
 

                                                                                                                     

 
COMUNICAT DE PRESĂ  
 
Iniţiativele societăţii civile sprijinite de UE au îmbunătăţit viaţa a peste 14 mii de oameni de 
pe ambele maluri ale Nistrului 
 

Chişinău, 18 septembrie 2014 ---- Uniunea Europeană  a investit în ultimii doi ani peste 1,3 milioane 
Euro în iniţiative comune ale societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului, contribuind astfel la 
îmbunătăţirea vieţii a peste 14 mii de oameni. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul celei mai mari 
conferinţe a ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului organizată de Programul UE-PNUD 
„Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.  

Peste 90 de reprezentanţi ai sectorului neguvernamental de pe ambele maluri au făcut publice 
rezultatele obţinute împreună în 15 domenii-cheie, lecţiile învăţate şi bunele practici obținute pe 
parcursul a doi ani de activitate în cadrul Programului UE-PNUD.  
 
 „Sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru măsurile de promovare a încrederii reprezintă o 
componentă esențială a asistenței UE pentru Republica Moldova. UE a susținut financiar peste 41 de 
inițiative comune ale ONG-urilor. Ca urmare a eforturilor întreprinse în comun cu autoritățile moldovene 
şi PNUD, UE a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru mii de oameni, oferindu-le 
oportunități economice sporite. Vom continua să susținem dezvoltarea comunităților rurale de pe 
ambele maluri ale râului Nistru, îmbunătățind accesul la infrastructura socială şi promovând 
parteneriatele dintre oamenii de afaceri, ONG-urile şi autoritățile locale. 

UE s-a angajat să aducă beneficii concrete cetățenilor moldoveni în cadrul relațiilor UE-Moldova. Acest 
obiectiv se realizează prin oferirea unui acces echitabil la infrastructura socială şi satisfacerea 
necesităților principale ale populației R. Moldova de pe ambele maluri ale râului Nistru", a spus Danielle 
Keulen, şef-adjunct al secției operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Moldova. 
 
Activităţile realizate în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de promovare a încrederii” sunt pe cât 
de variate, pe atât de concrete şi fac parte din diferite domenii tematice. Datorită parteneriatelor 
stabilite între ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost obţinute mai multe rezultate. Iată 
doar câteva dintre ele: 

 A fost creat primul serviciu de asistenţă parentală profesionistă din regiunea transnistreană, iar 
20 de copii şi-au  găsit  deja câte o familie potrivită; 

  11 şcoli din regiunea transnistreană şi-au creat pentru prima dată bloguri, unde elevii îşi pot 
exersa abilităţile de jurnalist şi îşi pot afişa realizările; 

 Sute de familii vulnerabile din regiunea transnistreană au beneficiat de asistenţă psiho-socială, 
medicală şi  juridică gratuită; 

 Peste 230 de reprezentanți ai ONG-urilor şi autorităților locale de pe ambele maluri au învățat 
cum să  atragă fonduri şi să realizeze proiecte de dezvoltare locală în comunitățile lor, iar 100 de 
femei şi tineri de la sate au fost ajutaţi să-şi  sporească veniturile familiale;  

 Peste  350 de tineri talentaţi şi muzicieni profesionişti de pe ambele maluri au stabilit 
parteneriate artistice în cadrul a 12 concerte comune;Peste 140 de  persoane cu dizabilități au 



căpătat deprinderi pentru o  viaţă independentă, iar 40 dintre ei au fost ajutaţi să-şi găsească 
un loc de muncă; 

 270 de experţi de pe ambele maluri au realizat 7 cercetări comune în sociologie, mass media, 
siguranţă rutieră, calitatea apei Nistrului, situaţia copiilor şi femeilor din stânga Nistrului; 

 Peste 2 100 de elevi au fost instruiţi privind siguranţa rutieră, drepturile omului, protecţia 
mediului ambiant; 

 Peste 1780 de copii se joacă şi practică sportul în 20 de ludoteci (camere de joc) create pe 
ambele maluri ale Nistrului etc.        

„Prin susţinerea acestor iniţiative, noi am contribuit nu doar la îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, 
dar şi la stabilirea noilor parteneriate între ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel am 
asigurat continuitatea  activităţilor noastre şi am deschis calea pentru alte proiecte sociale”, a menţionat 
Narine  Sahakyan, Reprezentant Permanent interimar, PNUD Moldova.  
 
Conferinţa a fost o oportunitate pentru participanţi de a se cunoaşte mai bine şi de a identifica 
împreună soluții pentru problemele cu care se confruntă oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului,  
pentru ca acestea să devină în următorii ani proiecte de consolidare a încrederii.  
 
Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este implementat în perioada 
2012-2015, cu un buget total de 10,6 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (9,5 milioane  Euro) 
şi PNUD (1,1 milioane Euro). Pe lângă proiectele de dezvoltare a societăţii civile, Programul UE-PNUD 
sprijină financiar şi tehnic proiecte comune în alte patru domenii-cheie: dezvoltarea afacerilor, 
renovarea infrastructurii sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant. 

Mai mult despre Programul UE-PNUD de promovare a încrederii la:  
http://www.md.undp.org/confidence-building-measures-programme-projects/   
 
Urmăriţi-ne pe Facebook: Poduri de încredere peste Nistru- Мосты доверия через Днестр 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe: Natalia Costaş, consultant în 
comunicare, Programul UE-PNUD de promovare a încrederii, tel.: 069 221141, e-mail: 
natalia.costas@undp.org 
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