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                                    Dragi prieteni, 
 
La finalul fiecărui an venim cu un raport despre activitatea Asociației Obștești "Institutum
Virtutes Civilis", astfel Vă oferim posibilitatea să aflați mai multe detalii despre activitățile
realizate de AO IVC. În anul 2019 am continuat să realizăm proiecte care reies din
obiectivele noastre statutare. Marea majoritate a activităților realizate au contribuit la
creșterea gradului de implicare a femeilor și bărbaților în procesele de guvernare a
comunităților lor, la consolidarea parteneriatelor dintre societatea civilă și autoritățile publice
locale și centrale pentru bună guvernare, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în
domeniile promovării drepturilor omului și egalității de gen. 
În 2019 am depus efort ca să ne afirmăm ca organizație și să promovăm valorile de bază în
care credem: stat de drept, respectarea drepturilor omului, solidaritate și egalitatea în drepturi
între femei și bărbați. Pe parcursul acestui an AO IVC a implementat 5 proiecte complexe,
unele începute în 2018, altele lansate în 2019, care vor continua și în 2020. Astfel, am
continuat implementarea proiectul "Women 4 Leadership" și "Femeile construiesc poduri
peste Nistru prin abordarea problemelor practice", lansate în 2018. Totodată am început
implementarea unui nou proiect "Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală" care
are drept scop dezvoltarea capacităților a cel puțin 12 organizații ale societății civile locale și
regionale și a 12 APL-uri din 3 raioane din regiunea de Centru a Republicii Moldova  în
promovarea democrației participative și sporirea transparenței locale. Am organizat 
 consultările sub-regionale „Beijing+25”, care au reunit peste 100 de femei și bărbați din
șapte țări – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, România și
Ucraina, pentru a discuta realizările și acțiunile de urmat, după  25 de ani de la adoptarea
Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune privind consolidarea drepturilor femeilor.
În anului 2019, am lansat un proces de discuții publice orientat spre transparentizarea
procesului de finanțare a proiectelor organizațiilor societății civile din bugetul public. Astfel,  în
parteneriat cu Cancelaria de Stat și Centrului European pentru Legislație Non-profit am
organizat o masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea mecanismelor de finanțare directă a
proiectelor OSC din bugetul public” care a pus în prim-plan realitățile și opțiunile legate de
necesitatea unor intervenții pentru perfecționarea și eficientizarea mecanismului existent de
finanțarea de către stat a organizațiilor societății civile din Moldova.
Activitățile implementate în 2019 au fost realizate grație implicării și dedicației echipei AO IVC
și a susținerii din partea partenerilor și donatorilor, cărora le mulțumesc pentru încrederea
acordată.
 
Liliana Palihovici 

 

MESAJUL PREȘEDINTEI
ASOCIAȚIEI 



Despre AO "Institutum Virtutes Civilis"

www.ivcmoldova.org / ivc.moldova@gmail.com

"Institutum Virtutes Civilis" este o
asociație obștească  ce-și desfășoară
activitatea pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. Conform statutului, organizația 
este nonprofit și apolitică.

Misiunea AO "Institutum Virtutes Civilis" este de contribui la
dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative,
la sporirea eficientei politicilor publice în domeniile  promovării
drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor,
dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare,  a educației și
cercetării, incluziunii și protecției sociale avansate. 
Asociația implementează programe de promovare și facilitare a
incluziunii sociale a diferitor categorii marginalizate a populației
(femei, minorități etnice, persoane cu dizabilități), dezvoltă campanii
de advocacy pe subiecte ce țin de domeniile de activitate, participă în
platforme naționale și internaționale de promovare a drepturilor
omului, dialogului pentru incluziune, negocierilor pentru pace,
precum și contribuie la educația cetățenilor de diferite vârste pentru
cetățenie activă.



Egalitate -  aplicăm principiul egalității între
femei și bărbați  în toate proiectele de
dezvoltare și în toate domeniile de activitate.

Independență și obiectivitate – suntem
independenți de orice influențe politice sau
ideologice și încurajăm libertatea de
exprimare, gândirea creativă și critică. 

 Integritate și transparență – toate actiunile în
realizarea obiectivelor statutare sunt bazate
pe principiile integrității și respectă normele
transparenței proceselor.

Drepturile omului - prin proiectele, strategiile,
activitățile și bunele practici implementate,
promovăm drepturile omului.

Parteneriate echitabile - în colaborarea cu alți
parteneri, ne bazăm pe egalitate, respect
reciproc, încredere și solidaritate.

VALORILE DE BAZĂ ALE 
AO “INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”

ivcmoldova.org/ ivc.moldova@gmail.com



Femeile au devenit mai pregătite pentru a candida la funții elective la nivel local. 134 de femei din toată țara au fost
instruite și au beneficiat de mentorat pentru a candida la funcții elective și a se implica în procesele decizionale .

