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MISIUNEA FUNDAȚIEI 

 
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 
1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. 
Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse 
domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare, participare civică şi sănătate 
publică. 
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
Fundația Soros-Moldova a susținut în ultimele decenii dezvoltarea unei democrații stabile și tolerante în 

Republica Moldova. O democrație în care guvernele răspund de propriile acțiuni și decizii în fața cetățenilor. 

Astăzi, când urmărim întețirea provocărilor față de principiile unei societăți deschise, este important să 

conștientizăm esența democrației – ideea de egalitate și libertate. Democrația ne oferă demnitate, siguranța 

că avem o voce egală în a cere guvernelor să fie responsabile. 

  

În această relație, societatea civilă joacă un rol principal. Prin termenul de „societate civilă”, mă refer la toate 

instituțiile independente de stat, precum organizațiile neguvernamentale, instituțiile de presă independente, 

think-tank-uri, mediul academic sau grupurile informale ce se organizează prin intermediul rețelelor sociale. 

Aceste grupuri reprezintă liantul care conectează cetățenii la activitatea autorităților publice, pentru a munci 

împreună pentru binele comun. Societatea civilă trebuie să acționeze ca un gardian al integrității și avocat 

pentru persoanele marginalizate și sub-reprezentate. Parte din definiția cuvântului „civil” presupune 

toleranță, pluralism și diversitate.  

 

Unul dintre rolurile de bază ale actorilor societății civile este să monitorizeze modul în care demnitarii publici 

își folosesc puterile. Ei sunt cei care dau alarma privind orice abuz de putere. Transparența și 

responsabilizarea instituțiilor publice au stat la baza inițiativelor susținute de Programul Buna Guvernare – 

fie pentru a monitoriza elaborarea bugetului public, fie pentru a scoate la iveală interesele ascunse ale 

funcționarilor prin investigații jurnalistice. 

 

O altă funcție importantă a societății civile este de a împuternici vocile celor din grupurile social-vulnerabile. 

Asta am urmărit în cadrul proiectelor Programelor Egalitate și Participare Civică și Sănătate Publică, unde 

am susținut persoanele stigmatizate și discriminate de societate –persoane cu dizabilități sau cei care se 

confruntă cu boli amenințătoare de viață. 

 

Un alt mod prin care societatea civilă poate consolida democrația este să livreze cunoștințe și experiență 

pentru a formula politici și strategii viabile de reformare. În acest sens, Programul de Drept a avansat 

semnificativ în domeniul implementării mecanismelor de asigurare a drepturilor persoanelor reținute de către 

poliție. De asemenea, Programul Sănătate Publică a oferit asistență în privința dezvoltării cadrului legislativ 

și normativ întru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

 

Un stat democratic nu se poate dezvolta cu cetățeni dezinformați și manipulați. Astfel, pe parcursul anului 

2016, activitățile Programului Mass-media au fost orientate către fortificarea unei bresle jurnalistice 

independente și pluraliste. 

 

Esența muncii noastre la Fundația Soros-Moldova constă în promovarea valorilor fundamentale și universale 

– drepturi egale pentru fiecare om, participare civică, demnitate și respect pentru statul de drept. Democrația 

nu e un sport cu spectatori, iar pentru a trăi într-o societate dinamică și tolerantă, aceste valori ar trebui să 

ne activeze pe fiecare dintre noi – funcționar public, simplu cetățean sau primar, activist civic sau polițist, 

elev sau profesor, medic sau jurnalist. 

 

Vreau să mulțumesc, pe final, echipei Fundației Soros-Moldova, membrilor organelor decizionale și 

organizațiilor partenere pentru stoicismul și efortul depuse în anul 2016. Realizările descrise în paginile 

acestui raport se datorează viziunii lor strategice și încrederii pe care o au în democrație. 

 

Victor URSU 
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PROGRAMUL DE DREPT 
 

Acronime 

CtEDO   Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne 

IGP  Inspectoratul General de Poliție 

INJ  Institutul Național de Justiție 

CRJM  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CSM  Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Viziune 

Programul de Drept contribuie la edificarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care 

garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului. 

 

Context 

 

Anul 2016 a marcat încheierea unui ciclu strategic implementat de Fundația Soros-Moldova. Conform 

Strategiei Fundației, în perioada 2014-2016, Programul de Drept a avut trei domenii majore de intervenție: 

justiția penală, drepturile omului, independența și responsabilizarea sistemului judiciar. Programul și-a 

propus să contribuie la: 

 respectarea drepturilor procesuale la etapa pre-judiciară, prin susținerea oferită în procesul de 
reformare a Poliției, Procuraturii și a sistemului judiciar pe acest segment și prin dezvoltarea 
capacităților societății civile de monitorizare 

 responsabilizarea judiciară ca pre-condiție pentru reformarea justiției 

 reducerea limitărilor arbitrare și abuzive ale drepturilor omului  
 

Pentru a realiza obiectivele stabilite, am colaborat cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul 

Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Național pentru Asistența 

Juridică Garantată de Stat, dar și cu diverse organizații neguvernamentale naționale, organizații 

internaționale și instituții donatoare, active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului. 

 

Programul de Drept a obținut succese importante în fiecare dintre cele trei domenii, valorificând 

oportunitățile existente și abordând provocările care au apărut pe parcursul implementării strategiei. 

 

În domeniul activității polițienești, drepturile omului s-au bucurat de un relativ respect și nu au fost semnalate 

cazuri grave de abuz sau tortură. Deși ritmul reformelor nu a fost alert, nu există semnale puternice care să 

anunțe o eventuală alunecare spre modelele anterioare de management defectuos, secretizare sau lipsă 

totală de transparență. Am reușit să folosim deschiderea spre schimbare a MAI și a IGP și am avansat 

semnificativ în domeniul implementării mecanismelor de asigurare a drepturilor persoanelor reținute de către 

poliție. Poliția își dorește o imagine mai bună, care poate fi obținută doar printr-un respect mai mare pentru 

drepturi și transparență decizională. Se pare că s-a ajuns la un consens asumat de către poliție, donatori și 

societatea civilă privind Strategia de Reformare a Poliției cu accent pe drepturile omului, adoptată de către 

Guvern în anul 2016. Cel mai important, însă, cred că am reușit să dovedim prin instruire, cercetare și 

pilotare de bune practici că se poate ajunge la un echilibru dintre respectarea drepturilor omului și 

necesitatea combaterii fenomenelor infracționale. 

 

Criza profundă din justiție ne-a motivat să ne direcționăm eforturile spre consolidarea capacității societății 

civile de monitorizare și ghidare a proceselor decizionale la nivel național și internațional, inclusiv legate de 

condiționalitatea finanțării reformelor și indicatorii calitativi de performanță. Anul 2016 a fost unul în care 

manipularea și mimarea reformelor și-au epuizat complet potențialul. Programul a susținut și promovat 

activitatea organizațiilor care s-au plasat pe poziții de moderator între marii donatori ai RM și autorități. 
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Organizațiile susținute de Program și-au executat excelent misiunea de tălmăcire și devoalare a agendelor 

ascunse, reacționând prompt la orice tentativă de reglementare abuzivă sau instituționalizare a practicilor 

netransparente.  

 

În ceea ce privește Drepturile Omului, în 2016, Programul a realizat mai multe activități care au abordat cele 

trei provocări sistemice, identificate la începutul acestui ciclu strategic: insuficiența capacității de 

monitorizare, de colectare de date, de raportare și advocacy la nivel național și internațional, limitări și 

abuzuri nejustificate de drepturi, precum și conflictul de drepturi. Acesta este cazul, spre exemplu, al 

invocării abuzive a libertății religioase în scopul limitării altor drepturi sau a limitării abuzive a accesului la 

informația cu caracter public, deghizată în forma îngrijorărilor pentru securitate națională. 

  

În 2016, a fost finalizat Programul de capacitare profesională și de burse. În prezent, avem o generație de 

tineri activiști în domeniul drepturilor omului, care au cunoștințele și abilitățile profesionale necesare pentru a 

interveni și influența politicile publice în domeniu. Tinerii din cadrul Grupului Resursă în domeniul Drepturilor 

Omului au participat la procesul de Evaluare Periodică Universală prin care a trecut Republica Moldova în 

noiembrie 2016. Reprezentanții Grupului au elaborat și prezentat un raport alternativ privind ameliorarea 

situației drepturilor omului în Republica Moldova și au avut mai multe discuții bilaterale cu reprezentanții 

misiunilor diplomatice din Geneva. 

  

Pentru a contribui la o mai bună gestionare a conflictului de drepturi, am explorat două segmente importante 

din punct de vedere al echilibrului de drepturi: 

 dreptul de a avea acces la informația cu caracter public și obligația statului să asigure gradul 
necesar de securizare a actelor publice, care se referă la securitatea națională 

 dreptul la libertatea religioasă și dreptul la nediscriminare, libertatea de exprimare 
 

Pe parcursul celor trei ani de implementare a strategiei, Programul de Drept a reușit să învețe mai multe 

lecții importante. Spre exemplu, am constatat că cele mai multe violări ale drepturilor omului au loc la etapa 

reținerii de facto sau a interacțiunii inițiale a persoanei cu poliția. Putem avea o schimbare semnificativă 

dacă ne concentrăm eforturile asupra acestei etape. Am mai învățat că sistemul existent de pregătire inițială 

și continuă a ofițerilor de urmărire penală și a celor de investigații (care intră primii în contact cu persoana) 

necesită o revizuire completă. 

 

Cursul de capacitare profesională și de burse a fost unul de succes și acesta ar trebui instituționalizat. Tinerii 

sunt interesați de drepturilor omului, vor să învețe, dar le lipsește pregătirea inițială pentru a se putea angaja 

în campanii de monitorizare, informare, advocacy. Eforturile societății civile nu sunt suficiente pentru 

aceasta. Trebuie să existe politici de stat strategice, care să se materializeze în programe de masterat 

calitative, ancorate în realitățile de drepturile omului. De asemenea, sunt necesare programe educaționale 

de drepturile omului la nivel preuniversitar, care ar ajuta tinerii să cunoască și să înțeleagă care sunt 

drepturile omului și cum pot fi revendicate. 

  

Analizând eforturile noastre de promovare a implementării eficiente a Principiilor Globale privind Dreptul la 

Informare și Securitate Națională, am constatat că, atât ONG-urile, organizațiile de mass-media, cât și 

reprezentanții instituțiilor de stat, au cunoștințe limitate cu privire la procesele de secretizare și desecretizare 

și nu fac legătura între acestea și drepturile omului. 

 

Viziunea strategică a Programului de Drept pentru perioada 2017-2020 a fost configurată de lecțiile învățate. 

Astfel, în noua strategie ne-am propus să: 

 dezvoltăm, consolidăm și să susținem eforturile societății civile de monitorizare constantă și de 
advocacy, pentru ca Guvernul să-și onoreze angajamentele internaționale privind drepturile omului 

 continuăm eforturile de asigurare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară, prin remodelarea 
cadrului legal și a practicilor polițienești, și prin creșterea rolului societății civile în monitorizarea 
poliției pe segmentul reținerii și arestului 
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 continuăm dezvoltarea unui sistem de abilitare juridică pentru cele mai vulnerabile categorii sociale 
 

GARANȚII PROCESUALE LA ETAPA PRE-JUDICIARĂ A PROCESULUI PENAL 

 

Protecția și respectarea drepturilor omului în interiorul justiției 

penale este una dintre preocupările majore ale Programului de 

Drept al Fundației Soros-Moldova. Experiența de peste 15 ani a 

Programului în domeniul reformelor penale reconfirmă, cu o 

frecvență îngrijorătoare, faptul că drepturile omului sunt cel mai 

des ignorate la etapa urmăririi penale, în special în fazele ei 

incipiente. E vorba de un șir de drepturi care însoțesc momentul 

cel mai sensibil și uneori controversat al acestei etape – privarea 

de libertate ca măsură preventivă. 

 

Dreptul la libertate și siguranță personală constituie unul dintre 

drepturile fundamentale ale omului. Totuși, acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul 

de a priva persoanele de libertate în cazurile și în modul stabilit de lege, cu respectarea strictă a unor 

garanții legale.  

 

În aceste condiții, Programul și-a propus o abordare complexă a etapei pre-judiciare a procesului penal prin 

intervenții la diferite nivele – norme juridice, practică și mentalitate. Scopul pe care-l urmărim este să asistăm 

actorii de justiție penală din Moldova în adoptarea și instituționalizarea unor practici de motivare a actelor 

procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de 

libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența CtEDO. 

 

În procesul implementării planurilor noastre de acțiuni, am constatat că actorii justiției penale, de toate 

nivelele, învață aceleași lucruri teoretice despre legislația procesual-penală. Totuși, violarea drepturilor 

omului la etapa inițială se datorează lipsei cunoștințelor și procedurilor elementare de gestionare a măsurilor 

de constrângere. Competențele se suprapun și răspunderea este împărțită între prea mulți actori. Astfel, 

legislația procesual-penală nu reglementează procedurile standard de operare și nu răspunde la întrebările: 

CÂND, CINE, UNDE și CE trebuie să facă exact ofițerul, pe întreg parcursul reținerii, de la oprirea în stradă 

până la plasarea și ținerea în arest polițienesc.  

 

În urma lecțiilor învățate anterior, a fost elaborat Raportul privind analiza de necesități pentru reglementarea 

reținerii/arestului de către poliție, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate. 

Lucrarea este rezultatul muncii comune a coordonatorului internațional Daniel BARBU, a coordonatorului 

național Victor MUNTEANU și a experților naționali Ruslan OJOG, Sergiu PÎNZARI, Oleg GRAUR și Andrei 

CHIRCA. Studiul va servi drept punct de pornire pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare în 

domeniul arestului și reținerii de către Poliție. 

 

În cadrul componentei de consolidare a 

capacităților profesionale ale reprezentanților 

justiției penale, Programul a organizat, în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, 

cinci seminare de instruire interactivă privind 

integrarea respectării drepturilor persoanei 

reținute în activitatea ofițerilor de poliție. Modulul 

de instruire conține mai multe sesiuni, structurate 

pe Drepturile Omului, tactică și activitate 

polițienească, psihologie judiciară. Cursul conține 

activități și exerciții practice, precum ar fi analiza 
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și soluționarea studiilor de caz la tema aplicării reținerii de către poliție. În anul 2016, am reușit instruirea a 

100 de ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații.  

 

Avocații care activează în sistemul de asistență juridică garantată de stat sunt elementul cheie pentru 

asigurarea respectării drepturilor persoanei deținute/arestate. Din păcate, aceștia nu au suficientă 

experiență și cunoștințe practice în domeniu. Deseori, activitatea dată reprezintă primii pași în carieră. Am 

abordat această problemă prin organizarea seminarelor de instruire pentru grupuri mixte de avocați și 

avocați stagiari. Am facilitat transferul de cunoștințe de la avocaţii publici către avocați și avocaţii stagiari în 

ceea ce priveşte aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale, pentru asigurarea 

reprezentării efective pe durata aflării beneficiarilor în sectoarele de poliţie, în faţa procurorului şi a 

judecătorului de instrucţie. 

 

În continuarea eforturilor de prevenire a acțiunilor arbitrare întreprinse de poliție la etapa reținerii, Programul 

a continuat susținerea aplicării instrumentelor de monitorizare propuse în Ghidul practic de monitorizare a 

respectării drepturilor persoanei reținute. În baza acestui ghid, monitorii și voluntarii din cadrul Clinicii 

Juridice din Bălți au monitorizat activitatea a patru inspectorate din nordul republicii (Florești, Edineț, 

Sîngerei și Telenești). 

 

În anul 2017, Programul va continua eforturile de asigurare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară, prin 

remodelarea cadrului legal și a practicilor polițienești, și prin creșterea rolului societății civile în monitorizarea 

poliției pe segmentul reținerii și arestului. 

 

 

REDUCEREA LIMITĂRILOR ARBITRARE ALE DREPTURILOR OMULUI 

 

Pe parcursul anului 2016, Programul de Drept a continuat să susțină tinerii activiști din cadrul Grupului 

Resursă în domeniul Drepturilor Omului. Acest grup a fost creat în 2015 și susținut prin intermediul unui 

Program de capacitare profesională și de burse. Programul a contribuit direct la dezvoltarea capacităților 

profesionale a tinerilor activiști de a monitoriza, a colecta date, raporta încălcările drepturilor omului și a 

realiza acțiuni de lobby și advocacy pentru a influența politicile publice la nivel național și internațional. 

  

Realizări-cheie 

 

A fost lansat studiul analitic Măsurile alternative pentru arestarea preventivă. Lucrarea a fost 

realizată în colaborare cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) de către un 

grup de experți, din care au făcut parte expertul internațional Alexander FÜHLING, judecător, 

Judecătoria de Circumscripție din Bonn, Germania; Mihaela VIDAICU, doctor în drept, conf. univ., 

Departamentul Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Natalia ROȘCA, 

consultant juridic național, juristă, Efrim&Roșca și Asociații. Constatările studiului au fost folosite la 

argumentarea noii legi ai procuraturii și constituie suport didactic la INJ. 

 

A fost lansată Scrisoarea de drepturi, care are la bază Nota privind drepturile care însoțește Directiva 

2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 

cadrul procedurilor penale. Conținutul scrisorii a fost elaborat într-un limbaj accesibil și tradus în 10 limbi 

de circulație sporită pe teritoriul țării (rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, turcă, engleză, franceză, 

arabă, italiană, germană). Documentul a fost tipărit în 125 de mii de exemplare și repartizat în toată țara. 

Conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr. 284 din 19.09.2016, scrisoarea 

de drepturi este înmânată la momentul reținerii de facto, după caz, la momentul reținerii de drept, 

fiecărei persoane reținute de Poliție. 

http://www.soros.md/files/publications/documents/Ghid%20Monitorizare%20Retinere.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Ghid%20Monitorizare%20Retinere.pdf
http://soros.md/publication/masuri-alternative-arestare-preventiva
http://soros.md/event/scrisoare-de-drepturi-retinere
http://soros.md/files/RU%20LoR.pdf
http://soros.md/files/UA%20LoR.pdf
http://soros.md/files/GAG%20LoR.pdf
http://soros.md/files/BG%20Lor.pdf
http://soros.md/files/TR%20LoR.pdf
http://soros.md/files/EN%20LoR.pdf
http://soros.md/files/FR%20LoR.pdf
http://soros.md/files/AR%20LoR.pdf
http://soros.md/files/IT%20LoR.pdf
http://soros.md/files/DE%20LoR.pdf
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Astfel, valorificând cunoștințele și abilitățile dezvoltate anterior, Grupul Resursă în domeniul Drepturilor 

Omului a elaborat raportul alternativ pentru procesul de Evaluare Periodică Universală. Raportul a fost 

prezentat la sesiunea 26-a a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc în luna noiembrie la 

Geneva.  

 

Reprezentanții Grupului Resursă au făcut mai multe recomandări pentru ameliorarea situației drepturilor 

omului în Republica Moldova, printre care menționăm: 

 în situația când doar 1 din 665 de persoane cu 
dizabilități mentale și-a putut restabili capacitatea 
juridică de exercițiu, este recomandată modificarea 
legislației pentru a asigura accesul la justiție 
persoanelor cărora le-a fost limitată sau care au 
fost lipsiți de capacitatea juridică de exercițiu 

 prevenirea, investigația și pedepsirea celor care 
încalcă drepturile persoanelor cu dizabilități 
mentale care sunt forțat deținute în instituțiile 
psihiatrice, precum și garantarea accesului la un 
mecanism eficient și independent de înaintare a 
reclamațiilor 

 modificarea legislației cu scopul de a garanta 
toleranța religioasă, precum și tratamentul egal al tuturor cultelor religioase, inclusiv prin crearea 
unei platforme de comunicare interreligioasă 

 consolidarea și dezvoltarea unui mecanism de abilitare juridică comunitară pentru a contribui la 
creșterea nivelului de conștientizare a drepturilor omului și a soluțiilor legale privind restabilirea 
drepturilor încălcate, în mod special pentru persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv utilizatorii 
de droguri, lucrătorii sexului comercial, minoritățile etnice și persoanele cu dizabilități  

 

Grupul Resursă a prezentat recomandările de mai sus în cadrul întâlnirilor bilaterale cu reprezentanții 

misiunilor diplomatice din Geneva și ai organizațiilor neguvernamentale de promovare a drepturilor omului.  

 

De asemenea, Programul de Drept a continuat să promoveze la nivel național Principiile Globale privind 

Dreptul la Informare și Securitate Națională, numite și Principiile Tshwane.  

 

Principiile Tshwane instituie un șir de standarde privind echilibrul dintre secretizarea actelor care se referă la 

securitate națională și necesitatea respectării dreptului fundamental la informație. Pentru a contribui la 

implementarea eficientă a Principiilor Tshwane, Asociația ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, în cadrul unui 

proiect susținut de Fundație, a folosit litigarea cu caracter strategic pe cazuri în care accesul la informație de 

interes public a fost obstrucționat în mod nejustificat. Proiectul a fost însoțit de un șir de acțiuni de 

mediatizare pentru a sensibiliza populația, factorii de decizie, inclusiv furnizorii de informație în privința 

îngrădirii nejustificate a accesului la informație de interes public. 

