te
titu
Ins

t
m en

Institu
tul
d

e în Dezvo
lta
truir
re
Ins

o f Stud y in

lop
ve

e

De

INSTITUTUL DE INSTRUIRE ÎN DEZVOLTARE
«MILLENIUM»

RAPORT DE ACTIVITATE
2000-2003

© INSTITUTE OF STUDY IN DEVELOPMENT «MILLENIUM»
 str. Minerilor 2/3, Cricova
MD-2084, Republic of Moldova
 029110076  isdm@mail.md

INSTITUTUL DE INSTRUIRE ÎN DEZVOLTARE
«MILLENIUM»
 str. Minerilor 2/3
Cricova, MD-2084
Republica Moldova
: 029110076

 : isdm@mail.md

c/f 29631013
c/d 2224480417
c/b ENEGMD22895
BC “ENERGBANK” SA
f. Centru, or. Chişinău

CUPRINS
Prezentarea organizaţiei
Structura organizaţiei

3
4

Programele organizaţiei
• Instruire
• Cercetare
• Dezvoltare

6
7
8
9

Proiectele organizaţiei

6

Bugetul organizaţiei

14

2

Prezentarea organizaţiei

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” este organizaţie
neguvernamentală, necomercială, apolitică, de utilitate publică, care a fost
înregistrată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, la
18 decembrie 2000 (nr. de înregistrare 1605).
La 24 septembrie 2002, Institutul “MilleniuM” obţine statutul de
utilitate publică (certificat nr. 262) de la Comisia de Certificare pe lângă
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Scopul Institutului de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” este
contribuirea la dezvoltarea contribuirea la dezvoltarea durabilă,
complexă, socială şi economico-juridică a personalităţii şi regiunii, ce
asigură ridicarea indiciului dezvoltării umane.
Motto-ul Institutului „MilleniuM”:
Vivat,
Studiat,
Crescat!
Vivat,
Studiat,
Floreat!
Principiile Institutului „MilleniuM”:
În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele:
 Învăţătura este iluminarea cugetului şi luminarea sufletului.
 Cunoaşterea reprezintă puterea de cea mai înaltă calitate, iar
investiţiile în instruire sunt cele mai profitabile.
 Valoarea fiecărei organizaţii depinde de valoarea calităţilor
individuale şi colective ale membrilor acesteia.
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Structura organizaţiei

Conferinţa:
Organul suprem de conducere este Conferinţa Institutului de
Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, care se întruneşte anual.
Senatul:
Senatul este organul de conducere a Institutului de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM” şi are următoarele responsabilităţi:
• Implementarea deciziilor Conferinţei;
• Elaborarea programelor de activitate ale Institutului;
• Studierea şi aprobarea proiectelor, formarea grupelor (echipelor)
de lucru pentru realizarea lor.
Senatul este alcătuit din cel puţin 3 persoane: Directorul, adjunctul lui
şi alte persoane.
Comisia de Cenzori:
Organul de control a Institutului de Instruire în Dezvoltare
„MilleniuM” este Comisia de Cenzori, care are următoarele
responsabilităţi:
• Controlul activităţii financiare şi a procesului de administrare a
bunurilor materiale şi a valorilor Institutului;
• Prezentarea raportului financiar la Conferinţă.
Comisia de Cenzori este alcătuită din cel puţin 2 persoane, care nu
sunt membri ai Senatului.
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Programele organizaţiei 2000-2003:
În perioada 2000–2003, Institutul de Instruire în
“MilleniuM” şi-a desfăşurat activitatea în următoarele direcţii:
o Instruire (organizaţională şi comunitară)
o Cercetare (practică şi ştiinţifică)
o Dezvoltare (organizaţională şi comunitară)

