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Mesajul Directorului Executiv
Noi ne-am propus în acest raport, pe lângă evocarea
realizărilor echipei Fundației Soros Moldova, să
evidențiem rolul crucial pe care-l joacă societatea
civilă din țara noastră în promovarea drepturilor
omului și democrației. De această dată, raportul este
și o recapitulare a unui an al provocărilor aduse de
pandemia COVID-19 care au afectat dur societatea
moldovenească. În raportul pe care îl veți citi în
continuare, vorbim despre efortul și profesionalismul
partenerilor și beneficiarilor noștri, care, împreună cu
echipa Fundației Soros Moldova, s-au dedicat
misiunii noastre comune de promovare a
schimbărilor spre bine în această perioadă dificilă.
Din primele zile ale pandemiei, Fundația Soros
Moldova a venit în susținerea societății civile și a
acționat prompt în susținerea celor din prima linie:
personalului medical, asistenților sociale, polițiștilor
etc. Le-am transmis măști și alt echipament de
protecție, soluții și echipament dezinfectant, dar și
echipament medical necesar tratării bolnavilor de
COVID-19. În continuare, împreună cu partenerii
noștri, noi am venit cu mai multe inițiative de
combatere a dezinformării privind pandemia și de
monitorizare a autorităților. Când sistemul de
educație a ajuns în situația închiderii școlilor, noi am
intervenit prin susținerea Ministerului Educației și a
Primăriei municipiului Chișinău în inițiativa de trecere
la învățământul la distanță – am contribuit la efortul
fără de precedent de înregistrare și publicare a peste
2500 de lecții video pentru toate clasele, de la întâia
până la clasa a douăsprezecea.

Cu siguranță, în afară de reacționarea la necesitățile
urgente ale sectorului medical, în conformitate cu
obiectivele noastre strategice noi am continuat,
împreună cu partenerii, să monitorizăm și să
reflectăm public procesul de dezvoltare a sistemului
medical și să menținem actualizată informația
despre performanța spitalelor publice din țara
noastră astfel realizând unul din obiectivele noastre
de a promova participarea cetățenilor în procesul de
evaluare și monitorizare a calității serviciilor
medicale în Republica Moldova.
În domeniul fortificării democrației și a valorilor
societății deschise, Fundația Soros Moldova a
continuat să conlucreze cu Ministerul Afacerilor
Interne, Inspectoratul General al Poliției pentru a
moderniza activitatea acestor instituții bazată pe
drepturile omului. Grație acestei colaborări au fost
elaborate noi Proceduri Standard de Operare, care
deja sunt integrate în activitatea de zi cu zi a
polițiștilor. Aceste documente vor face activitatea
Poliției focusată pe respectarea drepturilor omului.
La fel, în domeniul Justiției, noi am susținut
activitatea Grupului de Experți în Justiție, care a venit
cu propuneri importante în procesul de reformă a
sectorului.
În timpul alegerilor prezidențiale din 2020, Fundația
Soros Moldova a susținut organizațiile societății
civile să desfășoare în siguranță campaniile de
informare și de monitorizare a alegerilor. Susținem în
continuare participarea cetățenilor în procesele

decizionale în viața comunitară precum și în procesul
de învățământ. Datorită cooperării cu alți actanți ai
societății civile, am avansat și în domeniul promovării
integrității funcționarilor publici și transparenței în
domeniul industriei extractive, am contribuit la
consolidarea
comunității
proprietarilor
întreprinderilor mici și mijlocii determinați să lupte cu
corupția.
Noile tendințe în domeniul media rămân să fie
importante pentru noi și din această cauză Fundația
Soros Moldova a continuat proiectul New Media
Incubator, instruind producătorii de conținut new
media și oferindu-le spații pentru experimente,
mentorat și instruiri din partea celor mai buni experți
în domeniu.
În completarea detaliilor activității Fundației Soros
Moldova în 2020, acest raport include și istorii
personale ale unor dintre beneficiarii și partenerii
noștri. Aceste istorii au fost pregătite în parteneriat
cu unii dintre cei mai buni jurnaliști din țară. Noi le
suntem foarte recunoscători pentru efort și
dedicație.
Le mulțumesc tuturor acelor vizionari, care sunt, de
fapt, centrul activității noastre, organizațiilor
partenere și beneficiarilor pentru munca lor zilnică.
Să știți că noi vă împărtășim încrederea că
schimbările în bine sunt posibile.
Petru Culeac, Director Executiv
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Justiție și Drepturile Omului
Fundația Soros Moldova contribuie la crearea unui
sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil,
care garantează respectarea și protecția efectivă a
drepturilor fundamentale ale omului.
Protecția drepturilor persoanelor aflate în custodia
poliției, prin introducerea bunelor practici de
respectare a drepturilor omului în activitatea
cotidiană a polițiștilor, este o prioritate a proiectului
„Promovarea activității poliției bazată pe drepturile
omului în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.
În cadrul acestui proiect, am elaborat Proceduri
Standard de Operare și un Ghid de drepturile omului
pentru poliție, am instruit peste 100 de ofițeri și
felceri din cadrul izolatoarelor de detenție preventivă
din toată țara.
Fundația a susținut mai multe organizații
nonguvernamentale,
care
au
monitorizat
respectarea drepturilor persoanelor reținute și aflate
în custodia statului, prin stabilirea unei cooperări
transparente între societatea civilă și poliție.
ONG-urile au fost ajutate să-și îmbunătățească
mecanismele de colectare a datelor corecte și

credibile, și să le folosească în campanii de advocacy
naționale și internaționale.

Societate Deschisă - Programului Regional pentru
Abilitarea Juridică a populației (LENS).

Fundația Soros Moldova a continuat să susțină
inițiativele Asociației Obștești „Promo-LEX” de
monitorizare și combatere a discursului de ură și
instigare la discriminare în spațiul public, inclusiv în
cadrul campaniilor electorale. Totodată, noi am
susținut și încurajat dezvoltarea unei platforme de
educație în domeniul drepturilor omului, prin
lansarea celui de-al doilea ciclu al Programului de
capacitare a tinerilor „PromoTE”. Fundația Soros
Moldova a mai susținut activități îndreptate spre
promovarea respectării drepturilor omului în
regiunea transnistreană.

Fundația Soros Moldova a susținut eforturile de
monitorizare a reformelor din sectorului justiției în
Republica Moldova, oferind expertiză independentă
și informând populația despre procesele din
domeniu.Pentru realizarea obiectivelor anului 2020,
Fundația Soros Moldova a colaborat cu un șir de
instituții naționale, în special cu Ministerul Justiției,
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General
al Poliției, Procuratura Generală, Consiliul Național
pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Oficiul
Avocatul Poporului, dar și cu un număr de organizații
neguvernamentale active în domeniul justiției și
promovării drepturilor omului: Asociația Națională a
Para-juriștilor din Republica Moldova, Uniunea
pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor,
Promo-LEX, Institutul pentru Politici și Reforme
Europene, Institutul de Reforme Penale, Centrul de
Justiție Comunitară Cahul.

Fundația Soros Moldova a continuat să susțină
eforturile Asociației Naționale a Para-juriștilor din
Republica Moldova și a Uniunii pentru Prevenirea HIV
și Reducerea Riscurilor în vederea promovării abilitării
juridice a populației, consolidării și instituționalizării
rețelei de para-juriști, inclusiv a celor specializați pe
anumite domenii. Activitățile desfășurate în anul
2020 fac parte din inițiativa Fundațiilor pentru o
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Poliția și
drepturile omului
De peste 15 ani, Fundația Soros Moldova (FSM)
depune eforturi considerabile pentru a spori
protecția drepturilor persoanelor aflate în custodia
Poliției. FSM oferă asistență continuă în dezvoltarea
și implementarea politicilor în domeniul drepturilor
omului în cadrul activității cotidiene a Poliției. FSM
monitorizează și susține activitatea acesteia în
procesul
de
implementare
a
standardelor
internaționale de drepturile omului și a bunelor
practici.
Fundația Soros Moldova a continuat implementarea
proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe
drepturile omului în Republica Moldova”, inițiat în
2019. Proiectul contribuie la asigurarea unui echilibru
dintre standardele internaționale în domeniul
drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și
securității publice. Activitățile realizate în cadrul
proiectului se regăsesc și în planul de acțiuni al
Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii
2016-2020. Activitatea Fundației în domeniul justiției
penale urmărește să sporească eficiența poliției și
nivelul de încredere al populației în organele poliției.

Procedurile Standard de Operare
Procedurile Standard de Operare (PSO) sunt
instrumente care descriu, la modul practic, acțiunile
cronologice ale angajaților Poliției cu privire la

reținerea, escortarea/transportarea și plasarea
persoanelor reținute de poliție în Izolatorul de
detenție provizorie, încât aceste acțiuni să reflecte
normele internaționale de drepturile omului. Au fost
aprobate și lansate trei Proceduri Standard de
Operare:
● Procedura Standard de Operare privind reținerea,
escortarea, transportarea și plasarea persoanei
reținute în Izolatorul de detenție preventivă al Poliției
● Procedura Standard de Operare privind
mecanismul de asigurare a asistenței medicale
persoanelor reținute și aflate în detenție provizorie
● Procedura standard de operare privind
asigurarea dreptului la interpret sau traducător
pentru persoanele reținute, transportate, escortate
și deținute în izolatoarele de detenție provizorie.
Pentru prima dată, acte de uz intern ale Poliției,
elaborate cu suportul Fundației Soros Moldova,
reglementează relațiile Poliției cu sistemul de
sănătate publică, cu interpreții și traducătorii. În
rezultat, a fost creat un instrument practic de
asigurare a dreptului la asistență medicală a
persoanelor reținute și aflate în custodia statului.
Procedura privind asigurarea dreptului la traducere și
interpretare asigură accesul persoanei reținute la
scrisoarea de drepturi în limba pe care o înțelege.
Această etapă este necesară în primul rând, pentru
asigurarea dreptului la informare privind motivele
reținerii. Un element de noutate în produra standard
de operare sus-menționată este asigurarea dreptului
la interpret a persoanelor cu dificultăți de vorbire și
auz.
Unitățile administrativ-teritoriale din care
au fost delegați participanții la training-ul
pe tema Procedurilor Standard de Operare
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Toate cele trei Proceduri Standard de Operare au fost
publicate, iar exemplarele imprimate au fost donate
Inspectoratului General al Poliției pe 7 iulie 2020 și
distribuite polițiștilor din toată țara toată țara - 1600
de exemplare ale broșurii în versiunea română și 500
de broșuri în versiunea rusă. Potrivit ofițerilor de
poliție, Procedurile Standard de Operare au devenit
un instrument indispensabil pentru rutina lor zilnică.

Instruirea Poliției în baza Procedurilor
Standard de Operare, cu accent sporit
pe respectarea drepturilor omului
Este important ca toți cei implicați în procedura de
reținere să conlucreze în baza unor standarde unice,
pentru ca persoanele reținute să beneficieze de
asistență medicală calitativă și imediată. În acest
scop, în completarea distribuirii Procedurilor
Standard de Operare, Fundația Soros Moldova a
organizat instruiri pentru aproximativ 100 de ofițeri de
urmărire penală, ofițeri de investigație, ofițeri ai
serviciului Detenție și Escortă al Inspectoratului
General al Poliției, lucrători medicali din cadrul
izolatoarelor de detenție provizorie din 27 de raioane
ale țării.
Participanții la instruiri, polițiștii și medicii din cadrul
izolatoarelor de detenție provizorie, au menționat în
chestionarele anonime:
„Acest seminar a fost util, necesar și interactiv. S-au
pus în discuție situații cu care ne ciocnim în practica
de zi cu zi” „Materialele prezentate au fost bune,
accesibile și utile. Formatorii au dat dovadă de o
pregătire înaltă.” „Am apreciat la acest seminar
modul de lucru interactiv. Am lucrat cu spețe
practice, fiind asistați metodic de formatori”.

Instruirea continuă a polițiștilor în baza Procedurilor
Standard de Operare este și un obiectiv important în
Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a Poliției.
Iată de ce, metodologia de instruire a fost elaborată
în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției și
urmează să facă parte din curriculumul de instruire al
Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii
al Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce asigură
durabilitatea activității.

Ghidul „Drepturile omului în
activitatea Poliției”
Fundația Soros Moldova a lansat Ghidul de Drepturile
Omului în activitatea Poliței pe 16 septembrie 2020.
Ghidul cuprinde cadrul normativ departamental și
național internațional în vigoare, precum și
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
(CtEDO) și va direcționa acțiunile polițiștilor,
începând cu luarea deciziei de reținere și până la
eliberarea persoanei. Prin elaborarea acestui ghid am
contribuit
la
fortificarea
cadrului
normativ
instituțional pentru IGP și MAI. Acest instrument va
facilita procesele de reformă ale Poliției, va introduce
politici bazate pe drepturile omului în planurile de
reformă și în activitatea zilnică, dar și va ajuta forțele
de ordine să protejeze mai bine drepturile omului.
Deși ghidul a fost finalizat la începutul anului 2020,
situația excepțională în sănătatea publică cauzată de
pandemia COVID-19 a creat o serie de ambiguități în
activitatea poliției la etapa prejudiciară a procesului
penal. Din această cauză, echipa proiectului
împreună cu autorii ghidului, a decis să completeze
ghidul cu un capitol care va veni cu un răspuns
pentru poliție în contextul pandemiei COVID-19. Noul

capitol reglementează reținerea și plasarea în
custodia statului în perioada crizei pandemice
provocate de noul tip de coronavirus.
Ghidul a fost tipărit și publicat atât în versiune
română, cât și în versiune rusă în tiraj total de 2000
de exemplare, distribuite inspectoratelor de poliție
din toată țara.