 

O altă realizare importantă a Programului în 2016 a fost elaborarea raportului „Biserică și Stat în Republica 

Moldova”. Raportul a analizat modul de interacțiune dintre biserică și stat și impactul pe care îl are asupra 

drepturilor omului în Republica Moldova. Raportul constituie un nou reper și bune practici pentru oricare 

organizație, care intenționează să se lanseze în cercetări de Drepturile Omului și elaborare de politici pe 

segmentul libertate religioasă, libertate de exprimare și interdicția instigării la ură. Acest raport aduce 

argumente imbatabile pentru inițierea modificărilor legislative ce țin de libertatea religioasă și interdicția 

pentru culte de a se implica în campanii electorale și de a face politică.  

 

În 2017, Programul de Drept va continua să contribuie la dezvoltarea și consolidarea eforturilor societății 

civile de monitorizare constantă și de advocacy, pentru ca Guvernul să-și onoreze angajamentele 

internaționale privind drepturile omului. Astfel, ne-am propus să creăm o organizație nouă de drepturile 

http://soros.md/publication/submission-upr-human-right-moldova
http://soros.md/event/recomandari-drepturile-omului-consiliul-onu
http://soros.md/event/recomandari-drepturile-omului-consiliul-onu
https://www.soros.md/event/compatibilitate-legislatie-nationala-principiile-globale-securitatea-nationala-acces-la-informatie
http://www.lhr.md/
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omului sau să sprijinim dezvoltarea și consolidarea capacităților de analiză, cercetare, reacționare la 

încălcările flagrante ale drepturilor omului ale unei organizații existente.  

 

SPORIREA RESPONSABILIZĂRII JUDICIARE CA O PRE-CONDIȚIE A REFORMEI ÎN SECTORUL 

JUSTIȚIEI 

 

 

PROGRAMUL REGIONAL CADRU PENTRU ABILITARE JURIDICĂ - SHARED FRAMEWORK ON 

LEGAL EMPOWERMENT 

 

Începând cu luna martie 2016, Programul de Drept este parte la o nouă inițiativă a Fundațiilor pentru 

Societate Deschisă, cu o durată de 4 ani - Shared Framework on Legal Empowerment - Program regional 

cadru pentru abilitarea juridică. Prin intermediul acestei inițiative, Fundațiile pentru Societate Deschisă își 

propun să intensifice eforturile de instituționalizare, promovare și extindere a serviciilor de asistență juridică 

primară și a celor de înzestrare cu deprinderi și cunoștințe juridice a populației. Programul este implementat 

simultan în 10 țări: Africa de Sud, Indonezia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, 

Ucraina și Statele Unite.  

 

Fundația Soros-Moldova și-a propus pentru următorii patru ani să dezvolte, instituționalizeze și să 

implementeze politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităților juridice ale grupurilor sociale 

marginalizate, inclusiv a tinerilor aflați în dificultate, prin extinderea serviciilor de asistență juridică 

comunitară. În vederea realizării scopului propus, Fundația colaborează cu Consiliul Național pentru 

Asistența Juridică Garantată de stat, dar și cu alte autorități naționale relevante - Ministerul Justiției și 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei.  

 

În primul an de activitate, Programul de Drept a avut mai multe realizări importante:  

 a fost extinsă rețeaua para-juriștilor comunitari 

 para-juriștii au obținut noi cunoștințe despre 
funcționarea sistemului de asistență juridică garantată de 
stat, drepturile omului, nediscriminare 

 în cadrul unei vizite de studiu, colegii din 
Mongolia au făcut cunoștință cu sistemul de asistență 
juridică garantată de stat din Moldova, inclusiv cu 
rețeaua para-juriștilor creată de Fundația Soros-Moldova 

 a fost elaborată o Foaie de Parcurs privind 
consolidarea profesiei de para-jurist în cadrul sistemului 
național de asistență juridică primară garantată de stat 

 a fost elaborată cercetarea privind necesitățile de 
abilitare juridică a tinerilor în dificultate 

Realizări-cheie 

 

 Îmbunătățirea transparenței în activitatea organelor de autogestiune judiciară, prin 
monitorizarea ședințelor CSM și a Consiliului Disciplinar, care anterior se 
desfășurau cu ușile închise; 

 Cu ajutorul CRJM, CSM a elaborat și adoptat noi reguli pentru organizarea ședințelor 
și a procesului de adoptare a hotărârilor; 

 Recomandările CRJM au fost sursa principală pentru modificarea legislației în 
domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;  

 Tentativele de modificare netransparentă a unor norme gândite să restrângă accesul la 
informație și libertatea de exprimare au fost suspendate cu ajutorul CRJM. Spre 

exemplu, s-a reușit stoparea adoptării în grabă a proiectului „Big Brother”.  

http://soros.md/event/proiect-nou-abilitare-juridica-moldova
http://soros.md/event/proiect-nou-abilitare-juridica-moldova
http://soros.md/event/parajuristi-in-50-de-localitati-din-moldova
http://soros.md/event/parajuristi-invata-drepturile-omului-discriminare
http://soros.md/event/reteaua-parajuristilor-moldova-in-atentia-mongoliei
http://soros.md/event/reteaua-parajuristilor-moldova-in-atentia-mongoliei
http://soros.md/event/reteaua-parajuristilor-moldova-in-atentia-mongoliei
http://soros.md/event/lansare-foaie-de-parcurs-profesia-parajurist
http://soros.md/event/lansare-foaie-de-parcurs-profesia-parajurist
http://crjm.org/crjm-recomanda-mai-multa-transparenta-obiectivitate-si-impartialitatea-din-partea-csm/
http://crjm.org/crjm-recomanda-autoritatilor-sa-imbunatateasca-legislatia-si-practica-privind-raspunderea-disciplinara-a-judecatorilor/
http://crjm.org/expertizarea_proiectului_de-lege_big-brother/
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 am inițiat un parteneriat cu Biroul Asociat de Avocați ”Efrim, Roșca și Asociații”, care prevede 
consolidarea capacităților profesionale ale para-juriștilor, susținerea în procesul de asociere 
profesională, precum și promovarea culturii serviciilor pro bono pe cazuri de rezonanță socială 
identificate de para-juriști  

 un alt parteneriat important a fost inițiat cu Biroul Asociat de Avocați „Țurcan Cazac”, prin care 
vom contribui la abilitarea juridică a populației prin utilizarea resurselor IT. În acest sens, echipa 
„Țurcan Cazac” va îmbunătăți și promova platforma online Yavo.md drept o soluție alternativă de 
asistență pentru beneficiarii para-juriștilor, și alte grupuri defavorizate 

 

În 2017, Programul de Drept își va concentra eforturile asupra finalizării cu succes a procesului de 

instituționalizare a profesiei de para-jurist la nivel național, utilizând rezultatele identificate în Foaia de 

Parcurs elaborată în 2016. De asemenea, vom sprijini inițiativa locală din Găgăuzia de a ajusta cadrul 

normativ local la legislația națională, vom avansa pe agenda publică subiectul de abilitare juridică și vom 

pilota servicii de asistență juridică primară specifice grupurilor vulnerabile. Nu în ultimul rând, ne propunem 

să susținem crearea Asociației Para-juriștilor și să promovăm în continuare politicile de asistență pro bono 

din partea avocaților.  

 
 
 
  

http://www.era.md/
http://www.turcanlaw.md/
http://www.yavo.md/
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PROGRAMUL BUNA GUVERNARE 
 
Acronime 
 

CAPC - Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

ADEPT - Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT 

API - Asociația Presei independente  

CIJM - Centrul pentru Investigații Jurnalistice din Moldova  

OBI - Open Budget Index 

CNI - Comisia Națională de Integritate  

 
Viziune 
Misiunea Programului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și 
eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană. 
 
Context 
 
Programul Buna Guvernare și-a continuat inițiativele pe parcursul anului 2016, în vederea atingerii 
următoarelor obiective: a) stabilirea unor măsuri specifice de monitorizare a guvernului în cadrul procesului 
bugetar; și b) promovarea integrității în serviciul public prin sporirea controlului civic. 
 
Anul 2016 a fost marcat de o serie de evoluții care trebuie să fie luate în considerare atunci când se 
analizează contextul în care organizațiile partenere ale Programului Buna Guvernare și-au implementat 
activitățile. Printre cele mai importante sunt alegerile prezidențiale și campania electorală pe care le-au 
precedat. Acestea la rândul lor au fost dominate de utilizarea masivă a manipulării și dezinformării 
electoratului de către unii candidați, care de fapt au distras atenția alegătorilor de la o serie de probleme 
nerezolvate, cum ar fi corupția omniprezentă și absența progresului în investigarea furtului miliardului de 
dolari din sistemul bancar moldovenesc. Un alt subiect important în 2016 a fost progresul lent în ceea ce 
privește reforma Comisiei Naționale de Integritate, proces care a ridicat mai multe semne de întrebare din 
partea societății civile, care s-a implicat activ în procesul de consultări cu privire la proiectele de legi privind 
reformarea sistemului național de integritate.  
 
O ușoară evoluție pozitivă poate fi observată în cazul activității Ministerului Finanțelor, în urma eforturilor 
depuse de Centrul Expert-Grup. Ministerul a înregistrat unele progrese în ceea ce privește transparența 
bugetară prin publicarea unei versiuni actualizate și îmbunătățite a Bugetului pentru Cetățeni. Acest 
document oferă informații cheie despre finanțele statului, într-o manieră ușor de înțeles. 
 
Pe de altă parte, investigațiile jurnaliștilor sunt tot mai vizibile și reușesc să ajungă la un public mai larg. 
Potrivit Centrului de Investigații Jurnalistice și Asociației Presei Independente, unele articole de investigație, 
elaborate de jurnaliștii acestor instituții, au fost inițiate în baza unor informații furnizate de cetățeni. În urma 
sprijinului Programului Buna Guvernare, pe parcursul anului trecut, au fost elaborate și publicate peste 140 
de articole de investigație, care au tratat subiecte privind cazurile de corupție la nivel înalt, problemele de 
integritate, lipsa de transparență și deficiențele din declarațiile de avere și veniturile funcționari publici. Astfel, 
societatea civilă din Republica Moldova a reușit să mențină subiectele de integritate pe agenda publică. 
Eforturile jurnaliștilor de investigație de a scrie despre funcționarii publici cu probleme au fost susținute de 
către Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a continuat să digitalizeze declarațiile de avere 
și venituri ale oficialilor, publicându-le pe Avere.md. 
 
În 2016, am continuat să sprijinim Institutul de Politici Publice pentru a dezvolta și publica Barometrul de 
Opinie Publică. 
 
Complementar inițiativelor noastre din cadrul strategiei pentru anii 2014-2017, am implementat altele două, 
având co-finanțarea Programelor Eurasia și Youth Exchange din cadrul Fundațiilor pentru o Societate 
Deschisă. 
 
 

http://www.avere.md/
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În cadrul proiectului de monitorizare a progresului în 
implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova, am oferit o 
contribuție importantă pentru dezbaterile pe marginea politicilor 
publice din Republica Moldova. Cele șase analize de politici, 
elaborate de experți naționali, explică starea de lucruri în cadrul 
câtorva domenii cheie, precum anti-corupția, finanțarea partidelor 
politice, responsabilitatea sistemului judiciar, sectorul bancar și 
mass-media. Problemele identificate de experți și recomandările 
acestora nu vor contribui doar la dezbaterile publice, ci vor ajuta 
decidenții din Moldova și Europa să avanseze obiectivele Agendei 
de Asociere în domeniile respective. 
 
În concluzie, principalele provocări în ultimul an au continuat să fie 
cele legate de lipsa de transparență a diferitor instituții publice, 
tentativele unor oficiali de stat de a restricționa accesul la 
informațiile de interes public în baza unor pretexte nefondate, 
încercările periodice din partea statului de a pune presiuni asupra 
societății civile și a jurnaliștilor independenți, care continuă să 
monitorizeze activ evoluțiile social-politice în Moldova. 
 
 
 
 
 
STABILIREA UNOR MĂSURI SPECIFICE DE MONITORIZARE A GUVERNULUI ÎN CADRUL 
PROCESULUI BUGETAR 
 
Anul trecut a fost iarăși marcat de întârzieri mari în aprobarea bugetului național. Abia în iulie 2016, guvernul 
a reușit să aprobe bugetul. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm un grad mai înalt de deschidere spre 
cooperare din partea Ministerului Finanțelor.  
 
Având susținerea beneficiarilor noștri de la Expert-Grup, Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat Bugetul 
pentru Cetățeni pentru anul bugetar 2016, continuând practica anului precedent. Produsul a fost făcut într-o 
manieră comprehensivă, accesibilă și relevantă, fiind un prim pas pentru îmbunătățirea calității informației 
bugetare puse la dispoziția cetățenilor. Ministerul Finanțelor intenționează să extindă această practică pentru 
a cuprinde și alte etape ale procesului bugetar în conceptul de buget pentru cetățeni, în primul rând pentru 
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și etapa de executare a bugetului.  
 
Centrul Expert-Grup a facilitat prezentarea de către Ministerul Finanțelor a proiectului politicii bugetar-fiscale 
pentru 2016, prin organizarea unei dezbateri. Evenimentul a adunat la aceeași masă reprezentanții 
asociațiilor de business, asociațiilor micilor producători și întreprinderilor mici și mijlocii, care au oferit noi 
propuneri pentru a îmbunătăți procesul de formulare a politicii bugetar-fiscale. 
 
Deschiderea sporită a Ministerului Finanțelor a putut fi observată pe mai multe segmente. Astfel, Ministerul 
s-a angajat să implementeze un nou sistem electronic de achiziții publice; a pus în dezbatere noua strategie 
de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2016-2020; a organizat mai multe întâlniri cu reprezentanții 
societății civile pe subiectele ce țin de măsurile pentru sporirea transparenței și eficienței cheltuirii banilor 
publici. 
 
La rândul său, echipa Centrului Expert-Grup a continuat monitorizarea atentă a activității Guvernului în 
domeniul finanțelor publice. Organizația a rămas o sursă importantă de informații independente pe subiectul 
finanțelor publice pentru reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, a ambasadelor, jurnaliștilor locali 
și străini, consultanților implicați în implementarea proiectelor de asistență tehnică acordată Guvernului 
Republicii Moldova.  
 

Prin cercetarea „Implicarea 

tinerilor pentru o schimbare 

pozitivă în societate”, ne-am 

propus să analizăm situația 

sectorului de tineret din 

Republica Moldova din 

perspectiva activismului 

tinerilor și potențialul acestora 

de a influența în mod pozitiv 

mersul evenimentelor de pe 

scena social-politică. Autorii 

studiului au concluzionat că 

tânărul din Moldova este 

„dominat de pesimism și 

nemulțumire, reproducând 

prejudecățile și intoleranța 

generațiilor anterioare”. 

http://soros.md/event/expertii-recomanda-UE-supraveghere-stricta-pentru-asistenta-oferita-RM
http://soros.md/event/expertii-recomanda-UE-supraveghere-stricta-pentru-asistenta-oferita-RM
http://soros.md/publication/implementarea-acordului-de-asociere-ue-moldova
http://soros.md/publication/tineri-implicare-sociala
http://soros.md/publication/tineri-implicare-sociala
http://soros.md/publication/tineri-implicare-sociala
http://soros.md/event/studiu-implicare-civica-tineri-moldova
http://soros.md/event/studiu-implicare-civica-tineri-moldova
http://soros.md/event/studiu-implicare-civica-tineri-moldova
http://soros.md/event/studiu-implicare-civica-tineri-moldova
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Câțiva ani la rând, am susținut evaluarea națională a nivelului de transparență bugetară în baza Indexului 
Open Budget. Analizele arată că din 2012, Republica Moldova și-a îmbunătățit transparența publicării 
Bugetului Aprobat, dar și a Raportului Anual de Executare a Bugetului de Stat. În context, Expert-Grup a 
formulat măsurile minime care trebuie întreprinse de Parlament pentru a îmbunătăți transparența bugetară. 
Ne bucurăm să anunțăm că, începând cu anul 2017, Republica Moldova va face parte din evaluarea 
internațională Open Budget Index. 
 

Publicații și analize 
 
Nota privind evoluția bugetului de stat și datoriei de stat pe 2016 conține o analiză succintă a 
bugetului pentru 2016 și evoluției acestuia, care va rămâne în istorie drept bugetul cel mai târziu aprobat.  
 
Analiza Transparența bugetară în instituțiile și autoritățile publice centrale arată logica prevederilor 
cadrului legal prin care autoritățile sunt obligate să respecte principiile de transparență și să nu se 
limiteze doar la documentele expres menționate în cadrul legal. Rezultatele analizei arată că majoritatea 
instituțiilor nu sunt interesate să asigure transparența bugetară. Doar câteva instituții fac excepție de la 
această situație, printre acestea fiind: Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Ministerul Economiei, 
Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății.  
 
În cadrul Analizei cheltuielilor bugetare pentru apărarea națională au fost studiate procesele de 
planificare, executare și raportare a bugetului pentru apărarea națională. S-au identificat neajunsuri 
majore în planificarea bugetară pentru acest sector (e.g. nu există un set de documente strategice în 
baza cărora se face planificarea bugetară), o transparență moderată a Ministerului Apărării și o structură 
ineficientă a cheltuielilor pentru armata națională. 
 
Analiza cheltuielilor destinate ocrotirii sănătății în Republica Moldova a prezentat ultimele tendințe 
privind evoluția și structura cheltuielilor în domeniul sănătății și contextul adecvat pentru înțelegerea 
situației din sector.  
 
Nota analitică privind cheltuielile efectuate de Cancelaria de Stat a evaluat rolul, eficacitatea și 
cheltuielile Cancelariei de Stat, care are atribuția de a asigura organizarea activității Guvernului și a Prim-
ministrului.  
 
Cele mai importante 9 modificări propuse de Politica Fiscală 2016 analizează, într-un limbaj accesibil 
cetățeanului de rând, principalele prevederi ale politicii bugetar fiscale pentru anul 2016. În document a 
fost prezentată o evaluare a celor mai importante propuneri, fiind pus accent pe faptul că unele dintre ele 
nu sunt acceptabile sau nu sunt bine argumentate. Astfel, în rezultatul discuțiilor și dezbaterilor, 
Ministerul Finanțelor a retras un șir de propuneri din proiectul final al documentului. 
 
Nota analitică Despre Bugetul Public Național 2016, pe scurt evaluează principale prevederi privind 
Veniturile, Cheltuielile și Deficitul bugetar și procesul de aprobare a bugetului. 
 
Raportul Despre cum se pierd banii publici: Sinteza Rapoartelor Curții de Conturi din semestrul I al 
anului 2016 face o analiză a principalelor constatări ale Curții de Conturi cu privire la trei domenii: (i) 
gestiunea fondului forestier, (ii) ocrotirea sănătății și (iii) managementul financiar al întreprinderilor cu 
capital majoritar de stat. 
 
Achizițiile publice în sistemul educațional din mun. Chișinău: raport de evaluare și monitorizare a 
dezvăluit cele mai importante nereguli în procesul achizițiilor în școlile și grădinițele din municipiul 
Chișinău.  
 
Analiza Achizițiile publice în cadrul școlilor profesionale din mun. Chișinău a scos în evidență un 
set de probleme, lacune și riscuri. Principalele probleme și lacune țin de cunoașterea insuficientă  a 
cadrului normativ existent de către principalii executanți ai achizițiilor publice, ceea ce se reflectă în 
completarea dosarelor de achiziții analizate. 

http://www.expert-grup.org/ro/comentarii/item/1287-10-masuri-transparenta-bugetara-parlament&category=5
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1349-evolutia-bugetului-de-stat-si-a-datoriei-de-stat-2016&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1340-transparenta-bugetara-in-institutiile-si-autoritatile-publice-centrale&category=184
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1273-cheltuieli-bugetare-aparare-nationala&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1334-analiza-cheltuielior-destinate-ocrotirii-sanatatii-in-republica-moldova&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1348-nota-analitica-privind-cheltuielile-efectuate-de-cancelaria-de-stat&category=184
http://www.expert-grup.org/ro/comentarii/item/1214-9-modificari-politica-fiscală-2016&category=5
http://www.budgetstories.md/despre-bugetul-public-national-2016-pe-scurt/
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1318-publicatie-sinteza-curtea-de-conturi-semestrul-1-2016&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1318-publicatie-sinteza-curtea-de-conturi-semestrul-1-2016&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1326-achizițiile-publice-în-sistemul-educațional-din-mun-chișinău-raport-de-evaluare-și-monitorizare&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1361-achizițiile-publice-în-cadrul-școlilor-profesionale-din-municipiul-chișinău-raport-de-evaluare-și-monitorizare&category=7
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PROMOVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SERVICIUL PUBLIC PRIN SPORIREA CONTROLULUI CIVIC 
 
Sporirea controlului public asupra integrității persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică 
 
Când trebuie să-și îndeplinească declarațiile de avere, majoritatea funcționarilor omit să indice valoarea 
terenurilor, apartamentelor/caselor sau a automobilelor aflate în posesie sau folosință. Alții, uită să-și declare 
conturile bancare. În alte cazuri, demnitarii declară un bun cu o valoare mult mai mică decât cea reală. 
Majoritatea neregulilor au fost admise de deputați și judecători. Sunt câteva dintre constatările echipei 
ADEPT, care administrează portalul Avere.md – posibil cea mai completă bază de date a averilor și 
intereselor persoanelor ce dețin o funcție de demnitate publică. 
 
