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Procesul de monitorizare a fost desfăşurat în perioada 15 - 18 martie 2013 iar în urma
acestuia au fost identificate 13 articole în mass-media naţională şi locală (din România
şi Republica Moldova).
A fost inclusă presa naţională, mediul online1, precum şi alte apariţii pe site-ul
organizaţiilor, etc.
Majoritatea ştirilor au o conotaţie pozitivă, cea mai mare parte dintre ele preluând
informaţiile din comunicatele de presă diseminate de FOND şi Ambasada României în
Republica Moldova şi conţinutul interviurilor acordate în timpul lansării.
Principalele titluri din media şi conţinutul articolelor:
Granturi pentru colaborarea experţilor din România şi Republica Moldova,
Moldova.ro/Md,
Autor:
Irina
Surdu
“Experţi ai societăţii civile de pe cele două maluri ale Prutului pot câştiga granturi în
cadrul unui proiect susţinut financiar de către Ministerul Afacerilor Externe al României.
Vicepreşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND),
care implementează proiectul „Fondul de mobilitate pentru experţi din România şi
Republica Moldova”, Valentin Burada, a comunicat, în cadrul unei conferinţe de presă la
Chişinău, că proiectul propune 20 de granturi pentru finanţarea ideilor de programe,
consultanţă, colaborări, dialog şi schimb de experienţă între experţi, transmite Info-Prim
Neo. Potrivit unui sondaj realizat în România, doar 20% din reprezentanţii societăţii civile
de acolo au călătorit în ultimii trei ani în Moldova. Totuşi, peste 60% dintre aceştia
prezintă interes pentru a cunoaşte mai bine Republica Moldova. 72% dintre
reprezentanţii societăţii civile româneşti nu cunosc ONG-uri din Republica Moldova, iar
cei care cunosc remarcă astfel de organizaţii precum IDIS „Viitorul”, Promo-LEX, Centrul
de Resurse pentru Drepturile Omului, Contact. Ambasadorul român la Chişinău, Marius
Lazurca, a declarat că acest proiect oferă instrumente noi de colaborare dintre
societatea civilă din România şi cea din Republica Moldova. „Acest fond de mobilitate nu
vine aici pe un loc gol. Mi-aş dori ca acest fond să fie unul universal, să includă experţi
din întreaga ţară, inclusiv din raioanele de vest ale Moldovei”, a accentuat diplomatul.
Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Andrei
Popov, a remarcat că fondul de mobilitate contribuie la crearea de legături între experţi.
„Pe parcursul mai multor ani, Ministerul Afacerilor Externe al României a acordat ajutor
Republicii Moldova. Astfel de proiecte sunt ţesătura reală prin care Republica Moldova
se integrează în UE”, a menţionat oficialul moldovean. Preşedintele Fundaţiei EstEuropene, Sorin Mereacre, a remarcat că în cadrul acestui proiect Moldova poate obţine
experienţă la aplicarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE, în reforma educaţiei,
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lupta cu corupţia şi altele. Acţiuni eligibile în cadrul proiectului de mobilitate sunt
organizarea şi participarea de seminare, activităţi de consultanţă şi training. Pentru a
solicita finanţare doritorii pot completa un dosar care conţine formularul de aplicare, CVul, agenda planificată şi descrierea acţiunilor. Prima rundă a proiectului va avea loc în
perioada
15
martie
–
15
iunie”.