Monitorizarea respectării drepturilor
persoanelor deținute de Poliție
Republica Moldova continuă să se confrunte cu
îngrădirea dreptului persoanelor la libertate și
securitate, fapt demonstrat de numărul mare de
cereri depuse de către cetățenii Republicii Moldova la
CtEDO, precum și din condamnările pe care Curtea le
pronunță. Aceste condamnări semnalează faptul că
încălcările poartă un caracter sistemic și, din această
cauză, este necesar să fie întreprinse măsuri de
remediere ale erorilor de procedură și ale practicilor
instituționale precare.
În continuarea eforturilor de prevenire a acțiunilor
arbitrare întreprinse de poliție la etapa reținerii,
Fundația Soros Moldova a oferit suport organizațiilor
societății civile pentru utilizarea instrumentelor de
monitorizare incluse în Ghidul de Monitorizare a
izolatoarelor de detenție din subordinea IGP, elaborat
în 2019. Pentru prima dată am reușit să implicăm
avocații sistemului de asistență juridică garantată de
stat în procesul de monitorizare și colectare de date
cu privire la reținere.
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În cadrul acestei inițiative, grație susținerii Fundației
Soros Moldova, Centrul de Justiție Comunitară din
Cahul (CJC) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP) au
reușit să monitorizeze activitatea a 14 inspectorate
de poliție din cele 34 existente în țară.
Pe parcursul implementării proiectului de către
echipa Oficiului Avocatului Poporului:
● 14 inspectorate de poliție au primit recomandări
pentru înlăturarea impedimentelor în realizarea
garanțiilor împotriva torturii și asigurării drepturilor la
reținere;
● 138 de angajați ai poliției au fost evaluați cu
privire la cunoașterea garanțiilor fundamentale de
drepturi ale omului, pe care trebuie să le respecte la
reținere;
● peste 150 angajați ai poliției și-au consolidat
capacitățile de prevenire a actelor de tortură;
● în urma vizitelor a scăzut nivelul de agresiune și
de încălcare a drepturilor persoanelor reținute
datorită monitorizării propriu-zise a procesului de
reținere și a prezenței echipei Oficiului Avocatului
Poporului în inspectorate. Această constatare vine în
urma analizei registrelor de plângeri din incinta
Inspectoratelor de Poliție.
Centrul de Justiție Comunitară din Cahul a
monitorizat respectarea drepturilor persoanelor
aflate în custodia statului în partea de sud a țării. Pe
parcursul implementării proiectului Contribuirea la
asigurarea respectării drepturilor omului la etapa de
reținere, echipa CJC a reușit:
● Monitorizarea inspectoratelor teritoriale de
Poliție de la Cahul, Taraclia și Cantemir, regiuni care
anterior nu a fost supuse monitorizării
● Instruirea și colaborarea de succes cu 18 avocați

din cadrul Oficiului Teritorial Cahul al Consiliului
Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
(CNAJGS) privind monitorizarea locurilor de detenție
și respectarea drepturilor omului la etapa
prejudiciară
● În urma instruirii, avocații monitori au completat
peste 70 de chestionare de monitorizare în timpul
participării la procedura de reținere sau detenție în
calitate de apărător. Constatările încălcărilor vor fi
compilate într-un raport final, în anul 2021.
Grație activităților sus-menționate, au fost colectate
informații alternative, din prima sursă, de către
avocații care participau la reținere în calitate de
apărători ai persoanei reținute. Au fost generate date
empirice privind situația persoanelor reținute și a
celor deținute în Izolatoarele de detenție din
subordinea IGP. În rezultat, Oficiul Avocatului

Poporului și sistemul de urmărire penală vor
beneficia de o nouă sursă de date și informații despre
situația persoanelor reținute de poliție, potențialele
abuzuri și cazurile de maltratare sau de tortură, ceea
ce permite prevenirea mai eficientă a tratamentului
inuman și degradant și elaborarea politicilor
adecvate în domeniul reținerii.

Directorul executiv al Fundației, Petru
Culeac și directorul departamentului
Justiție și Drepturile Omului, Victor
Munteanu participă, împreună cu
conducerea IGP la lansarea PSO
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Felcera din izolator
Un tânăr de vreo 20 de ani se plimbă ca un leu în
cușcă în izolatorul de detenție provizorie din cadrul
Inspectoratului de Poliție Orhei. A fost reținut pentru
72 de ore fiind suspectat de furt. E stresat și din
cauza asta nu-și găsește locul. Brusc, ușa de la
celulă se deschide, iar în prag apare o femeie blândă
ca o bunică, cu părul vopsit în roșu și ochelari pe nas.
O cheamă Lidia Ursu și e felceră de șase ani în cadrul
acestui izolator.
- Cum te simți? îl scanează cu privirea Lidia zâmbind
cald.
- Bine, mulțumesc! îi răspunde băiatul a cărui barbă
ajunge pe piept.
- Am venit să-ți măsor febra și să mă asigur că totul
e bine, îl atenționează femeia.
- Nu am nimic. Totul e O.K., o liniștește el
frământându-și mâinile în buzunarul pantalonilor
sport.
După ce i-a măsurat febra, felcera părăsește celula
și se retrage la punctul medical, care este la două
celule distanță de a tânărului de 20 de ani. Biroul
medical e micuț și curat, dotat la intrare pe de-o
parte cu pat pentru consultații, care e acoperit cu o
pătură albastră, pe de altă parte cu lavoar unde să-ți
speli mâinile și un dulap pentru medicamente. La
capătul patului se află masa de lucru pe care stau
frumos ordonate diferite registre de evidență. Vizavi
de masa felcerei se află o ușă cu fereastră din sticlă
care dă în sala de proceduri. „Aici le facem anumite
proceduri, putem și perfuzii să administrăm, de
exemplu”, explică Lidia arătând cu mâna spre un
stativ.

Apoi se așază la masă ca să completeze în registre,
fapt care îi fură timp prețios din munca sa. „Cu
registrele astea îmi iese ghebul”, râde copios și se
apleacă peste hârțoage. De pe pervazul ferestrei cu
gratii o privește blajin chipul Maicii Domnului, pictat
pe două icoane.
Își iubește nespus munca. De mică a știut că atunci
când va fi mare, va deveni medic. La școală s-a
înscris în echipa medicală „Sandrujina”. Avea legată
pe braț o banderolă croșetată cu cruce roșie și
„mergeam prin sate, aveam grijă de oameni. Puneam
bandaje,
aplicam
pansamente,
sterilizam
instrumente”, își aduce aminte felcera.
Așa că la finalul claselor gimnaziale, Lidia a luat
autobuzul din satul să natal Bulăiești și s-a dus
singură la Orhei să depună actele la Colegiul de
Medicină. „Ai mei nu au știut nimic. La finalul verii a
venit poștașul și-i înmânează mamei un plic sigilat,
cu înștiințarea că voi fi studentă. Toți am rămas
șocați. Nu credeam că am să intru, deoarece eram 14
pe un loc. În răspuns scria că trebuie două halate,
două bonete și data când se încep lecțiile”,
povestește și acum entuziasmată femeia.

Lidia, felcera din izolator

A terminat cu brio Colegiul de Medicină, ar fi vrut să
meargă mai departe, la universitate, dar „nu au avut
ai mei bani ca să mă susțină. Mie îmi place tare
profesia asta. Nu mă temeam de nimic”.
A muncit în instituții medicale în care chiar era nevoie
de caracterul ei puternic și curajos. A activat mulți
ani la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău, apoi a lucrat
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peste 20 de ani cu bolnavii de tuberculoză. „După ce
mi-a fost scoasă glanda tiroidă, am înțeles că nu mai
pot să alerg pe coridoarele spitalelor. Unele dintre
ele au și 82 de metri lungime, iar eu deja nu mai pot.
Nu am putere. Ce să fac? Să stau acasă? Gânduri
multe. Cu aproape șapte ani în urmă, o colegă m-a
întrebat dacă nu vreau să lucrez în izolator”, replică
Lidia Ursu, care e pensionară de câțiva ani.
Nici nu știa că exista în Orhei, la Inspectoratul de
Poliție, un izolator de detenție provizorie. Munca
recunoaște că nu e deloc ușoară. „Responsabilitatea
e mare pentru că eu am grijă nu doar să administrez
medicamentele, dar și ce anume să-i dau. Dacă nu
fac bine, pot ajunge în fața procurorului. Lucru e
interesant, dar periculos. Plus că și te mai numesc cu
vorbe urâte, iar tu trebuie să taci și să nu zici nimic”,
răspunde îngândurată femeia.
„La momentul intrării în izolator, orice persoană
reținută urmează să fie supusă imediat examenului
medical ca să asigurăm garanția dreptului la
examinare medicală, dar și să constatăm starea de
sănătate a persoanei reținute, să asigurăm
continuitatea tratamentelor prescrise, să identificăm
și să izolăm pe cei cu boli infecțioase, să documentăm
orice vătămare corporală sau rele tratamente”, ne
explică felcera în ce constă munca sa.
O examinare medicală, se efectuează și la ieșirea din
izolator a persoanei reținute. Ulterior, ne lămurește
cadrul medical, „toate informațiile și toate
controalele sunt trecute în fișa medicală a persoanei
reținute, care se anexează la dosarul personal al
acesteia. „Trebuie să scriem corect și adevărat ca să
nu avem necazuri”.

Sunt zile când izolatorul e plin. Alte zile când nu are
pe nimeni, deși zile din astea sunt rare. E chemată la
Izolatorul de Detenție Preventivă Orhei și în puterea
nopții sau sâmbăta și duminica, să verifice
persoanele reținute, mai ales dacă au leziuni
corporale. O parte a muncii Lidiei este și rolul de
psiholog. Pe mulți îi vede stresați, mâhniți, iar ea
încearcă cu vorbe bune să le ușureze cele 72 de ore
petrecute în izolator. „Hai, liniștește-te! Nu te doare
capul? Nu ți-i rău? Iar le măsor febra, apoi tensiunea.
Le mai dau valeriană. Pentru că în fața noastră nu se
află un bandit, ci un om înfricoșat. Eu nu am de ce
să-i judec, îi judecă procurorul și judecătorul, alături
de avocat. Sunt din cei care mă văd pe drum și mă
salută. Și asta e plăcut”, spune femeia.

meseria sa și seminarele de instruire în domeniul
medical la care participă. În toamna anului trecut,
Lidia Ursu a fost instruită în domeniul Procedurilor
Standard de Operare (PS)), o noutate atât pentru
sistemul de sănătate cât și pentru sistemul
polițienesc. Această Procedură, elaborată în cadrul
proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe
drepturile omului în Republica Moldova” finanțat de
Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros
Moldova, descrie acțiunile cronologice ale angajaților
poliției
cu
privire
la
reținerea,
escortarea/transportarea și plasarea persoanelor
reținute în izolatoarele de detenție preventivă astfel
încât să le fie asigurate drepturile, inclusiv la
sănătate.

Cel mai dureros e atunci când vede femei sau
cunoscuți în izolator. „Majoritatea femeilor sunt aici
pentru că și-au omorât bărbații, deoarece le băteau.
Plângeau și se jeluiau. Le-am ascultat, dar mai mult
ce pot să fac?”, oftează Lidia.
Pentru că în Izolatorul de Detenție Preventivă Orhei
nu există medic, ci, la moment, doar felcer, Lidia
Ursu are parte și de clipe dificile, mai ales când
starea de sănătate a vreunei persoane reținute se
înrăutățește, iar dânsa e nevoită să ia decizii, care o
costă „ani de pușcărie”, conchide ea. „Uneori chem
urgența, alteori sun la secția consultativă și cer
sfatul unui medic. Eu nu știu totul. Unele întrebări le
hotărăsc împreună cu șeful de izolator și comisarul.
Am avut un caz când un domn era operat. A plătit un
medic independent. Venea aici și-l consulta, iar eu
făceam restul procedurilor”.
Totuși, mărturisește pensionara, mult o ajută în
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Felcera și-a pus cea mai bună rochie și a venit la
Chișinău la seminar. „A fost util, necesar și interactiv.
S-au pus în discuție situații cu care ne ciocnim în
practica de zi cu zi. Procedura e foarte detaliată și
descrie pe larg cum să le asigurăm asistență
medicală în izolator și, mai ales, să le respectăm
drepturile. Totul trebuie să fie legal și corect. Dacă
vine vreun deținut și are deja leziuni corporale, îi fac
fotografii cu telefonul. Atașăm la fișa de examinare.
Aparat de fotografiat, din păcate, nu avem”, explică
felcera.
Tot în cadrul acestui seminar a învățat cum să
procedeze atunci când persoana reținută are, de
exemplu, diabet zaharat sau dacă face greva foamei.
Așa că într-o zi când s-a pomenit cu un minor reținut
în izolatorul din Orhei, cu diabet zaharat, deja știa
cum să acționeze. „Mămica lui i-a adus
medicamentele - insulina. El singur și le administra.
Gardienii îl aduceau în cabinetul de proceduri. Am
întrebat ce mâncare îi face acasă ca să știm cum să-l
hrănim. Mămica a zis că îi dă de toate, pentru că sunt
săraci și nu-și pot permite mâncare dietetică, care
costă”.

metadonă. I-am dat de liniștire, dar până vine
salvarea sau până îl duci la Chișinău, tu trebuie să
salvezi omul. Așa că am anunțat administrația că
trebuie escortat la capitală ca să-i facă o doză”,
spune femeia.
Faptul că nu există un medic în izolatorul de detenție
preventivă o pune pe gânduri uneori să plece din
funcție. Nici salariul de 4500 de lei nu este suficient,
când știe câtă responsabilitate duce pe umeri. „Da,
izolatorul e modern și reparat ca la carte, dar asta nu
e de-ajuns. Însă cu ce avem, cu aia ne isprăvim. Dacă
e ceva mai serios, chemăm salvarea. Tu lucrezi după
situație, nu chiar cum scrie în carte”, replică Lidia.

Altădată, un bărbat reținut urma un tratament. I-au
fost transmise de acasă pastilele, iar dânsa i le
administra conform prescripțiilor medicului de
familie din sat pe care l-a sunat suplimentar ca să se
asigure că totul face corect. „Dacă are de primit
pastile după ce mă duc acasă, le las la gardieni ca să
i le dea”.
Persoanele dependente de droguri îi dau cele mai
multe bătăi de cap. Chiar cu câteva săptămâni în
urmă, un bărbat a stricat totul în celulă. „Voia
droguri. La Orhei avem narcolog, dar nu avem
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Reducerea limitărilor
abuzive ale Drepturilor
Omului
Discursul public curat, lipsit de ură și discriminare
este unul dintre fundamentele societății deschise
Republica Moldova, deși și-a asumat angajamentul
să promoveze egalitatea și nediscriminarea, prin
semnarea și ratificarea convențiilor și tratatelor
internaționale în domeniul drepturilor omului, se
confruntă cu lipsa mecanismelor și a legislației
adecvate în vederea sancționării și prevenirii
răspândirii discursului de ură și a instigării la
discriminare în mediul online și oﬄine. În anul 2018,
Comisia Europeană împotriva Rasismului și
Intoleranței a atenționat Republica Moldova privind
lipsa reacției din partea autorităților statului în cazuri
de răspândire a urii și intoleranței, iar în anul 2020,
Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare împotriva femeilor și-a exprimat
îngrijorarea
privind
utilizarea
stereotipurilor
discriminatorii de gen în discursurile publice ale
politicienilor din Republica Moldova.
Fundația Soros Moldova a continuat să susțină
eforturile Asociației Obștești Promo-LEX de
monitorizare a discursului de ură în spațiul public și
mass-media și desfășurarea activităților de advocacy
pentru condamnarea și sancționarea acestui
fenomen.
În rezultatul activităților de monitorizare, pe
parcursul anului, echipa Promo-LEX a identificat
peste 770 de cazuri potențiale de discurs de ură și

instigare la discriminare, dintre care peste 400 de
cazuri au fost confirmate . Pentru sensibilizarea
opiniei publice, Asociația a realizat și a promovat prin
intermediul paginii de Facebook Monitor Hate
Speech Moldova șase video-infografice, șapte
materiale video explicative, două podcasturi și cinci
animații. Promo-LEX a publicat 11 apeluri publice,
trei opinii și două note analitice, care se referă la
cazuri identificate de discurs de ură.
Activitățile pentru monitorizarea și prevenirea
discursului de ură și instigare la discriminare au fost
desfășurate în cadrul campaniei electorale pentru
alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. În
perioada 1 septembrie – 30 noiembrie (perioada preși postelectorală), monitorii Promo-LEX au identificat
448 de cazuri de discurs de ură, reflectate și
analizate în cadrul Raportului General „Discursul de
ură și instigare la discriminare în spațiul public și
mass-media din Republica Moldova în cadrul
campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale
din 1/15 noiembrie 2020”.
Raportul conchide că numărul cazurilor de discurs de
ură, în context electoral, continuă să crească. Dacă în
cadrul a două campanii electorale în anul 2019
(Alegeri locale generale și Alegeri parlamentare), au
fost înregistrate în total 190 de cazuri, atunci în
cadrul campaniei electorale pentru alegerile
prezidențiale din noiembrie 2020 numărul acestora a

crescut de 2,3 ori. Majoritatea cazurilor identificate
au vizat concurenții electorali și susținători,
politicieni, membri ai partidelor politice. În același
timp, Promo-LEX a identificat discursuri care au la
bază atitudini sexiste, prejudecăți legate de
dizabilitate, orientare sexuală și identitate de gen.
Conform datelor Promo-LEX, discursul de ură
rămâne deseori nesancționat, în pofida unui număr
mare de cazuri identificate în spațiul public și în
mass-media. Pentru a răspunde acestei probleme, în
anul 2020, Asociația, cu susținerea Fundației Soros
Moldova, a lansat acțiuni de promovare a
amendamentelor la Codul Electoral pentru a preveni
și sancționa discursul de ură și instigare la
discriminare în campanii electorale. Proiectul de lege
corespunzător, nr.263/2020, a fost votat în prima
lectură de Parlamentul Republicii Moldova în iulie
2020.
Promo-LEX a continuat acțiunile de advocacy,
lansate în anul 2019, pentru a promova modificări de
legislație în ceea ce privește sancționarea instigării la
ură, discriminare și violență în spațiul public și
mass-media. Drept rezultat, a fost desfășurată o
campanie „PUNCT pe URĂ. VOT prin lege”, în cadrul
căreia au fost realizate patru podcasturi și trei video
tematice.
Beneficiarii indirecți ai activităților realizate de
Promo-LEX sunt instituțiile publice centrale:
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Ministerul Justiției, Comisia Electorală Centrală,
Consiliul Audiovizualului, dar și instituții media,
partide politice, ONG-uri.

