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Oameni și Kilometri 
este o platformă de jurnalism social. Cutreierăm Moldova ca să scriem povești nespuse despre oameni 
și destine împărţite-n kilometri. Urmărim eroii subiectelor noastre timp de câteva săptămâni sau chiar 
luni. Facem asta pentru a înţelege mai bine fenomenele sociale ca să scoatem în prim-plan „bolile” 

societăţii în care trăim. 
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adresa de corespondenţă: 
F Republica Moldova, Chișinău, 

str. A.Pușkin 22, Casa Presei, of. 447A

1 + 373 69 823 878

8 oamenisikm@gmail.com

5 www.oamenisikilometri.md

f /OamenisiKilometri

16 februarie 2016 
AsociAţiA obșteAscă 
„Asociaţia Reporterilor Oameni și Kilometri” 
este înregistrată la Ministerul Justiţiei. 
IDNO: 1016620000826

17 noiembrie 2016
este lAnsAtă plAtformA 
www.oamenisikilometri.md

www.oamenisikilometri.md

credem că poveştile 
îmbinate cu jurnalismul clasic 
vOr schImba lumea.

http://www.oamenisikilometri.md
http://www.oamenisikilometri.md
http://www.oamenisikilometri.md
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POlina CuPCea 
președintele Oameni și KilOmetri,

reporter și fotograf

niCOlae CușCheviCi 
editor și fotograf

Raisa RăzmeRiţă 
reporter și video

iOn GnatiuC 
fotograf și video

OlGa Cenușă 
manager financiar
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IstrareviCtOR GOtișan 
președinte

lilian seveRin 
membru

natalia BayRam 
secretar
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concursul „cel mai bun proiect media realizat de 
absolvenţii Școlii de studii avansate în Jurnalism” 
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Platforma „Oameni și Kilometri” a fost desemnată drept 
cel maI INOvatOr ȘI cel maI practIc prOIect meDIa

sumA premiului: 
750 de euro

http://oamenisikilometri.md
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e Grădiniţa lui Goşa
16.11.2016

este istoria unui băieţel de 3 ani care nu frecventează grădiniţa din cauza sărăciei 
extreme, fiind nevoit să-și „construiască” una proprie în ogradă. subiectul relevă problema 
accesului la educaţie timpurie pentru cei 20.000 de copii din satele republicii moldova.

http://oamenisikilometri.md/gradinita-lui-gosa-2/
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e [100+]: antonina
16.11.2016

articolul aduce în vizor problema demografiei, a bătrânilor trecuţi peste 100 de ani, care 
reprezintă o „anomalie” statistică a ţării. sărăcia, neputinţa, condiţiile mizere și pensia 
mică , nu-i fac decât să-și dorească moartea.

http://oamenisikilometri.md/100-antonina-de-m-a-nvata-moartea-sa-mor/


7

A
rt

ic
ol

e vin artiştii de la Chişinău
16.11.2016

un reportaj din turneul trupei teatrului „luceafărul” din chișinău, ajunși în satul actorului 
care interpretează rolul principal în spectacolul „testament”. un articol despre [in]cultură, 
sat, respect, etichetă și educaţie. 

http://oamenisikilometri.md/vin-artistii-de-la-chisinau/
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e Don Preşedinte
21.11.2016

un reportaj de eveniment care arată cum decurge ziua scrutinul prezidenaţial din 13 
noiembrie în cadrul unei instituţii psihiatrice din nordul ţării și cum bolnavii mintali din 
incinta acestei psihiatrii sunt convinşi să-l voteze pe Igor Dodon.  

http://oamenisikilometri.md/don-presedinte/
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e Regatul pentru un vot
28.11.2016

reportaj din localitatea care a înregistrat cea mai mică prezenţă la urne la scrutinul 
prezidenţial din 13 noiembrie, chiar dacă intră în top 100 cele mai populate sate din republica 
moldova. Din cauza convingerilor religioase, majoritatea oamenilor din sat nu votează.  

http://oamenisikilometri.md/regatul-pentru-un-vot/
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e no pasaran!
13.12.2016

un feature despre un student la actorie care a locuit în ultimul an de studii într-o debara 
din blocul nr. 1 al academiei de arte din chişinău, cu acordul tacit al administraţiei. O 
istorie despre reguli, absurditate, atitudine, revoltă şi non-conformism.

http://oamenisikilometri.md/no-pasaran/
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e internatul testamentar
21.12.2016

Istoria a trei fraţi care locuiesc în internatul aflat la 10 minute distanţă de mama lor. un 
articol care abordează problema reformei dezinstituţionalizării, într-o ţară în care legile 
funcţionează mai bine pe hârtie, decât în realitate. 

http://oamenisikilometri.md/internatul-testamentar/
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/OamenisiKilometri

