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MESAJUL DIRECTORULUI EXECUTIV
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație
neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în
anul 1992 de către filantropul George Soros pentru
promovarea valorilor Societății Deschise în Moldova.
Fundația contribuie la democratizarea societății prin
elaborarea şi implementarea unor programe în diverse
domenii, precum: media, politici culturale, reforma
judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate
publică.

cetățenii pentru a identifica noi soluții la problemele cu
care se confruntă comunitățile lor, dezvoltând totodată
un dialog constructiv cu autoritățile locale. În urma
realizării acestor proiecte, am contribuit la îmbunătățirea
practicilor de guvernare, precum și a transparenței
autorităților.
În domeniul Educației, Fundația și-a propus să promoveze
îmbunătățirea și eficientizarea politicilor educaționale,
prin mobilizarea și implicarea societății civile pentru
sprijinirea reformelor. Am contribuit la creșterea expertizei
în politicile educaționale, care au fost elaborate în baza
datelor relevante. Noi am încurajat implicarea experților
și în creșterea vizibilității problemelor sistemului
educațional. O direcție importantă în activitatea noastră
este sprijinul tinerilor, atât prin abilitarea tinerilor școlari
pentru participarea activă la luarea deciziilor, precum și
prin burse pentru tinerii cercetători în politici publice.

În 2019, echipa noastră a avansat în implementarea
Strategiei 2017-2020, în direcția celor două mari priorități:
Promovarea implicării civice în guvernarea democratică
și Promovarea drepturilor omului și a justiției sociale.
Noi am acordat peste 100 de subvenții organizațiilor
societății civile din Moldova și am implementat direct o
mare varietate de proiecte operaționale. În plus, Fundația
a urmărit îndeaproape evoluțiile din sferele sociale,
politice și economice pentru a-și pune în aplicare mai
bine prioritățile strategice, precum și pentru a contribui
la soluționarea provocările emergente.

În domeniul Mass-Media, ne-am îndreptat activitățile
spre minimizarea efectelor dezinformării și manipulării
prin intermediul media. Am sprijinit jurnalismul de
calitate pentru asigurarea unui peisaj media bogat,
divers și obiectiv, care să servească interesele publicului.
Pe lângă sprijinirea instituțiilor media online de înaltă
calitate deja existente, am acordat o atenție deosebită
și sprijinirii dezvoltării noilor formate de media. În acest
sens, am lansat New Media Incubator, un laborator
experimental pentru tinerii creatori de conținut audio și
video - podcast-uri și vlog-uri.

În domeniul Justiției și Drepturilor Omului, Fundația
a colaborat strâns cu partenerii din societatea civilă și
instituțiile statului, pentru protecția drepturilor omului la
etapa prejudiciară a procesului penal, pentru dezvoltarea
și punerea în aplicare a politicilor privind drepturile
omului în activitatea Poliției, pentru prevenirea și
reducerea abuzurilor drepturilor omului. Fundația a
jucat un rol important în desfășurarea și monitorizarea
reformei Poliției, precum și în dezvoltarea continuă a unui
sistem de abilitare legală durabil și accesibil persoanelor
vulnerabile. Printre rezultatele activității noastre este și
implementarea a două Proceduri Standard de Operare
pentru poliție privind asistența medicală și privind
traducerea și interpretarea, elaborate cu susținerea
noastră, care au fost ulterior avizate de Inspectoratul
General al Poliției.

Activitatea noastră în domeniul Sănătății Publice a
continuat cu un accent pe susținerea sectorului îngrijirilor
paliative, reducerea riscurilor legate de medicamente,
îmbunătățirea accesului la medicamente și oferirea
sprijinului pentru monitorizarea și evaluarea continuă
a politicilor de sănătate. Printre cele mai importante
rezultate, am putea evidenția creșterea conștientizări
populației și a autorităților privind importanța finanțării
și prestării eficiente a serviciilor de îngrijire paliativă,
precum și dezvoltarea și instituționalizarea serviciilor
sociale alternative pentru categoriile defavorizate de
populație, inclusiv vârstnici, copii din grupuri vulnerabile
și persoane cu dizabilități.

În domeniul Bunei Guvernări, ne-am concentrat eforturile
pentru promovarea responsabilității, transparenței și
integrității; combaterea corupției, a practicilor ineficiente
la nivelul administrației centrale și locale; promovarea
implicării mai active a cetățenilor în inițiativele locale și
în dezvoltarea comunității. O atenție specială am acordat
implicării comunității de experți în dezvoltarea politicilor
de reformă ale mai multor sectoare. În acest sens, am
colaborat cu organizațiile societății civile care lucrează cu

Petru Culeac, Director Executiv
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DEPARTAMENTUL
JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI

Acronime
IGP - Inspectoratul General al Poliției
IRP - Institutul de Reforme Penale
LENS - Programul Regional pentru Abilitarea Juridică a
Populației (Legal Empowerment Network Strategies)
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
MJ - Ministerul Justiției
MSMPS - Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale
OAP - Oficiul Avocatului Poporului
PG - Procuratura Generală
PSO - Proceduri Standard de Operare
UE - Uniunea Europeană
UORN - Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor

ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor
ANPM - Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova
CEDO - Convenția Europeană a Drepturilor Omului
CMF - Congresul Mondial al Familiilor
CNAJGS - Consiliul Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat
CtEDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului
DJDO - Departamentul Justiție și Drepturile Omului
DO - Drepturile Omului
Fundație - Fundația Soros-Moldova
IDP - Izolator de Detenție Provizorie

Viziune
Departamentul Justiție și Drepturile Omului contribuie la edificarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului.
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Context
Conform viziunii strategice, pentru anul 2019, Fundația
Soros-Moldova a avut trei domenii majore de intervenție
în domeniul Justiție și Drepturile Omului:
- Justiție Penală - asigurarea drepturilor omului la
etapa pre-judiciară. Începând cu anul 2019, DJDO
implementează proiectul „Promovarea activității
polițienești bazată pe drepturile omului în Moldova”,
finanțat de UE și co-finanțat de Fundație. Proiectul va fi
implementat pentru o perioadă de 3 ani.
- Drepturile Omului - prevenirea și reducerea limitărilor
abuzive ale DO și încercările sistemice de a încălca DO, prin
invocarea necesității de a păstra „valorile tradiționale”.
- Abilitarea juridică a populației - dezvoltarea unui
sistem de abilitare juridică sustenabil și accesibil pentru
grupurile de risc (Programul regional de Abilitare Juridică
a Populației).

au făcut pași importanți spre traducerea în realitate a
dreptului la informare la momentul reținerii, acces la
servicii medicale, traducere și interpretare. Lucrul cu
avocații a fost facilitat prin acordul de cooperare, semnat
în acest scop între Fundație și CNAJGS în martie 2019.

Pentru realizarea obiectivelor, Fundația a colaborat cu un
șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiției,
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General
al Poliției, Consiliul Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat, dar și cu organizații neguvernamentale
naționale, organizații internaționale și instituții
donatoare, active în domeniul justiției și promovării
drepturilor omului.

Primul an de activitate al proiectului s-a finalizat cu
următoarele rezultate: elaborarea și intrarea în vigoare
a Procedurii Standard de Operare privind asistența
medicală și a Procedurii Standard de Operare privind
accesul la traducător și interpret pentru persoanele
reținute, escortate, transportate și plasate în Izolatorul de
Detenție Preventivă, elaborarea Ghidului de Drepturile
Omului pentru Poliție. Au fost evaluate necesitățile
privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și
procurori și impactul asupra drepturilor omului la etapa
reținerii. De asemenea, 100 de avocați și reprezentanți
a societății civile au fost instruiți pentru monitorizarea
și colectarea datelor, în cadrul a 4 sesiuni de instruire în
baza Ghidul de Monitorizare a izolatoarelor de detenție
din subordinea IGP, elaborat în colaborare cu CNAJGS.

Fundația a jucat un rol important și în elaborarea și
monitorizarea a procesului de reformare a poliției, în
general. Departamentul a reușit să devină un partener
și o sursă de informare și expertiză echidistantă
pentru poliție în procesul de asigurare a unui echilibru
dintre ordinea publică, prevenirea și contracararea
infracționalității, asigurarea securității și siguranței pe de
o parte și respectarea drepturilor oamenilor în contact
cu poliția, mai ales ale grupurilor vulnerabile pe de altă
parte.

Fundația a continuat să ofere asistență în procesul de
dezvoltare și implementare a politicilor în domeniul
drepturilor omului în cadrul activității cotidiene a Poliției.
În 2019, DJDO a inițiat implementarea proiectului
„Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile
omului în Republica Moldova”. Proiectul urmărește
respectarea drepturilor omului în activitatea și rutina
zilnică polițienească, focusată pe etapa reținerii. Proiectul
contribuie la realizarea Strategiei de Reformare a Poliției
pe segmentul drepturilor omului, stabilită prin semnarea
Acordului de colaborare dintre Fundația Soros-Moldova
și Inspectoratul General al Poliției în martie 2019.

Pentru a atinge obiectivul propus în domeniul drepturilor
omului, pe parcursul anului 2019, Fundația a colaborat cu
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări „Platforma”
și Asociația „Promo-LEX”. Centrul Platforma a monitorizat
acțiunile dreptei religioase din Europa și a urmărit
influența acesteia asupra Republicii Moldova. Echipa de
implementare a proiectului a elaborat mai multe materiale
informative, care au reușit să deschidă subiecte noi de
discuție în spațiul public, pe teme precum: populismul,
conservatorismul religios și pluralismul religios.

Atenția DJDO a fost concentrată pe trei domenii
esențiale pentru asigurarea unei cooperări și dialog
dintre societate și poliție: proceduri clare de operare la
momentul reținerii fundamentate pe drepturile omului,
capacitatea organizațiilor societății civile și a avocaților de
a monitoriza acțiunile poliției, conectarea para-juriștilor
și a altor actori comunitari cu poliția prin inițierea
și testarea proiectelor de justiție comunitară. DJDO
împreună cu poliția, avocați din sistemul de asistență
juridică garantată de stat, organizații neguvernamentale

Asociația Promo-LEX a continuat efortul de monitorizare
a discursului de ură și incitare la discriminare în massmedia, spațiul public și în timpul campaniilor electorale.
Au fost elaborate mai multe rapoarte de monitorizare,
unde au fost documente cazurile de discurs de ură. În
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total, au fost monitorizare 53 de surse media online și TV
și 32 de evenimente publice, pentru o perioadă de 7 luni.
Datorită efortului de documentare, Promo-LEX a reușit
să aducă pe agenda publică și politică acest subiect. În
rezultat, autoritățile publice au reluat discuția cu privire
la inițiativa legislativă de elaborare a mecanismelor de
prevenire și sancționare a discursului de ură. În același
timp, organizația a reușit să implementeze prima ediție
a programului PromoTE pentru tineri, o platformă de
activism și învățare a drepturilor omului și a democrației.

pentru Abilitarea Juridică a Populației (2016-2019).
Fundația Soros-Moldova a lucrat alături de 13 țări, pentru
dezvoltarea și implementarea politicilor și practicilor de
abilitare juridică, care răspund necesităților juridice ale
grupurilor sociale vulnerabile, prin extinderea serviciilor
de asistență juridică primară. Modelul dezvoltat de
Republica Moldova a fost studiat pentru a fi reprodus
de colegii din Mongolia, Albania, Macedonia, Ucraina,
Tadjikistan și reprezintă interes și pentru alte state din
regiune. De la crearea serviciilor de asistență juridică
primară în Republica Moldova, 54326 de cetățeni au
beneficiat de serviciile acordate de para-juriști.

În domeniul abilitării juridice, Fundația Soros-Moldova a
finalizat cu succes implementarea unui Program Regional

Garanții procesuale la etapa
pre-judiciară a procesului penal
Protecția și respectarea drepturilor omului în justiția
penală rămâne a fi una din preocupările majore ale
Fundației Soros-Moldova. În baza experienței de peste
15 ani, acumulate în domeniul protecției drepturilor
persoanelor aflate în custodia Poliției, în 2019, DJDO a
continuat să monitorizeze și să susțină activitatea Poliției,
actorul central în asigurarea protecției drepturilor omului
la etapa urmăririi penale. Activitățile realizate în anul 2019
fac parte din proiectul „Promovarea activității Poliției
bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”,
finanțat de Delegația UE din Moldova, co-finanțat și
implementat de FSM. Activitățile proiectului corespund
în totalitate conceptului de justiție penală al Strategiei
Fundației.

Lansarea Proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe
drepturile omului în Republica Moldova”, 21 mai 2019, sediul IGP

asigurarea unor drepturi esențiale pentru persoanele
reținute, și anume: dreptul la asistență medicală și
asigurarea dreptului la informare prin prisma asigurării
persoanei reținute cu interpret și traducător. PSO sunt
instrumente practice care descriu exact ce trebuie sa facă
angajații Poliției în procesul de reținere a persoanelor
bănuite, astfel încât să asigure respectarea drepturilor.
PSO reprezintă un element de noutate pentru sistemul
de justiție penală din Republica Moldova. Primele PSO
care au reflectat o abordare bazată pe drepturile omului
pentru etapa de reținere, escortare și plasare în detenție
au fost elaborate cu suportul FSM în 2017 și aprobate
prin ordinul IGP în 2018.
Necesitatea asigurării drepturilor suspecților la asistență
medicală vine mai ales după cazul cetățeanului Andrei
Brăguță, decesul căruia, în custodia autorităților, a
scos la iveală problemele grave de sistem cu privire
la asigurarea accesului la asistență medicală la etapa
reținerii. La etapa inițială, nu exista un mecanism de

Procedurile Standard de Operare - o abordare bazată pe
drepturile omului
Dreptul la libertate și siguranță, în sensul art. 5 CEDO,
precum și art. 9 al Pactului Organizației Națiunilor Unite
privind drepturile civile și politice este recunoscut
oricărei persoane. Jurisprudenţa CtEDO pe marginea art.
5 CEDO în cauzele moldoveneşti demonstrează că cele
mai multe probleme sistemice din justiţia penală, care
duc la încălcarea repetată a articolului 5 din CEDO, ţin
de etapa prejudiciară a procesului penal. Mai mult decât
atât, aceste condamnări semnalează faptul că încălcările
poartă un caracter sistemic și, de aceea, este necesar
să fie întreprinse măsuri de remediere a erorilor de
procedură și a practicilor instituționale precare.
Drept răspuns la aceste constatări, una din activitățilecheie realizate în 2019 a fost elaborarea și aprobarea a
două Proceduri Standard de Operare (PSO) cu privire la
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coordonare interinstituțională dintre Poliție și sistemul
de sănătate. A fost o premieră pentru Republica
Moldova cooperarea experților din aceste domenii.
Grupul de lucru care a elaborat PSO a fost constituit din
reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției (IGP)
și ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
(MSMPS). De asemenea, din grupul de lucru a făcut parte
reprezentanta Republicii Moldova la Biroul Comitetului de
Bioetică a Consiliului Europei. În rezultat, a fost creat un
instrument de asigurare a dreptului la asistență medicală
a persoanelor reținute și aflate în custodia statului,
care prevede condițiile și descrie pas cu pas modul de
asigurare a asistenței medicale la momentul reținerii și,
ulterior, la plasarea în izolator a persoanei reținute.

interpret a persoanelor cu dificultăți de vorbire și auz. PSO
privind dreptul la interpret și traducător a intrat în vigoare
la 10 decembrie 2019, prin ordinul MAI. Procedurile
elaborate sunt rezultatul unei cooperări strânse dintre
sistemul de justiție, sănătate publică și poliție. Am reușit
să asigurăm conlucrarea experților pe diferite dimensiuni
pentru ca în final să avem instrumente practice și utile
care, pe de-o parte, vor ajuta polițiștii în munca lor de
zi cu zi, iar pe de altă parte, vor asigura respectarea
drepturilor persoanelor aflate în custodia statului la
etapa pre-judiciară a procesului penal. În continuare, PSO
vor fi prezentate ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor
de investigație în cadrul unui șir de seminare, care vor fi
organizate în 2020.

Pe 23 octombrie, a avut loc sesiunea de consultări
publice cu reprezentanții societății civile, avocați, experți
din domeniu sănătății publice și șefi ai Izolatoarelor
de Detenție Preventivă (IDP) din țară. Proiectul PSO
a fost supus dezbaterilor, iar în final documentul a
fost completat cu lista medicamentelor obligatorii din
punctul medical al IDP. După mai multe discuții dintre
Șefii IDP și lucrătorii medicali, lista a fost completată cu
medicamentele obligatorii, iar reprezentanții IGP și-au
asumat angajamentul să organizeze achiziții publice cu
medicamente enumerate în anexa PSO pentru asigurarea
tuturor IDP din țară. Consultările publice au fost urmate
de avizarea proiectului PSO de către Ministerul Justiției
(MJ), Procuratura Generală (PG) și, ulterior, aprobate prin
ordinul IGP, la 15 noiembrie 2019. În ceea ce privește
asigurarea practică cu interpret și traducător, aceasta
rămâne problematică, mai ales pe timp de noapte și în
cazurile de delict flagrant. Necesitatea reglementării
detaliate a domeniului traducerii și interpretării pentru
persoanele reținute derivă din Directiva Uniunii Europene
privind dreptul la informare în cadrul procedurilor
penale. PSO privind asigurarea dreptului la interpret sau
traducător pentru persoanele reținute, transportate,
escortate și deținute în izolatorul de detenție provizorie
aduce în concordanță legislația națională cu standardele
internaționale. La elaborarea PSO au contribuit
reprezentanții Poliției și ai MJ - deținătorul Registrului
de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizați.
Proiectul PSO a fost consultat în cadrul unei mese
rotunde, desfășurate la 22 noiembrie 2019. La eveniment
au participat șefii IDP din țară, avocați, procurori,
traducători autorizați, reprezentanți ai Asociației Surzilor
din Moldova și ai CNAJGS. PSO privind asigurarea cu
dreptul la traducere și interpretare reiterează importanța
prezentării scrisorii de drepturi în limba pe care persoana
reținută o înțelege pentru a asigura dreptul la informare
despre motivele reținerii. Un element de noutate în PSO
este reglementarea aspectului ce ține de asigurarea cu

Ghidul de drepturile omului pentru Poliție
Un pas important pentru asigurarea drepturilor persoanei
reținute și aflate în custodia poliției a fost elaborarea
Ghidului succint de drepturile omului pentru Poliție.
Ghidul are la bază toate PSO şi regulamentele relevante
activităţii poliţieneşti în vigoare, comentarii desfăşurate
şi studii de caz bazate pe standardele internaţionale în
domeniul drepturilor omului. Conceptul Ghidului a fost
discutat și definitivat în cadrul unei ședințe comune a
Grupurilor de lucru din proiect, organizată la 09 octombrie
2019. Documentul reflectă poziția reprezentanților
Poliției, Procuraturii, a avocaților și a mediului academic.
Ghidul conține cadrul normativ departamental, național
şi internațional în vigoare, precum și jurisprudența CtEDO
și se referă la următoarele acțiuni ale colaboratorilor de
poliție în cadrul instituției reținerii:
- Asigurarea eficientă a drepturilor persoanei reținute
și plasate în custodia poliției la: asistența din partea
unui avocat, informații privind motivele reținerii,
păstrarea tăcerii, accesul la informație (actele din dosar),
înștiințarea rudelor sau altor persoane, asistență și
examinare medicală, interpretare și traducere;
- Reținerea în stradă (penală și contravențională);
- Escortarea la Inspectoratul de Poliție sau Inspectoratul
de Detenție Provizorie.
Împreună cu experții Vadim Vieru și Mihaela Botnarenco,
am reușit să elaborăm un Ghid cu conținut practic, care
va ajuta polițiștii în întreprinderea acțiunilor, începând
cu luarea deciziei de reținere și până la eliberarea
persoanei. Ghidul urmează să fie tradus în limba rusă
pentru a fi accesibil și polițiștilor vorbitori de limbă rusă.
Documentul urmează să fie publicat în anul 2020.
Interacțiunea dintre Poliție și Procuratură și impactul
asupra drepturilor omului la reținere.
Pentru continuarea cercetării cauzelor care duc la
încălcări grave ale drepturilor omului la etapa pre-
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judiciară, ne-am propus să efectuăm un studiu care
să analizeze relația dintre actorii de bază responsabili
de acest proces, și anume: ofițerii de urmărire penală
și procurorii. Atât Codul de Procedură Penală, cât și
actele interne departamentale și inter-departamentale
nu fac o delimitare clară a atribuțiilor acestor profesii.,
De aceea am inițiat evaluarea normelor și practicilor ce
guvernează interacțiunea procesuală dintre ofițerii de
urmărire penală și procurori. Inițial, a fost creat un Grup
de Lucru inter-instituțional, format din reprezentanți din
cadrul MAI/IGP, din cadrul Procuraturii Generale și un
reprezentant al mediului academic. Pentru colectarea
informațiilor veridice și identificarea lacunelor practice
existente, am intervievat, prin intermediul unui chestionar
anonim, ofițerii de urmărire penală și procurorii de
pe întreg teritoriul țării. Rezultatele procesării a 1100
de chestionare au stat la baza studiului de evaluare
a necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de
urmărire penală și procurori.

recomandări la nivel legislativ și la nivelul normelor și
procedurilor departamentale. Studiul a delimitat clar
atribuțiile ofițerilor de urmărire penală și ale procurorilor.
Concluziile şi recomandările studiului de evaluare
urmează să devină o foaie de parcurs instituţională
pentru organele de urmărire penală într-un proces de
modificare şi ajustare a unor prevederi din Codul de
procedură penală. Studiul va fi lansat în cadrul unei
conferințe naționale în 2020.
Monitorizarea respectării drepturilor
persoanelor reținute
Capacitarea apărătorilor drepturilor omului cu
instrumente eficiente de colectare de date și monitorizare
este o componentă esențială a respectării drepturilor. În
continuarea eforturilor de prevenire a acțiunilor arbitrare
întreprinse de poliție la etapa reținerii, Fundația SorosMoldova în parteneriat cu IGP a elaborat Ghidul de
Monitorizare a izolatoarelor de detenție din subordinea
IGP, care are drept scop responsabilizarea actorilor
implicați în reținerea și detenția persoanei aflate în
custodia poliției. Ghidul conține instrumentele de bază
pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor
reținute și este destinat atât organizațiilor societății
civile, cât și avocaților. Instrumentele de monitorizare au
fost puse în aplicare în cadrul a 4 sesiuni de instruire de
care au beneficiat 100 de avocați care acordă asistență
juridică garantată de stat, reprezentanți ai societății civile
și ai Oficiului Avocatului Poporului. Instruirile au fost

Studiul identifică necesitățile de ordin procesual şi
instituţional care vizează atât relaţia dintre poliţie şi
procuratură pe parcursul perioadei de reţinere la nivel de
management, cât și impactul acestei interacțiuni asupra
drepturilor omului la etapa reținerii.
Extras din studiul evaluării de necesități. Figura 20. Cum
apreciați mecanismele de comunicare despre reținere
între ofițerii de urmărire penală și procurori?
În rezultat, evaluarea de necesități vine cu o serie de

Ședința comună a Grupurilor de Lucru pentru aprobarea conceptului Ghidului Succint
de Drepturile Omului pentru Poliție, 9 octombrie 2019, sediul FSM
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organizate în colaborare cu CNAJGS și Centrul de instruire
a avocaților al Uniunii Avocaților din Moldova.
Obiectivul pe termen lung al acestei activități este ca
Oficiul Avocatului Poporului și sistemul de urmărire
penală să beneficieze de o nouă sursă de date și
informații despre situația persoanelor reținute de poliție,
potențialele abuzuri și cazurile de maltratare sau de
tortură. „Rapoartele de monitorizare vor putea servi
drept suport credibil pentru înaintarea recomandărilor
în vederea îmbunătățirii situației în domeniul drepturilor
omului. Este binevenită implicarea activă în procesul
de monitorizare a tuturor celor implicați în asigurarea
respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia
statului”, a declarat Ada Șimon, juristă, Oficiul Avocatului
Poporului. Prin intermediul acestor instruiri, am reușit
să consolidăm capacitățile avocaților și apărătorilor
drepturilor omului de monitorizare și colectare a datelor
despre persoanele reținute și aflate în custodia poliției. În
2020, Fundația va asigura continuitatea acestei activități
prin acordarea de granturi pentru monitorizarea,
colectarea și generarea datelor empirice privind situația
persoanelor reținute și deținute în Izolatoarele de
detenție din subordinea IGP din țară.
În baza experiențelor anterioare, am susținut în
continuare societatea civilă. Una din îngrijorările invocate
în studiile recente este aplicarea excesivă a arestului
preventiv și, în acest fel, îngrădirea dreptului la libertate.
O analiză realizată în 2018 constată că în ultimii zece ani
se înregistrează o rată constantă de peste 80 la sută de
admitere a demersurilor procurorilor în care se solicită
arestarea preventivă. Aceeași poziție a fost exprimată și
de către autoritățile publice, vis-a-vis de acest subiect.
În acest context, am organizat un concurs de granturi
pentru identificarea unei organizații care va examina
și analiza impactul reformelor legate de aplicarea
măsurilor preventive, rolul judecătorului de instrucție,
valoarea reală a garanțiilor procesuale, interacțiunea
dintre procuror și judecătorul de instrucție la această
etapă, rolul apărării, publicitatea procesului, capacitatea
actorilor de a-și argumenta solicitările și poziția.

