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Traducere neoficială
Scrisoare de apreciere pentru IDIS „Viitorul”
Tuturor celor interesaŃi
Prin prezenta scrisoare, am vrea să exprimăm aprecierea sinceră a cooperării dintre instituŃia
noastră şi Institutul pentru Dezvoltare şi IniŃiative Sociale „Viitorul”. Această organizaŃie
neguvernamentală, în frunte cu Igor Munteanu, a implementat un proiect de trei ani de predare a
limbii oficiale funcŃionarilor publici, susŃinut de oficiul nostru, în perioada 2006 – 2008.
Sub auspiciile HNCM, IDIS „Viitorul” a conceput o metodologie avansată de predare la adulŃi, a
instruit un grup de profesori, care stăpânesc această metodologie şi a iniŃiat cursuri gratuite de
limbă română pentru funcŃionarii publici din regiunile populate cu reprezentanŃi ai minorităŃilor
naŃionale, pentru a facilita astfel integrarea lor într-un mediu mai extins. Toate etapele
proiectului au fost gestionate de IDIS Viitorul în cel mai profesionist mod, cu utilizarea eficientă
a resurselor.
Şi, pentru a completa seria de succese la implementarea proiectului, vom menŃiona că IDIS
Viitorul – în particular directorul executiv Igor Munteanu şi managerul de proiect Liubomir
Chiriac – a fost instrumental la elaborarea strategiei pentru asigurarea durabilităŃii iniŃiativei de a
preda limba oficială adulŃilor şi după finisarea proiectului. În rezultatul eforturilor IDIS, un grup
de profesori implicaŃi în proiect au fondat AsociaŃia NaŃională a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM). AsociaŃia intenŃionează să continue să ofere cursuri de instruire şi este în
ascensiune rapidă. Conchidem că IDIS a fost mult mai mult decât un simplu partener de proiect;
a depus eforturi neobosite de a convinge autorităŃile moldovene de necesitatea adoptării unei
strategii de integrare lingvistică a minorităŃilor naŃionale.
A fost combinaŃia lăudabilă dintre abilităŃile de management a unui proiect, design al politicilor
şi dezvoltare organizaŃională, care consacră IDIS ca pe un partener excelent pentru colaborare.
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