Platforma Avere.md asigură accesul liber pentru toți cetățenii la informații veridice și verificate privind 
veniturile, proprietățile și interesele persoanelor cu funcții de demnitate publică. În prezent, pe site sunt 
publicate declarațiile de avere și interese a peste 120 demnitari, printre care deputați și membri ai 
Guvernului etc. Profilurile demnitarilor au fost completate și cu informații privind investigațiile jurnalistice în 
care aceștia figurează. Astfel, pe Avere.md au fost plasate peste 320 de anchete jurnalistice apărute în 
perioada 2005-2016.  
 
În prima jumătate a anului 2016, Asociația ADEPT a participat activ și la procesul de consultare publică a 
pachetului de legi privind integritatea, elaborând două avize pe marginea proiectului nr. 46 cu privire la CNI 
și proiectul nr. 47 cu privire la declararea averii și intereselor. În urma consultărilor publice organizate de 
către Parlament pe marginea respectivului set de proiecte, Asociația ADEPT, în cooperare cu Centrul de 
Resurse Juridice din Moldova și ABA ROLI, a elaborat încă un aviz pe marginea proiectului de lege nr. 46, 
care a fost expediat în atenția Comisiei parlamentare de profil. Analiza ulterioară a pachetului final de legi 
privind integritatea a arătat că o parte din propunerile Asociației ADEPT (inclusiv cele din avizul comun) au 
fost luate în considerație. 
 
Monitorizarea integrității persoanelor cu funcții publice și a candidaților la alegerile regionale din 
Găgăuzia prin intermediul platformei online MoldovaCurata.md 
 
Echipa portalului MoldovaCurata.md a continuat să publice pe parcursul anului precedent articole despre 
veniturile, proprietățile și interesele persoanelor cu funcții publice (funcționari, demnitari), dar și despre 
problemele de integritate ale procurorilor, judecătorilor sau activitatea CNI. În cadrul câtorva articole de 
investigație, au fost analizate veniturile, proprietățile, relațiile de rudenie și promovările în funcție ale 
angajaților din sistemul judiciar. În mod special, au fost monitorizați președinții instanțelor de judecată și 
procurorii instanțelor de profil teritoriale, despre care s-a scris mai puțin în ultimii ani. 

 
O atenție specială a fost acordată candidaților din alegerile regionale în Adunarea Populară a UTA Găgăuz 
Yeri. Majoritatea investigațiilor au cuprins câțiva candidați care au concurat la o circumscripție concretă. În 
articolele respective, autorii s-au documentat privind corespunderea candidaților electoral criteriilor de 
integritate, cum ar fi: averi și venituri necorespunzătoare; utilizarea resurselor administrative în folos 
personal sau de partid; utilizarea poziției de serviciu în interes personal sau de familie, protecționism, trafic 
de influență; administrare defectuoasă, impozite, amenzi neachitate; comportament împotriva statului de 
drept; imaginea publică a candidatului; traseism politic.  
 
S-a pus accentul pe afacerile concurenților electorali, activitatea firmelor pe care le gestionează ei înșiși, 
familiile, rudele sau apropiații lor. Au existat o serie de circumscripții în care au existat suspiciuni că unii 

 În urma materialelor publicate de MoldovaCurată, CNI/ANI a inițiat controale în șase cazuri 
- două cazuri pe venituri și proprietăți, trei cazuri pe conflictul de interese și unul pe 
incompatibilități.  

 Din cele 86 de dosare finalizate de CNI/ANI prin constatare, patru au fost investigate de 
către echipa Moldova Curată. 

http://www.e-democracy.md/adept/activities/declaratia-avere-test-integritate/
http://www.avere.md/
http://www.avere.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/interese-avere-la-vedere/reforma-justitiei
http://www.moldovacurata.md/interese-avere-la-vedere/reforma-justitiei
http://www.moldovacurata.md/news/pages/alegerile-in-adunarea-populara-a-gagauziei-2016-cunoaste-ti-candidatul/3
http://www.moldovacurata.md/news/pages/alegerile-in-adunarea-populara-a-gagauziei-2016-cunoaste-ti-candidatul/3
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candidați au probleme de integritate, nu-și pot justifica averile și interesele, ori sunt discordanțe în declarații 
și ceea ce dețin în realitate.  
 
Campania Media ”Jurnaliștii pentru integritate în serviciul public” 
 

În ultimii ani, investigațiile jurnalistice realizate în cadrul 
acestei Campanii au scos la iveală interesele ascunse 
ale mai multor demnitari, precum și eforturile acestora 
de a-și face afaceri utilizându-și poziția sau legătura cu 
diverși demnitari, efectuarea achizițiilor publice de 
firmele aflate în posesia lor sau ale  apropiaților. Chiar 
dacă, până în acest moment, investigațiile nu s-au 
finalizat cu condamnări, aceste subiecte au devenit de 
interes pentru opinia publică. Spre exemplu, unele 
investigații jurnalistice au fost pornite după ce cetățenii 
au sesizat jurnaliștii despre abuzurile demnitarilor sau 
averile și afacerile nedeclarate ale acestora pe Harta 
Corupției.  
 
În paralel, echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a 
continuat să monitorizeze tematica integrității în 
serviciul public. Pe parcursul anului, au fost urmărite 
mai multe dosare care au vizat diverși funcționari 
publici, printre care: dosarul ofițerului de la CNA care a 
luat mită de 100.000 de euro; dosarele vameșilor 
reținuți pentru fapte de corupție, ale funcționarilor de la 
Primăria Chișinău; dosarele judecătorilor implicați în 
„Spălătoria rusească”, despre care CIJM scria încă în 
noiembrie 2011. 
 
 
 
 

 
Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc 
 
Pentru a contribui la procesul de monitorizare și evaluare a nivelului de aplicare practică a acțiunilor 
prevăzute în Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016, Programul Buna Guvernare a susținut un 
proiect implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Echipa proiectului urma să evalueze 
instituirea și aplicarea politicilor/instrumentarului anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc și prezentarea 
propunerilor de îmbunătățire a acestuia, inclusiv a cadrului normativ. 
 
Astfel, au fost evaluate mai multe politici/instrumente, printre care: asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor 
în instanțele de judecată; declararea și controlul veniturilor și averilor, a intereselor, conflictelor de interese, a 
influențelor nepotrivite, a cadourilor; verificarea candidaților și titularilor funcțiilor de judecător (de către SIS); 
aplicarea poligrafului pentru candidații la funcțiile de judecător; funcționarea instituției avertizorilor de 
integritate; funcționarea liniilor anticorupție; testarea integrității profesionale.  
 
Constatările raportului atrag atenția asupra faptului că testarea la poligraf a candidaților la funcțiile de 
judecător nu este aplicată; procedura de declarare a averilor și intereselor este aplicată, dar nu în măsura 
potrivită; nu se aplică mecanismul avertizorilor de integritate în rândul magistraților. 
  

Selecție a articolelor și investigațiilor 

publicate în 2016 

Guvernul Filip – interese averi și afaceri 

 

Afacere cu deputați liberal-democrați și 

neafiliații care vor ridica mâna în Parlament 

pentru Pavel Filip 

 

Șefii agențiilor de stat – averi, afaceri și 

interese (partea I, II, III) 

 

Purtătorul de cuvânt al Primăriei – cu 

locuință luxoasă, dar beneficiar de ajutor 

material de la buget 

 

Averile membrilor CEC la final de mandat 

 

Magistrați cu probleme de integritate și 

decizii controversate vor la funcții de 

conducere la Judecătoria Chișinău 

Averile, afacerile și interesele rectorilor 

universităților de stat 

https://anticoruptie.md/ro/harta-coruptiei
https://anticoruptie.md/ro/harta-coruptiei
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/guvernul-filip-interese-averi-si-afaceri
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacere-cu-deputati-liberal-democratii-si-neafiliatii-care-vor-ridica-mana-in-parlament-pentru-pavel-filip
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacere-cu-deputati-liberal-democratii-si-neafiliatii-care-vor-ridica-mana-in-parlament-pentru-pavel-filip
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacere-cu-deputati-liberal-democratii-si-neafiliatii-care-vor-ridica-mana-in-parlament-pentru-pavel-filip
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/sefii-agentiilor-de-stat-averi-afaceri-si-interese-i
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-ascunse-ale-sefilor-agentiilor-de-stat-ii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-ascunse-ale-sefilor-agentiilor-de-stat-iii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/purtatorul-de-cuvant-al-primariei-cu-locuinta-luxoasa-dar-beneficiar-de-ajutor-material-de-la-buget
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/purtatorul-de-cuvant-al-primariei-cu-locuinta-luxoasa-dar-beneficiar-de-ajutor-material-de-la-buget
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/purtatorul-de-cuvant-al-primariei-cu-locuinta-luxoasa-dar-beneficiar-de-ajutor-material-de-la-buget
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-membrilor-cec-la-final-de-mandat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/magistrati-cu-probleme-de-integritate-si-decizii-controversate-vor-la-functii-de-conducere-la-judecatoria-chisinau
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/magistrati-cu-probleme-de-integritate-si-decizii-controversate-vor-la-functii-de-conducere-la-judecatoria-chisinau
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/magistrati-cu-probleme-de-integritate-si-decizii-controversate-vor-la-functii-de-conducere-la-judecatoria-chisinau
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-rectorilor-universitatilor-de-stat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-rectorilor-universitatilor-de-stat


17 
 

PROGRAMUL MASS-MEDIA 

 

Acronime 

CCA    Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

CO IPNA   Consiliul de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului 

UTA Gagauz Yeri Unitatea Teritorial-Administrativă Gagauz Yeri 

APG   Adunarea Populară din Gagauz Yeri 

 

Viziune: implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din Moldova a standardelor democratice de 
libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, precum şi a responsabilităţii sociale de a 
contribui la consolidarea unei societăţi deschise, participatorii şi pluraliste, a valorilor democratice şi a 
vectorului european de dezvoltare.  
 
Context 
  
Anul 2016, comparativ cu cel precedent, marcat de o profundă criză social-politică, a fost unul relativ stabil, 
faptul datorându-se investirii, pe 20 ianuarie, a unui nou guvern în frunte cu Pavel Filip. Totuși, s-au făcut 
resimțite anumite tensiuni, generate de alegerile prezidențiale din octombrie – noiembrie, alegerile în APG 
din 20 noiembrie, și de alegerile președintelui din autoproclamata regiune transnistreană din 11 decembrie. 
 
Campaniile electorale de la Chișinău și de la Tiraspol au fost calificate de analiști drept cele mai murdare de 
până acum, având în vedere falsurile mediatice răspândite de importante televiziuni afiliate politic, 
manipularea  alegătorilor, implicarea bisericii, procedeele și tehnicile utilizate de concurenți etc. La finele 
vizitei în RM în ajunul alegerilor, delegația APCE și-a exprimat îngrijorările profunde, vizând, în special, 
sistemul obscur de finanţare a partidelor; monopolizarea mai multor instituţii media; reflectarea alegerilor în 
mass-media şi gradul înalt de concentrare a proprietăţii asupra mijloacelor de informare. 
 
În 2016, a continuat atât propaganda din exterior, cât și cea din interior, menite să discrediteze cursul pro-
european și să promoveze vectorul estic de dezvoltare a țării. Analiștii consideră că propaganda, de rând cu 
mimarea reformelor democratice de către guvernare, au cauzat, în mare, ascensiunea PSRM la președinție. 
 
În programul de activitate pentru anii 2016-2018,  noul guvern și-a propus pe segmentul mass-media, 
practic, aceleași obiective asumate de guvernele anterioare, dar nerealizate, inclusiv: elaborarea Concepţiei 
naţionale de dezvoltare a mass-media; adoptarea unui nou Cod al audiovizualului; excluderea imixtiunii 
politice în activitatea audiovizualului public; asigurarea independenței CCA; neadmiterea concurenței 
neloiale în domeniul publicității; armonizarea Legii privind accesul la informație cu imperativele și practicile 
de guvernare electronică. De notat că, până la finele anului, parlamentul a adoptat în primă lectură doar 
proiectul noului Cod al audiovizualului și o modificare la Legea privind accesul la informație. 
 
Șirul de campanii electorale din anul 2016 a accentuat problemele de integritate profesională în rândul 
presei, cu precădere, cele afiliate politic, pe care le considerăm foarte grave. În situația creată, activitățile 
Programului Mass-Media au fost orientate către: 
 

 fortificarea capacității breslei jurnalistice de a dezbate și a identifica soluții pentru propriile probleme 
cu care se confruntă; 

 evaluarea pluralismului extern al mass-media, conform unei metodologii elaborate în anul 
precedent, care să ofere date exacte și să indice zonele necesare de intervenție pentru redresarea 
situației; 

 dezvoltarea instrumentelor de susținere a jurnalismului de investigații; 
 contribuții la contracararea propagandei interne și externe prin identificarea riscurilor pentru 

securitatea informațională a țării din perspectivă mediatică.  
 
Activitățile au contribuit la o atenuare a degradării jurnalismului în condițiile mimării reformelor, a luptelor 
partiinice în care au fost atrase importante instituții de presă, a propagandei externe și interne.  
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Principala lecție învățată - atât timp cât autoritățile, având sarcina să asigure un standard minim de 
informare veridică a cetățenilor, nu-și onorează obligațiunea, accentul trebuie pus pe fortificarea, pe toate 
căile posibile, a capacității mass-media de a-și exercita misiunea firească ce-i revine. Astfel, pe parcursul 
anului, am contribuit prin diverse acțiuni la fortificarea unei prese independente și pluraliste ca o condiție 
inerentă pentru o democrație funcțională.  
 

 
 
MONITORIZAREA OFERTEI INFORMAŢIONALE LIVRATĂ PUBLICULUI DE CĂTRE MASS-MEDIA DIN 
MOLDOVA ŞI, ÎN SPECIAL, A IMPACTULUI PE CARE ÎL ARE ASUPRA PLURALISMULUI, 
DIVERSITĂŢII ŞI INDEPENDENŢEI INFORMAŢIEI  
 
Programul Mass-Media a continuat să monitorizeze situația presei din țară. Acțiunea a fost determinată de 
regresul acesteia, generat, în primul rând, de ingerința exagerată a factorului politic atât în activitatea 
autorităților de reglementare a domeniului audiovizualului şi de supraveghere a radiodifuzorilor publici, cât și 
în politica editorială a instituțiilor mediatice, mai ales în an electoral.  
 
Pentru o monitorizare exactă a ofertei informaționale, pentru prima dată în R. Moldova, Programul Mass-
Media a elaborat o metodologie de evaluare a pluralismului mediatic autohton. Metodologia de cercetare s-a 
bazat pe 21 indicatori, juridici și economici, din 4 domenii de risc: 1) Reglementări de bază; 2) Pluralismul 
proprietății și controlul asupra mass-mediei; 3) Pluralismul tipurilor și al genurilor de media; 4) Pluralismul 
geografic în mass-media.  
 
Pe de altă parte, efortul de contracarare a influenței propagandei interne și externe, manipulării și 
dezinformării prin mass-media a fost orientat pe două dimensiuni în care Programul are potențial de 
intervenție: cercetarea fenomenului ca atare, o activitate inedită, de pionerat pentru R. Moldova, dar și 
pentru țările din regiune; și sprijinirea discursului mediatic, menit să deconspire mesajele propagandistice, 
manipulatoare, false, venite, în special, dinspre autorități, inclusiv cele ce se referă la realitățile economice.  
  
  
  

Realizări-cheie:  

    a fost dezvoltată în continuare şi ajustată metodologia de evaluare a pluralismului 
mediatic autohton, în temeiul metodologiei elaborate în anul precedent, în conformitate 
cu rigorile comunitare 

 în premieră pentru Moldova, a fost elaborat studiul „Securitatea informațională din 
perspectivă mediatică”, care a identificat riscurile de ordin intern și extern ce amenință 
spaţiul public prin propagandă şi manipulare deliberate 

 a fost diversificată tematica și componența moderatorilor platformei de deliberări on-line 
(mediaforum.md). În baza acestor deliberări au fost identificate probleme stringente, 
luate în dezbatere la ediția a doua a Forumului Media Naţional  

 cea de-a doua ediție a Forumului Media a adunat circa 180 de reprezentanți ai breslei 
din țară și experți cu renume de peste hotare  

 platforma on-line de investigații - MediaSource.info – a fost dezvoltată și completată cu 
materiale  jurnalistice relevante și utile pentru activitatea profesională. Platforma va fi 
gestionată în continuare de un consorțiu din reprezentanți ai breslei și ai ONG-urilor de 
media 

 au fost sprijinite și încurajate noi inițiative de producere și de distribuire a unor produse 
multimedia, care să contribuie la contracararea informației false, manipulatoare, inclusiv 
cu caracter economic 
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Pe dimensiunea a doua, Programul a sprijinit și încurajat noi inițiative de producere și de distribuire a unor 
produse multimedia, care să contribuie la contracararea informației false, manipulatoare.  
 

 
 
CREAREA UNUI CADRU PROPICE PENTRU ÎNCURAJAREA COMPETIŢIEI PROFESIONALE, 
STANDARDELOR DE CALITATE ŞI DISEMINARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI PRACTICILOR POZITIVE  
 
Monitorizările mass-media scot în evidență o degradare a jurnalismului de calitate. Acesta este afectat în 
mare parte de ingerințe externe, în special, de natură politică și/sau economică în politica editorială a 
instituțiilor mediatice; de accesul anevoios la informația de interes public; de relații defectuoase între mass-
media și serviciile de presă ale instituțiilor publice; de înregimentarea unor mass-media în lupte de 
partid/politice și în războaie informaționale; de insecuritatea spațiului mediatic național și, drept consecință, 
de invazia produselor propagandistice și manipulatoare atât din exterior, cât și din interior; de neglijarea în 
dese rânduri a normelor deontologice, etice, profesionale; de solidaritatea fragilă a membrilor breslei; de o 
interacțiune insuficientă a presei cu beneficiarii ofertelor mediatice etc.   
  
În situația dată, este oportună continuarea efortului de încetățenire în practica mediatică cotidiană a 
standardelor jurnalistice. Ne-am propus să contribuim la crearea unui cadru propice pentru încurajarea 
competiţiei profesionale, standardelor de calitate şi diseminare a cunoştinţelor şi practicilor pozitive prin 
intermediul unui schimb de idei şi experienţă, aspirând la un jurnalism nepărtinitor, corect, echilibrat şi etic. 
Acest efort s-a concretizat prin dezvoltarea platformei on-line şi off-line Media Forum, care pune în dezbateri 
problemele-cheie ale sectorului media. Platforma Media Forum a fost lansată sub egida Consiliului de Presă 
din Moldova.   
 
Pe Mediaforum.md au fost puse în discuție aproape 50 de teme de interes pentru breasla jurnalistică. Cele 
mai mari dezbateri le-a suscitat tema „Corupția în presă. De ce jurnaliștii participă la campanii de 
denigrare?”. Alte teme de interes sporit: „Comportamentul reporterului pe teren: muncește sau provoacă?”, 
„Sunt necesare intervenții legislative pentru contracararea dezinformării?”, „Cine sunt experții invitați la TV-
uri și cât valorează opinia lor?”.  
 
Platforma Mediaforum.md a promovat standardele de calitate în jurnalism și a oferit posibilitatea 
monitorizării instituţiilor mediatice în respectarea deontologiei profesionale. De asemenea, a antrenat 
publicul în desemnarea candidaților și învingătorului în cadrul concursului pentru Premiul Naţional de Etică şi 
Deontologie Profesională Jurnalistică. Premiul este înmânat anual în cadrul Galei Jurnaliştilor. În 2016, 
învingător a fost declarat portalul Anticoruptie.md. 
 

Astfel, în 2016 a fost inițiat și realizat studiul Securitatea informațională din perspectivă mediatică. 
Cercetarea enumeră provocările, riscurile și oportunitățile pentru securitatea spațiului mediatic; prezintă 
practici europene de securizare a spațiului mediatic; face o radiografie a spațiului mediatic autohton prin 
prisma securității informaționale; precizează preferințele populației pentru sursele de informație; pune 
accent pe efectele percepției mesajelor mediatice; propune mecanisme de securizare și de protejare a 
spațiului mediatic.  
Având în vedere că la începutul lui octombrie 2016 Guvernul a aprobat ”Concepţia securităţii 
informaţionale a Republicii Moldova”, studiul oferă sugestii utile pentru elaborarea planului de acțiuni, pe 
segmentul mass-media, de asigurare a implementării concepției.  