Realizări-cheie:
- Am lansat public proiectul „Promovarea activității
Poliției bazată pe drepturile omului în Republica
Moldova” finanțat de Delegația Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de FSM;
- Am încheiat acorduri de colaborare cu IGP și CNAJGS,
de asemenea, am inițiat cooperări cu Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției
și Procuratura Generală, în vederea implementării
activităților proiectului;
- În cooperare cu MAI/ IGP, sistemul de sănătate publică
și MJ, am elaborat Procedurile Standard de Operare
(PSO) privind asistența medicală și asigurarea dreptului
la interpret/traducător pentru persoanele reținute,
transportate, escortate și deținute în izolatoarele de
detenție provizorie. PSO au fost aprobate și au intrat în
vigoare în luna noiembrie și, respectiv, decembrie 2019;
- Am elaborat Ghidul de drepturile Omului pentru Poliție;
- Am realizat o Evaluare de necesități amplă privind
interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și
procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra
drepturilor omului la etapa reținerii cu intervievarea a
peste 1000 de ofițeri de urmărire penală și procurori din
toată țara;
- 100 de avocați, reprezentanți ai societății civile și ai
OAP au fost capacitați cu instrumente de monitorizare și
colectare de date despre persoanelor reținute și aflate în
custodia poliției;
- Am inițiat analiza situației privind respectarea
drepturilor omului la aplicarea și contestarea măsurilor
preventive privative, restrictive de libertate, prin
susținerea proiectului „Respectarea drepturilor omului
în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive
de libertate” implementat de IRP.
În anul 2020, Fundația Soros-Moldova își propune să
realizeze:
- Organizarea a 5 sesiuni de instruire pentru 100 de
ofițeri de poliție în baza metodologiei de instruire și a
Procedurilor Standard de Operare;
- Organizarea unei conferințe naționale pentru
prezentarea - foii de parcurs și a recomandărilor evaluării
de necesități privind interacțiunea dintre ofițeri de
urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei
interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii;
- Lansarea Ghidului succint de drepturile omului pentru
poliție și distribuirea în cel puțin 1000 de exemplare
polițiștilor de pe întreg teritoriul țării;
- Acordarea granturilor pentru monitorizarea, colectarea
și generarea datelor empirice privind situația persoanelor
reținute și deținute în Izolatoarele de detenție din
subordinea IGP din țară;
- Inițierea Studiului/Sondajului de opinie privind
victimizarea și încrederea publică.

Urmare a concursului de granturi, în conformitate
cu decizia Juriului, grantul a fost oferit Institutului de
Reforme Penale (IRP), în luna noiembrie 2019. Obiectivul
proiectului implementat de IRP este analiza în ansamblu
a sistemului de aplicare a măsurilor preventive privative/
restrictive de libertate și identificarea problemelor de
sistem din perspectiva persoanelor acuzate. Acesta va
fi realizat pe parcursul a 12 luni în cadrul unei cercetări
empirice realizate de către experți în domeniul procesului
penal din cadrul a trei regiuni ale țării, din circumscripțiile
curților de apel Chișinău, Bălți, Cahul.
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ideologiei de gen, propaganda împotriva drepturilor
reproductive ale femeilor. Echipa de implementare
a proiectului de la „Platforma” a elaborat mai multe
materiale informative, prin care explică cum operează
dreapta radicală europeană, care sunt mecanismele prin
care unele state favorizează și încurajează radicalismul
religios, cum pot fi caracterizate unele relații dintre stat și
religie din America Latină, Indonezia și Europa și care ar
fi viitorul dreptei populiste religioase. Proiectul a reușit
să deschidă subiecte noi de discuție în spațiul public
pe teme precum populismul, conservatorismul religios,
pluralismul religios; să pună bazele unui efort pe termen
lung de monitorizare a acțiunilor dreptei religioase în
Moldova și regiune, să ofere informație veridică de
la fața locului, pe durata desfășurării evenimentului.
De asemenea, această inițiativă a permis dezvoltarea
premiselor pentru a crea parteneriate regionale cu
inițiative/organizații care sunt preocupate de creșterea
influenței dreptei liberale în Europa.

Reducerea limitărilor arbitrare
ale drepturilor omului
În perioada 13-16 septembrie 2018, la Chișinău, a
avut loc Congresul Mondial al Familiilor, organizat
cu susținerea Președintelui Republicii Moldova. CMF
reprezintă o rețea globală de organizații din peste 80
de țări, care și-au propus să protejeze și să promoveze
„familia naturală” ca unica unitate socială sustenabilă în
societate. Conceptul de „familie naturală” a fost definit
extrem de restrictiv, limitându-se doar la căsătoria dintre
un cuplu heterosexual și copiii lor biologici, excluzând
alte modele de familie. În acest context, CMF susține o
divizare
discriminatorie a rolurilor de gen în familie:
soții fiind percepuți în calitate de capi ai familiei, iar
soțiile - ajutorul lor și născătoare de copii. În lupta lor
pentru păstrarea „valorilor tradiționale”, CMF militează
activ pentru limitarea altor drepturi - restrângerea
drepturilor reproductive ale femeilor, libertatea de
exprimare/libertatea de asociere a comunității LGBT
și anti-discriminarea. CMF promovează activ agenda
conservatoare și depune eforturi pentru a atrage în ea
diverse mișcări politice și religioase din lume.

De asemenea, Fundația Soros-Moldova a continuat
să susținem Asociația Obștească „Promo-LEX” , care
și-a propus să dezvolte o platformă sustenabilă și
regenerabilă de activism și educație de drepturile
omului în scopul reducerii tensiunii sociale generate de
ignoranță, manipulare și utilizare a discursului instigator
la ură și discriminare. Această inițiativă face parte dintrun program mai complex, care este planificat pentru o
perioadă de 4 ani, începând cu anul 2018.

Anul trecut, Fundația Soros-Moldova a susținut eforturile
Asociației Obștești „Centrul pentru Politici, Inițiative
și Cercetări - Platforma”, pentru implementarea unui
proiect care a avut drept scop informarea opiniei publice
din Republica Moldova despre CMF, despre agenda
sa politică și conexiunile cu diverse interese culturale,
politice, economice și geopolitice.
După desfășurarea CMF-ului la Chișinău, Președintele
Republicii Moldova a semnat decretul, prin care anul
2019 a fost declarat Anul Familiei.

Promo-LEX și-a continuat activitatea începută anul trecut
și a desfășurat prima ediție a programului PromoTE,
platformă de activism și învățare a drepturilor omului și
a democrației pentru tineri. Felicia Racu, absolventă a
primei ediții, a menționat că „PromoTE este pentru cei
care își doresc să cunoască culisele dreptului, pentru
cei dornici de autodepășire și pentru cei care doresc
să cunoască super erorii activismului din Moldova”.
Tinerii au trecut printr-un proces riguros de selecție.
Din cele 109 dosare de participare au fost identificați 18
tineri. Programul PromoTE le-a permis participanților,
pe parcursul a 12 luni, să-și dezvolte cunoștințele în
domeniul drepturilor omului și abilitățile de activism
civic. În total, tinerii au participat la 397 ore de muncă,
dintre care 141,5 ore petrecute în activități teoretice
și 255,5 ore de activități practice. Pe lângă sesiunile
de instruire, tinerii au avut ocazia să poarte discuții
informale cu specialiști din diverse domenii, să realizeze
un șir de vizite de studiu la instituții: sediul Misiunii de
Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene
a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), la
sediul Comisiei Electorale Centrale și la Centrul de Instruire
Continuă în domeniul Electoral, Oficiul ONU în Moldova,

În perioada 29-31 martie 2019, CMF-ul a organizat
următorul Congres la Verona, Italia. Președintele
Republicii Moldova a fost anunțat drept unul dintre
vorbitorii de bază. Acest eveniment urma să fie utilizat
de unele grupuri politice din Italia pentru a-și lansa
platforma conservatoare pentru alegerile parlamentare
din mai 2019. Asociația Obștească „Centrul pentru
Politici, Inițiative și Cercetări - Platforma” a solicitat
suportul DJDO, pentru monitorizarea acțiunilor dreptei
religioase din Europa și urmărirea influenței pentru
Republica Moldova, în condițiile în care Chișinăul a
găzduit anul trecut ultimul CMF. În cadrul Congresului de
la Verona, Republica Moldova a fost prezentată ca fiind
o istorie de succes, mai ales din perspectiva inițiativelor
Președintelui de a declara anul 2019 drept Anul Familiei.
Cele mai importante teme care au fost discutate la CMF se
referă la protecția valorilor „tradiționale”, lupta împotriva
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absolvenți. Dat fiind succesul și impactul pozitiv pe care
l-a avut prima ediție a programului PromoTE, organizația
va continua să pregătească tineri activiști în domeniul
DO. În 2020, va fi desfășurată cea de-a doua ediție a
programului PromoTE.
În același timp, Promo-LEX cu susținerea Fundației
Soros-Moldova a continuat efortul de monitorizare a
discursului instigator la discriminare și ură în spațiul
public, mass-media și în timpul campaniilor electorale.
În total, au fost monitorizate 53 de surse media online
și TV și 32 de evenimente publice, pentru o perioadă de
7 luni. În perioada monitorizată au fost înregistrate 835
de cazuri de discurs instigator la discriminare și ură. În
rezultatul acestui efort, au fost elaborate 2 rapoarte de
monitorizare generale.
Discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul
public și mass-media din Republica Moldova (perioada
de monitorizare: 11 ianuarie - 11 aprilie 2019). Studiul
și-a propus să analizeze și să evalueze gradul de utilizare
a discursului de ură și a instigării la discriminare în
spațiul public, precum și a modului de reacție și de
sancționare de către autorități a acestui tip de discurs.
Studiul conchide că discursul de ură rămâne, în mare
parte, nesancționat, în pofida unui număr mare de cazuri
identificate în spațiul public și mass-media. Tendințele
generale privind discursul de ură sunt îngrijorătoare,
fiind identificate 319 cazuri în 3 luni, comparativ cu 386
de cazuri identificate în șase luni în anul 2018. Creșterea
este de 83%, cu o medie de 3,5 cazuri noi pe zi. Cifra
totală de vizualizări ale cazurilor identificate se ridică la
4000556 sau în medie peste 43962 de vizualizări pe zi.
Procesele electorale reprezintă un factor suplimentar
de amplificare a tensiunilor sociale, iar discursul de
ură devine mai agresiv în comparație cu alte perioade.
Măsurile legislative existente nu sunt suficiente pentru
a controla discursul de ură în campaniile electorale. În
marea majoritate a cazurilor, la baza discursului de ură
și a instigării la discriminare rămân aceleași criterii care
au fost identificate în Raportul din 2018: sexul/genul,
orientarea sexuală și apartenența politică. Mass-media
reprezintă cea mai importantă sursă de distribuire a
intoleranței în spațiul public.

Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității, Consiliul Audiovizualului,
Administrația Națională a Penitenciarelor, etc. De
asemenea, ei au participat și la organizarea dezbaterilor
electorale, mobilizarea cetățenilor pentru a ieși la vot,
s-au implicat în cadrul campaniei 16 zile de activism
împotriva violenței în bază de gen, au discutat cu colegii
lor despre respectarea drepturilor omului în Moldova, au
monitorizat discursul de ură în mass-media, au simulat
activitatea de litigare și s-au implicat în alte acțiuni
publice de promovare a drepturilor omului. La evaluarea
finală a primei ediții a programului PromoTE, 100% din
participanți au declarat că Programul a influențat deciziile
lor în ceea ce privește alegerea specializării studiilor
superioare, carierii și atitudinii civice. Jazgul Orozova,
absolventă a programului PromoTE, a menționat că
„Datorită programului PromoTE, am acumulat cunoștințe
teoretice și practice în domeniul drepturilor omului,
procese electorale și activismului civic. Acest program
mi-a insuflat curaj precum și un sens de responsabilitate
de a contribui la promovarea drepturilor omului și a
valorilor democratice în comunitatea din care fac parte”.

Discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul
public și mass-media din Republica Moldova (perioada
de monitorizare 01 august - 30 noiembrie 2019). Autorii
studiului au concluzionat că: discursul de ură rămâne
în mare parte nesancționat. Autoritățile, cu excepția
Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității, nu reacționează la astfel de cazuri.
Tendințele generale continuă să îngrijoreze. Au fost

Programul PromoTE, fiind unicul de acest tip din Moldova,
a contribuit direct la creșterea nivelului de cunoștințe
și dezvoltare de abilități practice la prima generație de
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Participanții din cadrul programului PromoTE învață să conlucreze într-o
rețea de tineri activiști în domeniul drepturilor omului

identificate 516 cazuri în 4 luni, comparativ cu 319 cazuri
în 3 luni (raportul precedent). Cifra totală de vizualizări
ale cazurilor identificate se ridică la 6288058 sau în
medie peste 51541 de vizualizări pe zi. Numărul de cazuri
de instigare la discriminare împotriva femeilor aproape
s-a dublat în prezentul ciclu de monitorizare (293) față
de primul trimestru (162). Mass-media continuă să fie
cea mai importantă sursă de distribuire a intoleranței în
spațiul public.

intermediul mecanismelor alternative non-juridice”.
Utilizând rezultatele identificate în rapoartele de
monitorizare, Promo-LEX a fost implicată în cadrul
acțiunilor de comunicare publică, evenimente,
comunicare cu mass-media. În perioada campaniei
electorale a alegerilor parlamentare din 24 februarie
2019, a fost adresat un Apel Public către toți participanții
la cursa electorală să evite discursurile care promovează
ura și intoleranța în societate. Organizația a creat, de
asemenea, o pagină de Facebook Monitor Hate Speech
Moldova, care este urmărită de peste 1400 persoane.
Pagina servește drept o platformă de informare și, în
același timp, de educare a publicului general cu privire la
utilizarea discursului public curat.

Rezultatele monitorizării în perioada campaniilor
electorale sunt reflectate în 5 rapoarte de monitorizare
ale Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare din 24
februarie 2019 și 5 rapoarte de monitorizare ale Misiunii
de Observare a Alegerilor locale generale, organizate în
perioada octombrie-noiembrie 2019.

Totodată, Promo-LEX și-a propus să lucreze cu autoritățile
publice pentru a promova îmbunătățirea cadrului
normativ, adoptarea unor practici de monitorizare,
documentare, examinare și sancționare, pentru a
eficientiza mecanismele naționale de prevenire și
combatere a discursului de ură și instigării la discriminare.
Astfel, echipa de implementare a participat la mai multe
ședințe de lucru organizate cu Comisia Parlamentară

Rapoartele de monitorizare au fost expediate pentru
informare Comisiei Europene împotriva Rasismului și
Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei. Ca urmare a
acestui fapt, Promo-LEX a fost invitată în calitate de
membră a Comitetului tehnic în cadrul proiectului ECRI
„Consolidarea accesului la justiție pentru victimele
discriminării, crimelor de ură și a discursului de ură prin
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pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, Ministerul
Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor
Interne, Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
Comisia Electorală Centrală, pe marginea recomandărilor
formulate în rapoartele de monitorizare elaborate
de Promo-LEX cu privire la prevenirea și combaterea
discursului de ură în spațiul public și mass-media.

și reflectarea campaniei electorale fără discriminare
și discurs de ură. Mai târziu, Oficiul Avocatului
Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea
Discriminării au lansat o campanie publică pe rețelele
de socializare #MoldovaFaraStereotipuriSiPrejudecati,
#MoldovaFaraDiscursDeUra. Acestei inițiative i s-a
alăturat Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova
și Parlamentul.

Echipa de implementare a lucrat și la raportul de
monitorizare a Congresului Mondial al Familiilor, care
s-a desfășurat în Republica Moldova în 2018. Autorii
raportului au concluzionat că CMF-ul s-a caracterizat
printr-o retorică de promovare a intoleranței, discriminării,
limitării drepturilor, dezumanizării și urii. Vorbitorii au
folosit familia, care reprezintă o valoare incontestabilă
a societății, în calitate de paravan, pentru a ascunde o
retorică agresivă față de politicile liberale, de promovare
a drepturilor omului. Participanții au vorbit în termeni
ambigui, cum ar fi ideologia de gen, familia tradițională,
valori tradiționale, ideologie modernă, propaganda LGBT,
utilizați intenționat pentru a crea confuzie în rândul
publicului. Au fost impuse asocieri negative ale politicilor
de drepturile omului și mișcărilor pentru apărarea
intereselor unor grupuri vulnerabile cu intoleranță și
prejudecățile existente în societate. Soluțiile identificate
de experții și vorbitorii invitați la CMF se refereau la
limitarea sau interzicerea unor drepturi pentru anumite
categorii de persoane (femei, copii, LGBT).

Promo-LEX, cu suportul Fundației Soros-Moldova, a
început implementarea proiectului „Promovarea
Drepturilor Omului în Republica Moldova, inclusiv în
regiunea transnistreană”.
Pe parcursul anului 2019, Promo-LEX a realizat câteva
activități importante în monitorizarea activității
Administrației Naționale a Penitenciarelor. În cadrul
ședinței Grupului de Lucru ANP, reprezentanții Asociației
au promovat demersul cu privire la executarea Deciziei
Consiliului pentru Egalitate, prin care a fost constatată
existența unui tratament diferențiat între persoanele
arestate preventiv și persoanele condamnate, în partea
ce ține de posibilitatea de a beneficia de măsurile de
protecție aplicabile persoanelor condamnate care suferă
de boli grave. În rezultatul acestei activități, ANP, în
colaborare cu Promo-LEX, au elaborat un proiect de lege
de modificare a cadrului normativ la aplicarea măsurii
preventive - arestul, potrivit art.176 CPP al RM, instanța
de judecată va fi obligată să aprecieze și să motiveze dacă
măsura preventivă este proporțională cu circumstanțele
individuale ale cauzei penale, inclusiv „starea de
sănătate”; reprezentarea în instanță a 15 cazuri cu privire
la mecanismul compensatoriu pentru condițiile precare de
detenție și asistență medicală; monitorizarea și evaluarea
implementării mecanismului național compensatoriu
pentru condiții precare de detenție;acordarea asistenței
juridice, reprezentarea în instanță pe dosare privind
investigarea ineficientă a plângerilor pe cauze de
tortură, tratamente inumane, degradante, decese
în condiții suspecte, inclusiv în custodia statului; în
perioada de referință au fost depuse și preluate 2 cauze
noi la CtEDO; monitorizarea și promovarea executării
deciziilor CtEDO pe cauzele din regiunea transnistreană.
Promo-LEX a transmis un demers oficial Președintelui
Republicii Moldova cu referire la obligația executării
de către Federația Rusă a hotărârilor CtEDO în dosarul
„școlilor din regiunea transnistreană”, în contextul vizitei
Președintelui în Federația Rusă. Scopul demersului este
de a pune presiune pe instituția prezidențială în vederea
urgentării executării celor 3 hotărâri CtEDO în „dosarul
școlilor”.

În același timp, Asociația Promo-LEX a desfășurat mai
multe activități de informare cu genericul „Familiile
creează tradiții, nu tradițiile creează familii”, pentru a
explica complexitatea conceptului de familie. În contextul
caracterului politizat al CMF-ului, organizația a încercat
să echilibreze discursul public, pentru a reduce nivelul de
intoleranță manifestat public față de alte tipuri de familii
existente și a diminua din volumul discursului instigator
la discriminare și ură susținut de către unii actori publici.
Membrii echipei au discutat cu mass-media, au acordat
interviuri, au participat la emisiuni TV și au vorbit despre
conceptul mistic de familie tradițională, CMF și realitatea
din Republica Moldova. De asemenea, au fost elaborate
câteva infografice explicative la același subiect.
Prin intermediul activităților realizate, organizația a
reușit să aducă în atenția publicului și a autorităților
relevante problema discursului de ură și instigare la
discriminare în spațiul public și mass-media, inclusiv în
cadrul alegerilor. În rezultat, Oficiul Avocatului Poporului,
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și
Asigurării Egalității și Agenția de Relații Interetnice au
lansat o declarație comună cu privire la desfășurarea
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Program Regional pentru Abilitarea
Juridică a Populației – Legal Empowerment Network Strategies (LENS)

ale grupurilor sociale vulnerabile, prin extinderea
serviciilor de asistență juridică primară acestor grupuri.
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul
pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. În cadrul
procesului de implementare, de asemenea, am colaborat
cu Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale și Familiei, societatea civilă și cu
comunitatea avocaților.

În perioada 2016-2019, Fundația Soros-Moldova a
fost parte a inițiativei Fundațiilor pentru o Societate
Deschisă: Programul Regional pentru Abilitarea Juridică
a populației. Scopul acestui program a fost intensificarea
eforturilor de instituționalizare, promovare și extindere
a serviciilor de asistență juridică primară și a celor
de înzestrare a populației cu deprinderi și cunoștințe
juridice. LENS a fost implementat simultan în 13 Fundații
naționale: Africa de Sud, Albania, Indonezia, Iordania,
Kenya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan,
Sierra Leone, Ucraina și Statele Unite ale Americii și 2
Programe tematice ale Fundațiilor pentru o Societate
Deschisă: Programul Sănătate Publică și Programul
pentru Inițiative Juridice.