Tinerii participă la atelierul de
instruire „Libertatea întrunirilor
pașnice”, în cadrul PromoTE

Pagina de Facebook dedicată prevenirii discursului de
ură, instigării la discriminare și violență, sexismului și
altor forme de manifestare a intoleranței, Monitor
Hate Speech Moldova, are peste 1,6 mii de urmăritori,
iar postările dedicate prevenirii discursului de ură au
acumulat peste 690 de mii de vizualizări.
Cu suportul Fundației Soros Moldova, Asociația
Promo-LEX a continuat activități îndreptate spre
dezvoltarea
unei
platforme
sustenabile
și
regenerabile 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. În cadrul proiectului
a fost lansat cel de al doilea ciclu al Programului de
capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului
PromoTE. Beneficiari ai acestui program au devenit
10 tineri, o parte dintre care urmează să fie antrenați
în activitățile viitoare ale Promo-LEX.
Progresul obținut în promovarea amendamentelor
legislative pentru sancționarea instigării la ură,
discriminare și violență în spațiul public și
mass-media, inclusiv în cadrul campaniilor
electorale, ne încurajează să continuăm eforturile
pentru combaterea discursului de ură. În același
timp, tinerii antrenați și educați în cadrul programului
PromoTE, lansat cu suportul Fundației Soros
Moldova, vor deveni o resursă importantă în
domeniul apărării drepturilor omului în Republica
Moldova.
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Reducerea limitărilor abuzive ale Drepturilor Omului:
Promovarea Drepturilor Omului în Republica
Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Omului
(CtEDO)
pe
cauzele
evocate
de
nerespectarea drepturilor omului în regiune rămân, în
multe cazuri, neexecutate.

Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar, a
fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova încă în
2016 și care urma să fie implementată de către
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) până
în anul 2020. Documentul a prevăzut activități,
menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de
detenție și a asistenței medicale, la creșterea
eficienței și siguranței sistemului. Cu toate acestea,
către începutul anului 2020, Administrația Națională
a Penitenciarelor nu a reușit să obțină un progres
semnificativ în implementarea Strategiei.

Fundația Soros Moldova a susținut efortul Asociației
Obștești Promo-LEX de monitorizare a implementării
Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar
pentru anii 2016-2020. Către sfârșitul anului a fost
elaborat proiectul Raportului „Evaluarea alternativă
a gradului de executare a Planului de acțiuni privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului
penitenciar pentru anii 2016-2020”. Conform
documentului, din 204 de activități propuse în cadrul
Strategiei, 96 au fost realizate, 39 – parțial realizate și
59 – nerealizate. Astfel, se reconfirmă faptul că
guvernul își propune să realizeze sarcini peste
capacitățile sale, uneori rupte de context.

Deținuții au continuat să se confrunte cu
implementarea inegală a mecanismului național
compensatoriu pentru condiții de detenție (intrat în
vigoare pe data de 1 ianuarie 2019), precum și cu o
investigare ineficientă a plângerilor pe cazuri de
tortură, tratament inuman și decese în situații
suspecte. Conform datelor Procuraturii Generale,
anual sunt înregistrate aproximativ 600 de plângeri
pe tortură și tratament inuman în penitenciare.
Rămâne problematică și situația cu privire la
respectarea
drepturilor
omului
în
regiunea
transnistreană. În anul 2019, Expertul ONU în
domeniul drepturilor omului, Thomas Hammarberg,
a subliniat în raportul său că locuitorii malului stâng
al Nistrului se confruntă cu rate sporite de arestare,
inegalitate de gen în viața socială, lipsă a
mecanismelor de implementare a unei educații
incluzive și nerespectare a drepturilor minorităților. În
același timp, hotărârile Curții Europene a Drepturilor

Către sfârșitul anului 2020, se afla în pregătire și
Raportul de evaluare a implementării mecanismului
național compensatoriu pentru condiții precare de
detenție. Informația pentru acest raport a fost
colectată de Promo-LEX de la instituțiile
responsabile de implementarea mecanismului –
Ministerul
Justiției,
Ministerul
Finanțelor,
Administrația Națională a Penitenciarelor și Agenția
de Administrare a Instanțelor Judecătorești, raportul
urmând să fie structurat pe patru capitole de bază:
● Premisele pentru instituirea mecanismului
preventiv și compensatoriu
● Instituirea
mecanismului
preventiv
și
compensatoriu (cadrul legal și aplicarea în practică)
● Perspective de dezvoltare și aplicare a
mecanismului preventiv și compensatoriu
● Recomandări.

Pe parcursul anului 2020, avocații Promo-LEX au
acordat asistență juridică pe cauze referitoare la
investigarea ineficientă a cazurilor de tortură,
tratament inuman și decese în condiții suspecte,
inclusiv în custodia statului. Avocații au lucrat asupra
a 29 de cauze, dintre care 7 se află la CtEDO.
Totodată, Promo-LEX a reprezentat în instanța de
judecată 10 cauze cu privire la mecanismul național
compensatoriu pentru condiții precare de detenție.
Cu susținerea Fundației Soros Moldova, Asociația
Promo-LEX a desfășurat activități în vederea
monitorizării și promovării executării deciziilor CtEDO
pe cauzele din regiunea transnistreană. Astfel, pe
parcursul anului, avocații Promo-LEX au acordat
consultații beneficiarilor cu privire la colectarea
documentelor și expedierea demersurilor necesare
către autoritățile Federației Ruse, în cadrul procedurii
de executare a hotărârilor CtEDO în 15 cauze. Unele
dintre acestea rămân în așteptarea executării timp
de 8 ani.
Acestea și alte activități vor avea un impact de lungă
durată. Instituțiile statului (Ministerul Justiției, ANP)
vor putea aplica în practică informația și
recomandările Raportului elaborat de Promo-LEX de
evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare a
sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020, cu
scopul de a îmbunătăți condițiile de detenție. Pe de
altă parte, cazurile cu privire la mecanismul
compensatoriu pentru condiții precare de detenție,
reprezentate de judecată, vor putea servi drept
precedent și stimulent pentru îmbunătățirea
mecanismului.
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Abilitarea juridică a
populației
Începând cu anul 2016, Fundația Soros Moldova este
parte a Programului Regional pentru Abilitarea
Juridică a populației (LENS) – o inițiativă a Fundațiilor
pentru o Societate Deschisă care contribuie la
promovarea și extinderea serviciilor de asistență
juridică primară și abilitarea juridică a populației. În
cadrul Programului au fost antrenate 13 fundații
naționale din Africa de Sud, Albania, Indonezia,
Iordania, Kenya, Macedonia, Moldova, Mongolia,
Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina și Statele
Unite ale Americii.
Programul reprezintă o formă de intervenție în
combaterea sărăciei și marginalizării grupurilor
vulnerabile. Scopul acestuia este să încurajeze
schimbări sistemice, astfel încât persoanele din
grupurile vulnerabile să fie abilitate juridic și să-și
cunoască drepturile.
În cadrul acestei inițiative, Fundația Soros Moldova și-a
propus să contribuie la crearea serviciilor de asistență
juridică primară și la dezvoltarea cadrului instituțional.
Pe parcursul a cinci ani, Fundația Soros Moldova a
susținut creșterea capacităților profesionale a
prestatorilor serviciilor de asistență juridică primară, a
para-juriștilor. În același timp, am contribuit la
promovarea acestor servicii pe teritoriul Republicii
Moldova. În activitatea sa, Fundația a colaborat cu
Consiliul pentru Asistența Juridică Garantată de Stat,
dar și cu alte autorități naționale relevante - Ministerul
Justiției și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, societatea civilă și cu comunitatea avocaților.

PARAJURIȘTI

4127

consultații primare
comunităților vulnerabile

peste

170

conflicre mediate

700

peste

de persoane au
participat la instruiri

Fundația Soros Moldova a susținut dezvoltarea
societății civile în domeniul asistenței juridice
primare și a acordat sprijin Asociației Naționale a
Para-juriștilor din Republica Moldova și Uniunii
pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor.
Pe parcursul anului 2020, ambele organizații au
lucrat în vederea instruirii comunităților în privința
drepturilor lor și a mijloacelor prin care le pot
revendica, asigurării și dezvoltării asistenței juridice
primare, facilitării implicării membrilor comunității în
procesele decizionale și în activitățile de interes
comun.

Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica
Moldova (ANPM) a lansat o activitate ambițioasă de
elaborare a unei platforme online pentru instruirea
inițială a para-juriștilor. Instrumentul va servi drept
bază pentru un sistem care va oferi persoanelor care
intenționează să devină para-juriști informații despre
activitatea în domeniu, precum și un certificat de
absolvire. Pe parcursul anului 2020, ANPM a adaptat
curriculumul instruirii inițiate a para-juriștilor pentru
mediul online. Asociația planifică să elaboreze
materiale educaționale divizate în opt capitole, care
vor fi plasate pe Platforma guvernamentală de
instruire la distanță, elearning.gov.md. Pe de altă
parte, ANPM a reușit să atragă mai multă atenție
asupra activității para-juriștilor în Republica
Moldova. În acest sens, au fost elaborate și
distribuite prin intermediul rețelelor de socializare 10
materiale video, în care este descrisă activitatea
para-juriștilor din Republica Moldova, așa cum ea
este văzută și percepută atât de beneficiarii
asistenței juridice primare, cât și de prestatorii
acestui serviciu.
Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN) a continuat să dezvolte activitatea
para-juriștilor specializați care oferă asistență
juridică primară pentru grupurile vulnerabile
specifice: consumatori de droguri, lucrătorii sexului
comercial, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA,
comunitatea LGTBQ+.
Doar în 2020, 17 para-juriști specializați au oferit 4127
de consultații juridice primare comunităților
vulnerabile. Cele mai frecvente probleme cu care se
confruntă beneficiarii asistenței juridice primare
specializate țin de protecția socială și ocrotirea
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sănătății, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul
muncii. Para-juriștii au oferit servicii de mediere a
conflictelor pentru 348 de persoane, iar pentru 195
de persoane – servicii de promovare a intereselor
comunității. 703 persoane au participat la lecțiile
publice organizate de para-juriști.
UORN a conlucrat activ cu reprezentanții
Inspectoratului General al Poliției (IGP), fiind semnat
un Memorandum de colaborare cu Inspectoratul de
Poliție Bălți, scopul căruia este conjugarea eforturilor
autorităților cu cele ale societății civile în vederea
promovării și asigurării securității și sănătății publice
în Bălți. Totodată, Unul dintre rezultatele acestui
parteneriat este și instruirea a 40 de reprezentanți ai
IGP în domeniile:
● Strategia de reducere a riscurilor
● Modalități de colaborare în cadrul programelor
de reducere a riscurilor cu poliția
● Siguranța la locul de muncă.
Susținerea și extinderea rețelei de para-juriști este o
măsură importantă pentru creșterea nivelului de
abilitare juridică. Modelul dezvoltat în acest sens în
Republica Moldova, cu contribuția directă a
Fundației Soros Moldova, a fost studiat pentru a fi
replicat de colegii din Mongolia, Albania, Macedonia,
Africa de Sud, Ucraina și Tadjikistan.
În anul 2021, Fundația Soros Moldova va continua să
susțină eforturile de alfabetizare juridică a
categoriilor sociale cele mai vulnerabile prin
intermediul rețelei de para-juriști, inclusiv a celor
specializați.
Acțiunea comunitară „Pichetul de pluș”, lansată în contextul Zilei internaționale în sprijinul victimelor torturii și
Zilei internaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, cu implicarea para-juriștilor
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Promovarea
independenței și
responsabilității
judiciare
Lipsa unei justiții echitabile, calitative și transparente
este una din amenințările existențiale pentru
Republica Moldova. Influența politică și corupția
sunt principalele probleme care afectează sectorul,
iar reformele anterioare menite să le soluționeze,
inclusiv Strategia de Reformare a Sectorului Justiției
2011-2016, nu au avut impactul scontat.
În lunile iunie-noiembrie 2019, Guvernul a încercat,
fără succes, relansarea reformelor în justiție.
Sfârșitul anului 2019 – începutul anului 2020 a fost
marcat prin câteva evenimente importante în
domeniul justiției : aprobarea de către Parlament în
regim de urgență a modificării Legii 977/1996 cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii, fără a
ține cont de recomandările societății civile și avizul
Comisiei de la Veneția; realizarea de către Ministerul
Justiției a propunerii Strategiei și a Planului de
acțiuni de asigurare a independenței și integrității
sectorului justiției, care a fost transmis direct
Consiliului Europei, fără să ofere posibilitatea
actorilor
implicați
să
se
expună
asupra
documentelor.
Organizațiile
societății
civile,
susținute de partenerii de dezvoltare ai Republicii
Moldova și de către diverși donatori, au reușit să
încetinească acest proces galopant al adoptărilor
legislative negândite și să facă propuneri de ajustări
și completări în timp util.