Capacitățile beneficiarelor proiectului, de participare în dezbateri publice au fost consolidate, iar publicul din
regiuni a făcut cunoștință cu 30 femei lidere. 7 sesiuni de simulare a dezbaterilor publice electorale au fost
organizate la care 30 femei beneficiare a proiectului și-au prezentat viziunea lor asupra problemelor dezbătute și
opțiuni de soluționare a lor. Peste 212 persoane din localitățile unde s-au desfășurat dezbaterile  au participat la
aceste evenimente, organizate în Anenii Noi, Bălți, Cahul, Chișinău, Cociulia (r-nul Cantemir), Ialoveni, Strășeni. În
același timp, 16 participante în proiect, au fost asistate să-și înregistreze în format video, declarațiile de misiune cu
privire la problemele comunității și viziunile lor asupra soluțiilor posibile cu asistența proiectului .

Capacitățile a 32 femei primare la primul mandat, au fost dezvoltate pentru bună guvernare și gestionare a
treburilor publice la nivel local. Instruirile realizate oferă participantelor cunoștințe și competențe în subiecte
esențiale pentru femeile-lidere din Moldova– de la atribuțiile funcționarilor aleși în cadrul autorităților publice locale
și planificarea strategică până la mobilizarea resurselor pentru inițiativele comunitare și integrarea egalității de gen
în politicile locale.

Obstacolele în cale unei mai mari implicări a femeilor în procesele electorale locale identificate. A fost efectuată o
cercetare cu privire la participarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni în alegerile locale generale din 2019. În
cadrul cercetării au fost realizate 105 interviuri cu femei și bărbați care au candidat la funcția de primar/ ă în
raioanele Cahul și Ungheni (79 de femei + 26 de bărbați), iar analiza și raportul final urmează să fie finalizate în
2020.  

Femeile lidere implicate în proiect au avut o vizibilitate sporită în spațiul public. Peste 50 de articole cu și despre 
 participantele proiectului, inclusiv 20 de reportaje video și istorii de succes au fost publicate pe paginile web ale
partenerilor de proiect, rețelele de socializare și mass-media din Republica Moldova. Numărul cumulativ al
audienței a fost de peste 225.460 de vizualizări.
În carul Academie de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” au fost investite resurse de instruire și în 10
organizații neguvernamentale locale și regionale pentru a dezvolta capacitățile lor de advocacy în dialogul cu
autoritățile publice locale în scopul dezvoltării și implementării politicilor publice locale sensibile la dimensiunea de
gen.

PROIECTE  IMPLEMENTATE ÎN 2019
PROIECTUL "WOMEN 4 LEADERSHIP" 2018-2020

   ACADEMIA DE LIDERISM FEMININ 2019
Proiectul „Women 4 Leadership” este o inițiativă inovativă, implementată de Centrul Regional de
Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul)
și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru
Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Guvernului Suediei.

Proiectul a fost lansat în 2018, iar pe parcursulanului 2019 au fost atinse următoarele rezultate:

http://moldova.unwomen.org/ro


PROIECTUL "FEMEILE CONSTRUIESC PODURI PESTE NISTRU PRIN
ABORDAREA PROBLEMELOR PRACTICE", EDIȚIA 2019

Peste 580 persoane din zona de securitate informată despre impactul negativ al
violenței împotriva femeilor și fetelor. Activitățile de informare a populației au fost
realizate prin metoda teatrului social. Au fost organizate cîteva spectacole cu
prețentarea piesei de teatru social „Liberă” în două localități din zona de securitate. La
evenimentele care au fost organizate în s. Coșnița (r-nul Dubăsari) și or. Anenii Noi au
particpat peste 580 femei și bărbați de diferite vârste.
23 femei consiliere locale la primul mandat, inclusiv 4 femei din stânga Nistrului, din
raioanele Anenii Noi și Dubăsari și-au dezvoltat capacitățile privind legislația APL,
rolurile și responsabilitățile aleselor locale, managementul strategic, politicile publice,
egalitatea de gen, bugetul local și bugetul sensibil la gen, etc.
 Pe durata proiectului au fost elaborate și distribuite 2 materiale video și 12 articole
și comunicate de presă despre activitățile proiectului. 

Proiectul „Femeile construiesc poduri peste Nistru prin abordarea problemelor practice”, 
 a fost continuat pe parcursul anului 2019 cu suportul financiar al Fundației Hanns Seidel
Moldova. Obiectivul proiectului a fost de a contribui la crearea unei platforme de dialog
civic pentru soluții pașnice, iar eforturile în acest sens ale tuturor partenerilor se axează pe
încrederea că reintegrarea Republicii Moldova este posibilă doar printr-o participare activă
a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. În 2019 activitățile proiectului au fost
centrate pe :
 1) sporirea gradului de conștientizare a populației referitor la impactul negativ al violenței
împotriva femeilor și fetelor 
 2) dezvoltarea capacităților consilierelor locale femei din zona de securitate pentru buna
guvernare.
Rezultatele obținute: 



CONSULTĂRILE SUB-REGIONALE "BEIJING +25" 
 

129 participanți (112 femei și 17 bărbați, 4 persoane cu dezabilități) din peste 60 de OSC și 15 instituții publice
centrale au fost prezenți la eveniment;
Declarația consultărilor regionale ce include rezultatele obținute de cele 7 țări în implementarea Declarației de la
Beijing, provocările și recomandările pentru Guvernele țărilor participante; 
Sensibilizarea publicului la necesitatea asigurării egalității de gen și promovarea evenimentului pe platformele
media locale, paginile web ale partenerilor etc.