În cei patru ani de activitate a proiectului am obținut mai
multe rezultate importante printre care a fost elaborată
„Foaia de Parcurs: consolidarea profesiei de para-jurist în
cadrul sistemului național de asistență juridică primară
garantată de stat”. Rezultatele acestei cercetări au stat la
baza strategiei de advocacy pentru a îmbunătăți cadrul
juridic care reglementează activitatea para-juriștilor.
Studiul a scos în evidență problemele de sistem, precum
și lacunele din legislație. Autorii au analizat în ce măsură
actualul sistem răspunde necesităților de abilitare juridică
a populației, în special a celor mai vulnerabile grupuri
sociale. Și cel mai important, cercetarea a identificat
ariile majore de intervenție în vederea îmbunătățirii
sistemului de acordare a serviciilor juridice primare prin
intermediul rețelei de para-juriști și a stabilit pași concreți
pentru consolidarea statutului para-juriștilor.

Fundația Soros-Moldova prin activitățile implementate
de departamentul Justiție și Drepturile Omului și-a
propus să dezvolte și să implementeze politici și practici
de abilitare juridică, ce răspund necesităților juridice

Parajuriștii din Moldova, Ucraina, Kârgâztan și Albania
învață să lucreze împreună
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Primarul satului Gribova povestește participanților din Moldova, Ucraina,
Kârgâztan și Albania despre colaborarea dintre administrația locală,
parajuristul din comunitate și mediatorii comunitari din comunitatea romă

Datorită activității Grupului de Lucru inter-instituțional
creat de Ministerul Justiției pentru examinarea și
elaborarea proiectelor de acte normative pentru
îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ privind
asistența juridică primară garantată de stat, la 14.02.2018
a fost modificat Clasificatorul ocupațiilor din republica
Moldova, astfel încât activitatea para-juriștilor să fie
recunoscută în calitate de ocupație oficială.

sunt drepturile pacienților, drepturile salariaților, despre
condițiile de concediere, creditele de micro-finanțare,
care este scopul contractului de donație, cum întocmim
corect un contract de arendă în agricultură, cum trecem
frontiera cu copii minori etc.
Pe parcursul anului 2019 a fost testată funcționarea
mecanismul de organizare comunitară. Cinci para-juriști
au desfășurat acțiuni practice de organizare comunitară
în localitățile unde activează. În cadrul acestei inițiative
au fost realizate 521 de contacte cu oamenii care au
participat la activitatea „din ușă în ușă”, au fost identificate
15 probleme locale, au fost create 4 ședințe de lucru,
au fost elaborate și expediate 9 petiții către autoritățile
publice. Tot în 2019, ANPM a desfășurat primul Forum al
para-juriștilor din Republica Moldova. Pentru prima dată
rețeaua de para-juriști a avut ocazia să se adune pentru
a-și împărtăși experiențele, lecțiile învățate, să discute
despre oportunitățile de colaborare cu alte instituții:
Inspectoratul Național de Probațiune, Centrul Național
Anticorupție și cu donatorii de ramură despre necesitățile
de dezvoltare ale para-juriștilor. Forumul le-a mai oferit
oportunitatea para-juriștilor să aibă un dialog deschis cu
CNAJGS despre provocările cu care se confruntă rețeaua
de para-juriști în activitatea lor.

Fundația Soros-Moldova a contribuit la elaborarea Planului
Național de acțiune în domeniul Drepturilor Omului 20182022, Planului de acțiuni pentru o Guvernare Deschisă
2019-2020. DJDO a susținut crearea Asociației Naționale
a Para-juriștilor din Republica Moldova. Organizația a
fost constituită în 2017. De la constituirea sa, ANPM nu
și-a întrerupt activitatea. Unul din obiectivele de bază
ale Asociației este promovarea serviciilor de asistență
juridică primară acordate de para-juriști. Au fost realizate
mai multe acțiuni de promovare, care s-au desfășurat în
parteneriat cu CNAJGS. Au fost realizate un șir de emisiuni
radio/TV atât la nivel local, cât și la nivel național, pentru
a informa populația despre serviciile care pot fi prestate
de para-juriști. Spațiul de emisie a fost utilizat și pentru a
educa juridic populația cu privire la diferite subiecte: care
sunt condițiile pentru accesarea ajutorului social, care
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Fundația Soros-Moldova a susținut Uniunea pentru
Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor în pilotarea
unui serviciu nou de asistență juridică primară pentru
grupuri vulnerabile specifice: consumatorii de droguri,
lucrătorii sexului comercial, persoanele care trăiesc cu
HIV/SIDA, comunitatea LGTBQ+. Rețeaua de para-juriști
specializați și-a început activitatea la 01 martie 2018.
În perioada martie 2018 - decembrie 2019, rețeaua
de para-juriști specializați s-a implicat în organizarea a
31 de acțiuni publice pentru promovarea drepturilor
grupurilor vulnerabile și au acordat 3273 de consultații
juridice primare grupurilor vulnerabile. Cele mai multe
întrebări s-au referit la următoarele situații: infracțiunea
și răspunderea penală, protecția socială și ocrotirea
sănătății, reținerea/arestul, dreptul familiei, măsuri
de constrângere din partea poliției, violența în familie,
discriminarea, dreptul muncii. 209 cazuri au fost
direcționate către avocații publici, Oficiile Teritoriale
CNAJGS, avocații de la Promo-LEX. Para-juriștii specializați
au organizat 122 de lecții publice pentru 904 membri ai
comunităților vulnerabile. Cele mai solicitate subiecte
au fost: drepturile omului, accesul la justiție, accesul
la serviciile de asistență socială, reținerea/arestul,
egalitatea de gen, violența față de femeile lucrătoare
sexuale, credite și datorii, dreptul la sănătate.

Cu suportul Fundației Soros-Moldova a fost dezvoltată
platforma de management de caz și colectare de date cu
care operează CNAJGS. Utilizând sistemul Informațional
Automatizat de evidență a datelor statistice, a fost
dezvoltat un modul nou care reflectă activitatea parajuriștilor: rapoartele lunare și trimestriale de activitate,
formularele de monitorizare și evaluare. Para-juriștii au
început să utilizeze acest sistem, începând cu toamna
anului 2017. Datele statistice sunt generate automat și
sunt disponibile pentru publicul larg în regim online.
Un alt proiect de succes, susținut de Fundația SorosMoldova, a fost platforma online yavo.md. Proiectul
a fost creat și gestionat de Biroul Asociat de Avocați
„Țurcan Cazac”. Este cea mai mare bază de date online,
disponibilă în Moldova, cu întrebări/răspunsuri de la
publicul larg către comunitatea juriștilor/avocaților –
16,591 răspunsuri oferite în mod gratuit de o comunitate
de 246 de juriști/avocați/para-juriști/mediatori și alți
profesioniști din domeniu. Utilizatorii de bază sunt din
Republica Moldova - 74%, 26% fiind din diasporă. Datele
statistice ne arată că utilizatorii din Moldova, Rusia și
Spania stau în mediu câte 3+ minute pe site. Moldovenii
din Europa de Vest (Franța, Germania, UK, etc.) stau în
mediu câte 2+ minute pe yavo.md. Cel mai mult timp 4+
minute stau moldovenii din Israel și Grecia. Platforma, de

Parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea
comunității locale, care acordă gratuit asistență juridică primară
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asemenea, oferă date statistice cu privire la necesitățile
juridice ale utilizatorilor platformei yavo. Ea a servit ca
model de succes pentru alte țări din cadrul programului
LENS. Colegii din Mongolia lucrează la o platformă
similară. Colegii din Albania deja au lansat o platformă
similară. Proiectul yAvo.md a fost recunoscut de către
rețeaua Globală PILnet ca un exemplu de bună practică.
yAvo.md a fost shortlisted pentru Premiul Local Pro
Bono Impact, care a fost oferit de PILnet Global Pro Bono
Forum în octombrie 2017.

sunt active în domeniul abilitării juridice. NAMATI a fost
impresionată de rezultatele pozitive ale Cursului Regional
de Abilitare Juridică organizat în Moldova și acum rețeaua
încearcă să dezvolte inițiative similare pentru America
Latină și Asia.
În general, activitatea para-juriștilor este una relativ
nouă pentru Republica Moldova, sunt încă foarte multe
persoane care nu sunt informate despre existența
serviciilor de asistență juridică primară, de care pot
beneficia gratis, prin intermediul rețelei de para-juriști. În
acest context, pe parcursul anului 2019 a fost desfășurată
o campanie națională de informare a populației despre
existența acestor servicii. Prin intermediul campaniei,
publicul-țintă a fost instruit cum poate accesa serviciile
para-juriștilor, care sunt beneficiile acestor servicii și au
fost îndemnați să acționeze, pentru a se adresa parajuristului, atunci când au nevoie de asistență juridică
primară. În rezultat, au fost elaborate spoturi video în
limba română și limba rusă și spoturi audio. Campania
a reușit să ajungă la 815.285 persoane cu vârsta de
20-50 ani, din zonele rurale. Ca urmare a campaniei
desfășurate, para-juriștii ne-au comunicat că au început
să fie contactați mai des, inclusiv de persoane din
localitățile vecine. Conform raportului de activitate al
CNAJGS pentru 2019, volumul asistenței juridice primare
acordate în anul 2019 a crescut cu 11% față de anul 2018.

La nivel internațional, am avut ocazia să promovăm
dreptul de acces la justiție prin intermediul mecanismelor
ONU:
- În 2016, Fundația Soros-Moldova a susținut Grupul
Resursă în domeniul Drepturilor Omului, ca să elaboreze
un raport alternativ pe țară pentru Evaluarea Periodică
Universală (UPR). Unul din subiectele acestui raport se
referă la dreptul la asistența juridică garantată de stat și
abilitarea juridică.
- În 2019, UORN a lucrat împreună cu Asociația PromoLEX pentru a pregăti un raport alternativ pe țară pentru
Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva
Femeilor (CEDAW), cu privire la situația femeilor care
consumă droguri, lucrătoarelor sexuale și femeilor care
sunt private de libertate în instituțiile penitenciare din
Moldova.
- În 2019, ANPM a elaborat un raport alternativ pe țară
pentru Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării
împotriva Femeilor, privind respectarea drepturilor
femeilor din mediul rural la educație și muncă.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației
Soros-Moldova a susținut crearea serviciilor de asistență
juridică primară în Republica Moldova și a contribuit la
dezvoltarea cadrului instituțional, creșterea capacităților
profesionale a para-juriștilor, extinderea serviciilor către
grupurile vulnerabile și promovarea acestor servicii
pe întreg teritoriu țării. Activitatea para-juriștilor în
Republica Moldova este orientată spre trei scopuri
principale: instruirea comunităților în privința drepturilor
lor și a mijloacelor prin care le pot revendica; asigurarea
asistenței juridice primare; facilitarea implicării membrilor
comunității în procesele decizionale și în activitățile de
interes comun. Modelul dezvoltat de Republica Moldova
a fost studiat pentru a fi replicat de colegii din Mongolia,
Albania, Macedonia, Africa de Sud, Ucraina, Tadjikistan
și reprezintă interes și pentru alte state din regiune.
De la crearea serviciilor de asistență juridică primară în
Republica Moldova, 54 326 cetățeni au beneficiat de
serviciile acordate de para-juriști. Susținerea rețelei de
para-juriști și extinderea acesteia, inclusiv către grupurile
vulnerabile, este o măsură importantă pentru a crește
nivelul de acces la justiție.

În luna iulie 2019, Departamentul Justiție și Drepturile
Omului al Fundației Soros-Moldova, în parteneriat cu
Programul Drepturile Omului și Justiție al Fundația
Internațională Renaissance din și Rețeaua Globală în
domeniul Abilitării Juridice - NAMATI, a organizat primul
Curs Regional de Liderism în domeniul Abilitării Juridice
pentru 24 de para-juriștii din Moldova, Ucraina, Albania
și Kârgâzstan. Cursul a avut un mare succes. 100%
participanți au menționat că acest curs a fost util și foarte
util, ei au reușit să achiziționeze abilități noi, mulți dintre
ei au înțeles necesitatea instituționalizării serviciilor parajuridice și unii dintre ei am menționat că și-au dezvoltat o
viziune clară cu privire la care sunt pașii următori pe care
trebuie să-i urmeze după finalizarea cursului. Programul
a servit drept o platformă excelentă pentru construirea
de poduri și stabilirea unor premise pentru oportunități
noi de colaborare dintre țările participante la curs. Parajuriștii au beneficiat atât de sesiuni teoretice, cât și de
activități de consolidare de echipă și vizite de studiu la
câteva instituții/organizații din Republica Moldova care
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Acronime
ADEPT - Asociația pentru Democrație Participativă din
Moldova
ANI - Autoritatea Națională de Integritate
API - Asociația Presei Independente
APL - Administrația Publică Locală
CAJPD - Centrul de Asistență Juridică a persoanelor cu
Dizabilități
CDPD - Centrul de Drept al Persoanelor cu Dizabilități
CE - Consiliul Elevilor
CI - Consiliul de Integritate

CIJM - Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova
CMC - Consiliul Municipal Chișinău
CPR - Centru de Politici și Reforme
ESP - Programul de Sprijinire a Educației
IPP - Institutul de Politici Publice din Moldova
OSF - Fundațiile pentru o Societate Deschisă
MAI - Ministerul Afacerilor Interne
PISA - Programul International de Evaluare a Elevilor
UTAG - Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia
ÎMM - Întreprinderile Mici și Mijlocii

Viziune
Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova are scopul să sporească transparența, responsabilitatea
și eficiența sistemului guvernamental, în conformitate cu agenda Europeană.
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Context
Anul 2019 a fost marcat de un șir de evenimente care
au influențat direct buna guvernare în Republica
Moldova. Schimbările politice din luna iunie au schimbat
interacțiunea societății civile cu autoritățile publice, dar
și au produs o serie de oportunități noi.

al FSM și-a continuat eforturile , bazându-se pe cele
două concepte prevăzute în Strategia Fundației pentru
perioada2019-2022:
- Promovarea responsabilizării, transparenței și integrității
pentru a contesta corupția și
managementul ineficient la nivel local și central;
- Îmbunătățirea guvernanței prin participarea cetățenilor
în inițiative comunitare și a experților
în procesele de reforme sectoriale.

De asemenea, anul 2019 a fost marcat de două procese
electorale - alegerile parlamentare din februarie,
organizate pentru prima data în baza sistemului electoral
mixt și alegerile locale generale din toamnă.
Schimbarea guvernului din luna noiembrie a dus la o
nouă rundă de incertitudini. Aceste evenimente au
avut un impact asupra rezultatelor proiectelor inițiate
de Fundația Soros-Moldova pentru că atenția publică a
fost concentrată pe evenimente politice, iar instituțiile
statului, la toate nivelele, activau într-un cadru de
incertitudine.

Pentru a-și atinge obiectivele, Departamentul Buna
Guvernare a susținut organizațiile nonguvernamentale
care investighează cauzele corupției și metodele de
combatere a acestora. Au fost susținute, de asemenea,
inițiativele de organizare comunitară și fortificare a
participării civice la nivel local.
Un proiect separat a fost implementat în domeniul
educației.

În aceste circumstanțe, Departamentul Buna Guvernare

Școala de vară pentru membrii euCRESC
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Promovarea responsabilizării,
transparenței și a integrității pentru a
contesta corupția și managementul
ineficient la nivel local și central

Cursul a trezit un interes din partea mediului de afaceri AmCham Moldova a delegat unul dintre experții săi, care
a ținut o lecție publică la subiectul integrității în sectorul
privat, cu studii de caz la nivel național. Cu declarații
similare de suport au venit și membrii Asociației
Investitorilor Străini, și Asociația Business-ului European
din Moldova.

Promovarea responsabilității și contestarea actelor de
corupție sunt unele din prioritățile de bază ale Fundației
Soros-Moldova. Proiectele susținute au urmărit să
informeze și să stimuleze implicarea cetățenilor. Pentru
crearea unei mișcări mai energice de susținere socială
a inițiativelor anticorupție, organizațiile partenere ale
Fundației au încurajat cetățenii să se implice direct în
campaniile publice, prin raportarea cazurilor de corupție
sau situațiilor favorabile corupției.

Experiența internațională privind combaterea și
prevenirea corupției a fost integrată în cadrul cursului prin
organizarea lecțiilor publice. La prima lecție publică a fost
invitat Andrei Nistor, șeful Diviziei de control și prevenire
din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul
Ministerului de Afaceri Interne al României. Prezentarea
lui Andrei Nistor s-a axat pe subiecte ce țin de testarea
integrității profesionale a personalului MAI. Autorul a
descris trei studii de caz, a proceselor de anchetă, cât și
a principalelor rezultate obținute în activitatea Direcției
Generale Anticorupție (MAI, România). La a doua lecție
publică a fost invitat Cristi Danileț, judecător din Romania,
care a vorbit despre integritatea din sectorul justiției, o
condiție a statului de drept.

Implicarea civică a cetățenilor pornește și de la o educație
corespunzătoare. Astfel, în cadrul unui parteneriat
trilateral dintre Fundația Soros-Moldova, Centrul Analitic
Independent „Expert Grup” și Academia de Studii
Economice a fost elaborat și lansat primul curs universitar
care vizează subiectul anti-corupție și buna guvernare. Un
alt partener important, în cadrul acestui proiect, a fost și
Centrul Național Anticorupție care a oferit expertiză în
cadrul lecțiilor dar și studii de caz.

Un alt proiect implementat de Fundația Soros-Moldova,
în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert
Grup”, a vizat transparența autorităților publice în
domeniul resurselor naturale. Experții au inițiat un proces
de analiză a procesului de administrare a resurselor
naturale în Republica Moldova.

Scopul cursului este să crească nivelul de informare,
dar și capacitarea studenților, jurnaliștilor și liderilor de
opinie cu privire la fenomenul corupției, a măsurilor
de diminuare a riscurilor și consecințelor corupției în
toate sectoarele economiei. Cursul universitar, aflat la
etapa de pilotare, este predat unui grup de 26 persoane,
selectați în baza unui concurs public, deschis studenților
din toate universitățile din Moldova, precum și altor
persoane interesate: jurnaliști, lideri de opinie și tineri
profesioniști. Datorită parteneriatului cu ASEM, cursul a
fost înregistrat oficial , astfel studenții vor primi la final 5
credite transferabile.

Extragerea resurselor naturale este un domeniu, până
acum, puțin cercetat în Republica Moldova, iar lipsa
datelor veridice cu privire la exploatarea resurselor
naturale confirmă acest lucru. Analizele inițiate de către
„Expert Grup” au scos la iveală o lipsă de coordonare
între autoritățile publice, ratare profiturilor la bugetul de
stat și o lipsă de date care să ofere o imagine clară despre
numărul punctelor de extracție, capacitatea lor, impactul

În semestrul I, au fost predate 42 de ore academice pentru
livrarea primelor 4 module: 1) Aspecte introductive
privind anti-corupția și politicile de integritate în
domeniul public; 2) Integritatea în sectoarele privat și
public: prevederile Legii privind integritatea și aplicarea
acesteia în instituțiile publice, companii și bănci, pe
baza celor mai bune practici internaționale relevante;
3) Corupția și spălarea banilor: prevederile Legii privind
combaterea spălării banilor, aplicarea acesteia în instituții
publice, companii și bănci, pe baza celor mai bune practici
internaționale; 4) Buna guvernare și politici anticorupție
în industria bancară.

Platforma de discuții: Afaceri și corupție: probleme,
percepții și soluții
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asupra mediului, dar și o monitorizare clară a respectării
normelor prevăzute de legislația existentă.

coruperea alegătorilor online.
În cadrul proiectului, au fost organizate evenimente
regionale cu reprezentanți a peste 50 de ÎMM-uri din
Chișinău, Soroca, Bălți, Ștefan Vodă, Comrat și Cahul,
pentru identificarea principalelor probleme în relațiile
cu instituțiile statului, care alimentează corupția. Fiecare
participant a fost rugat să completeze un chestionar
privind percepția fenomenului corupției în rândul
antreprenorilor, informație care a stat la baza studiului
„Corupția și Întreprinderile Mici și Mijlocii: impact și
percepție.” Studiul a evidențiat impactul negativ al
corupției asupra dezvoltării Întreprinderilor Mici și
Mijlocii în Republica Moldova. Corupția influențează atât
direct, prin presiunea financiară, administrativă și cea a
riscurilor operării unei afaceri într-un mediu nefavorabil,
cât și indirect, sub forma unor bariere primordial apărute
și menținute datorită nivelului înalt de corupție: lipsa
forței de muncă, economia tenebră, concurența neloială,
sistemul judecătoresc ineficient, accesul limitat la
finanțare. Studiul vine cu o serie de recomandări care se
referă la intensificarea luptei împotriva corupției în toate
domeniile și la orice nivel: reforma justiției, asigurarea
concurenței loiale, lupta cu economia tenebră, reforma
administrației publice etc. De asemenea, statul trebuie să
conștientizeze influența negativă pe care o are corupția
asupra sectorului ÎMM și să includă acțiuni de luptă cu
corupția în strategia de dezvoltare a sectorului.

În scopul creșterii transparenței procesului de extracție,
echipa Expert Grup a elaborat o Hartă a Resurselor
Minerale ale Republicii Moldova pe care sunt indicate
informațiile acumulate din mai multe surse, privind
carierele de extracție existente, autorizate și cele
neautorizate. Procesul colectării datelor, analiza și
confirmarea la fața locului a fost îngreunat din motive
birocratice. Astfel, la finele anului 2019 harta este în
proces de definitivare. Din lipsa unor surse veridice de
date procesul de elaborare și prezentare a analizelor
a fost îngreunat și nu a putut fi finalizat până la finele
anului 2019.
O altă inițiativă privind implicarea cetățenilor în campanii
anti-corupție, susținută de Fundația Soros-Moldova, a
fost proiectul „Educă. Implică. Împuternicește”, realizat
de Centrul de Politici și Reforme din Moldova. Echipa CPR
a identificat instituțiile și practicile corupte specifice și
le-a pus pe agenda publică pentru discuție. De asemenea,
a informat populația cu privire la tipurile de corupție,
care sunt costurile acestora pentru societate, precum și a
încurajat populația să acționeze împotriva corupției.
În cadrul proiectului au fost organizate întâlniri cu
cetățenii din Bălți, Cahul, Soroca, Nisporeni, Grozești
(Nisporeni) și Bilicenii Vechi (Soroca). În cadrul întâlnirilor,
publicul a fost încurajat să raporteze cazuri de corupție pe
platforma www.faracoruptie.md, dezvoltată cu suportul
Fundației . Cazurile raportate au fost atent analizate de
juriști, care ulterior au înaintat 30 de demersuri către
autorități pentru a solicita informație suplimentară, dar și
pentru a elucida circumstanțele care au facilitat corupția
în instituții vizate. În perioada anului 2019, peste 1000 de
persoane au fost informate despre posibilitatea raportării
pe pagina faracoruptie.md, iar comunicarea on-line a
ajuns la peste 7700 vizitatori unici pe pagină.