Toate acestea indică faptul că evenimentele din
sectorul justiției necesită să fie minuțios analizate și
evaluate, or, în lipsa acțiunilor și a reacțiilor adecvate
din partea societății civile, justiția riscă să fie
afectată iremediabil de controlul politic, lipsa de
transparență și corupție. Efectuarea unei expertize
independente și imparțiale privind evenimentele din
sectorul justiției contribuie la informarea societății și
a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova
despre realitățile din sectorul justiției asigură reacții
și acțiuni bine structurate. Ținând cont de aceste
necesități, Fundația Soros Moldova a oferit sprijin în
vederea creării unui Grup de Experți în domeniul
Justiției (GEJ), scopul căruia a fost:
● monitorizarea și evaluarea propunerilor de
politici publice în sectorul justiției
● comunicarea și consolidarea înțelegerii de către
publicul larg a scopurilor și impactului propunerilor
de politici publice în domeniul justiției
● realizarea activităților de advocacy pe domenii
legate de reforma justiției.
Începând cu luna iunie, Grupul de Experți a
monitorizat zilnic evenimente, inițiative și propuneri
de politici publice din domeniul justiției. În rezultat,
au fost elaborate 4 Monitoare ale justiției, care au
inclus subiecte de importanță majoră din domeniu:
● modificările operate în Legea nr.3/2016 cu privire
la procuratură
● inițiativa privind crearea Curții Anticorupție
● deciziile luate de Consiliul Superior al
Magistraturii
● inițiative legislative noi din partea Ministerului
Justiției
● activitatea legislativă din Parlament etc.

Totodată, GEJ a venit cu opt opinii opinii privind
aspectele legate de sectorul justiției și alte
evenimente relevante, care au avut loc pe parcursul
anului 2020. Pentru informarea publicului larg
asupra celor mai importante evenimente și procese
în domeniul Justiției, Grupul de Experți a pregătit și
distribuit prin intermediul rețelelor de socializare
materiale informaționale. Au fost elaborate două
video, în cadrul cărora sunt prezentate într-un limbaj
simplu și accesibil informații pe marginea actelor
legislative adoptate de Parlamentul Republicii
Moldova în luna decembrie 2020, cu încălcarea
cerințelor statului de drept și căilor de accedere în
funcția de judecător. Etapele carierei judecătorului
au fost prezentate inclusiv prin intermediul unui
infografic.
Publicațiile și materialele GEJ, realizate cu susținerea
Fundației Soros Moldova, au fost plasate inclusiv pe
o pagină separată a site-ului IPRE, dedicat exclusiv
Grupului de Experți în domeniul Justiției.
Cu toate că Grupul de Experți în domeniul Justiției își
va continua activitatea pe parcursul anului 2021,
rezultatele obținute în anul 2020 deja au contribuit
direct la îmbunătățirea percepției și cunoștințelor
reprezentanților societății civile, mass-mediei,
centrelor analitice asupra realităților reformelor din
sectorul justiției. Prin realizările sale, GEJ a atras
atenția publicului larg și actorilor interesați asupra
lacunelor existente în sistemul justiției, care
împiedică dezvoltarea și transformarea acestuia
într-un sistem independent, transparent, echitabil și
lipsit de influența factorului politic.
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1

CARIERA JUDECĂTORILOR

Persoana care solicită admiterea la INJ pentru a candida la funcția de judecător:

1. Cine poate accede în funcția de judecător?
Persoana cu diplomă
de studii superioare
de licență și de master
în domeniul dreptului

Absolvent al Institutului
Național al Justiției (INJ)
sau cu vechime în muncă

Dosar

are o vechime în muncă
de cel puțin 2 ani
în profesii de
specialitate juridică

depune dosarul
electronic la INJ

trece examenul
de admitere
(proba scrisă
și orală)

trece instruirea la INJ și
absolvă institutul cu
susținerea examenului ﬁnal
(proba scrisă și verbală)

Care:

2
Cunoaște
limba română

Persoana care nu a absolvit INJ, dar a activat pe parcursul ultimilor 7 ani în
calitate de:

Are reputație ireproșabilă.

Judecător-asistent al Curții Constituționale;
Procuror, profesor de drept titular în instituțiile de
învățămînt superior acreditate;

2. Cum se accede în funcția de judecător?
Prin 2 căi:
ca începător în
domeniul dreptului

Formator al INJ în domeniul dreptului;
Avocat, asistent judiciar, greﬁer;
Șef și șef adjunct al Secretariatului
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM);

în baza experienței
acumulate în
domeniul dreptului

Consultant principal/consultant superior,
consultant al CSM și al instanțelor judecătorești;
Specialist principal, specialist superior,
specialist al CSM/instanței judecătorești.

Infografic realizat de IPRE
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Cartea Albă a justiției
din Moldova.
De ce în țara noastră lucrează un
grup de experți în justiție
Timp de aproape un an, în Moldova lucrează Grupul
de Experți în domeniul Justiției. Aceștia au sarcina
de a monitoriza și de a analiza toate evenimentele
importante din țară, care ar putea avea vreo
influență asupra situației din sistemul justiției. Este
vorba despre proiecte de legi, decizii ale Guvernului,
ale Curții Constituționale, numirea judecătorilor etc.
Experții își prezintă concluziile în rapoartele
Monitorului Justiției.
Grupul de Experți în domeniul Justiției a fost creat în
luna iunie 2020, cu susținerea Fundației Soros
Moldova. Din acesta fac parte Iulian Rusu,
vicedirectorul Institutului pentru Politici și Reforme
Europene (IPRE), avocata Veronica Mihailov-Moraru,
fost secretar de stat la Ministerul Justiției, Svetlana
Balmuș, fostă magistrată la Curtea de Apel și
Tatiana Ceaglîc, expertă în domeniul justiției și al
tehnologiilor informaționale.

Scopul proiectului este de a întruni experți influenți,
specializați în diferite ramuri ale justiției, ca să
monitorizeze
și
să
analizeze
evenimentele
importante din domeniu. În acest sens, sunt
analizate actele Guvernului și ale Parlamentului,
dosarele penale de rezonanță, concursurile pentru
funcții de judecători ai Curții Supreme de Justiție etc.
La fiecare două luni, experții publică rapoartele
„Monitorul Justiției” în care relatează despre
evenimentele respective și despre modul în care
acestea pot influența situația din sistemul justiției. În
prezent, experții lucrează asupra celei de-a șasea
ediții a „Monitorului Justiției”, care cuprinde perioada
de la 1 februarie până la 31 martie.

a menționat Iulian Rusu. Potrivit afirmațiilor sale,
primul lucru care ar trebui realizat în acest sens îl
constituie amendamentele la Constituție, care vor
permite consolidarea independenței judecătorilor. Se
are în vedere numirea în funcție a judecătorilor pe un
termen deplin, adică până la atingerea vârstei de 65
de ani, fără perioada de probă de cinci ani, ca în
prezent, a precizat Rusu. De asemenea, el susține că
este vorba despre amendamentele care prevăd
excluderea din componența CSM a ministrului
justiției, procurorului general, președintelui Curții
Supreme de Justiție, iar Parlamentul va trebui să
numească în mod repetat patru profesori de drept în
componența CSM.

Iulian Rusu a comunicat că în vizorul experiților este
activitatea Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), a Consiliului Superior al Procurorilor, Curții
Constituționale,
Procuraturii
Generale,
Parlamentului,
Guvernului
și
administrației
prezidențiale.
Potrivit
afirmațiilor
Veronicăi
Mihailov-Moraru, experții acordă o atenție prioritară
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De
asemenea, experții monitorizează și evenimentele
care au loc în societatea civilă.

În afară de rapoartele planificate, experții mai
difuzează spoturi explicative. Astfel, unul dintre
acestea a fost dedicat proiectelor de legi pe care
parlamentul le-a adoptat la ședința nocturnă din 3
decembrie 2020. „A fost o ediție specială. Noi ne-am
expus opinia, pentru că trebuia să reacționăm urgent
și clar în acest caz. Curtea Constituțională
examinează până în prezent constituționalitatea
acestor proiecte de legi”, a menționat Iulian Rusu. Ei
au dedicat acestei examinări și o ediție separată a
„Monitorului Justiției”.

„Noi relatăm [în rapoartele noastre] despre starea de
lucruri din sistemul justiției, ne expunem ideile și
sugestiile care ar putea îmbunătăți această situație”,

Într-un alt spot, experții au vorbit despre
particularitățile activității judecătorilor și despre
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ceea ce le influențează cariera. Veronica
Mihailov-Moraru a precizat că spoturile sunt realizate
pentru ca „publicului larg să i se explice cât mai clar
și mai succint despre particularitățile activității
judecătorilor”.
Experții efectuează o analiză separată și a anumitor
proiecte de legi despre care au relatat în „Monitorul
Justiției”. „Poate fi și un proiect de lege foarte bun,
cu mai multe avantaje, dar poate fi și invers, un
proiect care are nenumărate neajunsuri despre care
ar trebui să i se comunice societății”, a precizat
Veronica Mihailov-Moraru.
Totodată, experții pregătesc „Amicus curiae” pentru
Curtea Constituțională - niște concluzii scurte în care
experții își prezintă opiniile despre anumite
probleme. Ultima amicus curiae scrisă de experți
pentru CC, viza decretul președintelui Maia Sandu cu
privire la numirea candidatului la funcția de
prim-ministru. Experții au menționat că, potrivit
Constituției, președintele și parlamentul trebuie să
numească un prim-ministru prin eforturi comune.
Iulian Rusu a menționat că uneori, CC le solicită
opinia, alteori experții le scriu din proprie inițiativă.
La 24 martie, experții au prezentat un aviz despre
proiectul de lege al Ministerului Justiției care se
referă la numirea judecătorilorde instrucțielă. Este

vorba
despre
judecătorii
care
examinează
demersurile cu privire la arestări, percheziții și
rețineri. Experții au menționat că deși CC a declarat
neconstituțională numirea judecătorilor fără acordul
acestora în calitate de judecători de instrucție,
proiectul de lege nu a eliminat definitiv acest risc.

reprezentanții diferitelor ramuri ale sistemului
justiției și ale profesiilor conexe. La fel, experții vor
analiza, cum are loc implementarea tehnologiilor
digitale în sistemul justiției.

În concluzie se menționează faptul că documentul
permite președintelui instanței să ia asemenea
decizii dacă nu există doritori pentru funcția de
judecători de instrucție. În această situație, experții
au sugerat limitarea la un an a termenului de numire
a judecătorului fără consimțământul acestuia. Iar în
ce privește judecătorii care acceptă această
modificare a profilului de activitate, experții au
propus ca aceștia să fie numiți pentru o perioadă de
trei ani. De asemenea, ei au recomandat să fie
stimulați judecătorii de instrucție, inclusiv prin
salariu.
Grupul de Experți mai intenționează să lanseze
„Cartea Albă a justiției moldovenești”. Potrivit
afirmațiilor lui Iulian Rusu, în carte vor fi abordate nu
numai problemele justiției, dar și căile de soluționare
a acestora. Veronica Mihailov-Moraru a menționat că
lucrările de editare a cărții urmează să fie finalizate
în luna aprilie curent. Pentru ca viziunea asupra
situației să fie mult mai largă, experții vor discuta
despre aspectele problematice ale justiției cu
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Buna guvernare
Republica Moldova, de la independență până în
prezent, se confruntă cu dificultăți în asigurarea unei
bune guvernări. Deseori, cetățenii nu participă activ
în procesele de luare a deciziilor, autoritățile nu sunt
suficient de transparente și responsabile, iar
politicienii și principalele instituții ale statului nu se
bucură de încrederea publicului. Din aceste cauze,
una dintre prioritățile și principalele arii de
intervenție ale Fundației Soros Moldova este
asigurarea Bunei Guvernări în țara noastră.
În domeniul educației, activitățile au fost realizate în
parteneriat cu Programul Educațional al Fundațiilor
pentru o Societate Deschisă. Scopul principal al
acestor inițiative a fost promovarea bunei
guvernanțe în educație prin îmbunătățirea și
eficientizarea politicilor publice și implicarea
societății civile în procesul de impulsionare a
reformelor în domeniu. Activitățile realizate au
contribuit la creșterea expertizei în domeniul
elaborării politicilor educaționale. Comunitatea
pentru Educație de Calitate (platforma COMpEC) a
fost implicată în identificarea aspectelor vulnerabile
din sistemul educațional și au venit cu soluții.
Fundația a contribuit la consolidarea parteneriatelor
școală-părinți-comunitate pentru a susține educația.

De asemenea, a fost încurajată participarea elevilor
la procesul decizional și angajarea Consiliilor de Elevi
în crearea unui climat participativ în școală.

pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, propuneri
puse în discuție în comunitatea experților și
practicienilor electorali.

Fundația a susținut mai multe inițiative care au
contribuit la creșterea participării civice a membrilor
comunității, implicarea lor în procese decizionale, și
dezvoltarea unui cadru de politici publice relevante și
eficiente. Datorită suportului acordat de Fundație, au
fost amenajate zeci de spații publice pentru
petrecere a timpului liber în diverse regiuni ale țării,
au fost accesibilizate mai multe obiecte urbane din
municipiul Chișinău și au fost promovate mai multe
documente de politici publice strategice, importante
pentru buna dezvoltare a Republicii Moldova, atât la
nivel național cât și internațional.

De asemenea, Fundația a susținut mai multe
inițiative care au avut rolul să promoveze integritatea
funcționarilor publici, să conteste actele de corupție
și să impulsioneze echitatea economică. Jurnaliștii
de investigație au publicat peste 100 de profiluri de
integritate a funcționarilor publici. În baza acestor
materiale, Agenția Națională pentru Integritate a
inițiat acțiuni de control privind respectarea
regimului juridic al averii și intereselor personale, al
conflictelor de interese și al incompatibilităților. Am
continuat să susținem Platforma Zona Zero:
comunitatea business-ului onest și a cetățenilor
responsabili. Platforma a ajuns la un număr de 45 de
membri – afaceri care au aderat la comunitatea ce
promovează toleranță zero față de corupție. Cu
sprijinul Fundației, Centrul Analitic Independent
„Expert Grup” a contribuit la sporirea transparenței
sectorului industriei extractive și fortificarea
guvernanței corporative în sectorul întreprinderilor
de stat.

În perioada alegerilor prezidențiale din toamna 2020
Fundația a sprijinit eforturile societății civile în
organizarea unor campanii de informare a populației
pentru exercitarea liberă și conștientă a dreptului la
vot, și monitorizarea desfășurării proceselor
electorale la nivel național, inclusiv în regiunea
transnistreană și în secțiile de votare din diasporă. În
baza rezultatelor colectate în urma procesului de
monitorizare, au fost elaborate mai multe propuneri
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Educație
Republica Moldova continuă să înregistreze rezultate
slabe în pregătirea elevilor în școală. Rezultatele
evaluării internaționale PISA 2018 au demonstrat că
elevii de 15 ani au scoruri de două ori mai mici față de
media țărilor membre ale Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (43% de elevi
sunt sub nivelul minim de competență la
citire/lectură și științe, 50% la matematică). Datele
PISA pot fi utilizate pentru identificarea deficienților
sistemului educațional. De exemplu, aceste rezultate
au indicat clar că există o diferență dintre evaluarea
internațională și evaluarea națională, ceea ce pune
sub semnul întrebării și calitatea sistemului național
de evaluare. În baza acestor date autoritățile și
societatea civilă trebuie să dezvolte intervenții
strategice
pentru
îmbunătățirea
sistemului
educațional din Moldova, reușita lor este dictată și
de perfecționarea cadrului legal.
Fundația Soros Moldova a continuat să susțină
creșterea expertizei în domeniul elaborării de politici
publice în educație bazate pe date concrete,
utilizând rezultatele evaluării internaționale PISA
2018. Aceste proiecte de cercetare sunt o resursă
valoroasă, prin care au fost diagnosticate
vulnerabilitățile și blocajele cu care se confruntă
învățământul general. Autorii au venit cu
recomandări specifice, menite să contribuie la
diminuarea discrepanțelor din cadrul sistemului
educațional și să racordeze curriculumul la
interesele și necesitățile elevilor.
Cu sprijinul Fundației, Institutul de Politici Publice a

Elevii de la Liceul „Ioan-Voda”
din Cahul desfășoară
alegerile pentru noua componență a Consiliului de elevi

realizat 3 studii care au promovat accesul universal
la o educație de calitate, integritatea și etica
academică, calitatea educației în condițiile de criză
sanitară. Autoritățile centrale și locale de
specialitate au preluat unele recomandări propuse
de experți și acestea s-au regăsit în documentele lor
de politici publice.