În spațiul mediatic a fost lansată pagina web Sic.md. Pe parcursul anului, platforma a găzduit 
peste 20 de materiale jurnalistice, cu tematici relevante scopului proiectului.  
 
O altă pagină web, Europasscenter, lansată cu același scop, a abordat subiecte care au avut în 
vizor probleme stringente din domeniul economic. 

http://www.mediaforum.md/
http://mediaforum.md/ro/management/coruptia-in-presa-sau-de-ce-jurnalistii-accepta-sa-fie-folositi-in-campanii-de-denigrare
http://mediaforum.md/ro/management/coruptia-in-presa-sau-de-ce-jurnalistii-accepta-sa-fie-folositi-in-campanii-de-denigrare
http://www.mediaforum.md/
http://mediaforum.md/ro/premiul-national/2016
http://soros.md/publication/securitate-informationala-perspectiva-media-studiu
http://www.sic.md/
https://europasscenter.wordpress.com/
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Și în 2016 platforma a devenit pagina oficială pentru organizarea și promovarea Forumului Media din R. 
Moldova. Cea de-a doua ediție a Forumului Media a fost desfășurată în perioada 2-3 decembrie, 2016. 
Printre invitați s-au numărat și reprezentanții misiunilor diplomatice în R. Moldova:  E. S. Pirkka 
Tapiola, Ambasadorul UE în R. Moldova; Joseph Tordella, din cadrul Ambasadei SUA în R. Moldova; Signe 
Burgstaller, ambasadoarea Suediei în R. Moldova și Päivi Pohjanheimo, Ambasadoarea Finlandei în 
România și R. Moldova. De precizat că, pe 2 decembrie, în ziua de deschidere a Forumului, Suedia și 
Finlanda marcau 250 de ani de presă liberă.  
 
În cadrul Forumului au participat în jur de 180 de reprezentanţi ai presei din țară, de toate tipurile: scrisă, 
audiovizuală, on-line; de limbă română şi limbă rusă; publică și privată; din capitală şi din provincie, inclusiv 
din UTA Gagauz Yeri; generalistă și de nișă.  
 
Spre deosebire de prima ediție a Forumului, ediția din 2016 a fost ignorată de conducerea de vârf a țării. 
Participanții la Forum au calificat gestul autorităților drept un boicot. Făcând o trecere în revistă a 
recomandărilor comunității  jurnalistice cuprinse în Rezoluția și Foaia de Parcurs și adoptate un an în urmă, 
Forumul a constatat că, în pofida promisiunilor făcute public, Guvernul și Parlamentul nu au realizat nicio 
acțiune concretă, care ar asigura un climat propice pentru dezvoltarea instituțiilor mass-media independente 
şi pluraliste. 

 
Forumul Media a adoptat la final o nouă Rezoluție, a actualizat și completat o Foaie de Parcurs, cu 
acțiuni recomandate factorilor decizionali. Îndeplinirea de către autorităţi a acestor promisiuni trebuie 
monitorizată continuu, pentru a menţine pe agenda 
publică problemele de reformare a domeniului mass-
media.  
 
Ambele platforme de dezbateri – Forumul on-line şi 
Forumul Național Media - vor fi susţinute în continuare ca 
pârghii importante pentru încetățenirea în practica 
mediatică cotidiană a standardelor jurnalistice şi crearea 
unui cadru propice pentru funcţionarea presei 
independente de calitate. În al doilea an de existență a 
platformei Mediaforum.md, dezbaterile s-au intensificat, 
dar se simte necesitatea de a antrena mai mulți 
reprezentanți ai breslei.  
 
Există un consens al consorţiului fondator privitor la faptul ca, în viitor, platforma să poată comasa anumite 
domenii și extinde perioada de dezbatere a temelor; să diversifice activitățile, inclusiv prin practicarea 
instruirii profesionale la distanță (webinare), prin dezbaterea unor studii de caz relevante, realizate de experți 
naționali, dar și internaționali; să stimuleze schimbul de experiență și de bune practici în domeniu, apelând și 
la jurnaliști notorii din străinătate. Sunt necesare acțiuni de atragere în discuții/dezbateri și de lărgire a 
dialogului între profesioniștii domeniului, pe de o parte, și între profesioniști și public, pe de altă parte. 
 
  

În cadrul Forumului Media au avut loc master-class-uri și ateliere de lucru pe diverse subiecte: 
- cu David BARSTOW, jurnalist american, senior editor la The New York Times, de trei ori laureat 

al premiului Pulitzer, pe tema interviului de investigație;  
- cu Atanas TCHOBANOV, senior editor al portalului de investigaţii Bivol.bg din Bulgaria, la tema 

inovaţiilor în jurnalism;  
- cu Oana SANDU și Ana Maria CIOBANU, editoare la publicaţia DoR (Decât o Revistă) din 

România, la tema storytelling - jurnalism narativ;  
- cu Ioana MOLDOVAN, fotojurnalistă freelance din România, specializată în documentarea 

temelor sociale, la tema fotojurnalismului în situaţii de criză şi război.  

http://soros.md/event/foaia-de-parcurs-dezvoltarea-mass-media-moldova
http://mediaforum.md/event/2016
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SPRIJINIREA PROFESIONALISMULUI PE SEGMENTUL JURNALISMULUI DE INVESTIGAŢIE PRIN 
CREAREA UNEI ARHIVE (BIBLIOTECI) ON-LINE ACCESIBILĂ ŞI RELEVANTĂ DE MATERIALE 
VIDEO, AUDIO ŞI DE PRESĂ SCRISĂ PRODUSE DE INSTITUŢIILE MEDIA DIN MOLDOVA  
 
În pofida discursului public pro-european al autorităților pe parcursul ultimilor ani, societatea se confruntă în 
continuare cu grave probleme, precum corupţia la toate nivelele și în toate sectoarele, economia tenebră și 
justiția selectivă, tergiversarea investigării ”furtului miliardului” și lipsa de integritate a funcționarilor publici, 
propaganda masivă internă și externă – toate fiind generate de mimarea reformelor reale. În situația în care 
cele mai influente instituții de presă sunt acaparate de politicieni, problemele enumerate rareori ajung în 
atenția publicului, și atunci prin intermediul puținei prese rămase independente.  
 

Această stare de lucruri a motivat Programul Mass-Media să 
dezvolte biblioteca on-line MediaSource.info, testată în anul 
precedent. Biblioteca este destinată tuturor jurnaliștilor, dar, în 
special, al celor de investigație. 
 
Implicarea Programului Mass-Media în dezvoltarea bibliotecii 
jurnalistice on-line se oprește aici. Am reușit să-i oferim 
comunității jurnalistice un instrument eficient de documentare 
suplimentară în realizarea produselor mediatice. Pentru 
următorii doi ani, portalul MediaSource.info va fi administrat de 
Centrul de Investigații Jurnalistice. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datorită eforturilor depuse, biblioteca 
online găzduiește astăzi peste 5000 
de investigații jurnalistice, realizate din 
anul 2000 și până în prezent.  
 
Conceput iniţial să sprijine jurnalismul 
de investigaţie, website-ul şi-a extins 
profilul și capătă contururile primei 
biblioteci on-line specializate, care să 
fie utilă pentru toți beneficiarii: jurnalişti 
consacrați și jurnaliști începători, 
experți și cercetători media, cadre 
academice de profil și studenți, 
cetățeni de rând.  
 
Căutările în bibliotecă pot fi întreprinse 
pornind de la numele celor aproape 
500 de protagonişti ai materialelor 
colectate.  
 
În rubrica “Resurse jurnalistice” puteți 
găsi documente de legislaţie, 
regulamente, ghiduri, studii, statistici, 
care pot ajuta la elaborarea unui 
material de investigaţie de calitate.  

 

http://mediasource.info/
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ALTE INIȚIATIVE 
 
Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la 
informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi Acordul de Asociere cu UE 
 
Cetăţenii din zonele rurale ale Republicii Moldova, în special cele cu acces preponderent la surse de 
informare străine, primesc informaţii insuficiente privind aspectele-cheie ale Acordului de asociere cu UE. 
Prin intermediul proiectului „Consolidarea capacităților mass-media locală din Moldova pentru asigurarea 
accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE”, 
Programul Mass-Media şi-a propus să familiarizeze într-un mod accesibil populația cu prevederile Acordului 
de asociere RM-UE. Astfel, în anul 2016, am continuat fortificarea capacităţilor mass-media regionale de a 
reflecta subiecte cu tematică europeană într-un mod obiectiv, veridic și nepărtinitor.  
 
În cadrul proiectului au fost selectate zece televiziuni regionale din ţară, inclusiv din Transnistria și Găgăuzia. 
Publicul alolingv a constituit unul dintre grupurile țintă. 
 

 
 

Pe parcursul anului 2017, vom continua să desfășurăm 

instruirile pentru jurnaliști, abordând subiectele ce promovează 

valorile democraţiei. Vom susține în continuare realizarea 

emisiunilor în format duplex, sporirea audienţei în mediul online 

a televiziunilor regionale participante în proiect, precum și 

implicarea tinerilor în activităţi de jurnalism cetăţenesc. De 

asemenea, vom sprijini identificarea şi promovarea istoriilor de 

succes despre oamenii care contribuie prin activitatea lor la 

dezvoltarea valorilor unei societăți deschise și democratice. 

 

Proiectul a fost implementat în perioada 22 septembrie 2014 – 
31 decembrie 2016, cu susţinerea financiară a Biroului pentru 
Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul 
de Stat al Statelor Unite. 
  

Realizări-cheie 

 

1. Producerea a 20 de emisiuni TV în format duplex. Acestea au devenit platforme de dialog dintre 

locuitorii din spaţiul rural, experţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi factorilor de decizie pe marginea 

prevederilor Acordului de Asociere cu UE 

2. Au fost produse 75 de video de scurtă durată, în baza emisiunilor realizate, cu răspunsuri la cele 

mai frecvente întrebări ale cetăţenilor referitor la Acordul de asociere. Videourile pot fi accesate pe 

rm-ue.canalregional.md 

3. Instruiri continue pentru jurnaliștii de la zece televiziuni regionale cu privire la abordarea 

subiectelor  Acordul de Asociere cu UE 

4. În cadrul campaniei de jurnalism cetăţenesc, 40 de tineri s-au implicat direct în activitatea 

jurnalistică a unui post de televiziune. Cei mai activi tineri au beneficiat de granturi mici pentru a 

crea produse mediatice relevante tematicii proiectului şi contextului local 

5. În urma instruirilor în domeniul promovării în spațiul online, audiența online a televiziunilor a sporit 

de la o medie de 23.000 vizitatori lunar la peste 33.000 
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Acronime 

 

GFATM – Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei  

OMS – Organizația Mondială a Sănătății 

CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină 

CNEAS – Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate 

UORN - Uniunea Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor  

CDI - Consumatorii de Droguri Injectabile 

LSC – Lucrători ai sexului comercial 

BSB - Bărbații care au relații sexuale cu Bărbați  

DOT - Tratament Direct Observat 

HIV/SIDA - Virusul Imunodeficienţei Umane/Boala SIDA  

TB - Tuberculoză  

 

Viziune 

Viziunea noastră este, ca în Moldova, să nu existe persoane discriminate pe motiv de sănătate şi nici 

persoane ale căror drepturi sunt încălcate în interacțiunea cu sistemul de sănătate, iar societatea civilă să 

participe activ la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi serviciilor de sănătate.     

 

Context 

 

Iniţiativele susținute financiar de Programul Sănătate Publică pe parcursul anului 2016 au reprezentat 

continuarea eforturilor din anii precedenţi, încadrați în conceptul „Avansarea egalității, non-discriminării și 

incluziunii sociale a grupurilor marginalizate, cu accent pe sănătate” al strategiei Fundației Soros-Moldova 

pentru anii 2014-2017. 

 

Reorganizarea administraţiei publice centrale, anunţată de Guvernul Filip în 2016, conform căreia era 

preconizată fuzionarea a două ministere (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei), nu s-a întâmplat. Totuși, această inițiativă a generat incertitudini şi pe alocuri inacţiuni din partea 

autorităţilor publice centrale. Reforma spitalicească, deşi asumată de fiecare ministru al sănătăţii din ultimii 

ani, nu a fost realizată nici în anul 2016. În acest context, deşi a fost salutat ordinul ministrului cu privire la 

crearea paturilor de îngrijiri paliative, o parte semnificativă din aceste unităţi, dezvoltate în spitalele raionale, 

nu corespund standardelor naţionale. Mai mult, specialiştii care activau în unităţile cu paturi nou create nu 

dispuneau de competenţele necesare în domeniul paliaţiei. Am decis în această situație să direcționăm 

fondurile pentru a instrui şi oferi competenţe necesare medicilor din toată ţara care îngrijesc pacienţii 

paliativi. Totodată, pentru a asigura instruirea medicilor la toate nivelurile de educaţie, am oferit un grant 

Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu” pentru a dezvolta curricula pentru această 

specialitate.  

 

Revizuirea şi elaborarea noului proiect de lege a medicamentului, crearea Centrului pentru achiziţii publice 

centralizate în sănătate în toamna anului 2016, au determinat stoparea activităţilor în ce priveşte asigurarea 

disponibilităţii şi accesului pacienţilor la forme buvabile de morfină. Cu toate acestea, am realizat alte două 

activităţi care să contribuie la îmbunătăţirea accesului şi disponibilităţii medicamentelor opioide. Este vorba 

de studiul „Accesibilitatea și disponibilitatea la analgezicele opioide în Republica Moldova: impedimente 

legale și regulatorii” şi Recomandările metodice “Estimarea necesităţilor anuale de opioide în controlul 

durerii cronice severe”.  

 

Eforturile de pledoarie cu privire la finanţarea programelor de prevenire HIV din Fondul măsurilor de 

profilaxie al Fondurilor de asistenţă medicală obligatorie nu s-au încununat cu succes nici în anul 2016, deşi 

au fost organizate mai multe activităţi pe parcursul anului cu implicarea partenerilor naţionali şi suportul 
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GFATM. CNAM, instituţie responsabilă de administrarea Fondurilor de asistenţă medicală obligatorie, a 

valorificat doar 25% din Fondul de profilaxie pentru anul 2016. Este inexplicabil cum e posibil ca după 13 ani 

de la implementarea sistemului de asigurare obligatorie medicală, în RM să nu existe un Regulament cu 

privire la modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de 

profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire. Activităţile de pledoarie şi asigurare a sustenabilităţii 

activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire vor fi continuate şi în anul 2017.  

 

Anul 2016 a fost unul favorabil în ce priveşte dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ întru asigurarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Fundaţia a oferit asistenţă la elaborarea Programului național de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022 şi Planurilor de Transformare a instituțiilor 

rezidențiale. Programul va contribui la asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în societate 

și a accesului la bunuri și servicii în mod egal cu ceilalți cetățeni, iar planurile de transformare reglementează 

acțiunile şi costurile de transformare a instituțiilor din prestator de servicii rezidențiale în prestator de servicii 

sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități mintale. 

 

Programul Sănătate Publică a asigurat pe parcursul anului trecut implementarea a două proiecte finanțate 

de GFATM prin intermediul Centrului PAS: „Program de granturi pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu 

risc sporit şi greu accesibile, afectate de TB” şi  ”Prevenirea infecţiei HIV în rândul populaţiilor cheie afectate, 

îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”. 

 

 

ABORDAREA EXCLUDERII ŞI DISCRIMINĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI INTELECTUALE ŞI 

MINTALE ŞI PROMOVAREA ALTERNATIVELOR COMUNITARE   

 

 

Sunt câteva date din studiul sociologic Incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități, elaborat de Keystone Moldova, 

cu susținerea Programului Sănătate Publică. Echipa de 

cercetare și-a propus să studieze schimbările produse în 

calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în rezultatul 

implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități. 

 

 

 

 

Studiul a mai relevat că mai bine de jumătate din persoanele cu dizabilități nu au o viață socială.  

 Peste 2/3 din respondenți au menționat că nu participă deloc la evenimentele comunitare, care au 

loc în casele de cultură, pe stadioane sau în instituțiile școlare; nu frecventează cafenele, pizzerii din 

cauza surselor financiare limitate (56%), a lipsei unei persoane care i-ar putea ajuta să se deplaseze 

(48%), accesibilității reduse a drumurilor (11%) etc.  

 În cazul a 1/3 din respondenți, viața socială se reduce la vizite la rude, prieteni, plimbări prin parc, 

vizite strict necesare la primărie, magazin, oficiul medicilor de familie. 

  2/3 din persoanele cu dizabilități se consideră parțial sau total izolate (excluse din comunitate), iar o 

treime - total integrate în comunitate. 

 

Rezultatele cercetării vor fi folosite la elaborarea recomandărilor practice pentru eficientizarea procesului de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Recomandările vor fi elaborate cu 

Peste 60 la sută dintre persoanele cu 

dizabilități au venituri minime, care nu 

le ajung pentru hrană sau haine de 

primă necesitate. Două treimi din 

persoanele cu dizabilități se consideră 

izolate de restul comunității, și doar 

13% dintre acestea sunt angajate 

oficial în câmpul muncii. 

http://soros.md/event/persoanele-cu-dizabilitati-se-simt-izolate-Moldova
http://soros.md/event/persoanele-cu-dizabilitati-se-simt-izolate-Moldova
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implicarea persoanelor cu dizabilități și experților în domeniu și vor fi înaintate Parlamentului, Guvernului, 

autorităților publice raionale și locale, pe parcursul anului 2017. 

 

În cadrul unui alt proiect implementat de Asociația Keystone Moldova, s-a reușit asigurarea sustenabilității 

financiare a tuturor serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale și mintale. Astfel, 

serviciile comunitare de tip Foster, Respiro, Echipă Mobilă, Casă Comunitară, Locuință Protejată au fost 

acreditate şi au obținut finanțare pentru anul 2016 din bugetele locale. 

 

În rezultatul susținerii oferite de echipa Keystone Moldova, instituțiile rezidențiale din Bădiceni și Orhei au 

reușit să utilizeze toate resursele financiare aprobate în acest sens, procurând: Instituția Orhei – două 

apartamente în orașul Orhei și Instituția Bădiceni – o casă la sol în satul Zgurița. Instituția din Hîncești a 

reușit să procure o casă din cele două planificate. 

 

 

 

 

 

 

  

În premieră naţională a fost aprobată redirecționarea a circa 2.9 milioane lei din bugetele 

instituţiilor rezidenţiale pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor comunitare: 

 Instituția rezidențială Bădiceni a redirectionat 440 mii MDL, 
 Instituția rezidențială din Orhei - 1.2 milioane MDL,  
 Instituția rezidențială din Hîncești - 1.3 milioane MDL.  

 

Acest lucru a fost posibil graţie monitorizării cheltuielilor bugetelor instituțiilor rezidențiale pe 

parcursul anului 2016, identificării economiilor, comunicării eficiente cu reprezentanţii MMPSF, 

acordarea asistenţei tehnice administraţiilor instituțiilor rezidențiale pentru îndeplinirea tuturor 

procedurilor legale în vederea procurării imobilelor, care s-a dovedit a fi o activitate absolut nouă 

pentru instituțiile rezidențiale.  

Realizări-cheie 

 

 Revizuit şi aprobat prin ordin de ministru Regulamentul cadru de organizare și funcționare a 

instituțiilor rezidențiale din subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei (MMPSF) 

Noul Regulament cadru de organizare și funcționare a instituțiilor rezidențiale din subordinea Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a permis elaborarea (Orhei și Hîncești) şi revizuirea (Bălți, 

Bădicieni, Brînzeni și Cocieri) planurilor de transformare a instituțiilor rezidențiale.  

 Elaborat proiectul Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități 
pentru anii 2017-2022  

Programul îşi propune să asigure participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate și accesul 

la bunuri și servicii în mod egal cu ceilalți cetățeni. În urma consultațiilor cu toate părțile interesate, 

Programul urmează să fie aprobat în 2017. 

 Definitivat şi aprobat Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de 
intervenţie timpurie, precum şi standardele minime de calitate ale serviciilor de intervenţie 
timpurie prin hotărârea de Guvern din mai 2016 

Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de intervenţie timpurie, precum şi 

standardele minime de calitate ale serviciilor de intervenţie timpurie au fost elaborate, consultate şi 

promovate de organizaţiile partenere ale Fundaţiei - Centrul de Intervenţie Precoce Voinicel şi Centrul 

PAS, pe parcursul a câtorva ani consecutiv. Documentul a fost aprobat cu 3 ani întârziere, în baza Legii 

nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi din 30.03.2012, art. 44.  

 Aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de intervenţie 
timpurie, precum şi standardelor minime de calitate ale serviciilor de intervenţie timpurie au 
permis elaborarea costurilor pentru 37 servicii de intervenţie timpurie în copilărie  

Tarifele elaborate şi aprobate permit contractarea serviciilor de intervenţie timpurie în copilărie de către 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină începând cu anul 2017. 
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PROMOVAREA DREPTURILOR ȘI DEMNITĂȚII PERSOANELOR CARE SE CONFRUNTĂ CU BOLI 

AMENINŢĂTOARE DE VIAŢĂ, PRECUM ŞI A ACCESULUI LA ÎNGRIJIRI PALIATIVE   

 

În conformitate cu evaluarea necesităţilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova, anual, circa 25 000 de 
persoane cu maladii incurabile, progresive și avansate, cu pronostic limitat de viață, necesită îngrijiri 
paliative. Aproape 90 la sută dintre aceste persoane au diferite forme de cancer. Toți pacienții cu boli 
incurabile trebuie să beneficieze de servicii adecvate de îngrijire paliativă, la momentul potrivit, pentru a trăi 
cu demnitate fiecare clipă, alături de cei dragi. În Republica Moldova accesul bolnavilor incurabili la îngrijiri 
palliative este limitat, aceştia fiind mistuiţi de dureri necontrolate, departe de medici, numai în grija familiei, 
decedând în suferinţă.  

Dezvoltarea îngrijirii paliative în Republica Moldova a fost şi este susținută intens de Programul Sănătate 
Publică. Anii anteriori, Programul a susținut direct serviciile oferite de prestatorii de îngrijire paliativă, a 
contribuit substanțial la dezvoltarea politicilor în domeniu, la ajustarea cadrului normativ care reglementează 
implementarea serviciilor şi elaborarea costurilor serviciilor de paliaţie. Pe parcursul anului 2016 însă, 
accentele au fost puse pe cercetări în domeniu, dezvoltarea curriculumului pentru viitorii specialiști, precum 
și promovarea acestor servicii în rândul oamenilor. 
 
Pentru a identifica potențiale bariere în calea accesibilităţii la analgezicele opioide şi disponibilităţii acestora 
în țara noastră, în cadrul studiului „Accesibilitatea și disponibilitatea la analgezicele opioide în Republica 
Moldova: impedimente legale și regulatorii” au fost examinate prevederile actelor legislative şi normative din 
Republica Moldova, prin prisma recomandărilor OMS, Convențiilor internaționale şi experienţei ţărilor 
europene. Autorul a elaborat recomandări concrete, care sperăm să contribuie la îmbunătăţirea accesului şi 
disponibilităţii analgezicelor opioide în Republica Moldova.  
 
La același subiect, am elaborat şi consultat pe larg proiectul Recomandării metodice “Estimarea necesităţilor 
anuale de opioide în controlul durerii cronice severe”. Documentul este adresat instituţiilor medico-sanitare, 
indiferent de forma de proprietate a acestora, care oferă îngrijiri paliative în condiţii de staţionar şi de 
ambulator. Recomandarea metodică vine să susțină activitatea specialiștilor responsabili de estimarea, 
finanţarea, procurarea şi furnizarea analgezicelor opioide pentru pacienții cu durere cronică severă și 
moderată, care necesită și beneficiază de îngrijiri paliative. Documentul urmează să fie definitivat şi aprobat 
pe parcursul anului 2017. 

 
 
Prin Campania media „Trăiește fără durere”, ne-am 
propus să convingem publicul că fiecare om, inclusiv cel 
bolnav incurabil, are dreptul să-şi trăiască viața cu 
demnitate, până la ultima suflare. Campania s-a finalizat 
cu un teledon, organizat la 27 noiembrie 2016, în direct 
din Studioul 1 al Televiziunii Naționale Moldova 1. Pe 
durata Teledonului, organizatorii au îndemnat spectatorii 
să aloce resurse financiare întru susţinerea cauzei 
Hospice, pentru a oferi asistenţă paliativă gratuită 
persoanelor eligibile.  

În paralel, pentru toate nivelurile de educație medicală (studii superioare), am dezvoltat curriculumul de 
îngrijire paliativă. Astfel, în toamna lui 2016, a fost iniţiat primul curs de instruire în Medicina Paliativă, 
cu o durată de 40 de ore, pentru studenţii anului 5 din cadrul USMF “N. Testemiţanu”. 
  

 A fost elaborat şi aprobat programul Asistenţa Paliativă pentru studii postuniversitare prin 
rezidenţiat la specialitatea Medicina de Familie.  

 A fost elaborat şi aprobat programul de instruire “Îngrijiri paliative în asistenţa medicală 
primară” în cadrul formării profesionale continue a medicilor pentru anul 2017.  

 A fost elaborat şi aprobat programul de instruire în îngrijiri palliative în cadrul Şcolii de 
Management în Sănătate Publică pentru managerii instituţiilor AMP.  

http://soros.md/event/teledon-traieste-fara-durere
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CREȘTEREA PARTICIPĂRII GRUPURILOR VULNERABILE LA HIV ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR 

ACESTORA 

 

În cadrul acestei inițiative, am continuat acțiunile de pledoarie pentru obținerea alocării resurselor naționale 

pentru activități de reducere a riscurilor. Partenerul nostru, Uniunea Organizațiilor active în Reducerea 

Riscurilor (UORN), a întreprins mai multe acțiuni prin care a menținut pe agenda decidenților subiectul 

finanțării activităților de prevenire HIV.  

 

Spre exemplu, în octombrie 2016, a fost oganizată o 

manifestare socială în fața sediului Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină. Participanții au 

atenționat autoritățile asupra necesității preluării 

finanțării programelor de reducere a riscurilor din 

Fondul măsurilor de profilaxie al Fondurilor de 

asistenţă medicală obligatorie. CNAM urma, 

începând cu anul 2016, să finanțeze două 

programe de reducere a riscurilor asociate 

consumului de droguri injectabile. În ziua 

organizării acestei acțiuni, procedurile de selecție a 

celor două programe pentru finanțare nu fuseseră nici măcar lansate, chiar dacă Ministerul Sănătății le 

declarase drept prioritare în protejarea sănătății publice.  

 

Pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor programelor de reducere a riscurilor, mizăm că pe parcursul 

anului 2017 va fi aprobat proiectul de Regulament al CNAM, în baza căruia vor fi finanțate proiectele de 

prevenire HIV pentru consumatorii de droguri. Serviciile programelor de reducere a riscurilor presupun 

schimb de seringi, tratament de substituție cu metadonă, servicii de consiliere medicală, psihologică, juridică 

ș.a. 

 

De asemenea, am sprijinit elaborarea Proiectului Standardelor de Evaluare și Acreditare a Prestatorilor 

Serviciilor de Prevenire HIV de către CNEAS. Aprobarea documentului va permite acreditarea și licențierea 

ONG-lor pentru a fi contractate din resurse naționale. Autoritățile locale din Bălți și Cahul, cu participarea 

UORN și organizațiilor care realizează programe de reducere a riscurilor, au elaborat Planurile locale de 

control HIV/SIDA, în contextul aprobării noului Program Național de Control HIV/ITS.  

 

  

Realizări-cheie 

 

 Actualii furnizori de îngrijiri paliative (peste 40 de medici) au obţinut competenţe în îngrijiri 

paliative, fiind instruiţi de Asociaţia Naţională de Tratament Paliativ şi certificaţi de Ministerul 

Sănătăţii 

 Elaborat Protocolul Clinic Naţional Îngrijirile Paliative Pediatrice  

o Protocolul a fost revizuit de consultanţi din România, ajustat în conformitate cu 

recomandările parvenite. Documentul urmează să fie examinat şi aprobat în anul 2017 

 Mai mult de 200 de specialişti familiarizaţi şi sensibilizaţi cu privire la durerea cronică severă – 

simptomul cel mai frecvent întâlnit la bolnavii paliativi, în cadrul celui de al 2-lea Congres al 

Societăţii pentru Studiul şi Combaterea Durerii din Moldova, co-finanţat de Fundaţie. 
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În contextul aprobării de către Ministerul 

de Interne a Instrucțiunii în domeniul 

prevenirii HIV/SIDA şi reducerea cazurilor 

noi de infectare în rândul consumatorilor 

de droguri injectabile în activitatea 

Poliţiei, Asociația Promo-LEX a continuat 

să monitorizeze activitatea poliției și 

procesele de judecată care implică 

consumatorii de droguri. Concluziile 

monitorizării s-au regăsit în studiul 

Practica Judiciară de Examinare a Infracțiunilor și Contravențiilor privind Circuitul Ilegal de Droguri 

fără Scop de Înstrăinare. 

 

MONITORUL SĂNĂTĂŢII 

 

Monitorul Sănătăţii este o iniţiativă multianuală implementată de Centrul pentru Politici şi Analize în 

Sănătate. Iniţiativa are drept scop dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme durabile de monitorizare 

independentă și neutră a politicilor publice, în scopul promovării bunei guvernări în sistemul de sănătate din 

Moldova. 

 

Centrul PAS a instituit un instrument alternativ, independent de cele publice existente, care a îmbinat trei 

elemente distincte: 1) implicarea cetățenilor în monitorizarea serviciilor spitalicești; 2) expertiza proiectelor 

de decizii ale Ministerului Sănătății și 3) reflectarea acestor subiecte în media. Astfel, în premieră pentru 

Republica Moldova, un proiect a reușit să implice populația, să acorde expertiză autorităților sanitare pentru 

proiecte de decizii cu impact asupra sănătății publice și asistenței medicale, precum și să reflecte 

independent subiecte vizate în media pe portalul E-Sanatate.md. 

 

Proiectul a pus la dispoziția utilizatorilor informații cu privire la accesul, calitatea și performanța serviciilor 

spitalicești, impactul politicilor și intervențiilor din domeniu sănătății, inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de 

asistență medicală, precum și accesul populației la medicamente. 

 

Pe platforma Spitale.md au fost ajustate şi publicate 55 pașapoarte ale instituțiilor medico-sanitare publice, 

iar pacienții și publicul larg pot participa direct la evaluarea, monitorizarea și compararea activității 

spitalicești. Totodată, autorităților publice în domeniul sănătății le-au fost transmise 10 propuneri și 

recomandări pe marginea proiectelor de decizii, cu impact major asupra sănătății publice și asistenței 

medicale.  

 

Subiectele de presă au acoperit diverse domenii – de la corupția în sănătate, programul de activitate al 

Ministerului Sănătății, sistemul medicamentelor compensate și accesul la medicamente, până la salarizarea 

în sistemul public de sănătate sau respectarea drepturilor pacientului etc. 

 

Prin măsurile sale de monitorizare a cursului reformelor în domeniul sănătății, proiectul a impulsionat 

Ministerul Sănătății să dezvolte parteneriate cu societatea civilă în cadrul procesului decizional. În special, 

Ministerul Sănătății a revizuit modul de organizare a grupurilor de lucru care participă la elaborarea 

proiectului Codului Sănătății, prin repartizarea domeniilor expuse în Cod conform competențelor membrilor 

Grupului de lucru. 

 
  

„De vârstă medie, cu studii nefinalizate, necăsătoriți, fără un 

loc de muncă și aflați în conflict cu legea – acesta este 

profilul subiecților infracțiunii privind circuitul ilegal de 

droguri fără scop de înstrăinare. De regulă, aceștia sunt 

sancționați cu amenzi sau cu suspendarea condiționată a 

pedepselor cu închisoarea. Acest fapt denotă existența 

practicilor punitive pentru consumatorii de droguri și mai 

puțin îndreptate spre suportul și reeducarea acestora” 

http://soros.md/event/studiu-practica-judiciara-circuitul-ilegal-droguri
http://soros.md/event/studiu-practica-judiciara-circuitul-ilegal-droguri
https://e-sanatate.md/
http://www.spitale.md/
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ALTE INIȚIATIVE  
 
Prevenirea infecției HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu 
HIV 

 

Proiectul este implementat de Programul Sănătate Publică din 2015, cu susținerea financiară din partea 

Centrului PAS, din resursele Fondului Global pentru Combaterea SIDA/Tuberculozei/Malariei (GFATM). 

Proiectul vizează sporirea accesului la activități de prevenire HIV și asigurarea accesului universal 

comprehensiv la tratamentul HIV, inclusiv îngrijire şi suport pentru persoanele infectate. 

 

Activităţile implementate în cadrul proiectului contribuie la realizarea Programului Național de Prevenire şi 

Control HIV/SIDA şi ITS. Proiectul asigură implementarea programelor de prevenire pentru persoanele 

consumatoare de droguri injectabile (CDI) şi partenerii acestora, programe de prevenire pentru lucrătorii 

sexului comercial (LSC) şi clienții acestora, programe de prevenire pentru bărbații care practică sex cu 

bărbați (BSB) şi populația transgender. De asemena, proiectul presupune activități de îngrijire și suport 

pentru persoanele cu HIV/SIDA în vederea asigurării aderenței pacienților la tratamentul antiretorviral, 

precum și consiliere şi suport psiho-social pentru această categorie de persoane. 

 

Sporirea accesului la activităţi de prevenire HIV bazate pe dovezi  

 

În cadrul activităţilor de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS, realizate atât în sectorul civil cât şi penitenciar 

pe ambele maluri ale râului Nistru, au fost oferite servicii de schimb de seringi, distribuire de prezervative, 

dezinfectanți, consiliere psihologică şi suport pentru CDI, consiliere și testare la HIV prin teste rapide pe 

salivă, consiliere şi consultaţii oferite telefonic, activităţi de reabilitare pentru CDI prin referire la centrele 

comunitare de asistență a persoanelor dependente de substanțe psiho-active, activități de 

informare/comunicare/educare cu privire la prevenirea supradozărilor şi utilizarea Naloxonei. 

 

Pentru a lărgi accesul la servicii de reducere a riscurilor și prevenire HIV în 

rândul CDI/LSC, organizația „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi, a iniţiat 

activităţi de distribuire a echipamentului steril şi mijloace individuale de protecţie 

prin intermediul a trei farmacii din mun. Bălţi. Schimbul/distribuirea de seringi, 

șervețele cu alcool, prezervative și materiale informaţionale au fost oferite gratuit 

la prezentarea cartelei beneficiarului programului de reducere a riscurilor.  

 

Circa 14 806 CDI au beneficiat de servicii pe parcursul anului 2016, oferite 

de către organizațiile impementatoare de servicii. Această cifră reprezintă 

58,5% din populația estimată de CDI din RM. 

 

Pentru realizarea activităţilor de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS printre LSC 

au fost finanțate câteva proiecte în Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni, Tiraspol, 

Slobozia, Bender, Rîbnița și Cahul. În cadrul acestora au fost oferite consiliere şi 

consultații medicale, prestate de consultanții din cadrul organizațiilor. De 

asemenea, a fost facilitat schimbul de seringi, distribuirea de prezervative, 

dezinfectanți, pachete igienice, materiale informaționale, activități de educare şi comunicare cu grupul țintă, 

consiliere și testare la HIV cu teste rapide pe salivă.  

 

4717 de LSC au fost acoperite cu servicii în anul 2016, ceea ce constituie 73,9% din populația 

estimată. 

 

Măsurile de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru BSB și comunitatea LGBT au fost asigurate prin 

intermediul unui proiect desfăşurat în Chișinău, Bălți și Tiraspol. În cadrul acestuia, au fost oferite servicii de 
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consiliere şi consultații on-line, consultații psihologice, consiliere și testare la HIV cu teste rapide pe salivă, 

distribuite prezervative şi lubrifianţi, organizate evenimente cu scop de informare a grupului țintă, distribuite 

materiale informaționale şi „safer pack”-uri. Pentru beneficiarii din Chișinău și Bălți au fost organizate 

seminare privind profilaxia HIV/SIDA/ITS. 

 

Pe parcursul anului 2016, peste 3000 de persoane din comunitatea BSB au beneficiat de servicii de 

profilaxie HIV, ceea ce reprezintă 41,5% din populația estimată de BSB din RM.  

 

Creșterea numărului de persoane din grupurile cu risc sporit de 

infectare acoperite cu servicii de profilaxie HIV se datorează, în 

mare parte, extinderii teritoriale, pachetului de servicii acordat, 

intensificării lucrului în teren, activităților de 

informare/comunicare/educare pe tema prevenirii supradozărilor 

în rândul CDI şi distribuirea Naloxonei, lărgirea serviciilor de 

reducere a riscurilor și de prevenire HIV în rândul CDI/LSC 

oferite prin intermediul farmaciilor.  

 

 

 

Asigurarea accesului universal comprehensiv la tratament HIV, îngrijire şi suport 

 

În cadrul acestei componente, au fost susținute activități de îngrijire și follow-up pentru pacienții cu HIV/SIDA 

– element fundamental pentru asigurarea aderenței la tratamentul HIV. În acest sens, am oferit câteva 

granturi pentru a complementa cu servicii Centrele Sociale Regionale de asistență a persoanelor cu 

HIV/SIDA ‐ o inițiativă comună a autorităților publice centrale și locale și organizațiilor non‐guvernamentale. 

Centrele acoperă cele patru regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud și regiunea de Est), oferind 

un pachet comprehensiv de servicii de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu HIV şi creșterii aderenței la tratament. Este important de menționat 

că, în 2016, finanțarea Centrelor a fost integral susținută de către stat. 

  

În paralel, prin intermediul ONG-urilor active în domeniu HIV/SIDA, au fost asigurate servicii de îngrijire și 

suport pentru persoanele cu HIV/SIDA şi familiilor acestora, inclusiv copiilor infectați și afectați de HIV. 

Serviciile de îngrijire și suport includ consiliere medicală, asistență psihologică, consiliere socială, asistență 

de la egal la egal, servicii de referire, grupuri de ajutor reciproc, informare şi educare, îngrijire la domiciliu.  

 

Peste 4500 de persoane cu HIV au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport pe parcursul anului 

2016. Această cifră reprezintă 60% dintre persoanele cu HIV din R. Moldova. De asemenea, peste 

1500 de membri de familie ai persoanelor cu HIV au beneficiat de aceste servicii. 

 

Adițional, am susținut un proiect prin care persoanele cu HIV/SIDA din 

Chișinău şi Bălţi au putut beneficia de servicii de îngrijire paliativă. Circa 

200 de pacienți cu HIV/SIDA au beneficiat de asistenţă paliativă, oferită 

de echipa Fundației „Angelus Moldova”.  

 

Contribuția semnificativă a organizațiilor neguvernamentale la 

implementarea Programului național de control şi profilaxie a 

HIV/SIDA/ITS este recunoscută la nivel național, iar finanțarea de către 

GFATM a activităților implementate de organizațiile neguvernamentale va 

fi continuată şi în anul 2017. 

 

  

În rezultatul activităților implementate, 
au beneficiat de servicii:  
14 806 CDI,  
4717 LSC,  
3013 BSB.  
Au fost distribuite:  
2 642 705 de seringi, 
1 112 457 de prezervative,  
2 500 869 șervețele cu alcool și  
144 322 de materiale informaționale. 

 
În 2016, au fost oferite  
43 918 de consultații 
individuale pentru persoanele 
cu HIV/SIDA,  
organizate 1 555 activități de 
grup,  
distribuite 75 081 de 
prezervative și  
13 376 materiale 
informaționale specializate. 
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Program de granturi pentru ONG-uri: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi greu accesibile, 

afectate de TB 

 
Pe parcursul ultimilor doi ani, Programul Sănătate Publică implementează proiectul cu susținerea financiară 

din partea Centrului PAS, din resursele GFATM. Proiectul 
urmărește creșterea implicării societății civile, inclusiv a 
persoanelor cu TB, persoanelor cu HIV, altor grupuri 
vulnerabile în combaterea epidemiei de tuberculoză și 
realizarea obiectivelor de control al tuberculozei în RM.  
 
În 2016, au fost finanțate 15 proiecte, în cadrul cărora au fost 
oferite mai multe tipuri de servicii, printre care:  

 screening simptomatic, 

 referire și acompaniere la instituția medicală pentru 
stabilirea diagnosticului,  

 monitorizarea tratamentului,  

 consiliere pentru creşterea aderenței la tratament,  

 informare și consiliere a membrilor familiei în susținerea 
persoanei aflate în tratament,  

 asistență socială pentru persoanele fără adăpost, utilizatorii de droguri injectabile, persoanelor cu 
TB cu risc sporit de abandon al tratamentului și membrii familiilor acestora, persoane din alte grupuri 
vulnerabile.  

 

În 2016, au beneficiat de servicii de informare și consiliere 1054 persoane cu TB și 1444 
contacți/membri de familie,  
47 de persoane au fost re-întoarse în tratament,  
846 persoane au fost investigate la TB, dintre care 57 de persoane au fost diagnosticate cu TB.  
De asemenea, 50 deținuți cu TB din penitenciarele RM au beneficiat de servicii de informare.  