Mediul de afacere tinde să devină unul din actorii
principali în susținerea luptei contra corupției. În cadrul
iterației precedente a proiectului, a fost inițiată campania
„Zona Zero” prin care companiile au fost îndemnate săși declare activitatea liberă de corupție. În anul 2019,
Fundația, în parteneriat cu echipa CPR, a continuat
promovarea acestei campanii, prin elaborare de interviuri
cu companiile care sau alăturat inițiativei, îmbunătățirea
mesajelor și campaniilor publice, dar și elaborarea hărții
business-ului onest. De asemenea, a fost elaborat un ghid
de bune practici pentru antreprenorii care se confruntă
sau s-ar putea confrunta cu situații legate de controalele
abuzive, în speță cele organizate de Inspectoratul Fiscal.

Corupția și impunitatea celor cu problemele de
integritate a fost subiectul analizelor efectuate de echipa
CPR. Aceștia au elaborat și publicat analiza despre
îmbogățirea ilicită „Îmbogățirea ilicită-reformă eșuată”.
Studiul s-a axat pe deficiențele prevederilor legislației
privind îmbogățirea ilicită, au fost formulate și expediate
în adresa Parlamentului recomandări de amendare a
unor acte, inclusiv revizuirea a unei interpretări a Curții
Constituționale privind de îmbogățirea ilicită. În scopul
creșterii conștientizării problemei îmbogățirii ilicite, a fost
au fost elaborate materiale video, dar și un clip explicativ
cu îndemnul de a raporta cazurile legate de corupție sau

La finele anului 2019, inițiativa „Zona Zero” număra 23
de agenți economici. Interesul față de această campanie
este mare, fapt demonstrat de o mie de cetățeni
(utilizatori unici) ce au accesat site-ului zonazero.md, dar
și 400 de urmăritori ai paginii de Facebook a campaniei.
Implicarea mediului de afaceri rămâne o provocare, din
cauza criteriilor de eligibilitate, stabilite pentru campania
Zona Zero. În urma discuțiilor cu potențialii aderenți, am
constatat că mulți nu pot garanta că nu au oferit mită
unui funcționar pentru a-și continua afacerea. Aceste
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constatări au fost publicate în studiul privind impactul
corupției asupra întreprinderilor mici și mijlocii, ele au fost
discutate și în cadrul conferinței „Anticorr Conference:
comunitatea împotriva corupției”.
Integritatea în funcție publică
Promovarea transparenței și integrității autorităților
publice a fost asigurată prin susținerea activității unui
șir de proiecte, menite să monitorizeze atât demnitarii
publici, cât și candidații la funcția de deputat în cadrul
alegerilor parlamentare din februarie 2019, dar și
candidații la funcția primar în cadrul alegerilor locale
generale din toamna 2019.

Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, la un
eveniment organizat de molovacurata.md

reușit îmbunătățirea calității proiectului de lege privind
modificare unor legi în domeniul integrității elaborat de
ANI. Recomandările API asupra proiectului de lege au
fost acceptate de Ministerul Justiției.

În 2019, Fundația Soros-Moldova a susținut activitatea
Coaliției „Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat”,
creată de 4 organizații: Centrul de Analiză și Prevenire
a Corupției, Asociația Presei Independente, Asociația
pentru Democrație Participativă - ADEPT și Centrul
pentru Jurnaliști de Investigație.

Activitățile de advocacy au inclus și elaborarea Raportului
de monitorizare a eficienței sistemului național de
integritate și a activității ANI, care arată mai multe
deficiențe a acestui sector. Autorii raportului recomandă
revizuirea legislației și asigurarea unui nivel mai mare
de transparență în activitatea ANI. De asemenea, a fost
elaborat și prezentat cel de al doilea Studiu „Reacția
autorităților publice la faptele descrise de jurnaliștii de
investigație referitoare la integritatea persoanelor cu
funcții publice”. Acesta arată că investigațiile jurnalistice
scrise în ultimii doi ani, referitoare la integritatea
persoanelor cu funcții publice au fost, în mare parte,
ignorate de autoritățile care ar fi trebuit să reacționeze
prin controale sau verificări. Datorită celor două rapoarte
de monitorizare, dar și a studiului tematic, API a reușit să
sensibilizeze opinia publică aspra problemelor existente
privind integritatea în serviciul public.

Activitatea coaliției s-a axat pe analiza integrității a 600
de candidați la funcția de deputat și a 217 candidați la
alegerile locale 2019. Analizele au fost elaborate de API
și CIJM și publicate pe portalul MoldovaCurata.md și
anticorupție.md. Datorită acestui proiect cetățenii cu
drept de vot au fost informați mai bine despre potențialii
candidați la alegerile din 2019. Alte inițiative susține în
perioada alegerilor parlamentare sau axat pe colectarea
datelor despre toți concurenții electorali, analiza și
publicarea acestora pe portalul www.alegeri.md. Acest
portal, susținut de Fundație, datorită consecvenței și
documentării minuțioase, a devenit cea mai mare și de
încredere cronică a proceselor electorale din Republica
Moldova.

În suportul echipei de jurnaliști care a analizat integritatea
candidaților la funcții publice cât și al demnitarilor
publici, au fost implicați juriștii Centrului de Analiză și
Prevenire a Corupției. În această perioadă, juriștii CAPC
au expediat în adresa CEC și Procuraturii Anticorupție 6
sesizări cu privire la pretinsa corupere a alegătorilor. În
baza investigațiilor jurnalistice și altor informații publice,
inclusiv în rezultatul monitorizării profilurilor candidaților
au fost identificate 20 cazuri de presupusă încălcare a
regimului declarării averilor și intereselor, a conflictelor de
interese, a regimului interdicțiilor și incompatibilităților.

Un alt proiect a fost realizat de IDIS „Viitorul”, care
a monitorizat cauzele penale și administrative,
inițiate împotriva candidaților în perioada alegerilor
parlamentare. Echipa IDIS „Viitorul” a elaborat 3 rapoarte
de monitorizare care au fost publicate pe pagina viitorul.
org. Rapoartele au constatat utilizarea resurselor
administrative și aplicarea justiției selective, pentru a
pune presiune pe aleșii locali pentru a-i determina să
acționeze în interesele unui concurent electoral.
În cadrul unei alte inițiative, susținute de Fundația
Soros-Moldova, privind asigurarea integrității, echipa
portalului moldovacurata.md a editat şi a publicat un
număr mare de materiale jurnalistice privind activitatea
Agenției Naționale de Integritate. Datorită activităților de
advocacy desfășurate și a produselor media elaborate, am

Asigurarea integrității publice este un proces continuu.
Activitatea jurnaliștilor de investigație, dar și a juriștilor
a menținut subiectul integrității demnitarilor pe agenda
publică. Cu toate acestea, nivelul scăzut de integritate
rămâne o problemă actuală.
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Îmbunătățirea guvernanței prin
participarea cetățenilor în inițiativele
comunitare și a experților în
procesele de reforme sectoriale

- 8 persoane au preluat experiența de lucru a altor grupuri
de inițiativă din România.
O altă inițiativă, menită să susțină mobilizarea comunitară
a fost desfășurată în Chișinău. Fundația susține deja al
doilea an proiectul „Biroul de Organizare Comunitară”,
implementat de Asociația „Comunități Active pentru
Democrație Participativă”. Pe durata anului 2019, a
fost extinsă activitatea în cartierul Poșta Veche, prin
identificarea unor noi lideri comunitari care au desfășurat
activități cu grupurile sale de inițiativă, în cadrul campaniei
de plantare a pomilor. De asemenea, peste 50 de cetățeni
au fost implicați în activități de organizare comunitară în
cartierul Poșta Veche din Municipiul Chișinău.

Participarea civică este unul din punctele-cheie pentru o
democrație veritabilă. Asigurarea unui mediu favorabil
dezvoltării culturii participative, precum sporirea cererii
cetățenilor pentru transparență și responsabilitate din
partea autorităților, este o prioritate a Departamentului
Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.
În această direcție am susținut organizațiile societății
civile care implică cetățenii în soluționarea problemelor
comunității și cheamă autoritățile la dialog în vederea
îmbunătățirii practicilor de guvernare și sporirii
transparenței în relațiile cu cetățenii.

Informarea cetățenilor despre importanța implicării la
nivel local a fost asigurată prin continuarea publicării
ziarului „Poșta Veche”, o platformă de discuție a
problemelor comunității și construcția unei identități a
cartierului.

Proiectul „Participare la guvernarea locală prin Jurii
Cetățenești Locale”, aflat la a doua ediție realizat de către
Centrul Contact-Cahul este unul din aceste proiecte. Prin
intermediul proiectului au fost constituite patru Jurii
Cetățenești Locale care deja sunt un suport și, totodată,
un motor de mișcare pentru primăriile din: Crihana
Veche, Slobozia Mare, Giurgiulești din raionul Cahul și
Cociulia din raionul Cantemir. Administrațiile publice
locale din aceste localități au fost un partener pentru
grupurile locale. Un rezultat important al proiectului
este faptul că alți și cetățeni din localitate au înțeles că
doar unindu-și eforturile pot soluționa problemele care
îi vizează. Cetățenii au participat la conferința finală unde
sau prezentat bunele practici ale comunităților implicate
în proiect.

Datorită activității proiectului a fost elaborat conceptul
pentru amenajarea unui spațiu comunitar la Poșta Veche,
în parcul de pe strada Orheiului și au fost soluționate
două probleme comune în cartier cu participarea liderilor
comunitari. Aceste probleme țin de asigurarea securității
locuitorilor prin închiderea accesului automobilelor în
curtea blocurilor din strada Socoleni și instalarea coșurilor
de gunoi.
În anul 2019, Fundația a continuat parteneriatul
cu Asociația „Primăria Mea”, pentru monitorizarea
autorităților locale din Chișinău. Proiectul a contribuit
la transparentizarea activității autorităților municipale
prin monitorizarea a 18 ședințe CMC și 48 ședințe
ale serviciilor primăriei. Totodată am observat și o
îmbunătățire la capitolul transparență din partea
Primăriei, datorită publicării unui număr mai mare de
decizii, fapt constatat în cadrul „Raportului comparativ
de activitate a Consiliului Municipal Chișinău pentru
anii 2017-2018”. De asemenea, a crescut numărului
de locuitori ai Municipiului Chișinău informați despre
activitatea autorităților municipale prin intermediul
platformei Primăria MEA. Sintezele ședințelor CMC și
ale serviciilor primăriei sunt accesate în mediu de câte
150 de persoane lunar, iar newsletter-ele lunare sunt
accesate de peste 350 de cetățeni. Comunitatea virtuală
a celor care urmăresc activitatea proiectului a ajuns la
peste 8100 de urmăritori ai paginii de Facebook și peste
58 800 de vizitatori unici ai site-ului.

Rezultatele proiectului includ și:
- 25 persoane instruite și formate în domeniul organizării
comunitare prin intermediul trainingului TOT;
- 130 persoane, lideri formali și informali din 4 localități,
instruiți în domeniul organizării comunitare, capabili să
înțeleagă structura unui proces decizional, să întocmească
un plan de acțiuni în domeniul organizare comunitară și
să aplice cunoștințele acumulate în localitățile lor;
- 4 campanii de colectare de fonduri desfășurate, suma
totală: 121 719,51 lei;
- 4 probleme din 4 localități au fost soluționate prin
implicarea Juriilor Cetățenești Locale în procesul
decizional;
- 65 de voluntari din 4 localități au căpătat cunoștințe
și experiență în procesul decizional local, comunicare
cu factorii decizionali, informare, planificare, cercetare,
coordonare, negociere, presiune și monitorizare;

Un rezultat important al proiectului este identificarea
și contracararea practicilor care contravin principiilor
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transparenței și bunei guvernări. În iunie 2019, când
funcția de primar interimar a fost preluată de către
secretarul Consiliului Municipal, a fost interzis accesul
presei la întrunirile funcționarilor până la alegerile
locale, iar difuzarea online a ședințelor primăriei a
încetat pentru o perioadă de aproximativ 3 săptămâni.
Echipa Primăria Mea a inițiat o declarație publică privind
necesitatea asigurării accesului presei la ședințele
primăriei. Declarației s-au alăturat 17 organizații nonguvernamentale. Ulterior, împreună cu alte organizații
non-guvernamentale, s-a organizat un protest în fața
primăriei. În urmare, după o discuție cu primarul
interimar, transmisiunea în direct a ședințelor Primăriei
a fost reluată.

accesibilizarea municipiului Chișinău 2018-2019. Planul
conține priorități concrete pentru accesibilitate în diverse
sectoarele ale orașului, în legătură cu intersecțiile,
trotuarele, parcurile, instituțiile educaționale și de
sănătate, clădirile municipale. Planul a fost elaborat de
Platforma „Chișinăul Accesibil” și subdiviziunile primăriei
municipiului Chișinău. O problemă constatată în iterațiile
precedente ale proiectului este lipsa de cunoștințe
despre cum trebuie efectuate lucrările, cu respectarea
standardelor privind accesibilitatea pentru toți.
Organizațiile, parte a Platformei „Chișinăul Accesibil”,
cunosc necesitățile grupurilor cu mobilitate limitată,
au cunoștințe și experiență în aplicarea normativelor
naționale și standardelor ISO. Platforma a cooperat strâns
cu Direcția Transport și Căi de Comunicație, Direcția
Locativ Comunală și Amenajare, ÎM „Spații Verzi”.

Interesul cetățenilor și succesul obținut de echipa
proiectului în creșterea transparenței autorităților
municipale, a dus la extinderea proiectului în orașele
Durlești și Codru ale Municipiului Chișinău. Aceste
localități au fost selectate în baza activităților anterioare
care sau desfășurat în aceste suburbii și care au ajutat
la formarea unor comunități de oameni interesați în
soluționarea problemelor locale.

Rezultate proiectului includ și
- 6 ateliere de participare organizate cu implicarea
utilizatorilor (inclusiv cetățenilor de la Poșta Veche ),
sectorului privat, servicii municipale și instituții publice
vizate și a experților
- 170 de cetățeni implicați în diverse activități de
organizare comunitară în cadrul proiectului
- 650 de utilizatori pe grup și pagina Facebook „Chișinăul
Accesibil”
- Raport realizat privind monitorizarea utilizării resurselor
Bugetului Municipal 2018 în domeniul accesibilității
spațiului public.

Asigurarea accesului egal a cetățenilor la serviciile
publice, dar și participarea acestora în viața cotidiană
este importantă. Fundația Soros-Moldova a continuat
și în 2019 susținerea proiectului „Chișinăul accesibil”. În
cadrul acestei inițiative a fost stabilită o practică pozitivă
de elaborare și aprobare unui Plan de acțiuni pentru

Ședință a subdiviziunilor Primăriei Chișinău,
cu participarea presei și publicului
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rămâne și dezideratul de valorificare a potențialului
parteneriatelor
școală-părinți-comunitate,
astfel
asigurându-se o comunicare și interacțiune eficientă
dintre toți actorii interesați, fie aducând comunitatea
mai aproape de preocupările instituției educaționale, fie
facilitând implicarea școlii în soluționarea problemelor
din mediul comunitar.

Proiect de sprijinire al Educației
Proiectul de Sprijinire a Educației (în continuare Proiectul
Educațional), implementat în cadrul Departamentului
Buna Guvernare, este o inițiativă comună a Fundației
Soros-Moldova și a Programului de Sprijinire a Educației
al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Scopul
principal al acestui proiect constă în promovarea bunei
guvernanțe în domeniul educației prin îmbunătățirea
și eficientizarea politicilor educaționale, mobilizarea și
implicarea societății civile și actorilor educaționali în
sprijinul reformelor din domeniu, prin monitorizarea și
impulsionarea acestora.

Astfel, inițiativele implementate au contribuit la o
creștere a nivelului de conștientizare de către cadrele
didactice și de conducere, de către părinți și reprezentanții
administrațiilor publice locale din consiliile de
administrație a școlilor a importanței implicării părinților,
elevilor și comunităților în guvernarea instituțiilor de
învățământ. În același timp, școala poate deveni un spațiu
de experimentare a modalităților de implicare a elevilor
în procesul de luare a deciziilor, facilitând dezvoltarea
la elevi a abilităților de comunicare, gândire critică și
creativă, de creștere a potențialului lor de a deveni lideri,
de ai deprinde să-și exprime ideile legate de problemele
comunităților, atât în cadrul școlii cât și în afară. Modelul
participativ de alegere a Consiliilor Elevilor, elaborat și
testat în cadrul unui proiect multianual demonstrează
beneficiile pe care le pot obține elevii angajați activ
în viața școlii, dar și instituțiile educaționale, care au
devenit mai receptive la propunerile și cerințele elevilor,
influențând și configurând împreună climatul școlar.

Participarea actorilor educaționali și a reprezentanților
societății civile în procesul de guvernanță democratică
a fost realizată prin sprijinirea organizațiilor-partenere,
active în domeniul educației, cu experiență atât în
eficientizarea politicilor educaționale, cât și în mobilizarea
comunităților la „firul ierbii”.
În 2019, demersul în sprijinul unei educații de calitate a
fost în continuare o prioritate a Proiectului Educațional
al Fundației Soros-Moldova. Orice transformări și bune
intenții ale autorităților nu-și pot atinge scopul dacă
acestea nu sunt înțelese, acceptate și sprijinite de
acei beneficiari cărora le sunt adresate. În domeniul
reformării sistemului educațional această prerogativă
este indispensabilă, deoarece schimbările care se impun,
fără sprijinul și înțelegerea din partea beneficiarilor direcți
și indirecți ai educației, au puține șanse să se soldeze cu
succes.

Proiectul Educațional a contribuit și la creșterea
expertizei în domeniul elaborării unor politici în educație,
fundamentate științific și bazate pe date relevante, pentru
ca intervențiile asumate de autorități să se adreseze
vulnerabilităților identificate și nu celora de suprafață.
În acest scop au fost acordate burse tinerilor cercetători,
selectați în bază de concurs, pentru elaborarea unor
proiecte de cercetare în domeniul politicilor educaționale,
realizate în baza datelor PISA 2018, o resursă practic
nevalorificată până acum.

Deși este susținută și încurajată de autorități, participarea
părinților și a comunităților în guvernarea instituțiilor de
învățământ general este privită mai mult ca o metodă de
susținere materială a școlilor și, mai puțin, ca o implicare
efectivă a acestora în luarea unor decizii importante
referitoare la proiectarea ofertelor educaționale ale
școlilor, evaluarea calității procesului de predareînvățare-evaluare sau evaluarea activității profesionale
a cadrelor didactice și de conducere. Având așteptări
destul de mari de la sistemul de învățământ, mulți părinți
nu depun eforturi pentru a-și realiza așteptările în cauză
printr-o participare mai activă în educarea propriilor copii
și în viața școlii. Se impune atât necesitatea implementării
unor politici de pedagogizare a părinților, cât și atragerea
celor mai activi părinți în organele consultative și de
conducere ale instituțiilor de învățământ, consultarea
opiniei părinților din toate grupurile sociale defavorizate
și promovarea intereselor lor legitime în cadrul organelor
locale și centrale de specialitate. La fel de important

De asemenea, a fost sprijinită implicarea comunității
experților în identificarea punctelor nevralgice din
sistemul educațional și propunerea de soluții împărtășite
în spațiul public, contribuind la creșterea responsabilității

Platforma COMpEC, întâlnire cu reprezentanții business-ului
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de implicare efectivă în guvernanța educației în scopul
promovării valorilor unui învățământ de calitate, deschis,
bazat pe meritocrație, performanță și incluziune. Drept
urmare a activităților implementate, a fost:
- desfășurată o cercetare sociologică reprezentativă
la nivel național privind guvernanța participativă
a învățământului general „Participarea părinților
și a reprezentanților comunităților în guvernarea
învățământului general” prezentată și diseminată în
spațiul public;
- elaborate două sinteze de politici educaționale privind
eficientizarea parteneriatelor școlare, examinânduse intențiile declarate și acțiunile propriu-zise ale
autorităților în consolidarea parteneriatelor școalăpărinți-comunitate: Curriculumul la decizia școlii:
modalități de implicare efectivă a părinților și a
reprezentanților societății civile; Implicarea părinților și
comunităților în guvernarea educației: de la intenții la
acțiuni;
- organizarea dezbaterilor publice în principalele zone
geografice ale țării cu implicarea autorităților locale din
domeniu, cadrelor didactice și manageriale, a părinților
și elevilor;
- pilotarea modelului de guvernare participativă a școlilor
în instituțiile selectate de învățământ;
promovarea viziunilor și recomandărilor societății civile
privind politicile educaționale și impactul acestora în
mass media, platformele online și rețelele de socializare.

Discuția publică „Imaginea profesorului în Moldova”,
Octombrie 2019

publice atât a factorilor de decizie, cât și a altor actori
sociali. Eforturile depuse în cadrul platformei societății
civile în sprijinul educației de calitate – COMpEC – au
contribuit la atragerea și implicarea actorilor interesați
în sprijinul unei educații relevante, creându-se un spațiu
favorabil pentru discutarea problemelor stringente
cu care se confruntă sistemul educațional, explorând
diverse metode de abordare: discuții publice, ateliere de
lucru, reflecții în grup, studii de caz etc. Au fost create
parteneriate de perspectivă cu Influencers Hub Moldova,
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Consiliul
Rectorilor din Moldova, pentru identificarea unor
modalități de multiplicare a demersului în sprijinul unei
educații de calitate și racordarea procesului de învățare și
dezvoltare a competențelor la elevi la cerințele economiei
naționale.

În urma realizării proiectului a crescut semnificativ
nivelul de Implicare al beneficiarilor educației, în special
al elevilor și al părinților. Proiectul a mai contribuit
decisiv la orientarea mai multor documente de politici
educaționale: Curriculumul Național Dezvoltat 2019,
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial
și liceal, regulamentele privind evaluarea și notarea
rezultatelor învățării, metodologia de evaluare a cadrelor
didactice din învățământul general ș.a., la tendințele de
dezvoltare a învățământului modern, bazat pe implicare
și participare, pe consolidarea parteneriatelor școalăpărinți-comunitate.

Campania #ProfesoriCuImpact, realizată în spațiul
public și prin rețelele de socializare (care s-a bucurat de
peste 40 mii de vizualizări ), prin intermediul Asociației
„Influencers Hub”, a atras atenția opiniei publice asupra
imaginii și statutului cadrului didactic în societatea
moldovenească; situației precare a resurselor umane
din domeniul educațional; existenței unei crize de cadre
didactice în școli etc., servind drept o oportunitate de a
discuta despre soluții de depășire a acestor dificultăți.
Platforma COMpEC este deschisă în continuare pentru
a-i atrage pe cei care nu sunt indiferenți față de calitatea
educației și valorile promovate prin educație, deoarece
în incinta școlii se formează viziunile, deprinderile și
comportamentul tinerei generații.