Procesul de îmbunătățire a calității sistemului
educațional poate fi eficient doar cu participarea
beneficiarilor
sistemului.
Elevii,
părinții
și
organizațiile societății civile continuă să aibă un nivel
relativ redus de participare în guvernanța educației.
Din această cauză, Fundația a susținut crearea și
consolidarea parteneriatelor școală-părinți-
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comunitate și capacitarea Consiliilor de Elevi, ca
structură reprezentativă a intereselor elevilor.
Asociația
pentru
Dezvoltare
și
Promovare
Socio-economică Catalactica a lucrat cu șase
comunități
pentru
identificarea
problemelor
socioeducaționale cu care se confruntă locuitorii. În
rezultatul acțiunilor întreprinse, tinerii din Taraclia,
raionul Căușeni, au învățat cum să elaboreze planuri
de miniafaceri. Părinții și profesorii din Văsieni,
raionul Telenești, și-au propus să creeze condiții
pentru și prevenirea comportamentelor agresive în
rândul copiilor și adulților. Tinerii din Sireți, raionul
Strășeni, au contribuit la educația ecologică a
membrilor comunității. Elevii claselor primare și
părinții lor din Fîrlădeni, raionul Căușeni, au fost
instruiți în domeniul siguranței și securității online.
Părinții, profesorii și elevii din Făleștii Noi, raionul
Fălești, au lucrat împreună la îmbunătățirea
regulamentului de ordine internă a gimnaziului. Elevii
și părinții din Lupa Recea, raionul Strășeni, au fost
instruiți cu privire la organizarea unui mod sănătos
de viață. În cadrul atelierelor de lucru au fost
discutate diverse subiecte: efectele consumului de
droguri, alcool, aditivi alimentari, sedentarismului
asupra organismului, sănătate mentală, rolul apei
etc. Ca activitate practică a fost realizată analiza
biochimică a apei din trei fântâni din localitate.
Noi am continuat să susținem capacitarea Consiliilor
de Elevi din șase localități. Consiliile de elevi în
aceste școli au reușit să devină o porta-voce a
elevilor în raport cu cadrele didactice și manageriale,
dar și un partener în procesul de luare a deciziilor la
nivel de instituție școlară. Centrul Regional de
Asistență și Informare a Organizațiilor

Neguvernamentale din Moldova Contact-Cahul și
Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia au lucrat
împreună pentru a crește nivelul de implicare a
elevilor în procesul decizional. Tinerii consilieri au
învățat să identifice problemele cu care se confruntă
semenii lor și să formuleze soluții. Propunerile au
fost abordate în cadrul unor dezbateri publice,
organizate în școli, pentru a identifica cea mai
potrivită soluție. Aceste soluții au fost discutate mai
târziu și cu administrația instituțiilor de învățământ.
Datorită suportului oferit de Fundație, fiecare
Consiliu de Elevi a avut ocazia să contribuie direct la
soluționarea unei probleme concrete. Elevii au
elaborat proiecte și au primit granturi mici în valoare
de 2 mii de dolari SUA. Consiliile de elevi în aceste
școli au reușit să devină o porta-voce a elevilor în
raport cu cadrele didactice și manageriale, dar și un
partener în procesul de luare a deciziilor la nivel de
instituție școlară. Această activitate a fost posibilă
grație sprijinului financiar al Programului Educațional
și al Fondului Youth Exchange al Fundațiilor pentru o
Societate Deschisă.

în domeniul matematicii, inclusiv copii din familii
defavorizate. De asemenea, vor fi desfășurate diverse
acțiuni care vor contribui la îmbunătățirea
competențelor profesionale a 30 de profesori din
domeniul științelor reale.

Încurajarea studierii științelor reale
În ultimul deceniu a fost înregistrat un interes scăzut
față de domeniul științelor reale. Această criză se
manifestă prin numărul mic al elevilor care optează
la etapa de liceu pentru acest profil și insuficiența
cadrelor didactice. Ca un răspuns la această
problemă a fost sprijinită o inițiativă a Asociației
Obștești Icar, care și-a propus să contribuie la
creșterea calității procesului de învățare în domeniul
științelor reale. În cadrul proiectului vor fi
desfășurate activități care vor încuraja cel puțin 200
de elevi să-și dezvolte cunoștințele și competențele
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Măsura în care actanții educaționali
sunt pregătiți pentru învățământul la distanță
(opiniile părinților)

Impactul crizei sanitare
asupra calității educației
(opiniile părinților)

39.3%

Elevi

S-a înrăutățit

33.5%

Părinți

A rămas aceiași

54.8%

Cadrele didactice

S-a îmbunătățit

Cadrele de conducere

51.9%
Nu știu / Nu răspund

Școlile

55.9%
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Urban

49.9%

Autoritățile locale

20%

Rural

Autoritățile centrale
10%

20%

47.8%
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Sursa: Calitatea educației în condițiile
de criza sanitară. Studiu sociologic
elaborat de Institutul de Politici Publice
în cadrul Proiectului „Valorificarea oportunităților de implicare efectivă a
părinților, comunităților și societății
civile în guvernanța educației”.

23

Elevii care-și schimbă
propriile vieți
Elevii intră uimiți pe ușa Liceului Teoretic Bogdan
Petriceicu Hasdeu din orașul Drochia. Nu le vine a
crede urechilor. Muzică faină, ritmată și pe placul lor
răsună pe coridoarele luminoase și curate. Mai au 15
minute până să înceapă prima lecție. Așa că și-au
lăsat rucsacurile în cabinete și savurează, făcându-se
comod pe băncile din piele aranjate pe holuri, când o
piesă din repertoriul trupei Holograf, când o piesă de-a
cântăreței americane Billie Eilish.
Brusc muzica dispare, iar în boxele negre se aude
vocea plăcută și caldă a elevei din a X-a, Maria
Oșovschi. „Bună ziua dragi colegi! Vă salută „Hasdeu
FM”! Acum avem pauza informativă. Vă aduc la
cunoștință semnificația zilei de astăzi”. Salutul nu
durează mai mult de 3-5 minute, liceenii sunt
informați despre ce urmează să se întâmple în liceu
săptămâna asta, cine a mai câștigat vreun concurs,
cine este omagiat, câteva curiozități, încheind cu un
îndemn frumos.
Maria răsuflă ușurată. Cele cinci minute informative îi
dau emoții aproape de fiecare dată. „Îmi place tare
ceea ce fac. Am exersat mult la nivel de dicție,
intonație. Mă bucur că pot aduce o notă pozitivă, un
zâmbet pe față colegilor”, spune eleva cu părul roșu
despre pasiunea sa de crainic la radio.
Pentru ultimele cinci minute de pauză, DJ Bogdan,
elev întra XI-a, lasă pe post cântecele preferate ale
liceenilor. „Regulamentul prevede că la radioul din
liceul nostru se difuzează orice piesă dorești, numai nu
se permite muzică de proastă calitate, manele sau
ceva de genul „Sus paharul!”, explică tânărul înalt și
brunet.

Apoi sunetul
pieselor e înlocuit cu sunetul
arhicunoscut și strident, care le aduce la cunoștință
că încep lecțiile. Bogdan și Maria închid radioul și
părăsesc cabinetul directoarei-adjuncte pentru
educație și coordonatoare a Consiliului de Elevi (CE),
Tatiana Gîscă.
Începând cu luna februarie curent, pauzele dintre
lecții la Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu Hasdeu din
Drochia sunt diferite. „Sunt mai vesele, destul de
drăguțe, informative și creative. Și, real, mie ca
profesor îmi place atmosfera creată”, povestește
entuziasmată Tatiana Gîscă.
Instalarea propriului radio și a câtorva boxe pe
coridoare a influențat atmosfera și a îmbunătățit
relațiile și comunicarea între liceeni, iar Consiliul de
Elevi din cadrul acestei instituții a devenit mai unit și
mai puternic, consideră Maria, care e și membră a
acestui consiliu. „Elevii au mai multă încredere în
Consiliu. Când am instalat radioul toți erau uimiți.
Uau! Cum? Muzică la liceu? I-am întrebat pe ai mei din
clasă dacă le-au plăcut ideea Consiliul de elevi. Au
spus că sunt extrem de entuziasmați și întra-adevăr
se vede că am muncit și nu stăm degeaba”.

inclusiv prin sporirea rolului consiliilor de elevi în
luarea deciziilor. Ulterior, împreună cu elevii am
completat formularul de participare. „Nu credeam că
vom câștiga șine vom alătura celorlalte cinci
licee-pilot, implicate în proiect”.

Lansarea postului de radio a fost posibilă datorită
suportului financiar oferit de Fundația Soros Moldova.
Liceenii au obținut grantul în cadrul proiectului
„Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul
decizional”, implementat în parteneriat de Centrul de
Resurse pentru Tineri Dacia și Centrul Contact-Cahul.

Proiectul a avut mai multe etape. Teodora Guțu,
președinta Consiliului de Elevi, spune că mai întâi au
avut parte de diverse activități ca să îmbunătățească
activitatea consiliului și să-l facă mai puternic. „Am
participat la training-uri despre cum să activăm mai
bine, asistență, consultanță din partea experților, am
organizat dezbateri. Scopul acestui proiect era să
consolideze capacitatea consiliului nostru ca să
acționeze, ulterior, ca un organ reprezentativ al
elevilor în chestiuni importante pentru viața lor
școlară, în strânsă legătură cu echipa managerială,
profesori și părinți. Acum suntem ca o piesă dintr-un
mecanism întreg, fără de care mecanismul nu ar
funcționa atât de bine”, explică Teodora, elevă în clasa
a XII-a.

Mai întâi, își aduce aminte coordonatoarea Consiliului
de Elevi, Tatiana Gîscă, am văzut un anunț, o inițiativă
a Fundației Soros Moldova, care prevedea antrenarea
elevilor în buna guvernare a instituției de învățământ,

Tot în cadrul acestui proiect au învățat și cum să
determine o problemă în comunitatea lor, cum o
soluționează. „Am învățat timp de două luni de vară
cum se scrie un proiect, structura principală, iar când
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a trebuit să scriem proiectul propriu-zis în mai puțin
de-o săptămână l-am și scris. Deja știam ce avem de
făcut. Care sunt obiectivele, scopul, indicatorii”, zice
Teodora mândră.
În toamnă a început ultima etapă a proiectului.
„Împreună cu experții proiectului, responsabili pe
partea de nord, Sergiu și Serghei, am început
pregătirea pentru identificarea unei probleme și
soluționarea ei. Pentru asta am elaborat un
chestionar complex, care a fost distribuit tuturor
liceenilor ca să se expună”, explică Teodora.
Chestionarul a cuprins inclusiv întrebări de genul dacă
vii la liceu cu plăcere sau nu. După ce membrii
Consiliului de Elevi au adunat chestionarele și le-au
citit, au sesizat că în liceul lor sunt trei probleme
arzătoare, care se regăsesc mai în toate răspunsurile
liceenilor: lipsa unei comunicări eficiente între
elev-elev, elev-profesor. A doua era că elevii nu au
unde să-și petreacă timpul liber la recreații, iar a treia
consta în faptul că microbuzul care-i aduce pe liceeni
din satele învecinate în Drochia nu e cel mai sigur.
„Ne-am gândit că problema transportului poate fi
soluționată cu administrația liceului. Șoferul nu purta
mască pe timp de pandemie și nu aștepta toți elevii
după ore. După ce s-a discutat cu dumnealui,
dispărut problema. Apoi am abordat problema
comunicări neeficientă elev-elev și profesor-elev.
Unele anunțuri nu ajungeau la clasă, astfel că o bună
parte a elevilor nu erau la curent cu ce se întâmplă în
școală. ”.
A fost organizată o dezbatere, în care două echipe au
prezentat aceste probleme și au adus argumente de
ce anume trebuie de rezolvat o problemă sau alta. Din
cauza pandemiei, totul s-a organizat online, povestesc
membrii Consiliului de Elevi. „S-a pus la vot și a
câștigat că trebuie radioul”, ne confirmă Tatiana
Gîscă.

La începutul anului 2021 a fost procurată tehnica
necesară și au fost instalate boxele. „Cred că odată cu
apariția radioului atmosfera în liceu, comunicarea,
relațiile s-au îmbunătățit considerabil”, ne dă asigurări
Bogdan Lazarencu, DJ, care își ia în serios munca în
pauzele dintre lecții.
Liceenii, drept bonus, au primit un cadou din partea
administrației liceului. „Au muncit mult, iar rezultatul
s-a văzut. Așa că la inițiativa Consiliului de Elevi,
administrația instituției a hotărât că dacă o problemă
este soluționată cu ajutorul Fundației Soros Moldova,
pe cealaltă o soluționează administrația. Respectiv, din
bugetul instituției s-au alocat suplimentar 34 mii de lei
pentru scaune și măsuțe ca să fie amenajate
coridoarele.
Iurie Melinte, directorul instituției, a decis că va aloca
anual în jur de 30 de mii de lei pentru soluționarea unei
probleme din liceu, prezentată printr-o cerere de
proiect, așa cum au învățat elevii în cadrul proiectului.
„Au șansa în continuare să hotărască, să mai
soluționeze ceva pentru ei”.
Ca urmare a participării Liceului Teoretic Bogdan
Petriceicu Hasdeu în cadrul proiectului „Abilitarea
elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, au
prins viață principiile de organizare a Consiliului de Elevi
în baza implicării participative a elevilor , iar ca rezultat
au fost îmbunătățite mecanismele de funcționare a
Consiliului și s-au produs mai multe schimbări în viața
comunității școlare.
„De exemplu, am încercat să rezolvăm problema cu
fumatul. Am realizat o campanie anti-fumat pe
parcursul mai multor săptămâni. Am împărțit broșuri,
pliante, am proiectat și filme despre dezvoltarea
personală. Am invitat diverși specialiști: medici,
psihologi, polițiști.
Am încercat să discutăm cu
„fumătorii” într-o modalitate prietenoasă. Nu i-am
discriminat și nici cu degetul nu am arătat spre ei”, ne