 
Persoanele cu tuberculoză au fost monitorizate şi asistate de echipele multidisciplinare locale și 
reprezentanții autorităților locale.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicii de screening simptomatic au fost fost 
oferite și pentru 625 de consumatori de droguri injectabile din mun. Bălți. Peste 120 de persoane au fost 
acompaniate la o instituție medicală pentru a fi examinați la TB.  
În rezultat, 17 persoane au fost diagnosticate cu tuberculoză. De asemenea, 70 de persoane cu TB au 
primit consilierea necesară privind creșterea aderenței la tratament. 
Suportul oferit de către organizațiile non-guvernamentale sistemului de sănătate în informarea şi educarea 
societății, co-participarea la tratamentul DOT, identificarea persoanelor cu risc de abandon și acompanierea 
lor la instituțiile medicale, precum și rezultatele obținute sunt recunoscute la nivel național. Finanțarea 
acestor activități urmează a fi continuată şi în anul 2017.  

1350 de persoane fără adăpost din mun. 
Chișinău, Bălți, Bender au beneficiat de 
screening la TB,  
 
621 de persoane fără adăpost au fost 
investigate la TB, dintre care 70 
diagnosticate cu TB,  
 
24 de persoane au fost supravegheate DOT 
în condiții de ambulator  
 
şi 7 persoane au finalizat tratamentul.  

Programul Sănătate Publică este 
responsabil de realizarea următoarelor 
obiective:  
1) creșterea depistării precoce a 
tuberculozei,  
2) sporirea complianței la tratament 
antituberculos în condiții de ambulator 
și  
3) obținerea ratei înalte a succesului 
tratamentului.  
Activitățile sunt realizate în 
conformitate cu Programul Național de 
Control al TB (2016-2020). 
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PROGRAMUL EGALITATE ȘI PARTICIPARE CIVICĂ 

 

Viziune  

Programul Egalitate și Participare Civică contribuie la stabilirea și fortificarea mecanismelor de asigurare a 

egalității și nediscriminării și de promovare a acestora prin intermediul societății civile. 

 

Context 

 

Pe parcursul anului 2016, Programul Egalitate și Participare Civică (PEPC) și-a continuat inițiativele de 

susținere a egalității, nediscriminării și includerii sociale a grupurilor marginalizate. 

 
O direcție importantă a fost promovarea istoriilor personale ale potențialelor ținte ale discriminării, pentru a 
ilustra membrilor comunității impactul fenomenului de stigmatizare și discriminare. Astfel, am adus în spațiul 
public informația despre anumite încălcări ale drepturilor persoanelor care se simt discriminate, sporind 
gradul de inacceptabilitate a comunității față de astfel de cazuri. 
 

În paralel, am oferit sprijin organizațiilor neguvernamentale, pentru a contribui la diminuarea fenomenului 

discriminării și promovarea diversității și toleranței în diverse domenii, precum: angajarea în câmpul muncii, 

accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului, accesul la educație, discriminarea pe criteriu de 

dizabilitate, stare a sănătății, vârstă, sex, origine etnică și alte criterii stipulate în Legea 121 din 2012. 

 

Sondajele sociologice arată că fenomenul discriminării este conștientizat de majoritatea populației și 

constituie o problemă majoră în societate. Cu toate acestea, gradul de intoleranță continuă să crească. Și 

aici putem menționa „sperietorile” informaționale din perioada electorală din noiembrie 2016, când o bună 

parte dintre alegători deveniseră îngrijorați de cei „30 de mii de imigranți sirieni de la hotarul țării”. Este un 

argument în plus în sprijinul ideii că activitățile de explicare a fenomenului discriminării și de promovare a 

toleranței trebuie să fie susținute în continuare atât în rândul populației, cât și printre reprezentanții 

autorităților naționale. 

 

La sfârșitul anului 2016, Programul Egalitate și Participare Civică și-a încheiat activitățile în formatul 

tradițional. În viitor, obiectivele Programului se vor regăsi în alte domenii de intervenție ale Fundației, ce țin 

de drepturile omului, echitatea socială, implicarea civică sau drepturile grupurilor defavorizate. 

 

COMUNICAREA DIVERSITĂȚII PRIN INTERMEDIUL ISTORIILOR PERSONALE 

 

“Dimineața era posomorâtă. După ploaie, pe drumuri era noroi. Eu cu mama am ieșit din casă și am pornit 

încet spre stație să așteptăm un maxi-taxi să ne ducem la Cahul. Sunt o persoană cu necesități speciale și 

mă deplasez în scaunul rulant. La stație, mama a găsit un bețișor și mi-a curățit roțile de glod. Când a venit 

transportul, am urcat în el. Șoferul a văzut că roțile de la scaunul rulant erau de noroi, a spus: 

- Nu, nu, dați-vă jos. Dacă o să mai intre cineva se va murdări de la roți. 

Eu îi zic mamei: 

- Mama, eu mă așez pe scaunul din maxi-taxi, iar tu strânge scaunul, așa va fi mai mult loc și nimeni nu se 

va murdări. 

- Da, așa va fi bine. 

Șoferul ne-a apostrofat din nou: 

- Nu, nu, lăsați că vine alt maxi-taxi și vă urcați în el. 

În transport erau pasageri… nimeni nu a spus nimic. Noi am coborât și am așteptat alt maxi-taxi…” 

 

Este una dintre multele istorii povestite de persoanele din grupurile marginalizate, ce se confruntă în fiecare 

zi cu stigmatizarea și discriminarea. În cadrul acestei inițiative, au fost susținute șase proiecte din diverse 

regiuni din țară – Cahul, Orhei, Anenii Noi, Hîncești și Chișinău –, pentru a-i face mai vizibili pe oamenii 

http://soros.md/program/2779
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discriminați. La baza activităților a stat „metoda storytelling”, prin care persoanele au povestit situațiile în 

care le-au încălcate propriile drepturi. Proiectele finanțate au pus în discuție subiecte ce țin de accesul la 

infrastructura publică a persoanelor cu dizabilități locomotorii, discriminarea copiilor HIV pozitivi și a familiilor 

acestora în instituțiile pre-școlare, îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și medicale ale pacienților cu 

tuberculoză, facilitarea accesului în câmpul muncii a persoanelor cu scleroză multiplă. 
 

La sfârșitul proiectului implementat în or. Cahul, organizația ARTENA a reușit, cu implicarea comunității și 

autorităților locale, să construiască cinci 

rampe în patru sate din raion, și una la 

Palatul de Cultură din or. Cahul, ceea ce 

a îmbunătățit considerabil situația 

persoanelor cu dizabilități locomotorii. 

 

Un proiect similar, privind accesibilitatea 

în spațiile publice, a fost implementat în 

s. Peresecina, r. Orhei. În urma 

activităților proiectului și a istoriilor 

elevilor cu dizabilități locomotorii, 

administrația liceului din localitate a 

decis să aloce banii necesari pentru a 

construi rampe de acces la bibliotecă și 

la sala de sport, dar și să repare curtea imensă din jurul instituției, pentru ca elevii să se deplaseze mai ușor. 

 

Nu atât de deschiși s-au arătat a fi reprezentanții Colegiului de Construcție din Hîncești, unde învață Nicolae. 

Chiar și în urma sesizărilor organizației „Always Together” privind necesitatea facilitării accesului la sălile de 

curs, administrația Colegiului a preferat să ignore această problemă. „Noi însă nu ne vom opri până când 

administrația acestui colegiu nu va construi rampele de acces atât la cămin, cât și la instituția de învățământ, 

pentru ca Nicolae să aibă acces liber la educație”, a precizat Stela BUCUR, directorul de proiect. 

 

Centrul de Dezvoltare în Sănătate din Anenii-Noi și-a propus să îmbunătățească viața pacienților cu 

tuberculoză și a familiilor acestora. „Cazul s. Roșcana e unul de succes. Dacă la începutul anului, această 

localitate avea cea mai înaltă incidență a persoanelor cu tuberculoză din raion, astăzi, după implementarea 

proiectului și a implicării asistentului social, nu mai avem niciun caz de tuberculoză”, a povestit Ina PUȘOI, 

directoarea de proiect. De asemenea, reprezentanții ONG-ului au reușit să încheie un parteneriat între 

primării și asistenții sociali din raion pentru a testa persoanele din grupurile social-vulnerabile. În trei luni, din 

cele 120 de persoane testate, șase au fost diagnosticate cu tuberculoză și sunt astăzi în tratament, având 

mai multă speranță în viitorul lor. 

 

Oportunitatea oferită tuturor beneficiarilor implicați în aceste inițiative, de a vorbi prin intermediul istoriilor 

personale despre propriile provocări, i-a ajutat să-și consolideze încrederea în sine și să înțeleagă faptul că 

vocea lor contează dacă își doresc să-și revendice drepturile. Astăzi, aceste persoane sunt mai active în 

comunitățile din care fac parte și sunt capabile să ia atitudine în momentul când le sunt încălcate drepturile 

sau se simt discriminate. 

 
Programul de granturi s-a desfășurat în parteneriat cu Inițiativa pentru Drepturile Omului a Fundațiilor pentru 
o Societate Deschisă și Asociația „Keystone Human Services International Moldova”. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ibd1aqIcu2w
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/human-rights-initiative
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.keystonemoldova.md/ro/
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII 
 

 

Adoptarea cadrului legal în domeniul nediscriminării și crearea 

instituției de egalitate în Republica Moldova a creat premisele 

pentru amplificarea eforturilor de combatere a discriminării. Cu 

toate acestea, cetățenii nu prea cunosc modul prin care pot 

alerta autoritățile locale despre potențialele cazuri de 

discriminare. Mai mult, actorilor principali implicați în 

consolidarea și evaluarea sistemului de prevenire și 

combatere a discriminării, precum și autorităților publice 

locale, le lipsește experiența în aplicarea legislației anti-

discriminare. 

 

 

În cadrul proiectului Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea 

combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile, echipa Institutului de 

Politici Publice și-a propus să identifice potențiale cazuri de încălcare a drepturilor şi de discriminare a 

grupurilor vulnerabile. În acest sens, în cadrul proiectului au fost create mai multe instrumente prin care 

victimele discriminării au reușit să anunțe despre acest lucru autoritățile locale. 

 

În rezultat, 

 au fost elaborate cercetări de evaluare a necesităților APL-urilor și evaluarea cadrului legal 
național și internațional în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și egalității;  

 efectuate ghiduri pentru ONG-uri și APL-uri;  

 organizate cursuri de instruire, unde au participat peste 200 de reprezentanți ai ONG-urilor și 
administrațiilor publice locale din mai multe raioane ale republicii 

 au fost create două instrumente on-line pentru depunerea plângerilor privind discriminarea și 
expertizelor în domeniul nediscriminării 

 

De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizată campania de 

informare „Caravana Nediscriminării”. În trei orașe din țară –  Leova, 

Ialoveni și Soroca –, peste 600 de persoane au fost informate despre 

fenomenul discriminării și despre cum își pot revendica dreptul la egalitate 

și nediscriminare în temeiul Legii nr. 121 din 25 mai 2012. 

 

Proiectul implementat de Centrul Educațional ProDidactica și-a propus să 

sensibilizeze în problematica de gen cadrele didactice și elevii de liceu din 

țară. În acest sens, au fost actualizate curriculumul opțional preuniversitar 

Educație pentru echitate de gen şi şanse egale şi materialele didactice-

suport pentru profesori şi elevi. De asemenea, profesorii au fost instruiți în 

vederea promovării corecte, neeronate a principiilor nediscriminării şi 

educației de gen în cadrul predării acestui curs. Îmbucurător este faptul că 

s-a reușit la nivel de direcții raionale de învățământ promovarea în mod 

prioritar a acestui subiect, inclusiv prin implicarea directă în programele de formare a cel puțin unui 

reprezentant de la nivelul autorităților locale, devenit persoană-resursă în domeniu. 

 

În jur de 80 de cadre didactice și 2500 de elevi au fost implicați în procesul de pilotare a cursului 

menționat. 

 

O altă inițiativă relevantă sprijinită de Programul EPC a fost cea implementată de organizația 

neguvernamentală din Tiraspol - „Здоровое будущее”. Echipa organizației și-a concentrat eforturile pe 

Sondajele sociologice specializate în 

domeniu confirmă că discriminarea 

continuă să rămână o problemă 

majoră în Republica Moldova. 82% 

dintre respondenți recunosc 

discriminarea drept un fenomen 

existent în Republica Moldova, iar 

45% dintre respondenți consideră că 

în ultimii 5 ani nivelul discriminării a 

crescut. 

 

http://antidiscriminare.egalitate.md/
http://antidiscriminare.egalitate.md/
http://antidiscriminare.egalitate.md/438-2/
http://antidiscriminare.egalitate.md/scrie-o-plangere
http://antidiscriminare.egalitate.md/amicus-curiae/
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reducerea fenomenului discriminării față de persoanele HIV-pozitive în comunitate și în instituțiile medicale. 

Proiectul a contribuit la elaborarea și implementarea unui sistem de măsuri pentru a spori informarea 

populației și a diminua stereotipurile persistente față de persoanele infectate cu HIV. În rezultat, a fost 

facilitat accesul acestor persoane la serviciile medicale și a crescut potențialul de advocacy al ONG-urilor de 

profil din regiunea transnistreană. 

 

Studiul „Principiul plată egală pentru muncă egală” face o 
analiză a legislației R. Moldova în ceea ce privește salarizarea 
femeilor, în special în cadrul diverselor companii, unde 
acestora le revine 60% din numărul total de angajați. Autorii 
analizei menționează că, deși principiul utilizat în țările UE – 
plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală 
între femei și bărbați - a fost acceptat de R. Moldova mai bine 
de un deceniu, acesta nu este prevăzut în toate documentele 
ce reglementează domeniul muncii. De exemplu, în Legea 
salarizării sau Legea cu privire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar acest principiu nu se regăsește. Acesta nu și-
a găsit reflectare nici în convențiile colective cu privire la 

contractul individual de muncă sau în convențiile colective la nivel de ramură. Studiul mai constată că 
salariile mai mari din unele sectoare ale economiei naționale, cum ar fi sectorul financiar sau domeniul IT, nu 
rezolvă problema discriminării. Astfel, diferența anuală dintre salariile femeilor și bărbaților în sectorul 
financiar este de 35 mii lei, iar în companiile IT de 46 mii lei. 
 
Într-o altă cercetare, Clinica Juridică Universitară din mun. Bălți, în colaborare cu Asociația pentru 
Promovarea Drepturilor Femeilor „ProFemei”, a analizat provocările cărora trebuie să le facă față femeile cu 
dizabilități în viața de zi cu zi. Studiul „Barierele și necesitățile femeilor cu dizabilități din Republica Moldova” 
a relevat faptul că femeile cu dizabilități sunt dublu discriminate, atât pe criteriu de gen, cât și pe criteriu de 
dizabilitate. De asemenea, politica statului în domeniul incluziunii sociale ale persoanelor cu dizabilități se 
bazează pe o abordare generală a dizabilității și nu pune în evidență cerințele specifice care reies din tipul 
de dizabilitate, genul și vârsta acestora. Concomitent, cele două organizații-partenere au lucrat cu 15 femei 
cu dizabilități, pentru a le abilita în promovarea și apărarea propriilor drepturi. Noile abilități obținute în urma 
instruirilor le va ajuta pe femei să facă schimbări nu doar în viața lor, ci și în cea a comunităților din care fac 
parte. 
 
Pentru a  spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere, Alianța Centrelor 

Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 

Moldova, în parteneriat cu Asociația Surzilor din 

Moldova și Asociația Nevăzătorilor din Moldova, a 

inițiat și implementat un proiect inovativ, denumit 

generic „Abilitate versus Dizabilitate”. 

În cadrul acestei inițiative a fost publicat primul ghid în 
limba română despre comunitatea persoanelor cu 
dizabilități de auz din Republica Moldova - „Omul din 
lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii 
persoanelor cu dizabilități de auz”. Relevanța 
acestei lucrări constă în faptul că oferă posibilitate 
oamenilor fără dizabilități să înțeleagă mai bine 
greutățile din viața socială a persoanelor cu dizabilități 
de vorbire. 
Proiectul a promovat participarea nediscriminatorie la 

viața culturală a persoanelor cu deficiențe de vedere, prin realizarea descrierii audio pentru filmul artistic 

„Arrivederci”, în regia lui Valeriu Jereghi. În acest sens, au fost organizate proiecții publice de film la 

Basarabeasca, Cimișlia, Ialoveni, Ungheni, Leova, Strășeni, Florești și Chișinău. Peste 1000 de persoane cu 

dizabilități de vedere au participat la aceste proiecții și s-au bucurat pentru prima dată de „mersul la film”.   

Anual, femeile pierd în medie o sumă 
de 7620 lei din cauza inegalității la 
salarizare – este concluzia studiului 
Principiul plată egală pentru muncă 
egală,  
elaborat în cadrul proiectului „De la 87 
la 100”,  
implementat de Centrul Parteneriat 
pentru Dezvoltare.  

http://www.soros.md/publication/ghid-persoane-cu-dizabilitati-de-auz
http://www.soros.md/publication/ghid-persoane-cu-dizabilitati-de-auz
http://www.soros.md/publication/ghid-persoane-cu-dizabilitati-de-auz
http://soros.md/publication/analiza-plata-egala
http://soros.md/publication/analiza-plata-egala
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PROIECTUL DE SPRIJINIRE A REFORMEI EDUCAȚIEI ÎN MOLDOVA 

 
Viziune  

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației (în continuare Proiectul Educațional) contribuie la asigurarea 

bunei guvernanțe în educație, ajustarea și îmbunătățirea politicilor educaționale și facilitează implicarea 

actorilor societății civile în sprijinul reformelor din domeniu.  

 

Context  

 

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Moldova a fost inițiat în 2014, având susținerea financiară a 

Programului de Sprijinire a Educației (PSE) al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (FSD). În prima etapă, 

beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului au fost actorii educaționali, implicați în procesul de transformare a 

educației în Republica Moldova: autoritățile naționale și locale, managerii școlilor, învățătorii, elevii, părinții, 

ONG-urile și centrele analitice active în domeniul educațional și, în final, întreaga societate. Începând cu 

anul 2015, Proiectul Educațional a dat prioritate componentei ce ține de implicarea societății civile, 

accentuând contribuția acesteia la desfășurarea și monitorizarea reformelor în educație și sprijinind 

activitățile implementate de organizațiile-partenere ale Proiectului Educațional.  

 

În 2016, inițiativele desfășurate de organizațiile neguvernamentale au contribuit considerabil la informarea 

continuă a societății asupra mersului reformelor în educație și au facilitat implicarea cetățenilor în dezbaterea 

publică a problemelor din domeniu. Totodată, a fost asigurată vizibilitatea reformelor din educație în spațiul 

public, oferind oportunități pentru participare și antrenare într-un dialog axat pe rezultate, fapt ce a facilitat 

schimbarea percepției publicului asupra reformelor implementate.  

 

Programul PSE/FSD a oferit sprijin pentru activitățile ce țin de componenta respectivă, pentru a menține atât 

capitalul social acumulat, cât și interesul societății față de domeniu, creând un cadru eficient pentru 

monitorizarea implementării reformelor în educație în vederea preîntâmpinării eventualelor derapaje de la 

scopul major. Astfel, organizațiile societății civile au fost încurajate să se implice activ în monitorizarea 

mersului reformelor în educație, creșterea gradului de responsabilizare a autorităților din domeniul 

educațional de la nivelul central și local și implicarea participativă a comunităților în soluționarea problemelor 

socio-educaționale, care gravitează în jurul școlii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile implementate în 2016 

 

Pe lângă monitorizarea reformelor în educație, proiectul Observatorul societății civile în reformarea 

educației, implementat de Institutul de Politici Publice, a promovat în rândul profesorilor și elevilor etica 

pedagogică și integritatea academică. Pe parcursul implementării proiectului, echipa IPP a lansat mai multe 

analize privind situația curentă din sectorul educațional. De asemenea, au fost organizate mai multe 

dezbateri publice asupra documentelor de politici educaționale. 

 

Impactul imediat al proiectului a constat în creşterea nivelului de conştientizare de către cadrele didactice şi 

de conducere din instituţiile de învăţământ a importanţei promovării reformelor; sporirea nivelului de 

mobilizare a elevilor şi părinţilor în favoarea respectării eticii şi integrității academice; includerea în agenda 

Impactul de durată al proiectelor implementate a constat în: 

 extinderea modelului de şcoli prietenoase copilului, contribuții la afirmarea unei educaţii bazate 
pe meritocraţie, performanţă şi incluziune; 

 implicarea mai activă a societăţii civile în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor 
educaţionale; 

 racordarea învăţământului la necesităţile fiecărui elev; 
 afirmarea practicilor de recrutare şi promovare a cadrelor didactice şi celor de conducere în 

baza  competenţelor şi performanţei. 

http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=763
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=763
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discuţiilor publice a documentelor de politici referitoare la calificarea cadrelor didactice; accelerarea 

procesului de aprobare a standardelor profesionale ale cadrelor didactice şi celor de conducere; 

modernizarea învățământului primar şi secundar general prin includerea recomandărilor de politici 

educaţionale în proiectele de documente aflate în curs de elaborare. 