În cadrul proiectului a fost elaborată o Strategie de
comunicare a rezultatelor proiectului, care demonstrează
valoarea adăugată a unui astfel de efort: 10 emisiuni
radio/ TV la Radio Europa Liberă, Publika TV și Moldova1;
4 clipuri video difuzate pe platforme online Diez (1.500
vizualizări), Unimedia (6.000), Facebook (peste 92,000),
pagina IPP (peste 64,000). Impactul campaniei s-a
manifestat prin creșterea numărului de reprezentanți
ai grupurilor-țintă care au avut posibilitatea să facă
cunoștință cu materialele proiectului și să-și expună

Valorificarea oportunităților de implicare efectivă a
părinților, comunităților și societății civile în guvernanța
educației
Prin intermediul proiectului, implementat de Institutul de
Politici Publice, cu susținerea Fundației Soros-Moldova,
am urmărit împuternicirea părinților, comunităților
locale și organizațiilor societății civile cu competențe
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opinia față de problemele legate de îmbunătățirea
guvernării participative a învățământului general:
calitatea curriculumului, conservatismul administrațiilor
școlare, lipsa unor mecanisme eficiente de
responsabilizare a instituțiilor de învățământ, pasivitatea
mai multor părinți. Totodată, în luările de atitudine,
vizitatorii materialelor online au înaintat propuneri de
îmbunătățire a calității educației: operaționalizarea
prevederilor Codului educației în aspectele ce țin de
parteneriatele școlare și rolul comunităților în viața școlii,
extinderea autoguvernării elevilor în domeniile ce țin de
competențele acestora.

Workshop for presenting the mini-projects developed by the community
teams, CATALACTICA Association

experienței și a bunelor practici de valorificare a
potențialului parteneriatelor în scopul creșterii calității
educației, percepute ca un bun al întregii comunități.

“… Se atestă o tendință pozitivă privind implicarea
părinților în procesul decizional al instituției de
învățământ general prin intermediul organelor colective
de conducere. Aceasta ar deveni și mai eficientă dacă
părinții ar fi mai des consultați în luarea de către școală
a deciziilor privind curriculumul opțional, organizarea
activităților extrașcolare, asigurarea stării de bine, a
sănătății și siguranței copiilor”

Proiectul a reușit să sensibilizeze autoritățile publice
locale în vederea creării de oportunități pentru luarea
deciziilor consensuale, susținerea educației la nivel local
și creșterea socio-performanței instituțiilor educaționale.
Modelele de acțiune implementate în cadrul proiectelor
socio-educaționale au asigurat realizarea dezideratelor:
- scenarii de intervenție adecvate realității socioeducaționale moldovenești, testate în realitate, ce pot fi
reproduse și în alte localități, cu precădere rurale
- metode și instrumente de atragere a persoanelor fără
autoritate formală, responsabile și capabile să organizeze
activități în susținerea școlii
- crearea mediului favorabil pentru activităţi în comun a
copiilor şi părinţilor, a persoanelor de diferite vârste sau
aparținând grupurilor defavorizate
- dezvoltarea de oportunități care permit comunităților
să valorifice potențialul locuitorilor, dar și a persoanelor
active plecate din localitate, dornice de a susține
educația, care să contribuie la prosperea comunităților
din care provin
- exercitarea influenței asupra culturii participării civice și
a implicării în procese democratice autentice a cetățenilor
de diferite vârste
- multiplicarea și transmiterea experienței și cunoașterii
„în lanț”: de la participant – la familia acestuia, apoi la
clasă, mahala, localitate etc.
- formarea convingerii că bunele condiţii de viaţă pot fi
create prin implicarea comunităţii.

Angela Cara, autoarea sintezei de politici educaționale
„Implicarea părinților și comunităților în guvernarea
educației: de la intenții la acțiuni”.
Capacitarea actorilor educaționali în vederea creșterii
potențialului parteneriatelor pentru susținerea
educației
Proiectul implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare
şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA a țintit
eforturile de completare și potențare a angajamentului
actorilor educaționali, în scopul soluționării unor
probleme reale de creștere a calității educației prin
valorificarea potențialului parteneriatelor educaționale.
Proiectele socio-educaționale au fost elaborate de
echipele de inițiativă din: Fîrlădeni, raionul Căușeni
(Asociația PRO FEMINA Fîrlădeni); Lupa Recea, raionul
Strășeni (Asociația Viitor Plus Lupa Recea); Sireți, raionul
Strășeni (Centrul de Educație, Comunicare, Dezvoltare
și Creativitate din Sireți); Făleștii Noi, raionul Fălești
(Asociația Părinților și Pedagogilor de la Gimnaziul Făleștii
Noi); Văsieni, raionul Telenești (Centrul de Asistență și
Intervenții Comunitare din Văsieni); Taraclia, raionul
Căușeni (Asociația Pedagogilor și Părinților „Speranța”
din Taraclia).

Rezultatele proiectului au avut impact semnificativ la
nivelul comunităților-participante, lărgind oportunitățile
de formare pentru tineri prin susținerea cercurilor pe
interese, deschise pentru un public divers. Elaborarea
resurselor cu caracter educational și utilizarea TIC in
păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale a impulsionat
comportamente pro-tradiţii în rândul elevilor, adulților,
grupurilor vulnerabile (Fîrlădeni). Concomitent, s-a

Activitățile implementate au contribuit la acoperirea
necesității de cunoaștere de către actorii educaționali a
formelor și metodelor moderne de depășire a dificultăților
de ordin socio-educațional ale comunităților, acumularea
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constatat că membrii activi ai echipelor locale se bucură
de autoritatea locuitorilor, la alegerile locale din 2019
unii dintre ei fiind aleși în calitate de consilieri (Sireți,
Taraclia), iar câțiva elevi din Făleștii Noi au devenit
membri ai Consiliului raional al tinerilor.

- 1100 elevi din instituțiile de învățământ au fost atrași
în activitățile proiectului, participând la întrunirile
regionale, atelierele de capacitare, la sesiunile școlii de
vară și lucrările conferinței finale
- 1350 elevi din cele cinci licee au participat la audierea
Raportului anual de activitate al CE, desfășurate în fiecare
școală
- Aproximativ 870 de elevi au fost intervievați, luând parte
la sondajul de studiere a nevoilor studenților realizat în
școli de membrii CE
- Aproximativ 2.000 elevi, angajați în alegerile pentru noua
componență a CE, au fost informați despre oportunitățile
implicării lor în procesul de luare a deciziilor la nivelul
școlii
- 65 participanți au luat parte la Conferința finală de la
Chișinău, care a întrunit noii membri ai CE aleși de curând,
mentorii, profesorii, directorii de școli, câțiva primari și
consilieri locali, reprezentanți ai Direcției Generale de
Educație din raioanele Drochia și Cahul
- Aproximativ 60 de profesori din instituțiile de învățământ
au fost informați și sensibilizați despre activitățile și
rezultatele proiectului.

Pe termen lung proiectul contribuie la formarea unei
generații de tineri determinați să facă ceva în propriul
beneficiu și, implicit, în beneficiul comunității; la depăşirea
stării de indiferenţă față de problemele localităţii;
conştientizarea forţei educative a comunităţii; formarea
unor comportamente proactive; dezvoltarea spiritului
de solidaritate și responsabilitate la nivel de comunitate;
creșterea interesului față de identitatea locală, resursele
și potențialul de dezvoltare a comunităților.
Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul
decizional
Această inițiativă este în anul doi de implementare și
se desfășoară în strânsă colaborare cu organizațiilepartenere - Centrul CONTACT-Cahul și Centrul de Resurse
pentru Tineri DACIA din Soroca, și este co-finanțată de
programele tematice PSE și Fondul Youth Exchange ale
FSD. Scopul proiectului constă în încurajarea participării
elevilor în procesul decizional la nivel de instituție,
abilitarea membrilor Consiliilor de elevi, a cadrelor
didactice și manageriale în vederea angajării lor în
crearea unui climat participativ în mediul școlar.

O schimbare semnificativă s-a produs în capacitatea
elevilor de a reflecta critic asupra activității CE. Acest
fapt le-a sporit înțelegerea cum să devină mai eficienți
și să aplice instrumentele însușite pentru ca să identifice
problemele din mediul școlar. Condițiile favorabile
pentru discuții create prin proiect au facilitat apariția
unor propuneri care au făcut activitatea CE mai vizibilă
și i-a învățat pe elevi să aprecieze puterea care le
aparține. Rezultatele alegerilor organizate pentru noile
CE au demonstrat că există o schimbare în percepțiile
și stereotipurile elevilor legate de apartenența la un
organ colectiv decizional. La demararea proiectului,
majoritatea elevilor considera că un elev cu un statut
dezavantajat sau comportament reticent și pasiv nu
poate performa bine sau contribui la îmbunătățirea
vieții școlare. În cadrul Conferinței finale de la Chișinău,
majoritatea participanților au exprimat părerea că, fiind
motivat și încurajat, orice elev, indiferent de reușita sau
proveniența sa socială, ar putea deveni un membru
valoros al comunității școlare și să reprezinte eficient
interesele elevilor în Consiliul de elevi.

Elevii din cele 5 instituții educaționale participante la
proiect au fost implicați în activități de formare, implicând
vechii și noii membri ai CE, aleși printr-un exercițiu
democratic, angajați direct în proiectarea vieții școlare.
Împuterniciți în domeniul comunicării, implicării și
conducerii, ei au fost pregătiți să se implice în organizarea
noilor alegeri ale Consiliului Elevilor, pledând pentru
caracterul reprezentativ al acestora. Fiind implicați în
diverse activități ce țin de rezolvarea problemelor legate
de nevoile, interesele și aspirațiile lor, tinerii au învățat
cum să evalueze rezultatele activităților desfășurate și să
identifice nevoile semenilor lor pentru a răspunde la ele
cât mai eficient. Școala de vară „euCRESC” a reunit actorii
principali ai acestei inițiative și a facilitat procesul de
experimentare de către elevi a unor studii de caz din viața
școlară într-un cadru informal, consolidând cunoștințele
pe care le-au dobândit prin intermediul atelierelor oferite
de experți.

Modelul testat privind organizarea alegerilor în CE ar putea
fi multiplicat la nivel național, procedura de constituire a
acestora fiind una democratică, care deschide ușa inclusiv
liderilor neformali pentru a-i implica în procesul de luare
a deciziilor la nivelul instituției educaționale. Un prim-pas
în schimbarea percepției despre rolul și menirea CE a fost
făcut, urmează în anul viitor să ne asigurăm că aceasta va
deveni o practică general acceptată.

Activitățile implementate în instituțiile-pilot s-au soldat
cu:
- 160 elevi au fost implicați direct în activitățile proiectului
în calitate de membri ai CE
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Proiecte operaționale
Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu fundațiile
naționale din Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Hertie
Schoold of Governance, în cadrul inițiativei regionale
„Action research, effective writing, visualization and
advocacy” implementează, al treilea an consecutiv,
proiectul „Public Policy Fellowship”. Proiectul prevede
oferirea de burse de cercetare pentru tinerii cercetători,
dar și capacitarea acestora.
În 2019 au fost selectați 4 bursieri care au lucrat la
elaborarea documente de politici cu recomandări clare și
fezabile în domeniile Urbanismului, Resurselor naturale,
Energeticii și Managementului proprietății publice.
Proiectul a contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor
și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor,
colectarea și analiza datelor, utilizarea metodelor
cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiză
a datelor statistice, elaborare a documentelor de politici
(rapoarte, propuneri de politici, note de politici, etc.)
precum și de desfășurare a campaniilor de advocacy
pentru promovarea documentelor de politici elaborate.

Experții participă la dezbateri pe marginea studiului „Securitatea energetică
a Republicii Moldova în contextul funcționării pieței concurențiale”

Moldova în contextul funcționării pieței concurențiale”.
La prezentarea studiului de politică publică au participat
reprezentanți ai instituțiilor statului, societatea civilă și
mediul academic. Lucrarea a oferit un șir de recomandări
pentru autoritățile publice privind creșterea transparenței
procesului de procurare a energiei electrice dar și
diversificarea surselor de achiziționare.

Printre principalele activități ale acestui proiect au fost:
instruirea bursierilor privind metodologiile de cercetare,
scrierea și efectuarea eficientă a studiilor comparative,
testarea ipotezelor, vizualizarea de date, în cadrul unui
training avansat oferit de Hertie School of Governance
din Berlin. Ulterior, profesorii au menținut contactul cu
bursierii pentru oferirea mentoratului în procesul de
scriere.

Ion Schidu, un alt bursieri, a lucrat la tema „Chișinău – un
oraș preocupat de confortul fiecărui locuitor? Cum poate
a fi organizată administrarea incluzivă a municipiului
Chișinău”. Această lucrare a fost prezentată primăriei
Municipiului Chișinău și Platformei Civice „Chișinăul
Accesibil”, care au decis preluarea mecanismului
recomandat în analiză de politică publică și aplicarea
acestuia în cadrul primăriei.

Constantin Borosan, unul dintre bursierii a finalizat cu
succes cercetarea „Securitatea energetică a Republicii

Sanda Sandu, a cercetat domeniul resurselor naturale și
contextul care facilitează corupția în domeniu. Lucrarea
„Costul corupției în extragerea Resurselor Naturale în
Republica Moldova” reprezintă o continuare a eforturilor
Fundației Soros-Moldova de creștere a transparenței în
managementul resurselor naturale.
Proiectul „Public Policy Felowship” nu doar capacitează
tinerii cercetători din Republica Moldova, dar și facilitează
procesul de identificare a soluțiilor pentru problemele
stringente ale societății, în baza analizei datelor. Fundația
va continua implementarea acestui proiect și va extinde
domeniile prioritare și numărul bursierilor.

Constantin Borosan prezintă studiul „Securitatea energetică a Republicii
Moldova în contextul funcționării pieței concurențiale”
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DEPARTAMENTUL
MASS-MEDIA

Acronime
CA - Consiliul Audiovizualului
CS – Consiliul de Supraveghere a Companiei Publice Teleradio - Moldova
API – Asociația Presei Independente
APEL – Asociația Presei Electronice

Viziune
Consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate
şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism.
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Context
Anul 2019, în plan socio-politic, a fost un an turbulent. Au
avut loc două cicluri electorale: alegeri parlamentare în
februarie, conform noului sistem mixt și alegeri generale
locale în octombrie, în conformitate cu regulile noi,
operate în Codul electoral în august 2018. Desfășurarea
alegerilor parlamentare după sistemul mixt a pereclitat
dramatic posibilitatea votanților de a se informa adecvat.
În ceea ce privește alegerile generale locale, noile reguli
au pus în mare dificultate televiziunile și radiourile din
țară - privitor la orele de desfășurare a dezbaterilor
electorale. Alegerile parlamentare s-au soldat cu plecarea
de la putere a Partidul Democrat din Republica Moldova
și cu investirea unui nou guvern în frunte cu Maia Sandu
în luna iunie 2019. Guvernul Sandu a anunțat și a inițiat
reforme, unele – radicale, însă a fost demis, în urma unei
moțiuni de cenzură și înlocuit de un alt guvern, condus de
Ion Chicu, sprijinit de Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova și Partidul Democrat din Republica Moldova.

audiovizuale și luarea deciziilor arbitrare, în urma
rezultatelor monitorizărilor;
- desemnarea a 3 membri noi ai CA conform unui
Regulament care nu întrunește rigorile legii;
- anunțarea concursului pentru a patra funcție vacantă
în CA, deși legea cere să fie respectat principiul rotației
(componența este înnoită cu câte 3 membri)
- inițierea și desemnarea unui măsurător al audienței
printr-un concurs la care a participat un singur pretendent.
Situația din CA a determinat 3 membri să-și depună în
lunile septembrie-noiembrie mandatele, înainte de
expirarea acestora.
Și CS Teleradio-Moldova a comis activități defectuoase,
cu ignorarea literei și spiritului noii legislații:
- președintele și secretarul CS au fost aleși în condiții
netransparente, fapt ce a generat scandal public care a
rămas însă fără consecințe
- documentele normative de uz intern, adoptate conform
cerințelor legii, s-au dovedit a fi vagi și superficiale
- concursul pentru desemnarea directorului general
Teleradio-Moldova s-a desfășurat defectuos, cu întârziere
de 3 luni și conform unui Regulament învechit
- activitatea CS se desfășoară în condiții netransparente,
se comit derogări de la atribuțiile prescrise de lege.
Printre evenimentele care au reconfigurat piața media
din Moldova menționăm faptul că televiziunile Prime TV
și Canal 2 au renunțat la frecvențele naționale pe care leau deținut, în același timp s-a consolidat holdingul media
afiliat Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
La funcția de director al reprezentanței din Republica
Moldova a companiei TV - radio interstatale „Mir” a fost
desemnat Stanislav Vîjga, directorului „Telesistem TV”

Turbulențele politice au afectat activitatea mass-media.
Astfel, după ce de la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare
noul Cod al serviciilor media audiovizuale, în vara anului
2019, guvernul Sandu a inițiat acțiuni de modificare a
Codului cu scopul de a avea pârghii administrative de
demitere atât a CA, cât și a CS. Motivul pentru inițierea
acestor modificări ale Codului a fost faptul că CA nu s-a
conformat solicitării premierului, dar și a membrilor
Comisiei parlamentare permanente de specialitate
privind propria demisie de onoare. Demisia a fost
solicitată pentru faptul că CA a monitorizat defectuos
reflectarea alegerilor parlamentare de către furnizorii
de servicii media. Guvernul a elaborat proiectul de lege
de modificare a Codului, dar la el nu s-a mai revenit
după demisia Cabinetului Sandu. Totuși, rămâne cert
că guvernarea trebuie să pună în aplicare pârghiile de
care dispune, pentru a responsabiliza și a eficientiza
activitatea acestor structuri și, în primul rând, prin control
parlamentar, prin dezbateri publice ale problemelor
sesizate, prin desemnarea membrilor CA și CS conform
bunelor practici, prin ședințe de lucru comune etc. Mai
ales că examinarea activității CA și CS în 2019 denotă
că acestea au activat defectuos, cu ignorarea literei și
spiritului noii legislații.
Astfel, CA a acționat defectuos la:
- elaborarea/ aprobarea cu întârzieri a documentelor
normative dictate de lege, fără dezbateri publice largi
- organizarea superficială a dezbaterilor pe marginea
rapoartelor de monitorizare a activității instituțiilor

Participanți la conferința „Dezinformarea ca instrument de propagandă:
tendințe și impact regional” / Diez.md
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SRL care deține „Primul în Moldova”. Într-o altă ordine
de idei, problema combaterii dezinformării și manipulării
prin mass-media este în continuare una de importanță
majoră. În ianuarie, la Chișinău s-a desfășurat Conferința
regională „Dezinformarea, ca instrument de propagandă
- tendințe și impact regional”, care a readus în atenția
publicului subiectul dezinformării, propagandei și știrilor
false, care ia amploare în special în campaniile electorale
și necesită reacții prompte, pentru a le combate. Un
studiu analitic publicat în februarie de organizația
Freedom House în Moldova relevă că portalurile de
limbă rusă din Moldova transmit mesajele propagandei
de stat a Rusiei. Prin urmare, a fost firesc că efectele
dezinformării prin mass-media, limitarea accesului la
informație, concentrarea și pozițiile dominante pe piața
media din Moldova au fost printre principalele subiecte
discutate în deschiderea ediției a cincea a Forumului
Mass-media, care și-a desfășurat lucrările la Chișinău în
zilele de 4 și 5 noiembrie 2019.

externă și profesionalizarea persoanelor responsabile de
relații cu publicul.
Activitățile Departamentului au contribuit la încurajarea
jurnalismului de calitate și la descurajarea practicilor de
manipulare/ dezinformare a publicului prin intermediul
mass-media. Principala lecție învățată în contextul descris
mai sus este că jurnalismul independent trebuie sprijinit
în continuare pentru a consolida valorile democratice,
mai ales, în circumstanțele în care importante instituții
mass-media, dar și instituții de stat, neglijează aceste
valori. Ghidat de lecția învățată, Departamentul MassMedia, în anul 2019:
- a continuat să susțină inițiative de realizare și de
diseminare a produselor multimedia de calitate și a
celor în măsură să combată informațiile ajunse în spațiul
mediatic cu scop de manipulare și de dezinformare
- a sprijinit organizarea dezbaterilor electorale în toate
circumscripțiile uninominale din afara Chișinăului în
cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
- a oferit suport pentru organizarea și desfășurarea
Forumului Media, ediția a cincea, cu participarea
reprezentanților breslei din țară și a mai multor experți
notorii de peste hotare
- a susținut realizarea unei cercetări privind aspectele
economice și financiare în funcționarea instituțiilor massmedia
- a oferit instruire și consultanță individuală
comunicatorilor din sectorul civil pentru consolidarea
abilităților profesionale de comunicare externă.

În acest context, Departamentul Mass-Media s-a
concentrat pe:
- minimizarea efectelor dezinformării și manipulării
prin mass-media: noi am oferit susținere jurnalismului
de calitate, în scopul asigurării unei oferte mediatice
diversificate, obiective și relevante pentru public
- sprijinul comunității jurnalistice în efortul de identificare
a problemele stringente care afectează activitatea
jurnaliștilor, discutarea lor largă și definitivarea căilor de
soluționare
- susținerea eforturilor organizațiilor din societatea civilă
în elaborarea unor strategii eficiente de comunicare

Prim-ministra Maia Sandu, deputați în Parlament și experți media
la Media Forum, Noiembrie 2019

32

MEDIA

Evaluarea conținuturilor jurnalistice
on-line și sprijinirea platformelor
care practică jurnalism independent,
inovator și de calitate
Programul Mass-Media a sprijinit, cu consecvenţă, jurnalismul de calitate în mediul on-line, conștientizând importanța materialelor media independente, responsabile
și relevante pentru audiență.
Astfel, au fost sprijinite cinci instituții media on-line –
Oameni și kilometri, Newsmaker, Moldova.org, Moldstreet și Nokta selectate printr-o procedură de evaluare
obiectivă. Aceste platforme media au realizat 63 produse media de calitate, inclusiv reportaje sociale, materiale din domeniul fact-checking, longread-uri, interviuri
etc., cu utilizarea elementelor de multimedia - elemente
vizuale menite să ajute consumatorul în cazul unor subiecte complexe, analitice, cu pronunțate elemente de
investigație.

Fotografie dintr-un articol al Nokta.md. Autoritățile confiscă cerealele
țăranilor. satul Durlești, Iulie 1947 / sergey-v-fomin.livejournal.com

Site-ul Oameni și Kilometri și-a lărgit echipa și, datorită
istoriei de succes pe care a înregistrat-o, accesează în
prezent și alte fonduri de susținere.

Sprijinul acordat platformelor media online s-a dovedit
a fi eficient și denotă o abordare sistemică și coerentă
a FSM în scopul diminuării problemelor spațiului media.
Rezultatul principal al proiectului este diversificarea tematicilor și a formatelor produselor media oferite publicului. Totodată, proiectul a contribuit la consolidarea
instituțiilor de presă menționate prin optimizarea managementului și creșterea stabilității lor financiare.

Portalul de știri Nokta.md, datorită suportului primit din
partea FSM, și-a dezvoltat capacitățile și a asigurat o mai
mare diversitate de conținut: pe site au apărut publicații
cu elemente de cercetare/ investigație, longread-uri care
analizează în profunzime subiecte sensibile pentru comunitatea găgăuză. Diversitatea se remarcă nu doar în
conținut, dar și în procedeele utilizate, în combinarea
elementelor foto, video, instrumentelor de reflectare
a specificului perioadei istorice, fotografii vechi, documente istorice, interviuri video și audio cu eroii materialelor publicate. În particular, materialele produse de
Nokta.md au contribuit la inaugurarea zilei de 19 octombrie drept zi de comemorare a victimelor foametei
în Găgăuzia (votată de Adunarea Populară în toamna anului 2019). Sprijinul financiar acordat de FSM a permis
efectuarea anumitor lucrări tehnice pentru optimizarea
site-ului nokta.md.