asigură Teodora Guțu, președinta CE.
Tinerii din Consiliul de Elevi al Liceului B.P Hasdeu se
mândresc cu faptul că numărul fumătorilor în rândul
elevilor s-a redus considerabil. „Nu în totalitate. Nu
ne-am așteptat la niște rezultate fulgerătoare. Am
încurajat ca ei singuri să conștientizeze”, spune Teodora.
O altă problemă pe care au aflat-o tot din sesizările
elevilor, a fost cea cu transportul școlar. Șoferul putea
să ia în microbuz mai multe persoane străine, care nu
fac parte din liceu. „Noi am vorbit cu administrația,
care la rândul ei a vorbit cu șoferul. Mijlocul de
transport vine de la Consiliul Raional din Drochia și e
destinat transportării elevilor din alte localități, de
aceea s-a ajuns la o înțelegere cu șoferul să aștepte
după ore 5-10 minute toți copiii. . Ne bucurăm că
această problemă s-a rezolvat”, afirmă Teodora.
Au fost soluționate și alte probleme cu ajutorul
elevilor, aceste succese le-au dat mai multă încredere
în forțele proprii, recunosc elevii, fapt care a contribuit
la crearea unei punți de încredere dintre administrația
liceului și Consiliul de Elevi. „Prin intermediul
consiliului am aflat despre transport, că șoferul ia mai
multe persoane străine. Elevii au fost cei care au
semnalat problema că în WC au un singur uscător din
cauza căruia se face un rând mare. Deja este în plan
să reînnoim veceul elevilor în următorul an. Toate
ideile pe care le au, le indică și le discutăm la adunări,
la care sunt invitați și dânșii”, confirmă Tatiana Gîscă.
Atât liceenii, cât și profesorii declară că în instituția lor
mereu a fost pus accentul pe faptul că elevii au
dreptul să-și exprime liber opinia, să fie ascultați și
luați în considerație atunci când se iau decizii la
nivelul managementului școlii „Grație acestui fapt au
și câștigat acest minigrant prin care au reactivat
postul de radio și nu doar. Avem încredere în ei. Le
delegăm responsabilități și culegem rezultate”, ne
spune cu mândrie Tatiana Gîscă.
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Participare civică și
acțiuni de advocacy
O societate deschisă presupune existența unui stat de
drept, unde este încurajată gândirea critică și
pluralismul ideilor. Noi susținem implicarea persoanelor
în viața comunitară și în procesele decizionale.
Participarea civică este unul din elementele de bază a
democrației. Din această cauză, Fundația a susținut
proiecte care încurajează implicarea mai activă a
oamenilor în viața societății, organizarea acțiunilor
pentru mobilizarea comunitară și dezvoltarea
dialogurilor constructive cu autoritățile publice.
Implicarea oamenilor în procesul decizional este
necesară și pentru controlul autorităților, în așa fel
încât politicile publice adoptate de factorii de decizie să
fie relevante și cu adevărat utile societății. Scopul final
al acestor inițiative este să îmbunătățească calitatea
vieții oamenilor, prin responsabilizarea autorităților și
chemare la acțiune a oamenilor.
Fundația a susținut inițiative pentru creșterea
participării civice a membrilor comunității, încurajarea
implicării lor în procesul decizional și dezvoltarea unui
cadru de politici publice calitative, fie la nivel local,
național sau internațional.
Cu sprijinul Fundației Soros Moldova, Centrul Contact
Cahul a contribuit direct la sporirea culturii
participative și îmbunătățirea dialogului cu autoritățile
publice pentru a soluționa problemele locale. În șapte
localități din zona de sud: Borogani, Taraclia de Salcie,
Andrușul de Jos, Lingura, Capaclia, Țiganca, precum și
în Albota de Jos, au fost constituite Jurii Cetățenești,
care au întrunit peste 250 de persoane. Membrii Juriilor
Cetățenești au beneficiat de programe de capacitare
pentru a putea realiza acțiuni de mobilizare
comunitară. Problemele identificate de membrii Juriilor

cetățenești au fost lipsa spațiilor publice amenajate
pentru petrecerea timpului liber, atât pentru copii,
tineri, adulți cât și pentru persoanele în etate. În acest
sens, au fost realizate mai multe consultări cu membrii
comunităților, organizate campanii de colectare de
fonduri, discuții publice cu autoritățile locale și
mobilizați mai mulți voluntari. În rezultatul
implementării acestui proiect, în localități au fost
instalate mai multe piese de mobilier urban: scaune,
urne, foișoare, spații de joacă pentru copii, rampe de
acces cu balustrade, piloni de iluminare stradală, au
fost înverzite parcurile și pavate câteva căi de acces la
instituțiile publice. În total, în cadrul campaniilor de
colectare de fonduri, au fost adunați 217 mii lei de la
oamenii din comunitate și de la autorităților publice.
Dincolo de amenajarea fizică a spațiului, unul din cele
mai importante efecte ale acestui proiect este
conștientizarea faptului că locuitorii comunităților au
puterea să îmbunătățească calitatea vieții lor. Într-un
interviu acordat portalului ziuadeazi.md, Lidia Berdilă,
membră a Juriului Cetățenesc local din satul Taraclia
de Salcie spune că prin implicarea în acest proiect a
înțeles forța pe care o au cetățenii în comunitate „Am
văzut că pot să fac ceva pentru satul meu. Am văzut că
trebuie să fac și pot să fac, de asta m-am implicat. Am
realizat că o munca în echipă aduce rezultate
frumoase. Nu e doar munca noastră, este și munca
băștinașilor, a diasporei, a primăriei. Numai lucrând în
comun putem face ceva frumos pentru localitatea
noastră”.
În Chișinău, Asociația Comunități Active pentru
Democrație Participativă, cu susținerea Fundației, a
realizat mai multe acțiuni de organizare comunitară în
cartierul Poșta Veche și advocacy pentru a promova
implementarea unei strategii de dezvoltare a acestui

Locuitorii cartierului Poșta Veche plantează pomi fructiferi în cadrul campaniei „Plantăm livezi de cartier”

cartier. În rezultatelor acțiunilor realizate, a crescut
gradul de implicare a cetățenilor în procesul decizional
la nivel local. Locuitorii din zona străzii Socoleni,
Biblioteca Liviu Rebreanu, Centrul Comunitar Andrieș
au participat la acțiuni de plantare a unor pomi
fructiferi. În parteneriat cu laboratorul ZARD ART LAB
au fost instalate obiecte de artă în Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor Neovita de la Poșta Veche. Locuitorii
cartierului au semnalat de mai multe ori problema ce
viza circulația neregulamentară a automobilelor în
curtea blocurilor. Datorită efortului de advocacy
realizat de cetățeni pe lângă Pretura Rîșcani, Direcția
Generală Transport Public și Căi de Comunicație și
Inspectoratul General de Poliție - a fost închis accesul
auto în curțile de pe strada Socoleni 11 și Socoleni 9. În
perioada martie – mai 2020, când a fost declarată stare
de urgență - liderii comunitari de la Poșta Veche au
ajutat organizația să identifice persoanele/familiile
vulnerabile care au avut nevoie de suport. Informația a
fost transmisă Direcției Asistență Socială și Sănătate a
municipiului Chișinău și către Inițiativa Împreună
Împotriva COVID-19. Voluntarii inițiativei au vizitat
persoanele/familiile care aveau nevoie de suport în
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Comunități Active pentru Democrație Participativă
Membrii Juriului Cetățenesc Capaclia din Cantemir inaugurează
„Parcul Unirii”, în cadrul proiectului implementat de Centrul Contact
-Cahul

această perioadă. Echipa proiectului a elaborat
materiale informative cu privire la regulile de
comportament pe timp de pandemie. Acestea au fost
distribuite în cartierul Poșta Veche.
De asemenea, pe parcursul anului 2020, Fundația a
continuat să susțină Platforma „Chișinăul accesibil
pentru toți”, coordonată de Centrul de Drept al
Persoanelor cu Dizabilități. Datorită eforturilor
Platformei au fost înregistrate schimbări vizibile în
accesibilizarea obiectelor aflate în proces de renovare
în spațiului public din oraș. Ca urmare a intervenției și
asistenței acordate autorităților municipale de membrii
Platformei, 12 obiective urbane: rampe de acces, pasaje
subterane, căi pietonale, mobilier urban, au devenit
mai accesibile și mai adaptate la necesitățile Grupurilor
de Mobilitate Redusă.
Pentru a contribui la dezvoltarea unui cadru adecvat de
politici publice naționale, Institutul pentru Dezvoltare și
Inițiative Sociale „Viitorul” a creat o platformă comună
de dialog cu comunitatea de afaceri, societatea civilă și
membrii Comisiei de control al finanțelor publice a

Parlamentului. În cadrul ședințelor de lucru,
participanții au semnalat principalele provocări ale
sectorului economic din Republica Moldova. În
rezultatul discuțiilor și consultărilor, echipa proiectului
a dezvoltat documente de politici și studii, cu
recomandări pentru îmbunătățirea sectorului de
afaceri, prevenirea abuzurilor agențiilor de control,
asigurarea unei dezvoltări proporționale pentru zonele
defavorizate, depășirea crizei în sectorul vinicol. În baza
recomandărilor de politici elaborate Comisia de Control
a Finanțelor Publice a dezvoltat două inițiative
legislative, care au fost înregistrate de Secretariatul
Parlamentului. Proiectele de lege au fost discutate în
cadrul consultărilor publice organizate de comisia
parlamentară, cu organizațiile societății civile și
comunitatea de afaceri:·proiectul de lege privind
prevenirea abuzurilor agențiilor de control, proiectul de
lege privind răspunderea ministerială
Fundația a susținut Institutul de Politici și Reforme
Europene în promovarea reformelor și implementării
Acordului de Asociere între Republica Moldova și
Uniunea Europeană. În cadrul proiectului au fost
elaborate mai multe materiale jurnalistice cu privire la
relațiile strategice ale Republicii Moldova cu UE, cu
țările din Parteneriatul Estic și cu SUA. Produsele
realizate în cadrul proiectului au fost publicate atât în
sursele online naționale, cât și internaționale. Aceste
acțiuni au fost însoțite de eforturi de advocacy la
nivelul UE pentru promovarea unor inițiative cu privire
la securitatea regională și contracararea problemelor
de corupție
Fundația Soros Moldova, alături de fundațiile naționale
din Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan, au implementat
o inițiativă regională comună „Programul de burse în
domeniul Politicilor Publice”. Inițiativa a fost
implementată în parteneriat cu Hertie School din
Berlin. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea
cunoștințelor și abilităților practice privind elaborarea
cercetărilor, colectarea și analiza datelor, utilizarea

metodelor cantitative și calitative în procesul de
cercetare, analiza datelor statistice, elaborarea
documentelor de politici, precum și desfășurarea a
campaniilor de advocacy. În cadrul programului realizat
în Moldova, șase tineri cercetători au beneficiat de
burse și au lucrat la realizarea unor studii de politici cu
recomandări clare și fezabile în domeniul securității,
urbanismului, guvernare locală și resurse umane.
În rezultatul acțiunilor desfășurate, Fundația a
contribuit la sporirea participării civice și îmbunătățirea
practicilor de guvernare. Datorită oportunităților
create, au fost instituite și fortificate mai multe grupuri
de inițiativă interesate să se implice în soluționarea
problemelor comunității. Recomandările și expertiza
oferită de către experți și grupurile civice au oferit
autorităților publice o sursă documentată și credibilă
de informare pentru dezvoltarea politicilor publice. În
continuare, eforturile Fundației vor fi canalizate pentru
a contribui la capacitarea tinerilor experți care vor
dezvolta propuneri de politici publice relevante și
eficiente.

Exercițiu de evaluare a conformității rampei de acces în pasajul subteran
de la Centrul Comercial Shopping MallDova inițiat de Centrul de Drept al
Persoanelor cu Dizabilități
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Centrul de Drept al Persoanelor cu Dizabilități
a asistat Primăria Chișinău în evaluarea
lucrărilor urbane
1. Rampa de la intrarea în parcul Catedralei (str. Columna–str. Mitropolit Gavriil
Bănulescu-Bodoni
2. Instalarea bolarzilor și altor elemente de blocare a accesului automobilelor pe căile
pietonale

7

4

3. Noul model de stație de transport public
4. Monitorizarea lucrărilor de reparație realizate de IM „Exdrupo” pe străzile Testimițeanu,
N. Zelinskii, I. Pelivan, Alba Iulia, bd. Moscovei, str. Miron Costin.
5. Pasajul subteran și a căilor de acces spre acesta situat în preajma Centrului comercial
MallDova și a Spitalului Municipal nr. 1.
6. Pasajul subteran și a căilor de acces spre acesta de la intersecția străzilor Traian, Dacia,
Decebal
7. Aleea pietonală și a căilor de acces spre acesta de pe bd. Mircea cel Bătrân.
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8. Parcul Catedralei Mitropolitane și căilor de acces spre aceasta.
9. Amenajarea căilor pietonale și a trecerilor de pietoni de pe str. A. Pușkin, Bodoni în
perimetrul str. Mateevici, bd. Ștefan cel Mare
10. Asistență pentru amenajarea și accesibilizarea căilor pietonale și a trecerilor pentru
pietoni de pe str. Zelinschi în perimetrul străzilor Dacia, Decebal.
11. Asistență în accesibilizarea a 3 treceri pentru pietoni de pe bd. Dacia în perimetrul
străzilor Hristo Botev–Teilor.
12. Asistență pentru dezvoltarea unui nou model de mobilier stradal conform conceptului
de design universal.
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Alegeri
Participarea cetățenilor în procesele electorale – este
un
exercițiu
important
pentru
consolidarea
democrației. În 2020, în Republica Moldova au avut loc
alegerile prezidențiale. Este pentru a doua oară în
ultimii 20 de ani când cetățenii au fost invitați să
aleagă direct Președintele țării. Interesul societății,
mass media și al comunității internaționale pentru
acest scrutin a fost unul foarte mare. Conform
raportului Institutului Național pentru Democrație,
provocările cu care s-a confruntat sistemul electoral în
acest scrutin au fost în mare parte aceleași: asigurarea
participării depline și informate a cetățenilor care
trăiesc peste hotare și a grupurilor vulnerabile, inclusiv
a persoanelor cu dizabilități; cadrul legal imperfect cu
privire la finanțarea campaniei electorale; intimidarea și
coruperea alegătorilor, inclusiv a locuitorilor din
regiunea
transnistreană;
utilizarea
resurselor
administrative în campanie electorală. Pe lângă
acestea, autoritățile publice urmau să se adapteze și la
condițiile pandemiei, provocată de virusul COVID-19.
Fundație a susținut peste 2 milioane de persoane au
avut un acces sporit la informație cu privire la
desfășurarea alegerilor prezidențiale, pentru a-și
exercita conștient și responsabil dreptul la vot. În
premieră a fost organizată o campanie de informare
privind alegerile prezidențiale pentru alegătorii din
regiunea transnistreană. Observatorii misiunii de
monitorizare au înregistrat toate incidentele care au
fost raportate autorităților publice relevante. Datele
colectate în procesul de monitorizare au fost utilizate
pentru a formula recomandări specifice cu privire la
îmbunătățirea sistemului electoral care vor fi discutate
cu factorii de decizie.
Pentru scrutinul din toamna 2020, Comisia Electorală

