-nul Căușeni, or. Lipcani,
r-nul Briceni) care implementează proiecte la nivel local au beneficiat de asistență în
planificarea și implementarea activităților la nivel local din partea CNTM, FDRM, ATIC
și UNDP.

c) Evenimentul final al proiectului – “Expoziția Bunelor Practici în asigurarea
Transparenței în Educație” a avut loc la Chișinău, 18 iunie 2015, Chișinău. În cadrul
evenimentul 80 de tineri din toate instituțiile implicate în proiect și-au prezentat
rezultatele activității la nivel local, au discutat despre experiența implementării
proiectelor, lecțiile învățate și asigurarea durabilității inițiativelor de către generațiile
următoare.
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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 2015 Fundația a fost implicată în activitățile proiectului ce vizau mun.
Chișinău și r-nul Hîncești. Cele mai importante realizări ale proiectului pe parcursul anului
2015 sunt următoarele activități:

4 sesiuni de instruire pentru membrii Coalițiilor Locale formate în cadrul a patru
licee - LT „Onisifor Ghibu”, Chișinău, LT „Onisifor Ghibu „, Orhei, LT „ I. L. Caragiale
„Orhei, LT Măgdăcești, r-nul Criuleni. În cadrul sesiunilor de instruire au participat
în total 33 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 publice
s-au desfășurat sub sloganul „Banii școlii în vizorul tău”. În total 461 persoane au
participat în cadrul audierilor publice.

Inițiativa de parteneriat cu Centrul de Informare
și Consultanță Organizațională
În perioada 05 - 09 octombrie, 12 contabili din organizații nonguvernamentale din țară
au participat la cursul „1C Contabilitate - Modul ONG”, oferit gratuit de CICO în cadrul
Proiectului “Consolidarea Durabilității OSC-urilor prin Dezvoltarea Organizațională”.
La acest curs beneficiarii au studiat amănunțit aspectele legate de contabilitatea
Organizațiilor Societății Civile (OSC) și perfecționarea practică în contabilitate / 1C.
Realizarea acestui Curs a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de către
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul FHI 360 și DVV
Internațional Moldova.
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Centrul de Testare TOEFL

Pe parcursul anului 2015 numărul candidaților a crescut cu aproximativ 45 % comparativ
cu ultimii doi ani - 29 de testări organizate în cadrul Centrului de Testare al Fundației
(Global Public Test Centre), pentru 318 candidați.
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III. 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 2015, 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 2015. Ca rezultat, se atestă continuarea trendului ascendent al
indicatorilor de comunicare și în 2015. Mai jos sunt prezentate rezultatele monitorizării
principalilor indicatori privind prezența în spațiul public.		
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IV. BILANȚUL
FINANCIAR
PENTRU ANUL 2015

BILANŢUL CONTABIL, MDL
2015

2014

Active imobilizate

44294

60059

Imobilizări necorporale

5075

7917

Mijloace fixe

39219

52142

Active circulante

167399

351453

Creanţe comerciale si avansuri acordate

54871

43536

Creanţe ale bugetului

36028

50588

Numerar

75620

215983

880

41346

TOTAL ACTIV

211693

411512

Capital propriu

48194

63859

Aporturi inițiale ale fondatorilor

3900

3800

Fond de active imobilizate

44294

60059

Datorii pe termen lung

145290

337218

Alte datorii pe termen lung

145290

337218

Datorii curente

18209

10435

TOTAL PASIV

211693

411512

Alte active circulante
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, MDL
Perioada de gestiune
2015

2014

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială

1 112 114

1 247 189

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

1 112 114

1 247 189

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație
specială
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea
economică)
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea
economică)
Excedent (deficit) aferent altor activități
Venituri din activitatea economică
Cheltuieli din activitatea economică
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

Acest raport de activitate prezintă un sumar al principalelor activități și realizări ale
Fundației pentru Dezvoltare pe parcursul anului 2015. Documentul respectiv este o dovadă
a înaltelor standarde de transparență și responsabilizare spre care tinde organizația și este
destinat partenerilor, beneficiarilor și publicului larg care urmărește activitatea Fundației.
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