Astfel, echipa Mold-street și-a modernizat site-ul, a operat optimizări de programare și a stabilit colaborări cu
autori externi pentru elaborarea analizelor economice
complexe.
Echipa Moldova.org, care a fost sprijinită de Fundația
Soros-Moldova într-o perioadă dificilă de reorganizare, a
reușit să promoveze în această perioadă reportajul multimedia. Echipa a procurat abonament anual pe platforma
Tilda.cc, care îi ajută să asigure o configurație potrivită
formatului multimedia. Echipa a fost impulsionată să
producă materiale cu tematici de actualitate și relevante
pentru public.
Echipa Newsmaker a creat un fond de rezervă, care să-i
ajute să activeze în regim normal și în perioadele când
finanțările sunt reduse. Totodată, instituția a introdus
sistemul de angajări cu perioadă de probă. În rezultat a
angajat, în această perioadă, manager pentru social media, reporter și editor pentru versiunea în limba română.

Logo-ul portalului Moldova.org
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Un alt proiect din cadrul acestei inițiative a Departamentului Mass-Media este lansarea laboratorului video/ audio pentru tineri „New Media Incubator”.

conținut video și audio novator.
La prima etapă, a fost ajustat spațiul de lucru (studioul)
dotat cu echipamente video și audio, selectată echipa de
traineri/ mentori, selectată prima echipă de tineri creatori de produse media care a devenit și prima promoție a
Incubatorului. Au urmat sesiunile de instruire și mentorat
dedicate participanților în proiect. Sub îndrumarea mentorilor, s-au desfășurat activitățile practice de producere
a primelor ediții de vlog și podcast. Cele 11 produse realizate de tinerii creatori participanți în proiect au fost
publicate pe paginile web ale autorilor. Proiectul prevede totodată susținerea start-up-urilor promițătoare, de

Prin lansarea acestui proiect, ne-am propus să reformăm
activitatea studioului video și TV al Fundației Soros-Moldova astfel încât acesta să devină o platformă multifuncțională de sprijin pentru creatorii de produse media
din diverse domenii de activitate în efortul lor de producere de conținut de calitate și testarea unor formate
și concepte mediatice moderne în spațiul online moldovenesc. Tinerii au avut oportunitatea să formeze în cadrul acestor activități parteneriate de creație și să lanseze

Victoria Colesnic și Natalia Sergheev prezintă podcastul „Sunt bine”,
elaborat în cadrul New Media Incubator

aceea 5 dintre participanți, lucrările cărora au fost evaluate cu punctaj maxim, au beneficiat de granturi a câte
1000 de dolari pe care i-au putut cheltui pentru achiziții
de echipamente, promovare și dezvoltare, pentru asigurarea continuității proiectelor.

lizat și pus în valoare, prin sprijin și încurajare, potențialul
tinerilor activi și creativi în scopul diminuării conținuturilor „fără conținut” din mediul on-line şi consolidării activismului civic al tinerilor.

Proiectul a fost implementat împreună cu Departamentul Buna Guvernare al FSM. Partener de implementare
– Influencers Hub. Este o performanță care semnifică implementarea uneia dintre prioritățile Fundației: să fie uti-
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Consolidarea unui cadru de
funcționare a presei propice pentru
jurnalism independent,
responsabil și etic
Departamentul Mass-Media și în anul 2019 a sprijinit
încetățenirea în mediul jurnalistic a standardelor etice și
profesionale. Sprijinul a vizat organizarea și desfășurarea
ediției a V-a a Forumului anual al Mass-Media. Forumul a
fost inițiat de FSM cu 5 ani în urmă pentru consolidarea
eforturilor și solidarizarea comunității jurnalistice în
promovarea jurnalismului corect, responsabil și etic.
Fiecare ediție a forumului își propune să facă o evaluare a
situației mass-media din Republica Moldova, a drepturilor
și libertăților jurnaliștilor și să promoveze necesitatea
reformelor în domeniul mediatic. Totodată, proiectul
urmărește consolidarea jurnalismului de calitate prin
stimularea celor mai bune practici și profesionalizarea
jurnaliștilor în cadrul unor master-class-uri și ateliere
moderate de experți și jurnaliști de notorietate din țară
și din străinătate.

ţinut masterclass-ul „O televiziune de success, finanţată
de oamenii simpli”;
Elena Vijulie, realizatoare de campanii la postul
de televiziune Digi24 TV din România, care a ţinut
masterclass-ul „Rețeta” unei campanii media de impact”;
Marina Zagorskaya, expertă și traineră media
din Belarus, care a facilitat atelierul „Jurnalism la limita
puterilor. Cum să rezistăm, „salvând” omenirea?”;
Serge Sakharau, redactor-șef al portalul CityDog.
by din Belarus, trainer DW Akademie, care a ţinut două
masterclass-uri: „Monetizarea media și reclama nativă” și
„Cum să ajungem la auditoriu și să-l păstrăm”.
Marek Miller a fost delegat la Forum de către
compania internațională Google News Lab și a moderat
masterclass-ul „Tehnici avansate de fact checking și
de verificare a informației”), iar Jakub Górnicki, cofondatorul portalului Outride.rs, a condus masterclass-ul
„Jurnalismul digital și alte inovații în jurnalism”.
Atelierul „Dacă ai un produs bun – nu ai nevoie
de sexism ca să-l vinzi. Produsul tău cum este?” a fost
moderat de experta de gen din Republica Moldova, Olga
Nicolenco.
Petya Dyulgerova, coordonatoare de proiect
pentru Bulgaria și Macedonia în cadrul Fundației Friedrich
Naumann pentru Libertate, a participat la prezentarea
Cărții negre a risipei banilor publici în Republica Moldova
2019.
Claude Robillard, fost secretar general al
Federației Profesionale a Jurnaliștilor din Quebec,
Canada, a vorbit în fața participanților la Forum despre
sindicalizarea jurnaliștilor ca formă de protecție și de
responsabilizare a media.

Ediția a cincea a Forumului a avut loc în zilele de 4-5
noiembrie 2019. Ea a fost co-finanțată de Fundația
Friedrich Naumann pentru Libertate, cu suportul
Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, Deutsche
Welle Akademie (Germania), UN Women Moldova și
Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica
Moldova. La Forum au participat 178 de profesioniști:
jurnaliști, editori, manageri, experți media, comunicatori,
bloggeri, activiști, studenți, precum și reprezentanți
ai unor instituții publice, ambasade și reprezentanțe
străine. În cadrul acestui eveniment a avut loc o
discuție de grup privitor la situația presei din Moldova,
dezbateri și prezentări, s-au desfășurat 3 workshop-uri
cu implicarea unor cunoscuți experți internaționali și 4
ateliere tematice. Subiectele discutate au fost de maximă
actualitate și au fost urmărite cu interes de jurnaliștii din
Moldova.

Forumul a găzduit și evenimente adiţionale, precum:
1. premierea câștigătorilor concursului național
„Investigațiile jurnalistice ale anului 2018”, desfășurat de
API și Fundaţia Friedrich Naumann
2. premierea profesioniștilor media care promovează
egalitatea de gen în cadrul Programului „Click pentru
egalitate de gen”, desfășurat de API și UN Women
Moldova
3. Gala Premiului Național de Etică și Deontologie
jurnalistică 2019 (premiului Național de Etică și
Deontologie jurnalistică a fost instituit în 2015 și înmânat
anual de Consiliul de Presă unei instituții mass-media care

Experții străini care au facilitat seminarele și susținut
ateliere tematice au fost:
Galina Arapova, directoarea Centrului pentru
apărarea drepturilor mass-mediei din Rusia, mandatară
a organizației internaționale Article 19, care a avut
o prezentare publică la tema „Cum influențează (va
influența) activitatea jurnalistică Regulamentul general al
UE privind protecția datelor (2016/679)”;
Andrius Tapinas, fondatorul postului de
televiziune Liberty TV (Laisves TV) din Lituania, care a
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Un alt proiect care face parte din această inițiativă a
Departamentului este elaborarea Studiului privind
finanțarea mass-media din Republica Moldova. Studiul
este parte al unui proiect de proporții (Media & Power
Research project), lansat în februarie 2018 și realizat în
baza unui consorțiu al mai multor organizații media sub
egida Centrului Media al Universității Central Europene.
Prin această cercetare ne-am propus să determinăm care
sunt principalele surse de finanțare a instituțiilor media
din Moldova și să aflăm răspunsul la câteva întrebări
cheie: în ce măsură mass-media în Republica Moldova
este percepută ca o activitate economică?; care sunt
categoriile de surse financiare care asigură finanțarea
mass-media?; finanțarea mass-media în Republica
Moldova comportă un caracter public sau tutelar?;
raportul între finanțarea mass-mediei locale, regionale și
naționale, între mass-media tematică, cea generalistă și
cea de știri?; în ce măsură este necesară intervenția statului
pentru a asigura o informare uniformă a cetățenilor prin
intermediul mass-mediei locale, regionale și naționale?

a făcut dovada atașamentului față de normele eticii și
deontologiei jurnalistice. Concursul s-a desfășurat în mai
multe etape , cu 20 de redacții candidate . Cinci dintre
redacțiile candidate : Moldova.org, Newsmaker.md,
Radio Chișinău, RISE Moldova și TV8, au intrat în finala
concursului, iar prin decizia Consiliului de Presă, Premiul
Național de Etică și Deontologie jurnalistică a fost atribuit
postului de televiziune TV8).

Răspunsul la aceste întrebări va contribui, inclusiv, la
informarea adecvată a cetățenilor cu privire la caracterul
surselor de finanțare a instituțiilor media pentru a facilita
opțiunea alegerii surselor credibile de informare.

Forumul a adoptat o Rezoluție în care se solicită
autorităților, dar și breslei, să întreprindă un șir de
acțiuni pentru asanarea situației în care mass-media săși poată exercita nestingherit misiunea ce-i revine într-o
societate democratică. În particular, Forumul a solicitat
autorităților să reia și să asigure activitatea Grupului de
lucru de îmbunătățire a legislației mass-media, până vor
fi elaborate și adoptate legile necesare dezvoltării pe
termen lung a instituțiilor mass-media independente din
țară.

Studiul este realizat de Asociația Presei Electronice
(APEL) și urmează să fie finalizat în primăvara anului
2020. Informația acumulată în baza acestei cercetări va
sta la baza unui raport pe care APEL îl va dezbate public și
îl va introduce în baza de date unificată a CEU.

Toate evenimentele Forumului Mass-Media 2019 au fost
transmise în direct de către platforma Privesc.eu și au fost
plasate pe pagina web oficială a Forumului. Pe platforma
Privesc.eu, evenimentele transmise online de la Forum
au acumulat, în total, circa 222 de mii de afișări. În același
timp, evenimentele Forumului au suscitat interesul
mare al instituțiilor mass-media, pentru reflectarea
evenimentului fiind acreditați mai mulți reprezentanți
ai unor instituții şi platforme mediatice (TV Moldova 1,
TV8, TVR Moldova, Moldpres, IPN, Radio Chișinău, Radio
Europa Liberă, Realitatea.md, Diez.md, Privesc.eu ş.a.)
care au transmis știri și reportaje de la Forumul MassMedia, iar alți reprezentanți ai presei au relatat despre
eveniment din transmisiunile online.

Editorii șefi ai instituțiilor de presă regionale la Media Forum
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Consolidarea abilităților jurnalistice
ale comunicatorilor din organizațiile
societății civile pentru o comunicare
externă eficientă
Prin implementarea acestui proiect Departamentul
mass-media urmărește să sprijine ONG-urile din
Moldova în elaborarea şi implementarea strategiilor
comunicaţionale.

Au fost organizate training-uri pentru participanți, la
care accentele au fost puse pe structurarea strategiilor
de comunicare, utilizarea storytelling-ului pentru
diseminarea mesajului, definirea publicului țintă și
gestionarea comunicării în condiții de criză. Participanților
li s-a vorbit despre noi instrumente de comunicare,
de exemplu newsletter-ul distribuit prin email sau
WhatsApp, dar și despre importanța poveștilor și despre
cum umanizarea organizațiilor, a valorilor, a beneficiarilor
și a programelor este foarte importantă.

Din multitudinea de aspecte legate de acest exerciţiu
important, ne-am axat pe acele componente care
pot fi substanțial îmbunătăţite graţie cunoştinţelor
specifice din domeniul jurnalismului şi anume adaptarea
discursului organizațional în funcție de anumiți factori și
elemente cheie. Totodată, s-a pus în discuţie adaptarea,
la necesitate, a strategiei de comunicare în eventuale
condiţii ostile, pentru cazul în care climatul social-politic
din Moldova ar deveni nefavorabil consolidării sectorului
civic. Proiectul se desfășoară în 2 etape, în anii 20192020.

Comunicatorii au mai fost informați despre importanța
ascultării în procesul de comunicare – a stakeholderilor
și a angajaților. Întrebările de final au testat dacă
există o diferență între canalele pe care participanții le
foloseau înainte de seminar și cele pe care au declarat
că le vor folosi post training. Între cele menționate la
final, apar și instrumentele noi prezentate în cadrul
cursului: newsletterul personalizat și storytellingul,
precum și Instagram sau folosirea influencerilor pentru
transmiterea mesajelor organizației.

În baza unui concurs public a fost selectat un grup de
participanți din 16 ONG-uri.

La una dintre sesiunile de training pentru comunicatorii ONG-urilor
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Dezbateri electorale la Edineț/ Nordnews

Formatoarele care au ghidat participanții sunt Cristina
Lupu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism
Independent din București, precum și comunicatoarele
Sorina Ștefârță și Ludmila Andronic din Chișinău.
Instruirea a fost urmată de un program de consultanță
in-house, în cadrul căruia cinci ONG-uri (Centrul de
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului,
Asociația Educație pentru Dezvoltare, Centrul Contact
- Cahul, ADEPT și Expert-Grup) au fost asistate să-și
elaboreze sau să-și actualizeze strategiile de comunicare.
Proiectul a fost implementat de Centrul pentru Jurnalism
Independent.

„Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la
mass-media (2018-2019)”, finanțat de Eurasia Regional
Reserve Fund
Obiectivele proiectului au urmărit:
- Informarea cetățenilor despre noul sistem electoral
- Educarea electoratului, cu un accent special pe tânăra
generație și încurajarea participării lor active în procesul
de votare
- Asigurarea accesului egal la mass-media a tuturor
candidaților electorali.
În cadrul proiectului au fost oferite granturi Asociației
Presei Electronice APEL, Asociației Presei Independente
API și televiziunii „Canal Regional” pentru consolidarea
capacităților stațiilor regionale de televiziune și radio,
precum și a instituțiilor de presă scrisă în vederea
organizării dezbaterilor electorale și informării
electoratului (programe radio și TV, publicații tipărite). Pe
parcursul anului 2018 au fost organizate instruiri pentru
moderatorii de dezbateri electorale de la stațiile regionale
TV și radio, de la redacțiile de presă scrisă și platformele
web, produse programe de educație electorală, publicate
hărți indicând localitățile incluse în fiecare circumscripție
electorală, produse și difuzate emisiuni informative și alte
materiale video dedicate explicării procedurii de votare

Realizări-cheie ale departamentului pentru anul 2019:
- sprijinirea a cinci platforme on-line care au realizat și au
distribuit produse mediatice independente, de calitate,
novatoare
- lansarea laboratorului video/ audio pentru tineri „New
Media Incubator”
- organizarea ediției a cincea a Forumului Mass-Media
pentru consolidarea eforturilor de încetățenire a
jurnalismului independent, responsabil și etic
- studiul „Finanțarea mass-media din Republica Moldova”
- sprijinirea ONG-urilor din Moldova în elaborarea şi
implementarea strategiei comunicaţionale
Proiecte finanțate din alte surse:
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Bibliotecare din cadrul proiectului Novateca/ Civic.md

în baza sistemului electoral mixt.

posibilități egale să-și prezinte viziunile și programele
electorale în cadrul dezbaterilor
- instituțiile media care au căpătat o experiență bogată
privind comportamentul în campania electorală.

În cea de-a doua etapă, până pe 24 februarie 2019, cu
sprijinul financiar al proiectului, au fost elaborate 160 de
profiluri ale candidaților și organizate dezbateri electorale
în toate circumscripțiile uninominale din afara Chișinăului:
68 de dezbateri electorale TV, 12 dezbateri electorale
radio, iar în circumscripțiile electorale în care nu erau
televiziuni sau radiouri locale au fost organizate 56 de
runde de dezbateri în locuri publice, inclusiv la bibliotecile
publice, în sălile consiliilor raionale sau ale primăriilor,
în studiouri improvizate și utilitate de redacțiile ziarelor
locale, sau nemijlocit în sediile redactiilor. După alegerile
parlamentare, API a organizat, la 18 martie 2019, o masă
rotundă cu genericul „Dezbaterile electorale: lecții de
învățat”.

Cooperarea cu alți donatori
Cu începere din luna octombrie 2018, în cadrul proiectului
Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la massmedia, API și APEL au colaborat cu programul Novateca,
implementat de IREX Moldova. O parte din materialele de
educație electorală, hărțile circumscripțiilor uninominale
au fost transmise librăriilor și folosite de acestea în
sesiunile de informare a alegătorilor. Unele biblioteci
s-au oferit să asigure spațiu pentru filmarea dezbaterilor
electorale de către redacțiile de presă scrisă și platformele
online. Bibliotecile și-au asumat și responsabilitatea
pentru difuzarea cât mai largă a informației cu privire la
difuzarea/ publicarea dezbaterilor electorale în presă și
colectarea de întrebări în adresa concurenților politici.
Unele biblioteci au decis să difuzeze dezbaterile în emisie
live sau în format înregistrat.

Proiectul a contribuit la o mai bună informare a cetățenilor
din mediul rural despre particularitățile sistemul electoral
mixt și despre concurenții electorali în circumscripțiile
uninominale la alegerile parlamentare. Proiectul a avut
impact în rândul a trei categorii de actori/ participanți la
procesul electoral:
- alegătorii din circumscripțiile uninominale care au primit
informații complete și veridice despre noul tip de alegeri
- candidații la funcția de deputat din circumscripțiile
uninominale din mediul rural cărora li s-au oferit

Proiectul a fost finanțat de Eurasia Regional Reserve
Fund.
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Acronime
AFRM - Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova
AMP – Asistența Medicală Primară
ANSP – Agenția Națională pentru Sănătate Publică
AOPD – Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu
Dizabilități
AO ȘNMSP - Asociația Obștească „Școala Națională de
Management în Sănătate Publică”
APSCF – Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției
Sociale a Copilului și Familiei
ANTP – Asociația Națională de Tratament Paliativ
CDI - Consumatorii de Droguri Injectabile
CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină
DOT – Tratament Direct Observat
DSP – Departamentul Sănătate Publică
GFATM – Fondul Global de Combatere a SIDA,
Tuberculozei și Malariei
GRSI – Grupuri cu Risc Sporit de Infectare
HIV/SIDA – Virusul Imunodeficienței Umane/Boala SIDA

IMSP – Instituție medico-sanitară publică
LME – Lista de Medicamente Esențiale
LNME – Lista Națională de Medicamente Esențiale
LMC – Lista de Medicamente Compensate
LP – Locuință Protejată
MSMPS – Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției
Sociale
OAP – Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman)
OMS – Organizația Mondială a Sănătății
OSC – Organizații ale Societății Civile
RM – Republica Moldova
SAOAM – Sistemul asigurării obligatorii de asistență
medicală
SSMB – Proiect Servicii sociale mai bune printr-un
parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern
TB – Tuberculoză
UORN – Uniunea Organizațiilor active în Reducerea
Riscurilor

Viziune
O societate în care politicile și practicile de sănătate sunt bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului,
incluziunea socială și justiția.
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Context
În 2019, în conformitate cu strategia și planul anual de
activitate, Departamentul Sănătate Publică al Fundației
Soros-Moldova a sprijinit proiecte în domeniile îngrijirilor
paliative, reducerii riscurilor asociate consumului de
droguri, dizabilității, medicamentului și guvernării în
sectorul sănătății.

de infectare în anul 2019 nu corespunde prevederilor
Programului Național HIV/SIDA , iar cea planificată
pentru anul 2020 nu a fost anunțată de autorități până
la finele anului. Faptul că nu a fost anunțat un concurs
de finanțare a programelor de reducere a riscurilor, dar
și proiectelor din domeniul TB de către CNAM până la
31 decembrie 2019 îngrijorează comunitățile afectate,
furnizorii de servicii și activiștii pentru drepturile omului
și pune în pericol major continuitatea acestor servicii
după retragerea suportului financiar oferit de Fondul
Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
(GFATM).

Proiectele finanțate de Fundația Soros-Moldova în
domeniul sănătății publice au fost implementate în
colaborare cu mai multe instituții și organizații, precum
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția
Națională pentru Servicii Sociale, Agenția Medicamentului,
Inspectoratul General al Poliției, Ministerul de Interne,
Inspectoratul Național de Probațiune, Oficiul Avocatului
Poporului, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate,
organizații neguvernamentale de nivel național și local
active în domeniile social și promovării drepturilor
omului.

Pe parcursul anului 2019, Departamentul Sănătate
Publică al Fundației Soros-Moldova a oferit susținere
Uniunii Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor și
Asociației Promo-LEX pentru promovarea și umanizarea
politicilor publice antidrog în Republica Moldova prin
promovarea măsurilor alternative pedepselor (inclusiv
arestului) în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni
asociate consumului de droguri.

În 2019 au fost finalizate 2 studii ample finanțate
de Fundația Soros-Moldova: 1) Îngrijirile paliative în
Republica Moldova (2007-2019); 2) Evaluarea progresului
înregistrat de Republica Moldova în consolidarea
îngrijirilor paliative ca o componentă a tratamentelor
integrate pe parcursul vieții, în conformitate cu Rezoluția
Adunării Generale a OMS din 2014. Rapoartele studiilor
au fost prezentate public de către Centrul pentru Politici
și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Oficiul Avocatului
Poporului (OAP). Studiile au impulsionat includerea
îngrijirilor paliative pe agenda decidenților. Noi am
utilizat această oportunitate și, urmând recomandările
Oficiului Avocatului Poporului și a Centrului PAS, am
oferit finanțare pentru inițierea elaborării actelor
de reglementare a domeniului îngrijirilor paliative
pediatrice, elaborarea unor modificări în legislație și acte
normative, îmbunătățirea managementului lanțului de
aprovizionare cu analgezice opioide, etc.

În anul 2019 a fost finalizat și prezentat Raportul
„Accesibilitatea la medicamente prin prisma listei
medicamentelor compensate”, realizat cu suportul
Fundației Soros-Moldova. Urmând recomandările acestui
raport, am oferit finanțare pentru inițierea elaborării
cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației
la medicamente esențiale în condiții de tratament
ambulatoriu care, implementat de actorii responsabili,
va contribui la îmbunătățirea accesului populației la
medicamentele necesare. Adițional, am alocat resurse
financiare pentru armonizarea legislației naționale în
domeniul farmaciei la bunele practici internaționale.
În 2019 Fundația Soros-Moldova a oferit în continuare
suport financiar pentru monitorizarea și evaluarea
independentă a politicilor publice din domeniul sănătății
și serviciilor de sănătate, informând cetățenii despre
acțiunile autorităților și prezentând expertiza și opiniile
decidenților. Această inițiativă a fost implementată prin
intermediul proiectului „Monitorul sănătății pentru
buna guvernare în Republica Moldova”, implementat de
Centrul PAS.