 
În cadrul inițiativei EDUrabil + Activizarea părinților, actori de bază ai sistemului educațional, 
implementat de Asociația CATALACTICA Moldova, a fost realizată o cercetare calitativă a procesului de 
generare a premiselor favorabile creşterii coeziunii sociale, prin intensificarea colaborării dintre școală și 
comunitate. Proiectul s-a axat pe problemele ce țin de activizarea parteneriatului școală-comunitate în baza 
a trei comunităţi, unele fiind implicate și în proiectele anterioare: s. Racovăţ, raionul Soroca, com. Codreanca 
și s. Lupa Recea, raionul Străşeni. 
 
Rezultatele cercetării au stat la baza proiectării activităților desfășurate ulterior în Tabăra pentru copii și 
părinți, organizată în România. Rezultatele obținute în urma taberei de vară au demonstrat că activitățile au 
contribuit la lărgirea spectrului de opinii ale participanților față de diverse aspecte ale educației. Drept efect 
s-a produs o sensibilizare a membrilor comunităților implicate în proiect față de unele aspecte de 
profunzime, rezultante din profilul socio-economic al familiilor, dar și față de rolul lor în dezvoltarea personală 
și intelectuală a copiilor.  
 
Proiectul a avut un impact pozitiv, atât la nivel familial, în ceea ce priveşte relaţia părinte-copil din 
perspectiva emoţională şi educaţională, cât şi în ceea ce priveşte relaţia părinţilor cu şcoala.  

 
Astfel, acțiunile orientate spre activizarea părinților  au avut efecte concrete în comunități: părinții/persoanele 
în grija cărora se află copiii, care au participat în proiect, au învățat să aplice practici pozitive de îngrijire, 
creștere și educare a acestora; copiilor participanți la proiect li s-au oferit șanse în plus de a se dezvolta într-
un mediu familial mai prielnic atingerii potențialului lor; cadrele didactice implicate în proiect au beneficiat de 
formarea unor abilități de lucru cu părinții și de un schimb de experiență în acest domeniu; părinții 
participanți la proiect și părinții copiilor care au participat singuri la tabără au conștientizat că școlile pentru 
părinți își au rostul lor în asigurarea armoniei în familie. 
 

La sfârșitul lui 2016, Asociația CATALACTICA a demarat o nouă inițiativă, care este o urmare firească a 

ceea ce au realizat anterior. Proiectul EDUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației are scopul 

de a completa, rectifica și potența angajamentul comunității locale pentru creșterea calității educației în 

contextul reformelor din Republica Moldova. 
 

  

De exemplu, Maria Erhan, care a participat la tabără cu fiica de 13 ani, consideră că a învățat să se 
comporte cu cei șapte copii ai săi altfel. Ea susține că relația ei cu fiica mai mare de 18 ani (care nu a 
participat la tabără) s-a schimbat după ce a participat la tabără: 

“Mi s-a rezolvat o problemă mare, altfel eu ajungeam la conflict mare cu ea. A fost între noi o 
discuție cu psihologul despre dragostea dintre copii și părinți. Mult mi-a plăcut atunci... Parcă pare că noi 
suntem deștepți, că le știm pe toate, dar în unele lucruri au și copiii dreptate, ei merg cu o generație mai 
sus ca noi”.  
 
La Codreanca percepția unor profesori vis-a-vis de experiența de la Tabără este că “i-a unit foarte mult 
pe copii”. Perspectiva unora dintre profesori care au interacționat cu copiii participanți la tabără este că 
implicarea în proiect a avut efecte benefice atât asupra lor, cât şi asupra relaţiei părinţilor cu copiii şi 
şcoala:  

“Elevele A și B. au devenit mai responsabile, mai cumpătate în luarea deciziilor, altfel privesc la 
lucruri. Iar mama lor e mai binevoitoare față de școală, mai prietenoasă cu profesorii, mai receptivă”.  

http://catalactica.md/
http://catalactica.md/wp-content/uploads/2016/11/Concurs-selectie-comunitati_final.pdf
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Concomitent, Centrul Educațional ProDidactica a 

implementat proiectul Dezvoltarea resurselor umane în 

educație: de la idei strategice la acțiuni durabile, 

creând oportunități pentru asigurarea accesului la un 

dialog eficient cu actorii decizionali din sistemul 

educațional, pentru a-i sensibiliza asupra necesității 

aprobării și implementării calitative a proiectului 

Programului Național pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane în Educație (PNDRU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele proiectului și recomandările elaborate au fost prezentate Ministerului Educației, Ministerului 

Finanțelor, Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, inclusiv remise spre examinare la Comisia 

Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, care au confirmat utilitatea efortului întreprins. 

Din păcate, n-au urmat pași concreți în sprijinul acestuia, din lipsa voinței politice din partea factorilor de 

decizie și disponibilității de a-și asuma responsabilitatea pentru implementarea acestuia.  

 

În urma unei evaluări ai situației în domeniul educației, am decis alocarea unor fonduri suplimentare pentru 

activitățile din cadrul Proiectului Educațional, care au venit în sprijinul a două direcții majore, devenite 

prioritare: 

- implicarea comunității în sprijinirea educației de calitate (proiecte ale organizațiilor-partenere și ale 
ONG-urilor locale/asociațiilor de părinți, axate pe consolidarea parteneriatelor școlare); 

- creșterea capacitaților de expertiză locală în domeniul politicilor educaționale, prin oferirea de burse 
pentru elaborarea studiilor de analiză, în baza datelor PISA, cât și pentru proiecte de cercetare în 
domeniul politicilor educaționale. 

  

Realizări-cheie 

 

 Organizarea atelierelor regionale cu implicarea a peste o sută de persoane - cadre didactice și 
manageriale, elevi, reprezentanți APL. În cadrul acestor întâlniri au fost abordate diverse 
provocări actuale în domeniul educației: atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul 
educațional; pregătirea resurselor umane în educație; menținerea cadrelor didactice 
performante în sistemul de învățământ. 

 Desfășurarea unei dezbateri asupra ideilor principale din proiectul Programului Naţional pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane în Învăţământul General din Republica Moldova pentru 2016-
2020, din perspectiva efectelor imediate şi a impactului acestuia pe termen lung;   

 Organizarea Conferinţei naţionale, unde au fost prezentate rezultatele dezbaterilor:  1/ 
Organizarea de audieri publice cu implicarea a cât mai mulţi stakeholderi, pentru a determina 
direcţia de dezvoltare a educației, în general, şi a resurselor umane, în special; 2/ Discutarea 
pe larg a Proiectului PNDRU ca instrument flexibil, eșalonat în timp, axat pe două componente 
– aspectul conceptual şi acoperirea financiară; 3/ Identificarea resurselor pentru estimarea 
costurilor necesare implementării PNDRU după aprobare; 4/ Discutarea și promovarea 
proiectului PNDRU prin implicarea reprezentanților agenților economici, care ar putea contribui 
la implementarea acestuia; 5/ Mediatizarea rolului profesorilor în societate, pentru a facilita 
schimbarea atitudinii societății față de reprezentanții acestei profesii etc. 

 

http://soros.md/event/organizatii-castigatoare-concurs-educatie-de-calitate
http://soros.md/grant/politici-educationale-pisa
http://soros.md/event/burse-individuale-cercetare-politici-educationale
http://soros.md/event/burse-individuale-cercetare-politici-educationale
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DECLARAȚIE DE CHELTUIELI 

Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2016 
TOTAL 2016 cheltuieli                 

(in Dolari SUA)                        % 

   
Sprijinirea reformei educației în Republica Moldova  $                  84,539  2% 
Egalitate şi participare civică  $                138,761  3% 
Buna guvernare  $                282,781  6% 

Mass-Media  $                305,624  7% 

Justiție și drepturile omului  $                515,682  11% 

Sănătate publică  $             2,078,661  46% 

Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli  $             1,151,884  25% 

   
TOTAL   $             4,557,933    100% 

 

  

Egalitate şi 
participare 

civică,
3%

Sprijinirea reformei 
educatiei în Republica 

Moldova, 2% Justiție și 
drepturile 

omului,
11%

Buna 
guvernare,

6%

Media,
7%

Sănătate 
publică,

46%

Cheltuieli 
administrative 

și alte 
cheltuieli,

25%

FUNDATIA SOROS-MOLDOVA                                      
DECLARAȚIE DE CHELTUIELI REALIZATE ÎN ANUL 2016
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA ÎN ANUL 2017 
 
Senat 
 
Mircea EȘANU, sociolog, director executiv al Fondului de Investiții Sociale în Moldova 
 
Daniela VIDAICU, lector, Facultatea de Drept, USM 
 
Alexandru CANȚÎR, jurnalist și specialist media 
 
Igor CAȘU, istoric, conf. univ. la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova 
 
Ana MIHAILOV, coordonatoare de programe, Fundaţia Friedrich Ebert 
 
Petru NEGURĂ, sociolog, lector la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” 
 
Lucia APRODU, specialist în comunicare și relații publice 
 
 
Juriul pentru Programul de Drept 
 
Zinaida GUȚU, avocat, BAA „Păduraru, Brașoveanu și Partenerii” 
 
Dumitrița BOLOGAN, consilier juridic superior, NORLAM 
 
Radu DANII, coordonator de program privind migrația, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare  
 
Denis ARCUȘA, consilier juridic național, Misiunea OSCE în Moldova 
 
Traian ȚURCANU, şeful reprezentanţei UNHCR în Moldova 
 
 
Juriul pentru Programul Mass-media 
 
Alina ȚURCANU, editor, Radio Europa Liberă; coordonator de proiect la Centrul de Investigații Jurnalistice 
 
Dumitru LAZUR, coordonator programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova 
 
Mariana TACU, director al Departamentului Teorie și Practica Jurnalismului, Facultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării, USM 
 
Vasile SPINEI, jurnalist, director executiv la „Acces-Info” 
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Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
 
Ștefan GHEORGHIŢĂ, șef centru, CNSP 
 
Victor BURINSCHI, director de proiect TB-SIDA, Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a 
Proiectelor 
 
Svetlana PLĂMĂDEALĂ, manager de țară al oficiului ONU SIDA 
 
Lucia PÎRȚÎNĂ, coordonator de program, Centrul PAS 
 
Valentina VILC, coordonator al Programului Național TB, Institutul Ftiziopulmonologie 
 
 
Juriul pentru Programul Buna Guvernare 
 
Andrei RUSANOVSCHI, director adjunct, Reprezentanța în Moldova a Institutului Național Democratic din 
SUA 
 
Andrei BRIGHIDIN, director evaluare și dezvoltare, Fundația Est-Europeană Moldova 
 
Ludmila PAȘCANEAN, grant manager, FHI 360 Moldova 
 
Stelian RUSU, specialist granturi, Ambasada SUA în Moldova 
 
Iosif MOLDOVANU, consultant, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului; profesor în 
cadrul Universității Pedagogice „Ion Creangă” 
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ECHIPA FSM 

 

Victor URSU, Director executiv  vursu@soros.md 

Varvara COLIBABA, Director-adjunct  

Silvia URSU, Manager de comunicare 

vcolibaba@soros.md 

sursu@soros.md 

Elena VACARCIUC, Director financiar  evacarciuc@soros.md 

Dumitru CHITOROAGĂ, Grant manager dchitoroaga@soros.md 

Elena VITIUC, Contabil-şef  evitiuc@soros.md 

Liuba COTOROBAI, Contabil-casier  lcotorobai@soros.md 

Vasile GÎRLEA, Administrator  vgirlea@soros.md 

Victor ANDRONIC, Administrator de reţea  vandronic@soros.md 

Petru CULEAC, Director, Programul Buna Guvernare pculeac@soros.md 

Alexandru MUSTEAȚĂ, Coordonator proiect, Programul Buna Guvernare amusteata@soros.md  

Ana COREŢCHI, Coordonatoare proiect, Proiectul Buna Guvernare acoretchi@soros.md 

Ana CASTRAȘAN, Asistentă, Programul Buna Guvernare  acastrasan@soros.md  

Cristina VÎRLAN, Asistentă de proiect, Programul Buna Guvernare cvirlan@soros.md  

Victoria MIRON, Director, Programul Mass-media vmiron@soros.md 

Ion CEREVATÎI, Coordonator proiect, Programul Mass-media icerevatii@soros.md 

Adrian BIVOL, Asistent program, Programul Mass-media abivol@soros.md 

Liliana GHERMAN, Director, Programul  Sănătate Publică  lgherman@soros.md 

Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator, Programul Sănătate Publică vslobozian@soros.md 

Ala COJOCARI, Manager financiar, Programul Sănătate Publică acojocari@soros.md 

Veronica ZORILĂ, Specialist în monitoring şi training, Programul Sănătate Publică vzorila@soros.md 

Angelica BORDEIANU, Coordonator proiect, Programul Sănătate Publică abordeianu@soros.md 

Svetlana HANGAN, Coordonator proiect, Programul Sănătate Publică shangan@soros.md 

Ștefan IVANOV, Asistent, Programul Sănătate Publică sivanov@soros.md 

Victor MUNTEANU, Director, Programul de Drept  vmunteanu@soros.md 

Marcel VARMARI, Manager financiar şi de proiect, Programul de Drept mvarmari@soros.md 

Natalia CAMBURIAN, Coordonatoare proiect, Programul de Drept ncamburian@soros.md   

Marina COGÎLNICEANU, Coordonatoare proiect, Programul de Drept mcogalniceanu@soros.md  

Victor ROTARI, Coordonator proiect, Programul de Drept vrotari@soros.md  

Dumitru PODGURSCHI, Asistent, Programul de Drept dpodgurschi@soros.md   

Rodica MARCINSCHI, Asistentă, Programul de Drept rmarcinschi@soros.md  

Ana CHITOROAGĂ, Recepţioneră achitoroaga@soros.md 

 
 
 

 

mailto:vursu@soros.md
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mailto:dchitoroaga@soros.md
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ANEXĂ 

 
Proiecte susţinute pe parcursul anului 2016 
 
Programul de Drept 
 

Nr. Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

Asigurarea garanțiilor procesuale la etapa pre-judiciară a procesului penal  

1 Analiza legislației naționale privind 
garanțiile procesuale la etapa 
urmăririi penale 

Proiect operațional 27 317 dolari SUA 

1a Publicarea și lansarea studiului 
privind măsurile procesual-penale 
non-privative de libertate, aplicate ca 
alternativă la arestul preventiv 

Proiect operațional  5635 dolari SUA 

2 Prevenirea abuzului din partea poliției 
și a acțiunilor arbitrare la aplicarea 
arestului și reținerii 

Proiect operațional  3131 dolari SUA 

2a Monitorizarea respectării drepturilor 
omului în procesul de reținere în 
cadrul a 4 Inspectorate de Poliție din 
Nordul Republicii Moldova 

Asociația Obștească Clinica Juridică 
Universitară din Bălți 

25 878 dolari SUA 

2b Donație autovehicul către Clinica 
Juridică din Bălți 

Asociația Obștească ”Clinica Juridică 
Universitară din Bălți” 

2371 dolari SUA 

3 Organizarea seminarelor de instruire 
pentru ofițerii de investigații și ofițerii 
de urmărire penală 

Proiect operațional 35 390 dolari SUA 

4 Organizarea seminarelor de instruire 
pentru avocați și avocați stagiari în 
domeniul standardelor de apărare la 
etapa reținerii 

Proiect operațional 8226 dolari SUA 

Reducerea limitărilor arbitrare și abuzive ale drepturilor omului 

1 Abordarea presupuselor tensiuni sau 
conflicte dintre anumite drepturi 
(libertatea de religie, nediscriminare, 
libertatea de exprimare etc.) 

Proiect operațional  57 835 dolari SUA 

2 Consolidarea capacităților individuale 
și organizaționale a reprezentanților 
societății civile de monitorizare a 
respectării drepturilor omului, 
raportare a încălcărilor identificate în 
domeniul de angajare în acțiuni de 
advocacy atât la nivel național cât și 
la nivel internațional 

Proiect operațional  20 146 dolari SUA 
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2a Participarea membrilor Grupului 
Resursă în domeniul Drepturile 
Omului la Sesiunea Preliminară a 
Evaluării Periodice Universale 2016 
(UPR), 2-8 octombrie 2016, Geneva, 
Elveția  

Ilie CHIRTOACĂ, Dumitru 
SLIUSARENCO, Olesea PEREAN, 
Lilia HARABARA 

9108 dolari SUA 

3 Promovarea implementării eficiente a 
Principiilor Globale privind 
Securitatea Națională și Dreptul la 
Informare în Republica Moldova  

Asociația Obștească ”Juriuștii pentru 
Drepturile omului” 

20 000 dolari SUA 

Proiectul: Shared Framework on Legal Empowerment - Program regional cadru pentru abilitarea juridică      

1 Extinderea accesului la justiție și 
asistența juridică primară către 
grupurile sociale cele mai vulnerabile  
și asigurarea financiare și 
instituționale a serviciilor juridice 
comunitare  

Proiect operațional  162 335 dolari SUA 

1a Participarea la Programul de 
Liderism în domeniul Abilitării 
Juridice, 9-15 octombrie 2016, 
Budapesta, Ungaria 

Mihaela BURDUJA, Olesea PEREAN, 
Violetta ODAGIU 

3762 dolari SUA 

1b Consolidarea rețelei de para-juriști 
comunitari 

Biroul Asociat de Avocați ”Efrim, Roșca 
și Asociații” 

35 000 dolari SUA 

1c Soluții online pentru abilitarea juridică Biroul Asociat de Avocați ”Țurcan 
Cazac” 

13 000 dolari SUA 

1d Suport pentru reconceptualizarea 
resurselor informaționale utilizate de 
para-juriști 

Asociația Obștească ”Institutul de 
Reforme Penale” 

30 000 dolari SUA 

 
Programul Buna Guvernare 
 

Nr Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

Concept: Contestarea practicilor corupte și non-transparente în gestionarea fondurilor publice 

Obiectiv 1: Stabilirea unor măsuri specifice de monitorizare a guvernului în cadrul procesului bugetar  

1.  Procesul bugetar în Republica 
Moldova: monitorizarea 
transparenței și promovarea 
controlului public 

Centrul Analitic Independent „Expert 
Grup” 

71 865 dolari SUA 

Total cheltuieli  71 865 dolari SUA 

Obiectiv 2: Promovarea integrității funcției publice  prin sporirea controlului civic  

2.  Promovarea integrității persoanelor 
cu funcții publice prin platforma on-
line www.moldovacurata.md” 

Asociația Presei Independente  45 277 dolari SUA 

3.  Sporirea controlului public asupra 
integrității persoanelor care dețin o 
funcție de demnitate publică 

Asociația pentru Democrație 
Participativă ADEPT 

39 991 dolari SUA 
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4.  Evaluarea instituirii și aplicării 
instrumentelor anticorupție în 
sistemul judecătoresc  

Centrul de Analiză și Prevenire a 
Corupției 

30 021 dolari SUA 

5.  Jurnaliștii pentru integritate în 
serviciul public 

Centrul de Investigații Jurnalistice 28 995 dolari SUA 

Total cheltuieli 144 284 dolari SUA 

 

6.  Barometrul de Opinie Publică 2016 Institutul de Politici Publice 47 000 dolari SUA 

Total cheltuieli 47 000 dolari SUA 

Inițiative regionale (Programul EURASIA al OSF) 

7.  Proiectul regional de monitorizare a 
progreselor înregistrate de Georgia, 
Moldova și Ucraina în 
implementarea angajamentelor 
asumate în cadrul Acordurilor de 
Asociere semnate cu UE 

Proiect operațional 20 867 dolari SUA 

8.  Participarea experților la masa 
rotundă privind contextul post-
electoral din Republica Moldova, 
organizată de OSEPI și EPC la 
Bruxelles 

Grant de călătorie 1101 dolari SUA 

9.  Proiectul “Youth Barometer 2016” 
privind elaborarea studiului privind 
activismul tinerilor 

Proiect Operațional 20 000 dolari SUA 

10.  Participarea la seminarul privind 
organizarea comunitară, Tarrytown, 
New York, SUA 

Proiect Operațional 1254 dolari SUA 

Total cheltuieli 41 968 dolari SUA 

 
Programul Mass-Media 
 

Nr Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

Inițiativa 1 

1. Efectuarea Studiului ”Securitatea 
informațională din perspectivă 
mediatică” 

Cheltuieli gestionate operaţional de 
FSM 

17 651 dolari SUA 

Total cheltuieli Inițiativa 1 17 651 dolari SUA 

Inițiativa 2 

1 Media Forum 2016 Asociaţia Presei Independente API 28 500 dolari SUA 

2 Stimularea gândirii critice,  

promovarea metodelor alternative de 

profesionalizare și încurajarea 

jurnalismului etic pe platforma online 

a profesioniştilor mass-media 

www.MediaForum.md 

Consiliul de Presă, Asociaţia Presei 

Independente API 
39 646 dolari SUA 

3 Contracararea manipulării economice 

prin intermediul mass-media) 