Un fond de mobilitate pentru experţii din RM şi România a fost lansat la Chişinău,
AllMoldova
“Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), în
parteneriat cu Ministerul român al Afacerilor Externe şi autorităţile moldoveneşti au
lansat astăzi, la Chişinău, etapa pilot a Fondului de Mobilitate pentru experţi RomâniaRepublica Moldova, informează MOLDPRES.
La evenimentul de lansare a Fondului au fost prezenţi Marius Lazurcă, Ambasadorul
României în RM şi Andrei Popov, viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene
al R. Moldova. Aceştia au menţionat că un astfel de proiect este desfăşurat în premieră
şi are drept scop facilitarea mobilităţii experţilor nonguvernamentali din cele două state
şi transferul de experienţă.
Valentin Burada, vicepreşedinte al FOND a comunicat la evenimentul de lansare că în
faza pilot a Fondului de mobilitate vor fi susţinute proiectele ce răspund priorităţilor
strategice ale României în materie de asistenţă pentru dezvoltare. „Prin intermediul
fondului ne propunem să creştem numărul proiectelor comune, dar anunţăm că vor fi
susţinute financiar doar cele de impact”, a opinat Burada.
Potrivit sursei citate, în prima fază a fondului de mobilitate vor fi acordate zece granturi,
urmînd ca acestea să fie suplimentate în timp cu încă zece. Beneficiarii fondului vor fi
experţi din societatea civilă şi mediul academic care participă la acţiuni de cooperare
transfrontalieră, condiţia exclusivă fiind ca ei să nu beneficieze de onorarii de
consultanţă din partea unor părţi terţe.
Prima rundă a Fondului de Mobilitate pentru experţi România-Republica Moldova va fi
susţinută financiar de Ministerul român de Externe din bugetul de asistenţă pentru
dezvoltare şi va dura din data de 15 martie pînă pe 15 iunie 2013, notează MOLDPRES”.
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Fondul de mobilitate pentru experţii din România şi Republica Moldova a fost lansat,
www.tv7.md, Autori: OLGA SARIVAN,V LAD COROBAN PENTRU COTIDIAN
“Un fond de mobilitate pentru experţii din Republica Moldova şi România a fost lansat la
Chişinău . Beneficiarii fondului vor fi experţi din societatea civilă şi mediul academic care
participă la acţiuni de cooperare transfrontalieră. Condiţia exclusivă fiind ca ei să nu
beneficieze de onorarii de consultanţă din partea unor părţi terţe.
Este pentru prima dătă când România lansează o astfel de iniţiativă, scopul acestui
demers fiind de a facilita mobilitatea experţilor neguvernamentali din cele două state şi
transferul de expertiză.
Andrei Popov, viceministrul de externe al RM MAE: Va fi lansta un fond de mobilitate
care va susţine contactele interumane vitele experţilor din Republica Moldova în
România astfel încât să facem mai fluent acest proces de transfer şi asimilare a acestei
expertize şi experienţe valoroase accumulate de România în procesul de intergare
europeană .
Valentin Burada, vicepreşedinte, FOND: Mobilitatea este mică aşa cum arată studiile
noastre iar potenţialul este mare avem foarte mulţi experţi buni din RM care pot veni în
România şi le pot arată colegilor din România nişte lucruri fantastice care s-au întimplat
aici în RM putem învăţa şi deasemenea avem şi în România o serie de experţi foarte buni
pe anumite teme care sunt foartre importante şi utile aici în RM.
În prima fază a fondului de mobilitate vor fi acordate zece granturi , urmând ca acestea
să fie suplimentate în timp cu încă zece De asemenea din bugetul Ministerului roman de
externe vor fi alocate surse financiare pentru promovarea unei politici naţionale aferente
şi participarea la eforturile globale în domeniu.
Marius Lazurca, ambasadorul României în RM: Cu alte cuvinte vom pune bani la
dispoziţia experţilor din ţările noastre pentru a putea circula peste frontieră şi aşi oferi
experienţa şi a câştiga încă o mai multă experienţă în România şi Republika Moldova .
Runda pilot a Fondului de Mobilitate va fi lansată pentru perioada 15 martie -15 iunie
2013. Aceasta va fi deschisă pentru experţi din întrega RM , inclusiv din regiunea
transnistreană. Cunoşterea limbii române nu este o condiţie pentru participarea la
Fondul de mobilitate” .
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Ministerul Afacerilor Externe al României finanţează un fond de mobilitate din
Republica Moldova şi România care va asigura o mai bună interacţiune a experţilor din
cele două state şi transferul de expertiză transfrontalieră, Radio Chişinău
“ Runda pilot a Fondului de Mobilitate a fost lansată vineri, 15 martie, la Chişinău.
De fondul de mobilitate vor beneficia experţii din societatea civilă şi mediul academic din
cele două state. Scopul acestui Fond, care va fi administrat de către Federaţia
Organizaţiilor Neguvernamentale din România este de a sprijini transferul de expertiză şi
cunoştinţe între repezentanţii societăţii civile. În cadrul proiectului vor fi finanţate
participări ale experţilor la conferinţe, seminare, consultări, ale căror durată să nu
depăşească cinci zile.
Iniţial, vor fi finanţate 20 de proiecte, a declarat vicepreşedintele Federaţiei
Organizaţiilor Neguvernamentale din România, Valentin Burada. Acest fond oferă
posibilitatea unei cooperări şi mai bune între societatea civilă din România şi cea din
Republica Moldova, a declarat ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca.
Şi ministrul adjunct de Externe, Andrei Popov a subliniat importanţa unei societăţi civile
puternice şi cooperarea acesteia cu autorităţile.
Ideea Fondului de Mobilitate pentru Experţi a apărut în cadrul Forumurilor societăţii
civile din cele două state care au avut loc în 2010 şi 2011”.
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ANEXĂ
Presa din Republica Moldova:
• http://adevarul.ro/moldova/economie/granturi-colaborarea-expertilor-romaniarepublica-moldova-1_5143381000f5182b850f8cc0/index.html
• http://www.info-prim.md/ro/societate/53020
• http://www.tv7.md/ro/news/fondul-de-mobilitate-pentru-expertii-din-romaniasi-republica-moldova-a-fost-lansat-21291.html
• http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249073021.html
• http://www.radiochisinau.md/runda_pilot_a_fondului_de_mobilitate_lansata_l
a_chisinau-7329
• http://moldova-suverana.md/search_by_tags/85
Presa din România:
•
•
•
•
•
•

•

http://www.stiriong.ro/actualitate/societatea-civila-sub-lupa/fond-a-lansatprimul-fond-de-mobilitate
http://www.stiri-azi.ro/ziare/articol/articol/runda-pilot-a-fondului-demobilitate-lansata-la-chisinau/sumar-articol/113194674/
http://www.niuzer.ro/Societate/FOND-a-lansat-primul-Fond-de-Mobilitatepentru-Experti-Romania-Republica-Moldova-5191390.html
http://www.cipriandragomir.com/2013/03/15/fond-a-lansat-primul-fond-demobilitate-pentru-experti-romania-republica-moldova
http://inconstantin.ro/2013/03/granturi-pentru-colaborarea-expertilor-dinromania-si-republica-moldova.html
http://www.promoafaceri.com/informatii/comunicate/Administratie+institutii+p
ublice/FOND+lanseaza+prima+runda+pilot+a+Fondului+de+Mobilitate+pentru+E
xperti+din+Romania+si+Republica+Moldova-3555
http://www.smart.org.ro/index.php?option=com_newsfeeds&view=newsfeed&i
d=15&feedid=1&Itemid=18&lang=ro
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