Politicile și practicile care promovează drepturile
persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare
cu HIV și contribuie la asigurarea accesului mai bun
la servicii a acestora au constituit o altă prioritate a
Fundației Soros-Moldova. În 2019 Fundația a susținut
elaborarea a 2 rapoarte pentru documentarea realizării
planurilor de sustenabilitate pe domeniile HIV și TB, în
contextul răspunsului național la HIV și TB, și a respectării
angajamentelor statului în preluarea costurilor
programelor de prevenire, finanțate de GFATM.

Departamentul Sănătate Publică al Fundației SorosMoldova a asigurat pe parcursul anului 2019
implementarea proiectului „Program de granturi pentru
ONG: activități pentru populațiile cu risc sporit și greu
accesibile, afectate de TB” finanțat de GFATM din surse
terțe.

Finanțarea alocată de autorități pentru programele
de prevenire HIV în rândurile grupurilor cu risc sporit
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Totodată, Fundația Soros-Moldova a co-finanțat și a
implementat proiectul” Servicii sociale mai bune printrun parteneriat dintre societatea civilă și guvern” susținut
financiar de Delegația UE în RM. Pe parcursul anului
2019, echipa de proiect a asistat și a crescut capacitățile
a 30 de organizații ale societății civile (OSC) în efortul
lor de a dezvolta servicii comunitare în parteneriat cu
autoritățile pentru două grupuri distincte: persoane
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii din

grupuri vulnerabile. Astfel sunt în curs de dezvoltare 5
servicii sociale de echipă mobilă, 8 servicii comunitare
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (case comunitare și locuințe protejate), 1 centru
de intervenție timpurie, 1 serviciu de igienă, 1 cameră
senzorială, 1 serviciu extins de îngrijire de zi pentru
copiii cu dizabilități și 13 servicii pentru copii din grupuri
vulnerabile.

Extinderea accesului la
Îngrijiri Paliative
„Republica Moldova și-a configurat un model de prestare
a serviciilor de îngrijiri paliative în cadrul sistemului de
sănătate, dar acesta este unul bio-medical și nu unul
bio-psiho-social care să fie organizat în jurul valorilor
de sănătate, nevoilor și așteptărilor oamenilor și
comunității și nu doar pe cazul bolii. Din această cauză
Republica Moldova până în prezent nu a atins rezultatele
intermediare de prestare a îngrijirilor paliative având ca
principii abordarea asistenței integrate în bază de echipe
multidisciplinare și nici pe cele finale de îmbunătățire
maxim posibilă a calității vieții pacienților paliativi,
pentru că nu s-a reușit atingerea acoperirii universale cu
servicii de îngrijiri paliative integrate plenar în sistemul
de sănătate. Cu toate acestea, în pofida dificultăților cu
care se confruntă sistemul de sănătate din RM, ca urmare
a influenței factorilor de socio-economici, demografici,
epidemiologici, politici și de altă natură, prin măsurile
întreprinse în ultimii 12 ani s-a reușit ca 1/3 din toți
pacienții cu nevoi să beneficieze de îngrijiri paliative de
calitate prestate la domiciliu prin intermediul echipelor
multidisciplinare” - este una din concluziile autorilor

studiului „Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 20072019”, realizat cu suportul Fundației Soros-Moldova,
prezentat public pe 23 decembrie 2019 de către Centrul
pentru Politici și Analize în Sănătate.
Studiul prezintă o analiză complexă a serviciilor de îngrijiri
paliative și a examinat organizarea, finanțarea, generarea
de resurse, prestarea serviciilor și accesul la acestea, dar
și eficiența activității serviciilor de îngrijiri paliative.
Raportul relevă provocările și domeniile care necesită
soluții optime, oferind informații relevante pentru a
susține elaborarea de politici publice, prin care serviciile
de îngrijiri paliative să se integreze în sistemul de sănătate.
Alte două cercetări completează evaluarea complexă a
îngrijirilor paliative: 1) Accesul și calitatea serviciilor de
îngrijiri paliative în Republica Moldova - Studiu Calitativ
și 2) Accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative
în Republica Moldova - Analiza rezultatelor cercetării
cantitative.
Una dintre numeroasele probleme identificate de
cercetători este faptul că CNAM continuă să contracteze
exclusiv servicii medicale, atât de la prestatorii de
servicii de îngrijiri paliative publici, cât și de la cei
neguvernamentali. Această inadvertență în organizarea
finanțării îngrijirilor paliative generează o abatere de
la principiile multidisciplinare de prestare a îngrijirilor
paliative. Serviciile psihologului, asistentului social
și altor specialiști „ne-medicali” din cadrul echipei
multidisciplinare a prestatorilor neguvernamentali nu
sunt contractate de CNAM și acestea riscă să nu mai
fie oferite pe viitor, dacă prestatorii nu vor identifica
resurse financiare externe pentru menținerea lor în
echipă. Abordarea pur medicală a organizării și finanțării
îngrijirilor paliative condiționează, de asemenea, absența

Prezentarea raportului Ombudsmanului privind îngrijirile paliative
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sectorul medical. O altă constatare a evaluării o constituie
finanțarea inadecvată a îngrijirilor paliative și accesul
limitat al pacienților paliativi la medicamentele supuse
controlului – morfina și alte medicamente utilizate în
controlul durerii cronice.
„Doar 1/5 din medicii de familie intervievați evaluează
durerea și inițiază tratamentul cu opioide ceea ce reduce
substanțial accesul populației la medicamente utilizate
în controlul durerii, în mod special a celor din mediul
rural. În atare circumstanțe constatăm o încălcare gravă
a dreptului pacientului la evitarea suferinței. Mai mult,
în cazul pacienților care prezintă durere severă, eșecul
statului de a asigura îngrijiri paliative adecvate poate fi
considerat si un tratament crud, inuman sau degradant.”
(Oficiul Avocatului Poporului)

Prezentarea raportului Ombudsmanului privind îngrijirile paliative

totală a serviciilor de asistență socială și psihologică în
cadrul furnizorilor publici de îngrijiri paliative.

Autorii studiului au constatat „un risc înalt de încălcare
a drepturilor omului determinat de accesul limitat și
servicii insuficiente de îngrijire paliativă la toate nivelele
de asistență”. Astfel, doar 8% din pacienții care au nevoie
de îngrijiri paliative beneficiază de acestea, iar asistența
paliativă pediatrică, practic, nu există.

Studiul informează și ghidează factorii de decizie în
privința acțiunilor ce trebuie implementate pentru
integrarea deplină în sistemul de sănătate a îngrijirilor
paliative centrate pe persoană și acoperirea universală cu
asemenea servicii. Autorii studiului au elaborat un șir de
recomandări implementarea cărora ar asigura integrarea
deplină în sistemul de sănătate a îngrijirilor paliative
centrate pe persoană și acoperirea universală cu asemenea
servicii: la nivelul serviciilor de sănătate populaționale și
individuale, la nivelul de furnizare a serviciilor de îngrijiri
paliative, la nivelul factorilor ce contribuie la activitatea
serviciilor de îngrijiri paliative integrate în sistemul de
sănătate și managementul schimbărilor care să asigure
integrarea deplină a îngrijirilor paliative și acoperirea
universală cu aceste servicii.

Conform autorilor studiului dezvoltarea îngrijirii
paliative urmează să fie prioritară în contextul în care
disponibilitatea și accesul echitabil la îngrijiri paliative
la toate nivelurile de asistență medicală rămâne încă
extrem de limitat în Republica Moldova. Autorii studiului
prezintă un șir de recomandări pentru autoritățile publice
centrale și locale, Compania Națională de Asigurări în
Medicină, Agenția Națională pentru Servicii Sociale,
instituții de învățământ etc.
În urma prezentării ambelor rapoarte, problematica
îngrijirilor pacientului paliativ a fost mediatizată pe
larg și a revenit pe agenda publică. Președinta Comisiei
Parlamentare „Protecție socială, sănătate și familie”,
Elena Bacalu, care a participat la prezentarea rezultatelor
Studiului a comunicat despre intenția Comisiei de a
organiza la începutul anului 2020 un Dialog de politici
cu privire la îngrijirile paliative cu scopul de a discuta
modificările legislative și normative necesare a fi
efectuate pentru redresarea situației.

Raportul (OAP) „Cu privire la implementarea de către
Republica Moldova a prevederilor Rezoluției Adunării
Generale a OMS pentru consolidarea îngrijirilor paliative
ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul
vieții”, elaborat cu suportul financiar al Fundației SorosMoldova de către Oficiului Avocatului Poporului, a fost
lansat public la 11 octombrie 2019. Autorii constată
faptul că deși au fost înregistrate unele progrese în
implementarea angajamentelor asumate d e Republica
Moldova, multe rămân de făcut. Evaluarea a constatat
lipsa unei strategii naționale de dezvoltare a îngrijirilor
paliative și deficiențe în implementarea unor politici
naționale care să integreze serviciile de îngrijiri paliative
în structura și finanțarea serviciilor de sănătate. A fost
remarcată insuficiența specialiștilor pentru oferirea
serviciilor de îngrijiri paliative, lipsa instruirii specializate
pentru specialiștii nemedicali implicați în oferirea
îngrijirilor paliative (psihologi, asistenți sociali, clerici)
și necesitatea instruirii suplimentare a specialiștilor din

Pentru a contribui la îmbunătățirea disponibilității și
accesului la opioide în 2019, Fundația Soros-Moldova
a oferit un grant Asociației Farmaciștilor din Republica
Moldova (AFRM).
AFRM va contribui la îmbunătățirea managementului
lanțului de aprovizionare cu analgezice opioide din
Moldova. AFRM va elabora recomandări și proiecte
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Hospice administrat de Asociația „Prosperare Zubresti”

de documente pentru ajustarea actelor legislative
și normative naționale, va analiza cerințele față de
încăperile în care se păstrează medicamentele supuse
controlului în diverse țări, va face pledoarie și va ; oferi
asistența necesară autorităților pentru actualizarea
listei medicamentelor compensate cu noi forme
medicamentoase în conformitate cu recomandările OMS,
inclusiv co-analgezice pentru controlul durerii; va elabora
și distribui Ghidul de conduită pentru angajații sistemului
de sănătate pentru asigurarea accesului pacienților la
analgezie.

posturile naționale TV a contribuit la creșterea informării
cetățenilor cu privire la îngrijirile paliative, precum și la
responsabilizarea autorităților cu privire la asigurarea
accesului populației la acest tip de servicii. Participarea la
eveniment a delegației din statul Carolina de Nord, SUA,
în frunte cu secretarul de stat, dar și a autorităților publice
locale, a consolidat și mai mult parteneriatele stabilite în
contextul asigurării sustenabilității oferirii serviciilor atât
de necesare.
În anul 2019 Fundația Soros-Moldova a finanțat
participarea unui grup de 8 persoane la Conferința
Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative din România.
Conferința a fost organizată în luna octombrie, la Brașov,
România.

La finele anului 2019, Asociația Obștească „Școala
Națională de Management în Sănătate Publică” (AO
ȘNMSP) a primit un grant pentru dezvoltarea îngrijirilor
paliative pediatrice. Astfel, AO ȘNMSP va oferi suport
la dezvoltarea cadrului de reglementare necesar pentru
dezvoltarea îngrijirilor paliative pediatrice pentru
integrarea acestora în asistența pediatrică din țară; la
elaborarea și promovarea spre aprobare a programului
de instruire pentru specialiștii din domenii medicale și
cursului specializat pentru cadrele nemedicale, implicate
în asistența copiilor cu boli care le limitează viața; la
compilarea și publicarea unui ghid cu recomandări
pentru prestatorii de servicii pediatrice cu privire la
asistența oferită copiilor cu boli care le limitează viața
și familiilor acestora. Realizarea acestor activități va fi
finalizată în anul 2020.

De asemenea, a fost asigurată participarea a 2 persoane:
specialistul principal în îngrijiri paliative al Comisiei de
specialitate a MSMPS și reprezentant al USMF „Nicolae
Testemițanu” la lucrările Atelierului EPEC Pediatrics în
îngrijiri paliative și durere avansată. Evenimentul a avut
loc în noiembrie 2019, la Roma, Italia.

Asociația Obștească „Prosperare Zubrești” care asigură
activitatea Hospice-ului Zubrești a beneficiat de suport
financiar pentru organizarea evenimentului dedicat
aniversării a 20-a de la inițierea oferirii serviciilor de
tip Hospice în Moldova. Mediatizarea evenimentului la

Participanții la Conferința Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative,
Brașov, România
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Consolidarea eforturilor pentru
lărgirea accesului populației la
medicamente
Fundația Soros-Moldova prin Departamentul Sănătate
Publică a oferit un grant Centrului PAS pentru realizarea
studiului „Accesibilitatea la medicamente prin prisma
listei medicamentelor compensate”. Studiul a analizat,
în special, cum a fost influențată accesibilitatea la
medicamente urmare a politicilor de extindere a
accesului la medicamente prin sistemul de asigurare
obligatorie de asistență medicală întreprinse din anul
2015. Analiza mecanismului de introducere și/sau
excludere a medicamentelor în LMC a fost realizată
prin examinarea cadrului de reglementare național,
inclusiv cu referire la practicile internaționale, și prin
efectuarea unei cercetări calitative de opinie a actorilor
cheie antrenați în mecanismul de compensare din
partea autorităților publice din sănătate, a prestatorilor
de servicii medicale și farmaceutice, a solicitanților de
includere a medicamentelor în LMC și nu în ultimul rând
- a beneficiarilor finali de medicamente.

tratamentele de lungă durată. Participanții la eveniment
au menționat actualitatea Raportului și necesitatea
revizuirii LMC.
Elena Bacalu, președinta Comisiei protecție socială,
familie și sănătate, a reiterat realizările privind lărgirea
listei medicamentelor compensate și a menționat că
Comisia va ține cont de recomandările studiului pentru a
asigura dreptul cetățenilor la sănătate.
„Ați făcut o analiză comprehensivă care va ajuta foarte
mult. Este o roentgenograma la tot ce se numește accesul
la medicamente compensate” (Zinaida Bezverhnîi,
directoarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale).
„Trebuie să revedem LME și să o aliniem la recomandările
OMS. Ea nu a fost revizuită din anul 2011. Or, ea trebuie
revizuită, ajustată și completată o dată la trei ani. Neam propus în timpul apropiat, să ne aliniem la practicile
internaționale. LME se completează în baza unor dovezi,
care vin de la comisia de experți, de la solicitările
pacienților, dar se întâmplă mai puțin transparent.
Trebuie reorganizată activitatea consiliului care se ocupă
cu revizuirea medicamentelor compensate. Activitatea
ei trebuie să fie transparentă, ședințele trebuie să fie
publice, să fie transmise live.” (Boris Gîlcă, secretar
general de stat, MSMPS).

Raportul studiului „Accesibilitatea la medicamente
prin prisma listei medicamentelor compensate” a fost
prezentat în cadrul unui eveniment public pe 19 iulie
2019. La evenimentul de lansare au participat factori de
decizie ai autorităților publice, reprezentanți ai mediului
academic, domeniului farmaceutic, conducători de nivel
superior ai instituțiilor medico-sanitare, parteneri de
dezvoltare.
Autorii studiului au venit cu o serie de recomandări
pentru schimbările care ar trebui operate în domeniul de
politici publice și la nivel tehnic. Aceștia au remarcat că
este necesară informarea populației privind categoriile
care pot beneficia de medicamente și sursele de unde
se pot informa. De asemenea, experții recomandă
dezvoltarea unui sistem de comunicare mai eficient cu
medicii de familie și stabilirea unui mecanism mai clar și
mai ușor de identificare și prescriere a medicamentelor
compensate în cazurile episodice, astfel ca medicii să fie
siguri pe acțiunile lor și să fie evitate erorile.

Urmare a recomandărilor acestui raport, precum și a
celor din raportul din 2018 „Accesul la medicamentele
esențiale în Republica Moldova”, Fundația SorosMoldova a oferit finanțare Centrului PAS pentru inițierea
elaborării cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului
populației, adulți și copii, la medicamente esențiale în
condiții de ambulatoriu, care implementat de actorii
responsabili, va contribui la îmbunătățirea accesului
populației la medicamentele necesare. Elaborarea unei
liste de medicamente esențiale pentru asistența medicală
primară va ajuta medicii și farmaciștii să-și focalizeze
atenția la prescriere și formarea asortimentului în
farmacii, pe baza unei liste de medicamente determinate
drept cele mai eficiente, sigure și relevante pentru
populație, contribuind atât la acoperirea necesităților
prioritare pentru asistența în ambulatoriu, cât și la
reducerea polipragmaziei - prescrierii bolnavului a prea
multor medicamente.

Studiul a constatat necesitatea revizuirii LMC, prin
excluderea preparatelor care nu se găsesc pe piață.
De asemenea, în opinia unor specialiști, în selectarea
medicamentelor trebuie să se pună accentul pe
compensarea cel puțin parțială a medicamentelor vitale
pentru mai multe grupuri de maladii. Maladiile rare
ar trebui să fie incluse prioritar și să existe o abordare
specială în compensarea acestora, în special pentru
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„Monitorul Sănătății”
Proiectul „Monitorul sănătății pentru buna guvernare
în Republica Moldova” este un proiect multianual
finanțat de Fundația Soros-Moldova prin intermediul
Departamentului Sănătate Publică al Fundației SorosMoldova și implementat de Centrul pentru Politici și
Analize în Sănătate (Centrul PAS).

avize cu recomandări la proiectele de decizii, însoțite de
materiale media pentru informarea populației generale
despre proiectele de reglementare din sistemul de
sănătate.
Circa 10 poziții oficiale elaborate de către echipa de
implementare a proiectului și/ sau consultanții cooptați
au fost remise autorităților publice. Acestea au inclus
atât analize complete ale politicii monitorizate, cât și
analize concise, în funcție de timpul oferit de autorități
pentru consulare publică sau conținutul documentului
supus examinării.

În cadrul acestui proiect echipa Centrului PAS
actualizează și oferă informația standardizată cu privire
la performanța spitalelor publice raionale din RM
și promovează participarea cetățenilor la evaluarea
asistenței spitalicești prin intermediul paginii www.
spitale.md, monitorizează independent procesul de
elaborare a politicilor și reformelor în domeniul sănătății,
mediatizează rezultatele monitorizării în media pentru
publicul larg.

Printre subiectele importante, monitorizate intens pe
parcursul anului 2019, au fost transparența financiară a
cheltuirii Fondurilor de asigurare obligatorie de asistență
medicală și numeroasele încercări de modificare a
reglementărilor din domeniul tutunului/ fumatului.

Actualizarea informației despre performanța spitalelor
pe www.spitale.md, colectată începând cu anul 2015,
permite verificarea activității spitalelor din Moldova, dar
și compararea lor cu spitalele din Uniunea Europeană și
din țările OECD. Pe site, de asemenea, a fost dezvoltată
soluția tehnică de afișare a indicatorilor de satisfacție a
pacienților, per an și per spital înregistrat. A fost ajustat
modul de stocare al informației în baza de date, în
conformitate cu datele recepționate prin formularul
„Evaluează spitalul”. Pentru site, au mai fost realizate
lucrări de web-design, și de integrare a soluției tehnice
în pagina cu detalii a fiecărui spital, pentru 55 spitale
înregistrate; de afișare a indicatorilor de satisfacție a
pacienților în paginile „Indicatori de performanță” și
„Compararea spitalelor”, conform datelor acumulate
pentru un anumit an selectat, în măsura existenței
informației.

În urma adoptării de către Parlament a Legii nr.185/2017
prin care au fost efectuate amendamente legislative
privind controlul tutunului, cu scopul facilitării publicității,
promovării și comercializării produselor din tutun care
nu arde, Centrul PAS a venit în luna februarie 2019 cu
o Opinie cu privire la modificarea Regulamentelor
sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe.
În acest context, un grup de deputați din parlamentul
nou-ales a înregistrat o inițiativă legislativă care a venit
să elimine amendamentele din anul 2017, prin care s-a
permis publicitatea, sponsorizarea, consumul în spații
publice închise, comercializarea prin internet, inclusiv
în ambalaje care se asociază cu jucăriile pentru copii
și dulciurile. Inițiativa legislativă a fost aprobată de
parlament în lectura a doua pe 26.07.2019.
Deja în martie 2019, Curtea Constituțională a Republicii
Moldova a fost sesizată de către un deputat privind
controlul constituționalității unor prevederi din Legea

Pacienții și rudele lor au avut posibilitatea să evalueze
serviciile medicale primite în spital: condițiile și dotarea
tehnică a spitalului; organizarea asistenței medicale,
inclusiv plățile informale; atitudinea personalului medical
și calitatea serviciilor medicale.
Pentru o mai bună informare și mobilizare a pacienților
la evaluarea spitalului, au fost utilizate pagina de
Facebook Spitale.md, organizate minicampanii (ex.
#multumescdoctore) și concursuri în spațiul virtual,
inclusiv în parteneriat cu alte platforme online.
Pe parcursul anului 2019, au fost monitorizate politicile
MSMPS în domeniul sănătății. Centrul PAS a elaborat

Un chioșc de tutun lângă Universitatea Pedagogică, Chișinău
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Curtea Constituțională audiază argumentele părților privind
Legea Tutunului, aprilie 2019/ constcourt.md

colectarea datelor privind activitatea echipelor
multidisciplinare la domiciliu, echipelor mobile de
spital și despre cabinetele de consultații în condiții de
ambulatoriu.

nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,
anume interdicția comercializării produselor din tutun
în apropierea instituțiilor de învățământ și a instituțiilor
medico-sanitare. Centrul PAS a venit cu o Opinie remisă
Curții Constituționale, aceasta fiind făcută publică și
mediatizată de portalul Sănătate Info , argumentând
de ce sesizarea urmează a fi respinsă, cu declararea
constituționalității prevederilor legale contestate. Curtea
Constituțională a stipulat în hotărâre că a primit o opinie
amicus curiae din partea Centrului PAS, a respins sesizarea
și a recunoscut constituțional articolul contestat.

Alte subiecte monitorizate pe parcursul anului au
vizat modificarea Legii Medicamentelor, modificarea
Regulamentului privind prescrierea medicamentelor
compensate pentru tratamentul în condiții de
ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul
de familie, aprobarea Programului unic al asigurării
obligatorii de asistență medicală și altele.

Centrul PAS a participat la elaborarea proiectului de
lege pentru modificarea unor acte legislative cu scop
de îmbunătățire a transparenței financiare a cheltuirii
Fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală,
în cadrul unei inițiative legislative a unui grup de deputați
din Parlament. Drept urmare, pe 21 octombrie 2019, a
fost înregistrată în Parlament inițiativa legislativă nr.236.
Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură și
urmează să fie examinat în lectura a doua. Guvernul a
avizat pozitiv această inițiativă legislativă.