 

Asociația Obștească Centrul pentru 

Inițiative Europene „EuroPass” 
31 567 dolari SUA 
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4 Promovarea educației mediatice și a 

standardelor profesioniste în presă 

pentru un public informat 

Centrul pentru Jurnalism Independent  8000 dolari SUA 

5 Modernizarea tehnologică a 

televiziunii regionale „Canal 

Regional” 

TV „Canal Regional” 24 000 dolari SUA 

Total cheltuieli Inițiativa 2 131 713 dolari SUA 

Inițiativa 3 

1 Sprijinirea profesionalismului pe 

segmentul jurnalismului de 

investigaţie prin crearea unei arhive 

on-line accesibilă şi relevantă de 

materiale video, audio şi presă scrisă 

produse de instituţiile mass-media 

din Moldova 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 
26 733 dolari SUA 

2 Creșterea capacităților jurnaliștilor de 

a documenta prin baze de date 

deschise 

Centrul de Investigații Jurnalistice 9 000 dolari SUA 

Total cheltuieli Inițiativa 3 35 733 dolari SUA 

Terțe părți  

1 Consolidarea capacităților mass-
media locală din Moldova pentru 
asigurarea accesului cetăţenilor la 
informaţie obiectivă despre valorile 
democraţiei şi Acordul de asociere cu 
UE 

Proiect operaţional 197 314 dolari SUA 

Total cheltuieli din terțe părți 197 314  dolari SUA 

 
Programul Sănătate Publică 
 

Nr. Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

Abordarea excluderii şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi mintale şi promovarea 

alternativelor comunitare   

1 Cercetarea sociologică a incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilități 

pentru dezvoltarea politicilor sociale 

bazate pe evidență 

Keystone Human Services International 

Moldova Association 

15 000 dolari SUA 

2 Servicii sociale durabile pentru 

persoanele cu dizabilități mintale în 

contextul descentralizării finanțelor 

publice locale 

Keystone Human Services International 

Moldova Association 

59 458 dolari SUA 

 Subtotal cheltuieli 74 458 dolari SUA 

Promovarea drepturilor și demnității persoanelor care se confruntă cu boli ameninţătoare de viaţă, 

precum şi a accesului la îngrijiri paliative   

3 Fortificarea resurselor umane în 

domeniul Îngrijiri Paliative în 

Republica Moldova 

Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae Testimițeanu” 

19 135 dolari SUA 

4 Participarea la evenimentul „Noul 

model de abordare paliativă în 

Valerian ISAC 

Maria MUNTEANU  

1559 dolari SUA 
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comunitate prin medicii de familie şi 

a costurilor aferente acestuia”, 

organizat în perioada 7-8 aprilie 

2016, Bucureşti, România 

Stela PÎNZARU  

5 Mediatizarea Îngrijirilor Paliative în 

Moldova 

Asociația Obstească Asociația Națională 

de Tratament Paliativ 

10 460 dolari SUA 

6 World Hospice Day 2016– Living 

and dying  in pain: it doesn't have to 

happen 

Fundația Filantropică Medico-Socială 

”Angelus Moldova” 
4934 dolari SUA 

7 Sprijin pentru persoanele cu boli 

incurabile 
Asociația Obștească ”Angelus Soroca” 3513 dolari SUA 

8 Co-finanţarea participării la a 3-a 

Conferinţă în Îngrirjiri Paliative 

Pediatrice şi întrunirea regională, 

organizate în perioada 16-20 

noiembrie 2016, Roma, Italia 

Andrei BRADU  

Vadim POGONEŢ  
2833 dolari SUA 

9 
Standarde Minime de Calitate în 

Îngriji Paliative 

Asociația Națională de Tratament 

Paliativ 
5204 dolari SUA 

10 Călăuză pentru pacienții cu maladii 

incurabile 

Asociația Națională de Tratament 

Paliativ 
4203 dolari SUA 

11 Co-finanţarea celui de al 2-lea 

Congres al Societăţii pentru Studiul 

şi Combaterea Durerii din Moldova 

Asociația Obștească ”Societatea pentru 

Studiul și Combaterea Durerii din 

Moldova” 

3795 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 55 636 dolari SUA 

Creșterea participativităţii grupurilor vulnerabile la hiv şi promovarea drepturilor acestora 

12 Politici în domeniul drogurilor în 

Republica Moldova: realități și 

provocări 

AO „Uniunea pentru Prevenirea HIV şi 

Reducerea Riscurilor” 18 000 dolari SUA 

13 Promovarea respectării drepturilor 

Grupurilor cu risc sporit de infectare 

(GRSI) din RM AO ''Promo-Lex'' 14 000 dolari SUA 

14 Participarea la conferința ”Law 

Enforcement and Public Health 

(LEPH) 2016”, organizată în 

perioada 2-5 octombrie 2016, 

Amsterdam, Olanda 

Svetlana DOLTU  

Vladimir COJOCARU  

Marin MAXIAN  

 

 

5895 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 37 895 dolari SUA 

Monitorul sănătăţii 

15 

Monitorul Sănătăţii pentru o bună 

guvernare în RM 

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici 

și Analize în Sănătate” 48 740 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 48 740 dolari SUA 

Prevenirea infecției HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV  

Obiectiv 1: Sporirea accesului la activităţi de prevenire HIV bazate pe dovezi 

16 Prevenirea răspândirii HIV/SIDA şi 

ITS în mediul LSC în Bălţi şi 

Ungheni în baza strategiei de 

reducere a riscurilor  

AO ''Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala 

din Bălți 

51 170 Euro 
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17 Măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi  

ITS în mediul lucrătoarelor sexului 

comercial din municipiul Chişinău  

AO ''Reforme medicale''  46 496 Euro 

18 Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 

persoanelor care oferă servicii 

sexuale contra plată din Orhei  

AO ''Adolescentul'' 18 420 Euro 

19 Prevenirea infecției HIV și ITS în 

mediul LSC din Cahul în baza 

strategiei Reducerea Riscurilor 

AO ” Pas cu Pas” 23 969 Euro 

20 Încredere  AO ”Miloserdie”  37 230 Euro 

21 Mobilizarea și angajarea BSB și 

comunității LGBT în răspunsul 

național HIV 

Centrul de Informaţii „GenderDoc-M” 121 720 Euro 

22 Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în 

rândurile CDI în cadrul Programului  

Reducerea Riscurilor  AO ''Pentru Prezent şi Viitor'' 78 790 Euro 

23 Prevenirea HIV/ITS în rândul 

utilizatorilor de droguri injectabile 

din Bălţi, Făleşti şi Ungheni în baza 

strategiei Reducerea Riscurilor  

AO ''Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala 

din Bălți 89 940 Euro 

24 

Prevenirea HIV/SIDA în rândul CDI 

din regiunea transnistreană  AO „Zdorovoe Budushee” 44 810 Euro 

25 Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 

consumatorilor de droguri 

injectabile din Orhei şi Rezina  AO ''Adolescentul'' 30 720 Euro 

26 Reducerea riscurilor în rândurile 

CDI în regiunea Nord a RM pentru 

anul 2016  AO „Tinerele femei – Cernoleuca” 38 065 Euro 

27 Prevenirea infecției HIV și ITS în 

rândul utilizatorilor de droguri 

injectabile din Cahul, Vulcănești, 

Comrat și Ciadâr-Lunga în baza 

strategiei Reducerea Riscurilor AO ” Pas cu Pas” 32 96 Euro 

28 Profilaxia infecției HIV printre CDI 

din penitenciarele transnistrene prin 

schimbul de seringi și activități de 

informare și educare AO ”Programe Medico-Sociale” 21 950 Euro 

29 Activități de profilaxie HIV printre 

CDI din raionul Rîbniţa AO ”Trinity” 18 884 Euro 

30 Prevenirea infecţiei HIV şi ITS în 

mediul utilizatorilor de droguri 

injectabile  din mun. Chișinău și 

Anenii Noi în baza strategiei 

reducerea riscurilor AO ”Viața Nouă” 33 225 Euro 
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31 Reducerea  transmiterii maladiilor 

comunicabile (hemo-, sexual 

transmisibile) şi diminuarea 

comportamentului riscant asociat 

consumului de droguri prin 

implementarea programului schimb 

de seringi în penitenciare  

Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

al Ministerului Justiției al Republicii 

Moldova 29 640 Euro 

32 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14513 ” Prevenirea HIV/ITS în 

rândul utilizatorilor de droguri 

injectabile din Bălţi, Făleşti şi 

Ungheni în baza strategiei 

Reducerea Riscurilor” 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala 

din Bălți 2340 Euro 

33 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14521” Prevenirea infecţiei HIV 

şi ITS în mediul utilizatorilor de 

droguri injectabile din mun. 

Chișinău și Anenii Noi în baza 

strategiei reducerea riscurilor” AO ”Viața Nouă” 1458 Euro 

34 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14518” Prevenirea infecţiei 

HIV/SIDA în rândurile CDI în cadrul 

Programului  Reducerea Riscurilor” AO ''Pentru Prezent şi Viitor'' 2380 Euro 

35 Prevenirea infecţiei HIV şi ITS în 

mediul utilizatorilor de droguri 

injectabile  din mun. Chișinău și 

Anenii Noi în baza strategiei 

reducerea riscurilor AO ”Viața Nouă” 33 225 Euro 

36 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14519” Reducerea riscurilor în 

rândurile CDI în regiunea Nord a 

RM pentru anul 2016” AO „Tinerele femei – Cernoleuca” 1685 Euro 

37 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14514” Prevenirea infecției HIV 

și ITS în rândul utilizatorilor de 

droguri injectabile din Cahul, 

Vulcănești, Comrat și Ciadâr-Lunga AO ” Pas cu Pas” 1546 Euro 
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în baza strategiei Reducerea 

Riscurilor” 

38 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14516” Profilaxia HIV/SIDA/ITS 

în rândurile consumatorilor de 

droguri injectabile din Orhei şi 

Rezina” AO ''Adolescentul'' 2260 Euro 

39 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14520” Activități de profilaxie 

HIV printre CDI din raionul Râbniţa” AO ”Trinity” 1560 Euro 

40 Organizarea serviciilor sensibile la 

dimensiunea de gen și prevenire a 

supradozărilor în cadrul grantului 

nr. 14522” Prevenirea HIV/SIDA în 

rândul CDI din regiunea 

transnistreană” AO „Zdorovoe Buduschee” 1480 Euro 

41 Realizarea activităților de prevenire 

HIV în mediul CDI din mun. Bălți 

prin intermediul farmaciilor 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala 

din Bălți 9155 Euro 

42 Organizarea trainingului 

„Mobilizarea și angajarea BSB și 

comunității LGBT în răspunsul 

național HIV” în cadrul grantului nr. 

14524 Centrul de Informaţii „GenderDoc-M” 3974 Euro 

Subtotal cheltuieli 745 827 Euro 

Prevenirea infecției HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV 

Obiectiv 2: Asigurarea accesului universal comprehensiv la tratament HIV, îngrijire şi suport 

43 Asigurarea accesului universal al 
PHS  la servicii de suport 
psihosocial 

AO ”Viaţa Nouă” 62 961 Euro 

44 Dezvoltarea suportului social şi 
acompaniere socială pentru 
persoane cu HIV/SIDA cu 
participarea echipei multifuncţionale  
la Nordul Moldovei 

AO “Respiraţia a Doua pentru Oamenii 
în Etate și Inactivi” 

35 656 Euro 

45 Creşterea accesului la servicii de  
îngrijire şi suport pentru PHS 

AO ”Credinţa” 29 548 Euro 

46 Suport şi susţinere pentru 
persoanele cu HIV/SIDA din 
regiunea Centru 

AO “Centrul Regional pentru Politici 
Comunitare” 

23 472 Euro 

47 Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor HIV pozitive din 
raioanele Floreşti şi Râşcani 

OA ”Credinţa-Nord” 15 743 Euro 
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48 Îngrijire şi suport pentru persoanele 
cu HIV/SIDA 

AO “Pas cu PAS regiunea Sud” 19 455 Euro 

49 Dezvoltarea suportului psihosocial 
pentru PHS din raioanele Râbnița şi 
Camenca 

AO “Triniti” 24 403 Euro 

50 Alegerea AO “Miloserdie” 31 075 Euro 

 Acordarea suportului persoanelor 
cu HIV în Dnestrovsk şi raioanele 
Slobozia şi  Grigoriopol 

AO “Zdorovoe Buduschee” 31 630 Euro 

51 Suport pentru Centrul Social 
Regional pentru persoane cu HIV 
din mun. Chișinău 

AO "Credința" 38 043 Euro 

52 Suport pentru Centrul Social 
Regional pentru persoane cu HIV 
din mun. Chișinău 

AO "Viața Nouă" 36 634 Euro 

53 

 

Dezvoltarea serviciilor specializate 
sociale pentru PHS la Centrul 
Social Regional în mun. Balti și la 
nordul Moldovei   

AO "Respiraţia a Doua pentru Oamenii 
în Etate și Inactivi” 

46 510 Euro 

54 Asigurarea accesului PHS în 
raionele: Comrat, Cimişlia, Ceadîr - 
Lunga, Taraclia, Basarabeasca, la 
servicii de îngrijire şi suport calitativ  

IP „Împreună pentru Viaţă” 38 903 Euro 

55 Suport pentru Centrul Social 
Regional pentru PHS din Tiraspol  

AO "Zdorovoe Buduschee" 47 420 Euro 

56 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire 
paliativă în domeniul HIV/SIDA în 
mun. Chișinău și Bălți 

Fundaţia Filantropică Medico-Socială 
„Angelus Moldova” 

59 141 Euro 

Subtotal cheltuieli 540 594 Euro 

Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova 

57 Suportul depistării și tratamentului 
TB în rândul persoanelor fără 
adăpost din or. Bender și Slobozia 

AO  ”Programe Medico - Sociale”, 
Bender 

6970 Euro 
 

58 Suportul depistării și tratamentului 
TB în rândul populației social 
vulnerabile din or. Bender și 
Slobozia  

AO  ”Programe Medico - Sociale”, 
Bender 

25 700 Euro 

59 Să luptăm împreună împotriva TB 
 

AO „Speranţa Terrei”, Bălți   29 262 Euro 
 

60 Depistarea TB în rândul 
persoanelor fără adăpost și 
persoanelor de etnie romă 

AO „Speranţa Terrei”, Bălți   5366 Euro 
 

61 Crearea accesului persoanelor fără 
loc de trai de pe teritoriul 
Municipiului Chișinău la servicii de 
diagnostic și tratament TB 

AO  ”AFI”, Chișinău 26 100 Euro 
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62 Grupuri de suport pentru pacienții 
cu TB  

AO Asociaţia Naţională a Bolnavilor de 
Tuberculoză (ANBT) din Republica 
Moldova “SMIT”, Bălţi 

19 874 Euro 

63 Implicarea comunității în profilaxia 
şi tratarea tuberculozei 

AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”, 
Căușeni 

10 469 Euro 
 

64 Prin consolidarea eforturilor 
comunităţii diminuăm incidenţa 
tuberculozei în raionul Soroca 

AO ” Centrul de Asistenţă Socială Casa 
Speranţelor”, Soroca 

12 352 Euro 

65 Suport psiho-social pentru pacienții 
cu TB/MDR-TB 

AO „ACTIV”, Bender 25 608 Euro 
 

66 Implicarea comunitară în Raionul 
Anenii Noi pentru accesul grupurilor 
vulnerabile la servicii de prevenire 
şi tratament TB 

AO „AFI Anenii Noi”, Anenii Noi 12 966 Euro 

67 Implicarea comunității în facilitarea 
accesului grupurilor de risc la 
servicii de prevenire şi tratament 
TB în raionul Cantemir și Vulcănești 

AO „Pas cu Pas”, Cahul 11 170 Euro 

68 Implicarea comunității în facilitarea 
accesului grupurilor de risc la 
servicii de prevenire şi tratament 
TB în raionul Ciadâr-Lunga și 
satele învecinate 

IP Centrul regional social pentru 
persoanele cu HIV „Împreună pentru 
Viață”, Comrat 

11 100 Euro 

69 Fortificarea capacităților resurselor 
umane în locurile de detenție de pe 
ambele maluri ale râului Nistru 
pentru asigurarea continuității 
tratamentului antituberculos, 
inclusiv după liberare 

AO  ”AFI”, Chișinău 23 580 Euro 

70 Activități de prevenire, identificare 
timpurie si referire pentru tratament 
TB a grupurilor la risc in municipiul 
Bălți  

AO “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,  
filiala Bălţi 

12 00 Euro 

71 Suportul aderenței la tratament TB 
și reintegrării sociale a pacienților 
liberați din penitenciarele 
transnistrene 

AO  ”Programe Medico - Sociale”, 
Bender 

8354 Euro 

Subtotal cheltuieli 240 871 Euro 

 
Programul Egalitate și Participare Civică 

 

Nr Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

 

1. Consolidarea capacității sistemului 
național din Republica Moldova în 
vederea combaterii fenomenului de 
discriminare prin intermediul 
participării societății civile 

Institutul de Politici Publice 24 470 dolari SUA 

2. Educația de gen pentru prevenirea și 

combaterea discriminării  

Centrul Educațional ProDidactica 24 600 dolari SUA 
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3. Acces există! Asociația Obștească 

„Информационный центр «Здоровое 

будущее»” 

19 900 dolari SUA 

4. De la 87 la 100 Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 23 572 dolari SUA 

5. Abilitate versus Dizabilitate – de la 
înțelegere spre eliminarea 
discriminării și incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități auditive și 
de vedere 

Alianța Centrelor Comunitare de Acces 
la Informație și Instruire din Moldova 

24 600 dolari SUA 

6. Respectarea drepturilor femeilor cu 

dizabilități, un prim pas spre 

preîntâmpinarea discriminării 

Clinica Juridică Universitară din mun. 

Bălți 

22 865 dolari SUA 

7. Organizarea Mesei rotunde 

Comunicarea diversității prin metoda 

storytelling   

Proiect operațional  1596 dolari SUA 

 
 

Proiectul de sprijinire a Reformei Educației în Moldova 

 

Nr. Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma 

Implicarea comunității în sprijinul educației de calitate  

    

1. EDUrabil + Angajarea comunității în 

susținerea educaţiei 

Asociația pentru Dezvoltare şi 

Promovare Socio-Economică 

CATALACTICA Moldova 

25 000 dolari SUA 

2. Academia pentru elevi, cadre 

didactice şi părinți „e-Parteneriat” 

Asociaţia Părinților de la Liceul Teoretic 

„Mihail Sadoveanu” din Călărași 

7000 dolari SUA 

3. Primul meu film documentar: 

comunitatea în imagini 

Centru regional de asistență şi 

informare al ONG-urilor “Contact-

Cahul” 

7000 dolari SUA 

4. Crearea Centrului de Resurse 

Electronice pentru Dezvoltarea 

Educației 

Asociaţia Speranța din Cărpineni, r. 

Hâncești 

6800 dolari SUA 

5. Comunitate activizată – școală 

dezvoltată 

Asociația Centrul de Asistență și 

Intervenții Comunitare din Văsieni, r. 

Telenești 

5600 dolari SUA 

6. Teatrul Social „Facem, vrem, 

schimbăm” 

Asociaţia părinților şi pedagogilor în 

sprijinul școlii „Parteneriat şi 

prosperare” din Orhei 

5600 dolari SUA 

7. Vocea școlii –Vocea comunității Asociaţia Părinților şi Pedagogilor din 

Făleștii Noi, r. Fălești 

6250 dolari SUA 

8. Promovarea parteneriatului elevi-

părinți-profesori în eficientizarea 

procesului educațional 

Asociația Pedagogilor și Părinților 

”Speranța” din Taraclia, r. Căușeni 

3750 dolari SUA 

9. Organizarea Concursului  de granturi 

pentru ONG-urile locale 

Proiect operațional 3469 dolari SUA 

Total cheltuieli           70 469 dolari USD 

Creșterea capacitaților de expertiză locală în domeniul politicilor educaționale 

1. Organizarea Atelierului de Politici 

Educaționale în colaborare cu 

Proiect operațional 9346 dolari SUA 
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Centrul pentru Studiul democrației de 

la Cluj-Napoca 

2. Participarea la Conferința NEPC de 

la Dubrovnic, Croația 

Ana Corețchi, Director Proiect 

Educațional 

1349 dolari SUA 

3. Participarea la Conferința OECD de 

la Paris, Franța, organizat de 

PSE/FSD 

Ana Corețchi, Director Proiect 

Educațional 

2155 dolari SUA 

4. Organizarea Concursurilor pentru 

elaborare de studii PISA și burse de 

cercetare în domeniul politicilor 

educaționale 

Proiect operațional 4636 dolari SUA 

Total cheltuieli           17 486 dolari SUA 

 
 
 


