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Grupul de lucru

1. Alegeri

2. Economic

Descrierea problemei / situației
Inițiativa de modificare a sistemului electoral
actual prin trecerea la sistemul majoritar
uninominal sau mixt înaintată progresiv de
către PDM, distrage atenția de la adevăratele
probleme ale țării. În condițiile actuale de
proces democratic viciat, sistemul uninominal
sau mixt în formula propusă, va crea consecințe
negative ca : reducerea dramatică a proporției
adecvate de reprezentare a diasporei, lipsa
consensului politic și social necesar pentru
desfășurarea unui proces electoral liber și
corect; crearea condițiilor de discriminare a
femeilor și limitarea dreptului lor de a fi
reprezentate în proporție egală, subminarea
rolului opoziției ca forță indispensabilă unei
democrații veritabile, etc.

Lipsa unui mecanism ușor de utilizat de a
facilita transferul de cunoștințe și crearea de
relații inter-personale dintre antreprenorii,
viitorii antreprenori și specialiștii în domenii
aferente antreprenoriatului din diaspora și cei
din Republica Moldova.

Acțiuni
1.1 Declarație de dezacord privind
schimbarea sistemul electoral actual în
cel uninominal și mixt

1.2 Elaborarea unei opinii juridice
referitor la modificarea sistemului
electoral în cel majoritar, uninominal sau
mixt. Opinia va fi prezentată la
Parlament și la Comisia de la Veneția

Responsabili

Termen

Igor Boțan
Natalia Catrinescu

Livrat

Veronica Mihailov
Eduard Digore
Mihail Druță

Aprilie 2017

Sorina Macrinici

Veronica Mihailov
1.3 Elaborarea unei opinii privind
modificarea
Codului
electoral
și
legislației electorale, care va fi
prezentată la Parlament

2.1 “Adoptă o afacere”
- consolidarea unei baze de date
cu antreprenori și specialiști din
diaspora care ar putea susține
afacerile din Moldova
- crearea unei platforme de
conectare a acestor antreprenori

Eduard Digore
Mihail Druță

Aprilie 2017

Sorina Macrinici

Camelia Vasilov
Veronica Țipirig
Cristina Popovici
Cătălina Timuș
Ana Gulea

August 2017

și specialiști cu antreprenorii din
Republica Moldova, pe principiul
de bancă a timpului
Autoritățile public locale (APL) duc lipsă acută
a resurse financiare pentru proiectele ce ar
genera bunuri publice ce ar contribui la
dezvoltarea
locală
precum
canalizare,
iluminare stradală etc

3. Social

Antreprenorii din Moldova clasifică creditele
bancare scumpe ca fiind una din cele mai mari
impedimente. Microfinanțarea cu participarea
Diasporei ar putea ușura aceasta presiune
financiară

2.3 Tentativa de a susține o
întreprindere
din
Moldova
prin
microfinanțare din Diaspora

La moment sunt multe acțiuni caritabile în
diaspora moldovenească, dar ele activează
fiecare separat. Vom crea o platformă care să
le unească pe toate, vom împărtăși experiențe
unii altora și vom dezvolta noi proiecte
comune.

3.1 Platforma online de colectare a
proiectelor sociale care au nevoie de
suportul Diasporei

Majoritatea acțiunilor caritabile folosesc
metode vechi de colectare de fonduri, după
modelul: “mâna întinsă”. Dorim să elaborăm
training-uri online unde cu toții vom putea
învăța crowfunding și fundrasing.

4.Educație

2.2 Proiect de dezvoltare locală pentru
un APL prin crowdfunding

În Moldova se poate protesta, dar nu suficient
de bine. Cei mai multi cetățeni nu sunt
interesați să se implice în viata civică, sunt
ușor manipulați de TV și trolleri etc., Inclusiv
în Chișinau, mulți sunt dezinformați sau au
pierdut speranța că se poate schimba ceva.

Viorel Roșcovan
Dumitru Vicol
Alexandr Baikalov
Dorian Ciupac

August 2017

Veronica Botnaru
Ion Plop
Viorel Roșcovan

August 2017

Dumitru Vicol

3.2 Training-uri de scriere, gestionare și
finanțarea proietelor pentru membrii
Diasporei

4.1. Implementarea unei campanii de
video-uri pentru a informa și inspira
participarea civică.

Iurie Cojocaru
și voluntari

Natalia Cucoș
Victoria Morozov
Corina Solomon

Sergiu Prisăcaru
Tatiana Crețu
Elena Dragălin

August 2017

August 2017

August 2017

Mulți tineri (în special din afara capitalei) incă
nu cunosc: i) care e procesul de aplicare la
unicersități, ii) tipurile de oportunități de
finanțare a studiilor, iii) sursele de informare,
etc., iv) în ce direcție și-ar dori să meargă
după ce termină liceul

4.2. Extinderea programului MentorMe
printr-un portal online și prin întâlniri
face-to-face prin țară.

Dana Muntean
Cristian Zara
Radu Danu

August 2017

În prezent mulți liceeni din Republica
Moldova consideră facultatea de Economie
sau Drept ca top destinații pentru studiile lor
universitare. Din păcate, ei nu au o înțelegere
mai clară a tendințelor de pe piața muncii
locală/globală și despre joburile care sunt
cerute și vor fi populare în viitor.