Materialele media, elaborate în cadrul proiectului, au
abordat problemele sistemului de sănătate. Publicul
țintă l-a constituit comunitatea medicală, responsabilii
din domeniul sănătății și pacienții. Pentru o vizibilitate
mai mare, materialele media au fost distribuite pe
paginile specializate (Sănătate INFO, E-Sănătatea TA,
Platforma E-Sănătate), dar și alte grupuri din rețelele
sociale (Sănătate să aveți, Grand Medical Group, Părinți
Responsabili, Fără tutun, Pacienți Moldova, Pacienți
din România, Lumea cu bune și rele, Moldova People,
anticoruptie.md, Verticalitate, etc.).

Tot pentru îmbunătățirea transparenței financiare și
eficienței cheltuirii banilor publici în sănătate, Centrul
PAS a elaborat și transmis Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale pentru examinare și aprobare:
- un proiect de raport statistic despre activitatea
financiară a instituțiilor medico-sanitare ”Consumurile
și cheltuielile instituțiilor medico-sanitare/ Затраты и
расходы учреждений здравоохранения”
- un proiect de raport statistic anual „Privind activitatea
prestatorului de îngrijiri paliative/ О деятельности
поставщика паллиативной помощи” care prevede

Astfel, pe parcursul anului 2019 Spitale.md a înregistrat
804255 utilizatori noi, Sanoteca.md - 503509 utilizatori
noi, iar Sănătateinfo.md - 275106 utilizatori noi în
comparație cu anul 2018.
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Creșterea participării grupurilor
vulnerabile la HIV și promovarea
drepturilor lor
În anul 2019, Fundația a oferit suport Asociației PromoLEX
pentru evaluarea procedurilor contravenționale și penale
de investigare și sancționare a traficului ilicit de droguri
fără scop de înstrăinare și analiza comparativă a evoluției
în domeniu, plecând de la constatările curente și cele
făcute în Studiul realizat în 2015. Raportul studiului
„Practica contravențională și judiciară de examinare a
contravențiilor și infracțiunilor privind circuitul ilegal de
droguri fără scop de înstrăinare”, a fost prezentat public
de către Asociația Promo-LEX pe 30 mai 2019.

promovarea unui plan de acțiuni și a unui concept
național privind implementarea unui program adresat
persoanelor consumatoare de droguri care comit
infracțiuni asociate consumului de droguri. Eforturile
întreprinse pentru reevaluarea și ajustarea prevederilor
normative au fost fundamentate în baza rezultatelor
cercetărilor și a bunelor practici la nivel global.
Propunerile de modificare a actelor normative au fost
formulate de către reprezentanții UORN și Promo-LEX, și
remise Comisiei Naționale Antidrog spre examinare.

Una dintre constatările studiului este că instituțiile de
drept ar trebui să-și concentreze atenția în primul rând
asupra traficanților de droguri.

UORN va continua și în 2020 eforturile pentru elaborarea
un program probațional, în cadrul căruia consumatorul
de droguri va fi inclus în perioada inițală a urmăririi
penale, în baza consimțământului propriu. UORN
va mai acționa pentru: mobilizarea comunităților
consumatorilor de droguri din RM în cadrul activităților
de umanizare a politicii naționale antidrog în Republica
Moldova, promovarea bunelor practici, lecții și provocări
în domeniul alternativelor la detenție.

„Statul alocă resurse considerabile de ordin financiar,
logistic și de timp pentru sancționarea consumatorilor,
care ar putea fi evitate dacă legislația ar fi ajustată
corespunzător. Nu în ultimul rând, practicile identificate
predispun spre creșterea gradului de vulnerabilitate
a consumatorilor de droguri și duc la îngreunarea
procesului de reeducare socială și reabilitare a acestora”

Pentru evaluarea gradului de realizare a Planului
de sustenabilitate pe domeniul TB și a Planului de
sustenabilitate pe domeniul HIV, Fundația Soros-Moldova
a finanțat elaborareaa două rapoarte de evaluare.
Această activitate a fost realizată de comun acord și la
solicitarea Comitetului populațiilor afectate (Comitetul
KAP). Rezultatele evaluărilor la mijloc de termen a
planurilor de sustenabilitate sunt importante și din
perspectiva elaborării următoarelor programe HIV și TB,
dar și a următoarei solicitări de finanțare către GFATM.

Studiul se referă nemijlocit la cercetarea practicii
contravenționale privind faptele de procurare ori păstrare
ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor
acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără
prescripția medicului (art.85 Cod Contravențional)
și a faptelor de cultivare ilegală a plantelor ce conțin
droguri, precursori și analogi ai acestora și fabricarea
etnobotanicelor (art.87 Cod Contravențional), dar include
și cercetarea practicii judiciare privind infracțiunile
care sunt legate de circulația ilegală a drogurilor,
etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de
înstrăinare (art.217 Cod Penal).
Activitățile inițiate în 2019, Promo-LEX le va continua în
2020, prin acțiuni pentru decriminalizarea sancțiunilor
pentru consumul de droguri în legislația din Republica
Moldova, combinate cu activități de îmbunătățire
a percepției actorilor justiției față de persoanele
dependente de droguri, prin intermediul activităților de
advocacy și training.
UORN a continuat să promoveze necesitatea
implementării alternativelor în cazul pedepselor asociate
consumului de droguri. A fost instituit grupul de lucru
al Comisiei Naționale Antidrog pentru elaborarea și

Ședința Comisiei Naționale Antidrog.
Octombrie 2019, Inspectoratul General al Poliției
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Promovarea dreptului persoanelor cu
dizabilități de a trăi în comunitate
Anul 2019 a fost al doilea an de co-finanțare și
implementare de către Fundația Soros-Moldova
a proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un
parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern“
(SSMB), cu durata de 3 ani, finanțat de Uniunea
Europeană și implementat în parteneriat cu Asociația
Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul
Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța
Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD).

Copii la evenimentul de lansare al Centrului Vocațional,
satul Sarata Veche, Fălești

Proiectul este o continuare a eforturilor susținute de
Fundație pentru asigurarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale la trai în
comunitate. Activitățile proiectului sunt armonizate cu
prevederile Programul național de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, dar și
cu Programul național de dezinstituționalizare și Planul
de acțiuni a acestuia pentru anii 2018-2026. Din sursele
proiectului sunt dezvoltate servicii comunitare și pentru
un alt grup țintă, și anume, copii din grupuri vulnerabile.

tehnic OSC-urilor de nivel local pentru dezvoltarea/
extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare
inovative, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale în
parteneriat cu autoritățile publice. În cadrul granturilor
sunt în proces de dezvoltare 44 de servicii sociale în 23
raioane și municipiul Bălți. Tipurile de servicii care sunt
dezvoltate/ extinse: casă comunitară, locuință protejată,
echipă mobilă, servicii de igienă și îngrijire, servicii de
intervenție timpurie, servicii de zi pentru copiii din grupuri
vulnerabile, asistență educațională, suport și meditații
după ore, asistență și suport psihosocial, activități de
socializare, dezvoltarea abilităților de autoservire și trai
independent, orientare vocațională și încadrarea asistată
în câmpul muncii. OSC-urile sub-grantate beneficiază de
asistență tehnică din partea echipei proiectului SSMB în
gestionarea proiectelor și dezvoltarea serviciilor sociale.
Totodată, staff-ul proiectelor sub-grantate și personalul
din serviciile dezvoltate au acces la un program amplu de
capacitare, mentorat și ghidare la locul de muncă.

În anul 2019, în cadrul proiectului SSMB, a fost lansat
„Studiul de tip baseline privind serviciile sociale pentru
persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și
copiii din grupurile vulnerabile”. Studiul a fost realizat cu
scopul documentării și analizei situației curente cu privire
la serviciile sociale existente în țară destinate persoanelor
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din
grupurile vulnerabile, actualizarea datelor și furnizarea
informației cu privire la tipul serviciilor care necesită a fi
dezvoltate raportat la numărul potențial de beneficiari.
Adițional, studiul a identificat și informat acțiunile pentru
implementarea proiectului și va servi ulterior la evaluarea
impactului proiectului implementat.

În scopul capacitării OSC-urilor de nivel local privind
monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor
sociale, la data de 06 decembrie 2019 a fost organizat
Forumul societății civile „Monitorizarea și evaluarea
participativă a serviciilor sociale – mecanism de
responsabilizare socială”. În cadrul forumului au
participat peste 100 de reprezentanți ai OSC membri
ai rețelelor APSCF, AOPD și ai OSC-urilor sub-grantate
în cadrul proiectului SSMB. Evenimentul a servit drept
platformă de discuții privind monitorizarea și evaluarea
participativă a serviciilor sociale în vederea stabilirii unui
plan comun de acțiuni pentru a crește transparența și
responsabilitatea autorităților publice în dezvoltarea
și furnizarea serviciilor sociale de calitate. Ca suport
metodologic pentru OSC, în cadrul evenimentului, a
fost distribuit „Ghidul privind monitorizarea și evaluarea
participativă a serviciilor sociale destinat organizațiilor

Totodată, studiul oferă informații despre organizațiile
societății civile de nivel local, experiența lor anterioară
în dezvoltarea serviciilor sociale în parteneriat cu
autoritățile publice și necesitățile lor de capacitare.
Raportul este utilizat pentru activități de advocacy,
dezvoltarea politicilor la nivel local, dar și pentru a lua
decizii informate referitor la serviciile necesar de a fi
dezvoltate.
În cadrul Programului de granturi dedicat organizațiilor
societății civile (OSC) de nivel local au fost oferite
34 de granturi în valoare totală de 1,5 mln Euro.
Scopul programului este să ofere suport financiar și
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societății civile’’, elaborat în cadrul proiectului SSMB.

cu dizabilități din cadrul serviciului și se bucură de
autonomie în gestionarea casei și a lucrurilor personale.
Împreună au grijă de gospodărie și de grădină, și așteaptă
cu nerăbdare prima roadă din propria grădină.

Pe parcursul anului 2019, OSC-urile partenere au
lansat primele servicii sociale dezvoltate cu suportul
proiectului SSMB, printre care se numără și cele două
servicii „Locuință protejată” situate în municipiul Bălți
și satul Pîrlița (Fălești) funcționale din 1 noiembrie
2019. Serviciile au fost dezvoltate în cadrul proiectului
„Locuință protejată – un vis împlinit al persoanelor cu
dizabilități intelectuale din Bălți” implementat de către I.P.
„Clinica Juridică Universitară”. Persoanele care locuiesc
în locuințe au fost dezinstituționalizate din Centrul de
Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități
(adulte) Bălți și sunt asistate și ghidate de către lucrători
sociali, psihologi, care le oferă suport pentru incluziune
și trai independent în comunitate. În cadrul celor două
servicii „Locuință protejată” au fost dezinstituționalizate
10 persoane.

Asociația Obștească „Viitorul” din satul Sărata Veche,
raionul Fălești – una dintre organizațiile beneficiare de
granturi, pentru proiectul „Viitorul de mâine depinde de
activitatea de astăzi” a deschis un Centru pentru pregătire
vocațională destinat copiilor din localitate.
Centrul de pregătire vocațională oferă pentru
aproximativ 190 de copii supraveghere, instruire și un
program de dezvoltare personală în afara orelor de studii
și promovează incluziunea socială a copiilor din familii
social-vulnerabile. În cadrul centrului funcționează patru
ateliere de lucru la care au acces copiii din localitate:
prelucrarea lemnului, arta culinară, atelier de fotografie
și robotică; atelierele sunt ghidate de către specialiști în
domeniu.

„E mai bine când ești la tine acasă. Aici mănânci ce vrei, te
duci unde vrei, poți să crești legume, fructe, păsări… Poți
să te însori dacă vrei…” , a menționat Dan, beneficiar al
serviciului „Locuința protejată” din Pîrlița. Dan și Viorica
sunt un cuplu care își doresc mult să formeze o familie
și să locuiască în comunitate, fiind printre cei care au
manifestat dorința de a părăsi instituția rezidențială.

„Acest proiect este o oportunitate de a ne pregăti
pentru viață, contribuind la ghidarea noastră în carieră
și formarea deprinderilor pentru viitoarea profesie. De
asemenea, vom avea posibilitatea să petrecem timpul
după ore util și plăcut”, a declarat Vlad Morea, elevul
clasei a VIII-a.

Cuplul beneficiază, în cadrul serviciului „Locuință
protejată”, de o locuință separată de celelalte persoane

Un alt serviciu social inovativ a fost dezvoltat în raionul

Beneficiari la Centrul de Reabilitare și Integrare a
Persoanelor Vârstnice din Ungheni
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Beneficiar la frizerul serviciului de asistență socială din cadrul Centrului de
reabilitare și integrare a vârstnicilor din Ungheni

Ungheni unde, la inițiativa Asociației Obștești „Alternative
Sociale” și în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, a
fost creat Serviciul de îngrijire socială.

În cadrul proiectului a fost renovat și dotat un spațiu
din incinta Centrului de reabilitare și integrare socială a
bătrânilor din municipiul Ungheni. Spațiul a fost utilat
cu echipamente și mobilier: cameră de baie (cabine de
duș, toaletă), frizerie, spălătorie de rufe și o cameră de
așteptare. De asemenea, a fost procurat un microbuz
pentru a asigura transportarea la centru a beneficiarilor
din localitățile raionului Ungheni. Astfel, este asigurat
accesul la servicii de igienă personală pentru persoanele
cu dizabilități severe și vârstnicilor din categorii sociale
vulnerabile din raionul Ungheni.

„Proiectul nostru asigură servicii de menținere a igienei
pentru persoane cu dizabilități, în etate, cu condiții
limitate de trai și auto-îngrijire. De multe ori, oamenii
nu au parte de sprijinul familiei, sunt nevoiți să facă
față provocărilor vieții în singurătate. În colaborare cu
asistenții sociali comunitari, identificăm persoanele
eligibile pentru serviciile pe care le prestăm. Este foarte
important că avem autovehiculul oferit din fonduri
europene fiindcă astfel ajungem în localitățile rurale,
acolo unde necesitățile sunt cu adevărat stringente.”
Andrei Chiorescu, director de proiect AO „Alternative
Sociale”.

Activitățile proiectului SSMB vor continua
implementate inclusiv pe parcursul anului 2020.

a

fi

Program de granturi pentru ONG:
Activități pentru populațiile cu risc
sporit și greu accesibile,
afectate de TB
Pe parcursul ultimilor cinci ani, Fundația Soros-Moldova a
implementat proiectul „Program de granturi pentru ONG:
activități pentru populațiile cu risc sporit și greu accesibile,
afectate de TB”, finanțat de Centrul PAS din resursele
Fondului Global. 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.
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- 136 de persoane investigate la TB
- 3 persoane diagnosticate cu TB
Ca rezultat a activităților de sensibilizare și pledoarie
realizate de către organizațiile beneficiare de granturi
oferite de Fundația Soros-Moldova, administrația publică
locală s-a implicat și a contribuit la depistarea precoce
a tuberculozei prin alocarea surselor financiare pentru
transportarea la investigare la TB a persoanelor din
grupurile vulnerabile (53 persoane), precum și a asigurat
transportarea persoanelor cu TB la instituția medicală
raională pentru investigații radiologice de monitorizare a
progresului tratamentului (APL din 6 localități, 8 persoane
transportate).

Information and awareness raising campaign on TB prevention and support
for increasing patients’ treatment adherence

Departamentul Sănătate Publică al Fundației SorosMoldova este responsabil de realizarea următoarelor
obiective:
- Creșterea depistării precoce a tuberculozei
- Sporirea complianței la tratament antituberculos în
condiții de ambulator și
- Obținerea ratei înalte a succesului tratamentului

Au beneficiat de servicii de informare și consiliere
psihologică și 95 de deținuți cu TB din penitenciarele RM
și 24 de ex-deținuți cu TB asistați după liberare pentru
creșterea aderenței la tratament.
Peste 1500 de persoane fără adăpost din municipiul
Chișinău au beneficiat de screening la TB, 353 de persoane
au fost investigate, dintre care 42 diagnosticate cu TB,
13 persoane au fost direct supravegheate în condiții de
ambulatoriu, 300 de persoane testate la HIV/Sifilis din
care 3 persoane depistate cu HIV.

Activitățile proiectuluicontribuie la realizarea Programului
Național de Control al TB (2016-2020).
În 2019, au fost finanțate 11 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 creșterea aderenței la
tratament, informare și consiliere a membrilor familiei
în susținerea persoanei aflate în tratament, asistență
socială pentru persoanele fără adăpost, consumatorii de
droguri injectabile, persoanelor cu TB cu risc sporit de
abandon al tratamentului și membrii familiilor acestora,
persoane din alte grupuri vulnerabile.

Tot în cadrul acestui proiect, consumatorii de droguri
injectabile din Chișinău, Bălți, Bender, Slobozia și Tiraspol,
precum și persoanele fără adăpost din Bender, Slobozia și
Tiraspol au beneficiat de servicii de screening simptomatic
(4970 de persoane), referire și acompaniere la instituția
medicală pentru examinare la TB – 801 de persoane,
diagnosticate cu TB - 45 de persoane. De asemenea, 170
de persoane cu TB au beneficiat de consiliere pentru
creșterea aderenței la tratament, iar 143 persoane care
au fost în contact cu a pacienții au fost informate, 78 din
acestea au fost investigate și, în rezultat, 2 persoane au
fost diagnosticate cu TB.

O altă activitate realizată în cadrul proiectelor a fost
sensibilizarea populației din localitățile țintă privind
profilaxia tuberculozei și suportul necesar pacienților
pentru a fi complianți la tratament.

Suportul oferit de către organizațiile non-guvernamentale
sistemului de sănătate în informarea și 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, iar finanțarea acestor
activități urmează a fi continuată și în 2020.

Pe parcursul anului 2019, au fost acoperite cu servicii
de informare și consiliere pentru creșterea aderenței la
tratament 283 de persoane cu TB și 311 persoane care
au fost în contact cu persoanele cu TB/ membri de familie
din 5 raioane ale RM. Screeningul la simptomele TB prin
aplicarea chestionarului de screening a fost realizat în
rândul persoanelor din grupul care necesită vigilență
sporită (șomeri, persoane cu venituri mici, persoane cu
consum abuziv de alcool, persoane fără loc stabil de trai,
migranți) și, ca urmare, au fost:
- 843 de persoane supuse screening-ului și informate
despre tuberculoză
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ORGANE DECIZIONALE
ALE FUNDAȚIEI SOROS-MOLDOVA
SENAT

Ana MIHAILOV, Șefa oficiului Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) în Republica Moldova
Lucia APRODU, Expertă superioară în Comunicare și relații publice
Radu DANII, Coordonator de program privind migrația, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)
Dumitru LAZUR, Coordonator de programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei, Republica Moldova
Ian FELDMAN, Președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
Valeriu PROHNIȚCHI, Consultant independent în economie
Liliana BUSUIOC, Directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Juriul Justiție și Drepturile Omului
Denis ARCUȘA, Consultant Juridic Național, Misiunea OSCE în Moldova
Traian TURCANU, Specialist în protecția copiilor, UNICEF Moldova
Viorica GRECU, Avocată, Directoarea Centrului de Instruire al Avocaților al Uniunii Avocaților
Aliona BLEAH, Reprezentantă a Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională în RM
Juriul Buna Guvernare
Alexandru PELIVAN, Manager de Program, UE4Moldova
Olga CRIVOLIUBIC, Manageră de proiect, PNUD Moldova
Elena LEȘAN, Coordonatoare de Program, Crisis Management Initiative, Republica Moldova
Natalia BALTA, Coordonatoare de țară, Pestalozzi Children’s Foundation (PCF)
Sergiu CONOVALU, Coodronator Național de Program, OSCE High Commissioner on National Minorities, Chișinău
Juriul Mass-Media
Mariana TACU, Directoarea Departamentului Teorie și Practica Jurnalismului, USM
Tatiana PUIU, Coordonatoare de proiecte, Freedom House
Cristina MOGÎLDEA (LEVA), instructoare la Școala de Studii Avansate în Jurnalism
Alexandru DOROGAN, Expert în servicii media audiovizuale
Juriul Sănătate Publică
Ştefan GHEORGHIŢĂ, Șef secție, Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP)
Svetlana PLĂMĂDEALĂ, Manageră de țară a oficiului ONU SIDA
Valentina VILC, Coordonatoarea Programului National TB, Institutul Ftiziopulmonologie
Viorel GORCEAG, Reprezentant de țară al Crucii Roșii din Elveția
pentru Proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”
Galina RIZOVA, Coordonatoare de proiect de asistență tehnică, finanțat de DUE
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ECHIPA
FUNDAȚIEI SOROS-MOLDOVA
Petru CULEAC, Director executiv
Varvara COLIBABA, Directoare adjunctă
Elena VACARCIUC, Directoare financiară
Dumitru CHITOROAGĂ, Director de granturi și IT
Dmitri GUDUMAC, Manager de comunicare
Elena VITIUC, Contabilă-șefă
Irina BEJENARU, Contabilă
Liuba COTOROBAI, Asistentă financiară
Nicolai GUDIMA, Administrator
Victor ANDRONIC, Administrator de rețea
Alexandru MUSTEAȚĂ, Director al Departamentului Buna Guvernare
Ana COREŢCHI, Directoare de proiect, Buna Guvernare
Ana URSU, Coordonatoare de program, Buna Guvernare
Cristina VIRLAN, Directoare de proiect, Buna Guvernare
Vasilisa CUMANOVA, Asistentă de program, Buna Guvernare
Victor MUNTEANU, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului
Marcel VARMARI, Manager de finanțe și de program, Justiție și Drepturile Omului
Natalia CAMBURIAN, Coordonatoare de program, Justiție și Drepturile Omului
Mihaela BURDUJA, Directoare de program, Justiție și Drepturile Omului
Crina GADÎMBA, Asistentă de proiect, Justiție și Drepturile Omului
Denis ALBU, Asistent de proiect, Justiție și Drepturile Omului
Alina BERDOS, Asistentă de program, Justiție și Drepturile Omului
Victoria MIRON, Directoare a Departamentului Mass-media
Adrian BIVOL, Coordonator de program, Mass-media
Dorin SCOBIOALĂ, Manager, New Media Incubator, Mass-media
Liliana GHERMAN, Directoare a Departamentului Sănătate Publică
Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator de program, Sănătate Publică
Ala COJOCARI, Asistentă de program, Sănătate Publică
Svetlana HANGAN, Directoare de program, Sănătate Publică
Daniela LEAHU, Directoare de proiect, Sănătate Publică
Ana PRASOLOV, Coordonatoare de proiect, Sănătate Publică
Ștefan IVANOV, Asistentă de proiect, Sănătate Publică
Victoria SURUCEANU, Receptionistă/Asistentă administrativă
Mihail LUNGU, Șofer/Administrator operațiuni
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DECLARAȚIE DE CHELTUIELI
2019

Declaraţie de cheltuieli realizate

Chletuieli, USD

%

Buna Guvernare

817199

17%

Justiție și Drepturile Omului

730946

15%

Media

238873

5%

Sănătate Publică

2598480

53%

Cheltuieli administrative și alte cheltuieli

518332

11%

Total

4903830

100%

Media 238873 (4.87%)
Administra on and Other Expenditures
518332 (10.57%)

Jus ce and Human Rights
730946 (14.91%)

Good Governance
817199 (16.66%)

Public Health 2598480 (52.99%)