Centrală a deschis 2004 secții de votare pe teritoriul
Republicii Moldova, inclusiv 42 de secții pentru
cetățenii domiciliați în regiunea transnistreană. În turul
doi al scrutinului au participat 1650131 de alegători,
dintre care 260079 de cetățeni moldoveni din afara țării
- cel mai mare număr de votanți de la organizarea
secțiilor de votare în străinătate.
Pentru a contribui la desfășurarea unor alegeri libere,
corecte și transparente, Fundația a sprijinit eforturile
societății civile în organizarea campaniilor de educație
electorală, monitorizarea campaniei electorale, inclusiv
observarea zilei alegerilor, și elaborarea unor analize de
politici publice menite să îmbunătățească cadrul legal
aferent.

note
analitice
adresate
autorităților
publice
competente: Comisiei Electorale Centrale, Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene și Comisiei
juridice, numiri și imunități a Parlamentului.
Alături de alți parteneri de dezvoltare, Fundația Soros
Moldova, a susținut Asociația Promo-LEX în
desfășurarea misiunii naționale de monitorizare a
alegerilor prezidențiale pentru a contribui la
promovarea unor alegeri libere, corecte și transparente.
Observatorii pe termen scurt au monitorizat modul de
exercitare a drepturilor electorale ale cetățenilor în
secțiile de votare din țară, inclusiv din regiunea
transnistreană, precum și în secțiile de peste hotare. Cu

Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” a
contribuit și la sporirea gradului de informare obiectivă
a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale prin
actualizarea constantă a site-lui alegeri.md, care este
una din resursele principale de informare cu privire la
desfășurarea proceselor electorale din țară pe
parcursul a zeci de ani. Au fost elaborate și publicate
profilurile candidaților, analizate programele electorale,
declarațiile de avere și interese, informațiile cu privire la
finanțarea campaniilor electorale, au fost adunate și
publicate dezbaterile electorale și rezultatele unor
sondaje de opinii. Pe parcursul campaniei electorale,
pagina web a fost accesată de peste 200 de mii
vizitatori, pagina de Facebook a avut o vizualizat de
peste 380 de mii persoane, pagina pe Odnoklassniki peste 149 de mii și pagina pe Vkontakte - peste 56 de
mii persoane. În același timp, ADEPT și-a propus să
participe la îmbunătățirea cadrului legislativ electoral
privind modalitatea deschiderii secțiilor de votare din
străinătate. În acest context, au fost elaborate câteva
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suportul Fundației Soros Moldova, a fost posibilă
implicarea a 80 echipe mobile de observatori pe
termen scurt care au realizat monitorizarea a peste 800
din secțiile de votare, inclusiv a spațiilor adiacente
acestor secții, drumurilor/căilor de acces spre secții de
votare și a celor 42 de secții de votare deschise pentru
alegătorii din regiunea transnistreană. Din cele 139 de
secții create în străinătate, cu suportul comun al
Consiliului Europei și al Fundației Soros Moldova,
Promo-LEX a reușit să monitorizeze 37,4% din secții în I
tur și respectiv 43,8% în turul II de scrutin. Fundația a
contribuit la monitorizarea în condiții de siguranță a
exercițiului electoral, toți observatorii fiind asigurați cu
echipament de protecție împotriva COVID-19.
Rezultatele monitorizării au fost făcute publice în
rapoartele publicate de Asociația Promo-LEX, care sunt
recunoscute drept reper în evaluarea calității actului
electoral în Moldova.

De asemenea, Asociația a organizat o amplă campanie
de informare a cetățenilor din regiunea transnistreană
cu privire la importanța participării libere și conștiente
la acest scrutin. În total au fost realizate 42 de
materiale informative. Peste 1 milion de cetățeni din
toată țara au avut acces la produsele elaborate în
cadrul acestei campanii.
În baza informației colectate în procesul de
monitorizare, Asociația Promo-LEX va pregăti patru
documente de politici cu propuneri pentru
îmbunătățirea cadrului electoral.
Fundația a continuat să susțină Coaliția „Inițiativa
Civică pentru un Parlament Curat” în efortul de
monitorizare a funcționarilor publici și candidaților la
alegerile prezidențiale din toamna anului 2020, în
vederea promovării transparenței și integrității
autorităților publice.
Asociația Presei Independente a monitorizat
integritatea candidaților la alegerile prezidențiale în
baza a patru criterii: integritatea în activitatea politică,
integritatea în gestionarea averii și a intereselor
personale, integritatea în exercitarea funcțiilor publice
și/sau de partid și cazierul judiciar. În baza informației
colectate au fost elaborate profilurile candidaților la
alegerile prezidențiale și pregătite 16 produse media.
Materialele
au
fost
publicate
pe
www.moldovacurata.md și la unele emisiuni televizate.
Conform estimărilor Asociației Presei Independente,
peste 2 milioane de consumatori media au fost
informați despre problemele de integritate ale
candidaților la alegerile prezidențiale din 2020. Acest
lucru a contribuit și la sporirea activismului electoral și
exercitarea conștientă a votului.

în fața autorităților publice și organelor de drept,
cazurile care conțin semnele infracțiunii de corupere a
alegătorilor și încălcărilor de integritate. Organizațiile
au sesizat sistematic Autoritatea Națională de
Integritate și Procuratura Anticorupție pentru a asigura
aplicarea efectivă a prevederilor legislației.
Tradițional, la fel ca în anii precedenți, Fundația a
susținut realizarea Barometrului Opiniei Publice (BOP)
de către Institutul de Politici Publice. BOP măsoară
opinia publică a cetățenilor și determină care sunt
evenimentele sociopolitice care interesează cetățeanul
Republicii Moldova, care este rolul și locul instituțiilor
publice în viața acestuia, care sunt preferințele sale
privind locul acestor instituții în evoluția lucrărilor în
țara și așteptările generale ale societății. Sondajul a
fost efectuat în perioada 8-20 octombrie 2020, pe un
eșantion pe 1224 persoane din 84 localități,
reprezentativ pentru populația adultă a Republicii
Moldova (cu excepția regiunii transnistrene).
Rezultatele cercetării sunt utilizate de o gamă variată
de factori interesați: comunitatea academică,
societatea civilă, partidele politice, mass media etc.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, alături de
Asociația Presei Independente, au continuat să expună,
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„Cifrele propriu-zise nu spun nimic”. Cum se
organizează sondajele de opinie în Moldova
Barometrul Opiniei Publice (BOP) este considerat
unul dintre cele mai credibile și mai influente studii
sociologice din Moldova. De mai bine de 20 de ani,
acesta este organizat de două ori pe an. NM
relatează, cine și cum pregătește acest sondaj de
opinie, prin ce se deosebește de altele, de ce în
cadrul conferințelor de presă nu sunt prezentate
toate rezultatele sondajului și de ce „cifrele
propriu-zise nu spun nimic”.

Cum este
elaborat BOP
Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului
de Politici Publice, a comunicat pentru NM că
sondajul de opinie BOP a fost lansat în Moldova în
anul 1998, fiind organizat atunci de Fundația Soros.
Iar din anul 2000, este organizat de Institutul de
Politici Publice (IPP). În cadrul institutului există un
juriu special, constituit din șase persoane care,
potrivit afirmațiilor lui Barbăroșie, elaborează
„concepția sondajului”. De notat că aproximativ 75 la
sută din întrebări sunt cele de bază, acestea fiind
acordate respondenților la fiecare sondaj BOP, care
se organizează de două ori pe an.
Din șirul întrebărilor de bază pot fi menționate, de
exemplu: dacă respondenții sunt mulțumiți de
nivelul veniturilor lor; consideră ei cumva că situația
din țară evoluează în direcția corectă; în care
instituție au cea mai mare încredere. Dar există și
întrebări situative care sunt adăugate în funcție de
situație. De exemplu, după alegerile prezidențiale din

toamna anului trecut, respondenții au fost întrebați
dacă așteptările lor au fost îndeplinite.
În anul 2020, BOP a fost completat cu o serie de
întrebări referitoare la coronavirus. Respondenții au
fost întrebați dacă ei cred în pericolul virusului sau
dacă printre cunoștințele lor sunt persoane bolnave
de coronavirus, dar și cum apreciază ei deciziile
autorităților privind situația epidemiologică.
Barbăroșie a menționat că juriul IPP monitorizează și
dacă sondajul a fost constituit „corect din punct de
vedere politologic”. Ulterior, IPP selectează în bază
de concurs o companie sociologică, care va
desfășura sondajul.
Directorul IPP a precizat că anterior, erau selectate
două companii pentru organizarea sondajelor. Una
lucra „pe teren”, iar a doua verifica activitatea celei
dintâi. Acest lucru permitea evitarea situațiilor în
care operatorii completau anchetele în mod neglijent
ori scriau răspunsurile fără a se fi întâlnit cu
respondenții. Potrivit afirmațiilor sale, odată cu
dezvoltarea tehnologiilor, aceste riscuri au devenit
mai puține. În prezent, răspunsurile la întrebări vin la
compania sociologică în timp real și există
posibilitatea de a verifica imediat conștiinciozitatea
operatorilor.

programat în tabletele cu care lucrează operatorii.
Cantarji a mai remarcat că pentru organizarea
sondajelor sunt antrenați de la 30 până la 50 de
operatori care colaborează permanent cu CBS
Research. La sondaj participă de la 1100 până la 1200
de respondenți. În total, pentru colectarea datelor e
nevoie de aproape 11 zile.
În paralel cu operatorii activează și supervizorii.
Aceștia contactează respondenții și se interesează,
cât a durat interviul, cum s-a comportat operatorul.
Dacă interviul s-a desfășurat fără abateri, acesta
este aprobat. Rezultatele sondajului sunt transmise
sociologilor de la CBS Research și aceștia le
analizează. Ulterior, acestea sunt prezentate juriului
IPP. Cantarji a subliniat faptul că juriul ar putea
discuta chestiunile tehnice, dar nicicum nu poate
influența rezultatele propriu-zise ale sondajului.
Cantarji a mai menționat că verificarea statistică a
datelor operatorilor se efectuează după ce acestea
sunt studiate de către sociologi. El a precizat că
sociologii compară răspunsurile obținute de
operatori, dar și durata interviului și la câte întrebări
nu au răspuns persoanele chestionate. „Dacă datele
unui interviu se deosebesc prea mult de celelalte
interviuri, noi îl excludem”, a spus Cantarji.

Cum se desfășoară BOP
Vasile Cantarji, directorul companiei sociologice CBS
Research, a comunicat pentru NM că și companiile
sociologice pot propune juriului întrebări proprii, pe
care le consideră necesare pentru a fi incluse în
sondaj. După ce este aprobat, sondajul este
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Cum sunt prezentate
rezultatele BOP
După ce obține rezultatele sondajului, juriul IPP
începe să pregătească raportul care este prezentat
societății. Rezultatele sunt comparate cu datele din
sondajele anterioare ale BOP. Acest lucru permite să
se constate, cum s-a schimbat opinia publică.
Barbăroșie a menționat că „cifrele propriu-zise nu
spun nimic”, dar în comparație cu rezultatele studiilor
anterioare, se poate constata, cum se schimbă opinia
publică. „Orice sondaj de opinie este o imagine
momentană a stării societății”, a subliniat el.
Potrivit afirmațiilor lui Barbăroșie, juriul decide ce
informații din sondaj sunt prezentate publicului.
„Este imposibil să prezentăm toate datele în cadrul
unei conferințe de presă”, a precizat el. Rezultatele
complete ale sondajelor sunt publicate pe site-ul IPP.
http://bop.ipp.md/

respondenți au încredere în ea. Pe locul patru este
președintele țării, în care au încredere 42,6% dintre
cei chestionați. În același timp, 51,6% nu au încredere
în președinte, dar, comparativ cu BOP-ul din toamnă,
nivelul de încredere față de președinte a crescut –
atunci, 69,1% din cetățeni nu aveau încredere în șeful
statului.
Barbăroșie a mai menționat că respondenților le sunt
adresate mereu astfel de întrebări: consideră ei că
țara este condusă de voința cetățenilor și dacă
aceștia consideră că alegerile în Moldova sunt
democratice. Potrivit afirmațiilor lui Barbăroșie,
reieșind din aceste date, poate fi obținut „indicele de
stabilitate politică”. Conform ultimului BOP, 60,9 la
sută dintre respondenți consideră că alegerile în
Moldova nu sunt libere și nici democratice, iar 72,8%

sunt de părere că țara este guvernată fără a se ține
cont de voința cetățenilo.r
Barbăroșie a mai menționat că pe lângă publicarea
rezultatelor complete ale sondajului pe site-ul IPP,
institutul indică mereu companiile sociologice care
au organizat sondajul și sursele de finanțare
(finanțarea de bază vine de la Fundația Soros
Moldova, precum și de la East European Fundation,
Open Society Fondation și Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare pe lângă Departamentul
Federal pentru Afaceri Externe al Elveției). Publicarea
acestor informații este necesară pentru a asigura
transparența sondajului, a subliniat Barbăroșie,
adăugând că „alte companii pot indica faptul că au
realizat sondajul cu banii proprii, dar să faci aceasta
este ireal”.

Barbăroșie a menționat că de obicei, în raportul
public sunt incluse rezultatele obținute la întrebările
de bază. De exemplu, despre nivelul de încredere
față de instituțiile statului și cele publice. Astfel,
timp îndelungat, biserica rămâne un lider în Moldova
după nivelul de încredere. În ultimul sondaj BOP, cel
din luna februarie, 29,6 la sută dintre respondenți au
comunicat că au încredere totală în biserică, alte 3%
– mai degrabă, au încredere.
Biserica este urmată de primărie, în care au încredere
55% dintre cei chestionați: 12,5% - au încredere
totală, 43,3% - au încredere într-o oarecare măsură,
iar pe locul al treilea este armata – 43,8% dintre

Vasile Cantarji (CBS-Research) și Arcadie Barbăroșie
(IPP) prezintă rezultatele
Barometrului Opiniei Publice
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Anticorupție și
echitate economică
Conform Barometrului de Opinie Publică din
octombrie 2020, lupta împotriva corupției continuă să
fie una dintre principalele 3 probleme care necesită
rezolvare urgentă (ridicarea nivelului de trai (67,8%),
dezvoltarea economiei (64,8%) și lupta împotriva
corupției (51,5%)). Peste 60% din populație sunt de
părere că lupta împotriva corupției ar putea
îmbunătăți situația social-economică din țară.
Pandemia COVID-19 a evidențiat și mai mult
problemele profunde cu care se confruntă Republica
Moldova, inclusiv din cauza tolerării fenomenului
corupției.

de investigație au promovat integritatea funcționarilor
publici, comunitatea afacerilor oneste a crescut –
Zona Zero s-a extins la 45 de membri, 22 de tineri au
fost „echipați” să răspundă adecvat situațiilor de
corupție. Partenerii Fundației au explorat noi sectoare
de intervenție: au fost realizate primele acțiuni pentru
sporirea transparenței industriei extractive și

consolidarea guvernanța corporativă în sectorul
întreprinderilor de stat.
Cu sprijinul financiar al Fundației, Asociația
Reporterilor de Investigație și Securitate Editorială
RISE Moldova, și-a propus să promoveze
responsabilizarea
funcționarilor
publici
prin
investigații jurnalistice. În proiect au fost realizate 116