Dezvoltare
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Programe
proiecte 2000-2003: Instruire
ProgramulşiInstruire:
Misiunea:
Ridicarea nivelului de învăţământ al populaţiei.
Obiective:
• promovarea tehnologiilor informaţional-comunicative în sistemul de
învăţământ;
• integrarea sistemului de învăţământ al Republicii Moldova în
sistemul mondial de învăţământ;
• cercetarea, analiza şi elaborarea politicii şi strategiei de utilizare a
tehnologiilor informaţional-comunicative în învăţământ;
• analiza şi elaborarea tehnologiilor informaţionale pentru procesul de
învăţământ pe toate nivelurile;
• contribuirea la studierea tehnologiilor comunicative, utilizarea lor şi
elaborarea în scopul instruirii;
• elaborarea şi întocmirea programelor de instruire şi a cursurilor,
precum şi a materialelor necesare; îmbunătăţirea programelor şi
materialelor de instruire;
• informarea, consultarea şi instruirea populaţiei, liderii organizaţiilor
neguvernamentale şi administraţiei publice locale, privind utilizarea
tehnologiilor informaţional-comunicative în diferite domenii ale
activităţii umane;
• efectuarea cercetărilor pentru utilizarea tehnologiilor informaţionalcomunicative în învăţământ.
Servicii:
• Cursuri de instruire asistată de calculator:
o utilizarea PC în activitatea biroului,
o operator la calculator,
o Web Design, etc.
• Direcţii de programare:
o Baze de date,
o Reţele de calculatoare.
Rezultate:
• Partener Naţional ThinQuest în Republica Moldova – din 2001;
• Partener Naţional eXplora în Republica Moldova – din 2002;
• Participarea la Concursul anual WebTop – din 2002;
• Organizarea Seminarului anual „Planificarea carierei” – din 2001.
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Programul Cercetare:
Misiunea:
Cercetarea permanentă a realizărilor ştiinţifice şi tehnice, atât în ţară,
cât şi peste hotare, şi implementarea rezultatelor avansate în diverse
domenii ale activităţii umane.
Obiective:
• colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei;
• analiza, prognoza şi monitorizarea situaţiei social economice;
• efectuarea elaborărilor ştiinţfico-practice şi de cercetare în domeniul
învăţământului, culturii, sănătăţii, jurisprudenţei, antreprenoriatului
mic şi mijlociu, etc.
Servicii:
1. Efectuarea studiilor sociologice, sondaje psihologice, etc.
2. Cercetarea posibilităţilor de dezvoltare organizaţională şi
comunitară.
3. Efectuarea cercetărilor ştiinţifico-practice privind utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în diverse domenii ale
activităţii umane.
Rezultate:
4. Efectuarea
sondajului
„Социально-нравственный
портрет
молодежи” – august 1997,
5. Efectuarea studiului sociologic „Dezvoltarea durabilă a oraşului
Cricova” – septembrie 2001,
6. Efectuarea studiului sociologic „Contribuţia civică” – mai 2004.
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Programe Dezvoltare:
Misiunea:
Contribuirea la dezvoltarea durabilă, socială şi economico-juridică a
personalităţii şi regiunii.
Obiective:
• dezvoltarea capacităţilor sectorului asociativ;
• dezvoltarea strategică a ONG;
• dezvoltarea comunitară a regiunii;
• promovarea unei strategii de dezvoltare durabilă a comunităţii;
• contribuirea la dezvoltarea unor relaţii durabile între organizaţii
internaţionale, structuri statale, neguvernamentale şi comersiale,
unite prin interese comune;
• dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental şi
administraţia publică locală, centrală, structurile de stat ale
sistemului educaţional;
• creşterea potenţialului de voluntariat, în cadrul comunităţii, prin
promovarea, dezvoltarea şi practica acestui concept, în diverse forme
prin cae el se poate materializa;
• acordarea consultaţiilor la elaborarea diverselor programe şi proiecte
pentru crearea unui mediu durabil, social, economico-juridic şi public
stabil.
Servicii:
• Planificarea Strategică a organizaţiei, comunităţii, etc.
• Elaborarea Strategiilor de dezvoltare organizaţională şi comunitară.
• Organizarea meselor rotunde, seminare, conferinţe, etc.
Rezultate:
• Participarea la Forumul II al ONG din Republica Moldova
noiembrie 2001.
• Reprezentarea ONG din domeniul educaţie în Consiliul Naţional
ONG din Republica Moldova, în perioada 2001 – 2003.
• Participarea la Forumul III al ONG din Republica Moldova
noiembrie 2003.
• Reprezentarea ONG din domeniul educaţie în Consiliul Naţional
ONG din Republica Moldova, în perioada 2003 – 2005.

–
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–
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Proiectele organizaţiei 2000-2003:
În perioada 2000-2003 Institutul de Instruire
“MilleniuM” a implementat următoarele proiecte:

în

Dezvoltare

Proiectul “Dezvoltarea durabilă a or. Cricova”
Perioada de implementare: August – Septembrie 2001
Acoperirea geografică: or. Cricova
Obiectivul proiectului:
Elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltare socioeconomică a oraşului Cricova pentru perioada 2001-2005
Activităţi în cadrul proiectului:
1. Realizarea unui studiu sociologic pentru a determina nivelul de trai
al populaţiei şiproblemele cu care se confruntă comunitatea
1. Desfăşurarea atelierului de planificare strategică pentru identificarea
soluişţiilor de rezolvare a problemelor existente în comunitate
2. Elaborarea planului strategic de dezvoltare socio-economică a
oraşului Cricova pentru perioada 2001-2005
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de Local Government Reform
Project, USAID.
Bugetul: 2 177.40 USD
Proiectul “ThinkQuest in Republic of Moldova”
Perioada de implementare: Aprilie – Septembrie 2002
Acoperirea geografică: Republica Moldova
Obiectivul proiectului:
Elaborarea unui web site despre concursul ThinkQuest (reguli de
participare, metode de creare a echipelor de lucru, procesul de înregistrare,
recomandări pentru participanţi).
Activităţi în cadrul proiectului:
1. Elaborarea designului web site
2. Lucrul asupra conţinutului site-ului
3. Programarea web site-ului
4. Hosting and promoting in Internet
Proiect realizat cu suportul financiar oferit de IATP/IREX.
Bugetul: 387.00 USD
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Bugetul organizaţiei 2000-2003:
Surse de finanţare
14,9%

Local Government
Reform Project /
USAID (2177,40 USD)

1,4%

Internet Access
Training Program /
IREX (387,00 USD)
Auto-finanţare (35,60
USD)
83,7%

Buget total: 2600 USD
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