AO „Institutum Virtutes Civilis” a organizat la Chișinău, în parteneriat cu UN Women în Moldova și
Fundația Hanns Seidel, consultările sub-regionale “Beijing+25”, care au avut drept scop  evaluarea
rezultatelor atinse în implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiuni, precum și
identificarea acțiunilor care trebuie întreprinse de  societatea civilă pentru îmbunătățirea politicilor publice
în asigurarea egalității de gen. Evenimentul a întrunit 129 experți/te, activiști/ste în domeniul egalității de
gen, reprezentanții a peste 60 organizații ale societății civile precum și a 15 instituții publice responsabile
de implementarea politicilor naționale în domeniul egalității de gen în cele 7 țări participante la consultări. 
Discuțiile au vizat aspecte ce țin de implementarea angajamentelor internaționale asumate de  Republica
Moldova, Ucraina, România, Azerbaidjan, Georgia, Belarus și Armenia, de a reduce sărăcia în rândul
femeilor, de a stopa orice formă de violență împotriva fetelor și femeilor, de spori șansele lor de a obține
acces la servicii educaționale și de sănătate calitative, de avea acces la resurse financiare accesibile
pentru dezvoltarea propriilor afaceri și de se implica plenar în viața politică și în procesele decizionale,
împreună cu bărbații etc.
Participanții au înaintat propuneri referitor la strategiile pentru perioada următoare și pentru eficientizarea
eforturilor sectorului guvernamental și a celui neguvernamental în realizarea Agendei 2030. Rezultatele
discuțiilor au fost formulate în Declarația consultărilor sub-regionale, prin care participanții îndeamnă
guvernele naționale să aloce resurse suficiente pentru implementarea politicilor în domeniul egalității de
gen, să consolideze parteneriatele cu OSC în soluționarea problemelor femeilor, să întreprindă acțiuni
concrete în diminuarea violenței împotriva femeilor, inclusiv să ratifice și s implementeze declarația de la
Istanbul, să dezvolte programe care susțin antreprenoriatul feminin, să dezvolte mecanisme de susținere a
participării femeilor în procesele de luare a deciziilor precum și în negocierile pentru pace, etc.  Rezultatul
discuțiilor și recomandările consultărilor au fost prezentate de către reprezentantul AO IVC, în cadrul
Reuniunii Interguvernamentale Regionale "Beijing +25" organizate de UN Women,  la Geneva (29-30
octombrie, 2019). 

Rezultatele proiectului: 

http://ivcmoldova.org/
https://moldova.unwomen.org/ro
https://www.facebook.com/hssmoldova/


"DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PENTRU PROCEDURI ÎMBUNĂTÎȚITE ,
TRANSPARENTE ȘI DE FINANȚARE A PROIECTELOR OSC  ÎN REPUBLICA MOLDOVA

OCTOMBRIE 2019-NOIEMBRIE 2019

Obiectiv general al proiectului este de a sensibiliza autoritățile publice și
opinia publică asupra necesității perfecționarii mecanismului de finanțare a 
 proiectelor OSc din fondurile publie.  
În cadrul proiectului a fost dezvoltate un parteneriat cu Cancelaria de Stat, cu
care a fost organizată prima consultare publică pe acest subiect. La masa
rotundă organizată cu genericul „Dezvoltarea mecanismelor de finanțare
directă a proiectelor OSC din bugetul public” au fost adusă în prim-plan
situația actuală a programelor implementate de auroritățile publice prin
intermediul cărora se finanțează proiecte ale OSC pe diverse domenii, printre
care: domeniul tineret, cultură, social, protecția mediului. În același timp au
fost discutate și opțiunile legate de necesitatea unor intervenții pentru
perfecționarea și eficientizarea mecanismului existent de finanțarea de către
stat a organizațiilor societății civile din Moldova.
La eveniment au participat 18 reprezentanți ai instituțiilor publice și 34 ai
OSC. Participanții au agreat să continuie discuțiile și să coopereze cu
Cancelaria de Stat în elaborarea unui nou regulament cadru cu privire la
finanțarea proiectelor OSc din bugetul public.
Cu toate că  acesta a fost un proiect mic și de scurtă durată, el a lansat un
proces important pe care AO IVC îl va continua în 2020, care este planificat să
finașlizeze cu elaborarea noului Regulament cadru. 
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Cancelaria de stat a Republicii Moldova

PARTENERII NOȘTRI ÎN 2019

IP CRAION CONTACT-Cahul

UN Women Moldova

Ambasada Suediei în Moldova

Fundației Hanns Seidel în Moldova

Centrul European pentru Legislație Non-
profit (ECNL)

Proiectul "Dezvoltarea societății
civile la nivel local în RM"