4.3. Analizarea posibilităților de
colaborare în cadrul proiectelor IT
pentru
training-ul
studenților/profesorilor
(eventual
colaborarea cu fundatia IT Moldova)

Dana Muntean
Cristian Zara
Ana-Maria Munteanu

August 2017

Apartenența mai multor televiziuni/posturi
radio la același proprietar face ca știrile
manipulatorii să se răspândească rapid la
toate tipurile de public;
Existența mai multor site-uri de știri apărute
peste noapte care prezintă falsuri;

5. Mass-Media

Lipsa mai multor voci independente care să
prezinte opiniile personale și să devină
modele pentru libera exprimare

5.1 Crearea unei rețele de jurnaliști și
specialiști în IT care să identifice și
contracareze sursele de propagandă

5.2 Scoala de video influencers (videoblogging)

Artur Gurău
Anastasia Condruc

August 2017

August 2017

si alți voluntari
Oxana Greadcenco
Mariana Lucrețeanu
Cristina Țaranovici

Ponderea mică a știrilor despre problemele și
realizărilor cetățenilor moldoveni de peste
hotare în presa din Moldova;
Lipsa unei mase critice de experți din
diasporă care să fie prezenți cu opiniile și
expertiza lor în emisiunile/articolele realizate
de jurnaliștii din Moldova

Inspectoratul Digital

5.3 Vocea diasporei în forma de
emisiuni, interviuri regulate

Jurnaliști:
Elena Robu
Natalia Morari
Alina Radu

August 2017

6. Eco-Juridic

Lipsa de acces la informație personalizată,
veridică cu privire la proceduri economicojuridice ce țin atât de țara gazdă, cât și de
Moldova (permis de ședere, întregirea
familiei, cetățenia, înregistrarea firmelor, etc)

6.1 Baza de date cu experți locali, ONGuri, resurse informaționale pentru
facilitarea integrării diasporei în țările
gazdă

Mariana Plămădeală
Victoria Țăranu
Mircea Bordeianu
Andrei Lefter

August 2017

Necesitatea de a colabora între experții din
Moldova și din țara gazdă, pentru a face
schimb de experiență și de date în materii
juridice și economice ale diasporei.

6.2 Rețea de schimb de expertiză
juridică/economică și o bază de date cu
experți din Moldova și Diasporă

Echipa de voluntari

August 2017

6.3.
Organizarea
training-urilor,
atelierelor de lucru, sesiunilor de
informare cu participarea experților,
liderilor de asociații și a diasporei în 2
țări pilot: Italia și Belgia.

Victoria Țăranu
Mircea Bordeianu
Oleg Josanu

Decembrie 2017

7.1 Organizarea de excursii culturale la
Chișinău pentru elevii din școlile și
liceele din raioanele indepărtate și
Transnistria, UTA Găgăuzia pentru a
vedea un spectacol de teatru, merge la
muzeu de artă și istorie, participarea la
workshop-uri dedicate.

Victoria Nagy Vajda
Elena Dragalin
(+ voluntari)

Mai/Iunie 2017

7.2 Achiziționarea desenelor, picturilor
sau a obiectelor de artă făcute de
elevii din școlile de artă din țară și
donarea acestora către spitalele
raionale
pentru
infrumusețarea
saloanelor de bolnavi (adulți și copii)

Victoria Nagy Vajda
Ana Beschieru

Decembrie 2017

Lipsa de acces la informație personalizată,
veridică a diasporei. Necesitatea de a forma
noi experți locali (lideri de asociații), care vor
oferi ulterior informație veridică.

CULTURA BUS
Elevii din raioanele îndepărtate ale Republicii
au acces limitat la evenimentele culturale,
majoritatea fiind concentrate la Chișinău.

7. Cultură
ARTA ÎN SPITALELE RAIONALE
Proiectul își propune să motiveze și să
sprijine elevii din școlile de artă din centrele
raioanele ale Republicii prin achiziționarea
lucrărilor realizate de către acestea.

