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Conferință de totalizare și prezentare a 
opiniilor participantelor la consultările 
regionale din cadrul proiectului „Femeile 
construiesc poduri peste Nistru prin 
abordarea problemelor practice”

25128din
FEMEI LOCALITĂȚI

„A existat întotdeauna 
un dialog între Chișinău 

și Tiraspol pe platformele 
de negocieri, inclusiv la nivel 

internațional, în formatul 5+2. În 
prezent, sunt progrese substanțiale în 
ceea ce privește mai multe probleme 
istorice: accesul la terenurile agricole 
din raionul Dubăsari, subiectul școlilor 
cu predare în grafia latină, circulația 
elevilor în baza carnetelor de note și a 
cadrelor didactice în baza legitimațiilor 
de serviciu, precum și simplificarea 
procesului de treceri administrative 
pentru bunuri și materiale didactice, 
apostilarea actelor de studii etc.” - 
Conferința de totalizare și prezentare a 
opiniilor participantelor la consultările 
regionale din cadrul proiectului „Femeile 
construiesc poduri peste Nistru prin 
abordarea problemelor practice”

Alin Gvidiani, Șef adjunct al  
Biroului politici de reintegrare

Din problemele și îngrijorările
enunțate de participantele proiectului

• Lipsa perspectivei de integrare în sistemul 
educațional național al elevilor care absolvesc școlile 
moldovenești din stânga Nistrului unde procesul de 
instruire nu este conform curriculei naționale;

• Nerecunoașterea diplomelor universităților din 
Republica Moldova în stânga Nistrului;

• Acces limitat la servicii medicale de calitate pentru 
cetățenii RM care locuiesc în stânga Nistrului;

• Șanse limitate de dezvoltare și atragere a investițiilor 
în localitățile din regiunea de conflict, inclusiv din 
cauza obstacolelor care îngrădesc libera circulație;

• Incălcarea drepturilor cetățenilor RM la perfectarea 
actelor de moștenire în stânga Nistrului;

• Dificultăți în perfectarea actelor de stare civilă 
(certificate de naștere, deces etc.);

• Dificultăți la colectarea informației pentru stabilirea 
pensiei persoanelor a căror stagiu de muncă include 
și ani de activitate profesională în stânga Nistrului;

• Conexiune telefonică defectuoasă și scumpă pentru 
populația care locuiește în zona de securitate;

• Lipsa accesului la mass media națională pentru 
populația din stânga Nistrului.
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OPINII EXPRIMATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

„La această masă rotundă am abordat 
mai multe probleme, dar pentru mine 

subiectul cel mai important este legat 
de copii și anume de copiii orfani sociali 

din zona de securitate. Trebuie să găsim 
împreună soluții la acest fenomen dramatic al 
migrației, astfel încât copiii să nu sufere”.

Aliona Kotik,
participantă la masa rotundă organizată la Varnița

„Femeile care 
au participat la 

aceste dialoguri 
au exprimat vocea 

cetățenilor de pe ambele 
maluri ale Nistrului, care vor 
să se simtă liberi, să nu fie 
discriminați, copiii să aibă 
acces la servicii educaționale 
și toți cetățenii – la servicii 
de calitative. Iar acest dialog 
va continua pentru că lista 
problemelor identificate 
este lungă, iar încrederea 
noastră este că femeile sunt 
o resursă valoroasă pentru 
identificarea soluțiilor și 
realizarea unor acțiuni care 
aduc beneficii tuturor”.

Liliana Palihovici,
Președinta Asociației  
„Institutum Virtutes Civilis”

„Femeile 
sunt o sursă 

inestimabilă 
de cunoștințe, 

perseverență și 
dornice de a trăi într-o 
țară în care există pace și 
siguranță. Salut și susțin 
această inițiativă în care 
femeile de pe ambele 
maluri ale Nistrului participă 
la mai multe platforme 
de comunicare în care ne 
informăm și ne instruim 
reciproc. Astfel împreună 
prindem la curaj, iar vocea 
noastră este auzită”.

Valentina Buliga, 
Președinta Comisiei 
parlamentare protecţie 
socială, sănătate și familie

„Femeile întotdeauna au fost active, 
iar rolul lor în negociere este mereu 

important. Astfel, soluția de fiecare dată 
este negocierea, iar la aceste negocieri 

trebuie să participe ambele părți. Nu există 
probleme irezolvabile, fiindcă libera circulație a 
mărfurilor și a cetățenilor este posibilă dacă la 
masa negocierilor se vor așeza factorii de decizie”.

Raisa Spinovschi, Primara de Cocieri

Proiectul „Femeile construiesc poduri peste Nistru prin abordarea problemelor practice” este implementat de Asociația „Institutum 
Virtutes Civilis”, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și al Fundației Hanns Seidel.  
Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova, în cadrul Programului de granturi mici 
al Secției Cultură și Presă și al Reprezentanței Fundației Hanns Seidel în Republica Moldova. Opiniile exprimate în contextul acestui 
pliant aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziția finanțatorilor.

Mesaje ale participantelor 
la discuții și sugestii 
către autorități:

„Ascultați necesitățile  
oamenilor și acționați!”

„Femeile nu doresc
război”

„Problemele din satele din zona de securitate trebuie cunoscute 
de către autorități și soluționate prin eforturi comune”.
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