Like-uri 1.200 
impact 75.000

/OamenisiKilometri

posts 15
FoLLowers 70 

1.	 Grădiniţa	lui	Goşa
liKes 508   shares 62   impact 11.549

2.	No	pasaran!
liKes 133   shares 23   impact 3.815

3.	 Internatul	testamentar
liKes 144   shares 17   impact 3.090

4.	Don	Preşedinte
liKes 103   shares 25   impact 3.370

5.	 [100+]:	Antonina
liKes 79   shares 11   impact 1.849st
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lOcalItăţI 
vizitate: 

16

raIOaNe 
vizitate: 

10

KIlOmetrI 
parcurși: 

5.000

OameNI 
intervievaţi: 

100

top 5 
ceLe mai popuLare articoLe
pe Facebook.com 

http://oamenisikilometri.md/gradinita-lui-gosa-2/
http://oamenisikilometri.md/no-pasaran/
http://oamenisikilometri.md/internatul-testamentar/
http://oamenisikilometri.md/don-presedinte/
http://oamenisikilometri.md/100-antonina-de-m-a-nvata-moartea-sa-mor/
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· sorinastefarta
astăzi a fost lansat „oamenișikilometri” - 
un proiect al absolvenţilor #ȘsaJ nicolae 
Cușchevici (promoţia 2007-2008), Polina 
Cupcea și raisa răzmeriţă (promoţia 
2012-2013). este o platformă de 
jurnalism social, așa cum de atâtea ori li 
s-a spus că este important la școală... le 
dorim mult succes și mulţi cititori! noi ne 
angajăm să fim printre ei!

· ana Barduc

Un proiect al unor oameni care știu pentru 
ce fac kilometri. parcă am privit un film...

· nata albot

Frumos proiect, 
tare frumos.

· ana maria Ciobanu 

descoperirea de azi. teren şi scriitură 
cu suflet. Bravooo!

· alina Garaz

Parca citesc operele lui m. preda. 
Foarte interesant redactat, interesant 
şi trist. adevărat, dar trist.

· dariana riana

Faceti un lucru mare, nu numai de jurnalism 
viu, dar de fapt tot în unul - şi avocaţie, şi 
detectivi, şi asistenţă socială, şi pur şi simplu 
omenie... O nouă abordare a realităţii ce nu 
este aşa departe de noi. [...].

· inga marcu

Foarte trist, iar cel mai trist este, că 
nu e un caz singular....mă bucur 
că există cineva care încearcă să 
facă măcar ceva ca să răstoarne 
sistemul acesta infect...

· Cristina morozanu

un reportaj de nota 10, despre drama unor 
copii, victime ale sistemului! În orice moment un 
copil ce iese de pe uşile internatului poate lua 
calea irinei, pentru că nu li se asigură educaţia 
necesară, pentru că nu au nici siguranţa 
prezentului, cu atât mai mult a viitorului. [...].

· Claudia tache

Cu drag. eu mulţumesc, e ceva vreme de 
când am citit un text atât de bine scris!

· iulia Cobzac

am așteptat nerăbdătoare această zi. 
e primul material pe care am reușit 
să-l citesc, deocamdată, dar care 
m-a impresionat destul de mult. [...]. 

https://www.facebook.com/sorina.stefarta?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%C8%99saj?source=feed_text&story_id=10154782179759295
https://www.facebook.com/cupcea.polina
https://www.facebook.com/cupcea.polina
https://www.facebook.com/raisa.razmerita
https://www.facebook.com/ana.barduc?fref=nf
https://www.facebook.com/nata.albot?fref=ufi
https://www.facebook.com/zapacita?fref=nf
https://www.facebook.com/alina.garaz.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/dariana.riana?fref=ufi
https://www.facebook.com/inga.marcu?fref=ufi
https://www.facebook.com/criss.morozanu
https://www.facebook.com/claudia.tache.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/iulia.dubceac?fref=nf
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1. support to public association of Reporters „Oameni şi Kilometri” nGO
European Endowment for Democracy 
28.990 EUR
1 octombrie 2016-31 iulie 2017

Proiectul își propune să ofere naraţiuni obiective ale problemelor locale la nivel de ţară, să stabilească o 
platformă pentru cetăţeni, să le facă cunoscute problemele lor, să scrie și să vizualizeze povești care ar 
servi drept bază pentru eforturile de advocacy. totodată proiectul contribuie la consolidarea spaţiului media 
independent din republica moldova.
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sold la 01.01.2016 0.00

intrări în cont în baza acordurilor de grant

European Endowment for Democracy 280446.00  

totaL intrări 280446.00  

Buget total 2016 280446.00  

buget executat 232629.62

detalizări

Fondul de salarizare 114270.66

Onorarii experţi /consultanţi 19999.93

Cheltuieli  administrative 15813.12

Echipament/mobilier 82545,91

sold la 31.12.2016 47816.38
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