Conform Transparency International, Moldova a
înregistrat un scor al Indicelui Percepției Corupției de
34 de puncte. Acest lucru a plasat țara pe locul 115
din 180 de țări monitorizate, însă din păcate, până
acum au fost realizate doar jumătate din activitățile
Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei
Naționale pentru Integritate și Anticorupție.
Una din prioritățile Fundației Soros Moldova este
promovarea
integrității
funcționarilor
publici,
contestarea actelor de corupție și echitatea
economică. Fundația a continuat să susțină diverse
inițiative care și-au asumat rolul să sporească
conștientizarea cetățenilor și capacitarea tinerilor
profesioniști în domeniul anticorupție.
Activitățile desfășurate cu sprijinul Fundației au
contribuit la sporirea nivelului de informare a
cetățenilor cu privire la fenomenul corupției, jurnaliștii
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profiluri de integritate a funcționarilor publici.
Personalitățile vizate sunt membri ai guvernului,
deputați, oficiali de rang înalt, judecători, procurori,
polițiști, angajați ai serviciilor de securitate și alții. În
proiect au fost realizate investigații jurnalistice care
dezvăluie situații de corupție, conflicte de interese și
regim de incompatibilitate nedeclarat. Aceste
materiale au servit temei pentru inițierea acțiunilor de
control de către Agenția Națională pentru Integritate.
În rezultatul investigațiilor efectuate de jurnaliștii
Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate precum
și a solicitărilor expediate către diverse instituții din
domeniul sănătății, spitalele publice și private au
publicat online informațiile despre contractele cu
CNAM. Totodată, autoritățile centrale au operat
modificări la Legea privind asigurarea obligatorie de
asistență medicală, care prevede condițiile de
asigurare a transparenței financiare în sănătate.
Conform noilor prevederi prestatorii de servicii
medicale, contractați de CNAM sunt obligați să
publice nu doar conținutul contractului și valoarea
totală a acestuia, dar și anexele care cuprind detalii
despre servicii, ce volum și câți bani urmează să
primească, precum și alte informații de interes public.
De asemenea, CNAM a publicat pe pagina sa web
toate contractele semnate cu prestatorii de servicii
medicale, finanțați din Fondul Asigurărilor Obligatorii
de Asistență Medicală.
Zona Zero continuă să responsabilizeze populația prin
campanii de informare și să-i îndemne să susțină
afacerile oneste și responsabile. Platforma Zona Zero
este comunitatea business-ului onest și a cetățenilor
responsabili – o inițiativă a Centrului de Politici și
Reforme din Moldova. Proiectul a încurajat cetățenii
să raporteze practicile corupte și să sporească

afaceri care au aderat la comunitatea business-ului
onest. De asemenea, în cadrul campaniei sunt
promovate mesaje ce subliniază importanța achitării
impozitelor de agenții economici pentru buna
funcționare statului și bunăstarea fiecărui cetățean.
Datorită activităților din proiect, antreprenori din
toată țara au beneficiat de consultații juridice și
îndrumări fiscale pentru a facilita interacțiunea
acestora cu organele statului. Totodată, echipa
proiectului a lucrat la pregătirea unor inițiative
legislative pentru modificarea Codului fiscal și Codului
Penal care au fost preluate de unii deputați și
înregistrate în Parlament. Scopul acestora este să
faciliteze activitatea antreprenorilor, să reducă
corupția, fenomenul îmbogățirii ilicite și evaziunii
fiscale.

Andrei Rusu - Go Adventure

conștientizarea efectelor dăunătoare a corupției.
Rezultatul
urmărit
este
descurajarea
comportamentului corupt la orice nivel. Inițiativa a
organizat campanii publice de toleranță zero față de
corupție în mediul de afaceri. Companiile sunt
îndemnate să-și declare activitatea liberă de corupție.
Platforma a ajuns la un număr peste 45 de membri –

Centrului Analitic Independent „Expert Grup” (Expert
Grup) în colaborare cu Academia de Studii Economice
din Moldova și Centrul Național Anticorupție a
finalizat prima ediție a cursului practic universitar de
politici anticorupție și buna guvernare. Cursul a
contribuit la instruirea a 22 de participanți (studenți,
jurnaliști și lideri de opinie) cu privire la fenomenul
corupției, a măsurilor de diminuare a riscurilor și
consecințelor corupției în toate sectoarele economiei.
Cursul a fost predat de practicieni – ofițeri de
urmărire penală, reprezentanți ai sectorului privat și
mediul de afaceri – și experți internaționali care au
venit cu studii de caz din activitatea lor. Participanții
au apreciat cel mai mult faptul că au avut ocazia să
vadă, din prima sursă, cum teoria este transpusă în
practică. De asemenea, au fost invitați practicieni și
experți internaționali care au venit cu studii de caz din
activitatea lor. Ținând cont de succesul și lecțiile
învățate din cadrul acestui proiect, echipa Expert
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Grup va elabora un curriculum de studiu universitar
pentru următorii doi ani, destinat tinerilor profesioniști
din instituțiile de stat și instituțiile financiare,
membrilor Consiliilor de supraveghere întreprinderilor
de stat, activiștilor și jurnaliștilor. Aceștia vor avea
ocazia să beneficieze de un program intensiv de
instruire profesională în domeniul anticorupție și buna
guvernare, unic în Republica Moldova.
La inițiativa și cu sprijinul financiar al Fundației, Expert
Grup a efectuat o acțiune inovativă care a avut scopul
să contribuie la sporirea transparenței sectorului
industriei extractive. Cu toate că acest sector nu
deține o pondere importantă în structura economiei
naționale, fără industria extractivă, ar fi dificil să fie
asigurate necesitățile de aprovizionare a populației și
întreprinderilor cu locuințe, clădiri și alte elemente de
infrastructură. În același timp există informații privind
lipsa de transparență care stimulează corupția în

Dorina Baciu - Sălașul Baciului

acest sector. În acest context, echipa Expert Grup a
realizat câteva cercetări în domeniu. Unul din studiile
realizate se referă la rolul sectorului extractiv în
economia țării, analizează cadrul instituțional,
identifică principalele probleme, răspunde la
întrebările care sunt veniturile și cheltuielile publice și
cel mai important care este durabilitatea utilizării
resurselor minerale utile. Pe lângă analiza situației și a
problemelor din acest sector, studiul conține și
recomandări practice pentru autorități pentru a
îmbunătăți situația existentă. Grație acestei acțiuni, în
premieră a fost creat un instrument unic care oferă o
imagine detaliată a tipurilor de resurse minerale utile
extrase, punctele de extragere, costurile reale de
exploatare și carențele sistemului fiscal. Domeniului
resurselor naturale a fost discutat pe platforma
parlamentară. La inițiativa unui grup de deputați,
membri ai Comisiei mediu și dezvoltare regională a
fost creată Comisia de anchetă privind modul de
exploatare a substanțelor minerale utile. Scopul
Comisiei este să identifice lacunele cadrului legal
existent și să elucideze devierile în gestiunea
rezervelor de substanțe minerale utile. Acest domeniu
necesită să fie, în continuare, studiat atent, pentru
determinarea impactul economic, social și ecologic al
valorificării resurselor minerale utile și implementarea
măsurilor de redresare a situației.
Fundația a susținut echipa Expert Grup în realizarea
unui proiect ce viza fortificarea guvernanței
corporative în sectorul întreprinderilor cu capital de
stat. Companiile cu capital de stat sunt un element
important în economia Republicii Moldova, activele
acestor companii constituind peste o pătrime din PIB
(26,5%). Multe companii oferă servicii publice
importante: importul și distribuția de gaze, rețele

Natalia Matiescu - Iarba noastră

electrice, telecomunicații, transport, infrastructura
drumurilor și industria alimentară. În pofida acestui
fapt, companiile de stat se confruntă cu mai multe
probleme printre care eficiența redusă și lipsa de
transparență a activității de gestiune a bunurilor
publice și mijloacelor financiare controlate, astfel
generând oportunități de corupție la nivel înalt.
Proiectul implementat de Expert Grup, și-a propus să
sporească transparența, eficiența și competitivitatea
întreprinderilor cu capital de stat, transformându-le
într-o oportunitate de dezvoltare economică. Experții
au realizat două analize de politici și au organizat o
serie de instruiri cu reprezentanții Consiliilor de
Administrare a unor întreprinderi de stat: Franzeluța,
Moldtelecom, Red Nord, Sanfarm Prim și Moldovagaz.
Participanții la instruire au primit recomandări
individuale pentru îmbunătățirea celor trei dimensiuni
ale guvernanței corporative: rolul consiliilor de
administrare, transparența și controlul intern.
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Mass-media
Spațiul mass-media din Republica Moldova este în
continuare afectat de tendințele de falsificare a
informației și senzaționalism. În acest context,
contestarea poziției dominante a presei controlată
politic, susținerea jurnalismului de calitate și lărgirea
spațiului în care activează creatorii de produse media
de alternativă este o condiție importantă pentru
informarea corectă a cetățenilor și consolidarea
culturii politice a societății. Sunt puține surse de
informare cu adevărat credibile, responsabile și
relevante pentru public, dar aceste instituții media
se confruntă cu probleme financiare acute ținând
cont de reducerea semnificativă a fondurilor pentru
publicitate ai agenților economici intrați și ei în
dificultate financiară.
În acest sens, pentru a asigura libertatea presei și
dreptul constituțional al cetățenilor la informație,
Moldova are nevoie acută de:
● reforme reale în domeniul mass-media care
trebuie să asigure cadrul legal optim și condițiile
necesare pentru dezvoltarea instituțiilor media pe
principii democratice, în baza concurenței loiale și a

garantării drepturilor și accesului la informațiile de
interes public
● dezbaterea liberă a problemelor existente,
consultarea politicilor publice în domeniul media cu
beneficiarii direcți și cu decidenții politici și
administrativi
● profesionalizarea
jurnaliștilor,
inclusiv
în
domeniul jurnalismului de investigație, pentru a
informa și sensibiliza cetățenii, prin anchete
jurnalistice realizate profesionist, asupra schemelor
de fraudare a banilor și a patrimoniului public,
probleme din domeniul sănătății, mediului, încălcări
ale drepturilor omului
● modernizarea și diversificarea produselor media
oferite publicului, în primul rând în spațiul online
care se dezvoltă vertiginos și este în prezent cea mai
importantă sursă de informare pentru 38,2% din
populația țării.1

proiectelor new media de alternativă pentru
asigurarea unei oferte mediatice diversificate,
obiective și relevante pentru public; și pentru
minimizarea efectelor dezinformării și manipulării
prin mass-media.
● diversificarea surselor de informație prin
încurajarea și formarea autorilor de vloguri,
podcasturi, canale de social media și mesangerie,
dar și orice alte forme de comunicare (proiectul New
Media Incubator)
● identificarea și promovarea soluțiilor la
problemele stringente care afectează sectorul
mass-media, activitatea jurnaliștilor și calitatea
informației oferită publicului
● eficientizarea comunicării externe a organizațiilor
din societatea civilă și creșterea vizibilității acestor
organizații.

În acest context, Fundația Soros Moldova a urmat în
activitatea sa câteva priorități în domeniul
mass-media:
● susținerea jurnalismului de calitate și a
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Susținerea presei online
independente
Fundația Soros Moldova a sprijinit consecvent
jurnalismul de calitate în mediul on-line,
conștientizând importanța materialelor media
independente, responsabile și relevante pentru
audiență.

Revista IPN a evenimentelor
Cu sprijinul Fundației, Agenția de știri Info-Prim Neo
(IPN) a realizat un produs mediatic important
„Revista IPN a evenimentelor și tendințelor politice
(sinteza săptămânală)”. Această intervenție
a
răspuns unei nevoi certe în societate pentru
existența unor informații de interes public major, în
formă concentrată, furnizată de o instituție credibilă
și profesionistă. Agenția IPN a fost selectată în baza
unei evaluări a domeniului. Instituția media și-a
propus să producă un ciclu de sinteze săptămânale
pentru
prezentarea
principalelor
informații
social-politice, care contează pentru cetățean și au
impact direct asupra acestuia. Pe lângă publicul
general, sintezele sunt utile jurnaliștilor, formatorilor
de opinie, experților, reprezentanților instituțiilor
publice și ai misiunilor diplomatice.
Agenția IPN a publicat pe parcursul anului 36 reviste
de sinteză săptămânale, în limbile română și rusă.
Materialele au fost elaborate în baza documentelor,
acțiunilor și declarațiilor politice, promovate la
nivelul principalelor instituiții ale statului, partidelor
politice, unităților administrativ-teritoriale cu statut
special (regiunile transnistreană și găgăuză),
societății civile și misiunilor diplomatice acreditate la

Chișinău. Jurnaliștii au ținut cont și de prezențele
moldovenești în presa internațională, în special cu
implicarea actorilor internaționali relevanți cu
referire la Republica Moldova. Astfel, a fost creat un
model de platformă media care să asigure o
informare din prima sursă, amplă, complexă și
veridică a publicului, să ajute la consolidarea culturii
politice a societăți și informării corecte a
consumatorilor de informație care iau decizii în baza
acesteia. În același timp, acest model de platformă
de informare a constituit o alternativă produselor
media marcate de superficialitate, propagandă și
contrare normelor deontologice jurnalistice.
La încheierea acestui proiect, putem afirma că
revistele săptămânale au fost căutate și apreciate în
spațiul public exact pentru caracterul lor corect și
complex. Dovadă este creșterea semnificativă –
aproape dublă - a numărului de vizitatori unici ai
site-ului IPN.md în anul 2020, comparativ cu anul
2019. Revistele de sinteză au fost distribuite și
abonaților Agenției de presă IPN, printre care se
numără o mare parte din presa cu acoperire
națională, regională și locală, misiuni internaționale
și ambasade acreditate la Chișinău, autorități
publice, agenți economici, OSC etc. Beneficiari
direcți și indirecți ai revistelor au fost sute de mii de
persoane, fizice și juridice.Generând o nouă sursă
credibilă de informare și documentare pentru
jurnaliști și publicul larg, într-o formă complexă,
accesibilă și nepărtinitoare, IPN a acumulat
experiențe inedite și a identificat noi pârghii pentru
dezvoltare.

Un alt proiect din cadrul acestei inițiative este
laboratorul de creație video/audio pentru tineri
„New Media Incubator” (NMI).
NMI este un proiect inovativ și ambițios lansat de
Fundația Soros Moldova în intenția de a le oferi
tinerilor creatori de vloguri, podcasturi și alte
formate de new media un laborator de creație,
experimentare și colaborare pentru a-și transforma
ideile în produse media bine articulate.
Proiectul a început în 2019 prin reformatarea
activității studioului video și TV al Fundației Soros
Moldova, astfel încât acesta să devină o platformă
multifuncțională de sprijin pentru creatorii de
produse media, oricare ar fi platforma pe care
activează, în efortul lor de a produce conținut de
calitate și a testa formate și concepte media
moderne în spațiul online moldovenesc. Tinerii au
beneficiat de echipamentele pentru a produce și a
lansa produse video și audio, dar și de expertiza
profesională din partea unei echipe de traineri și
mentori calificați.
Odată admiși în proiect, tinerii creatori parcurg o
perioadă de 6 luni de instruire și mentorat care
abordează toate aspectele pe care un nou venit pe
piața media trebuie să le cunoască pentru a-și
dezvolta un proiect media sustenabil: cum să-și
structureze corect planul-scenariu; cum să-și
selecteze corect speakerii și să valorifice corect
sincroanele/interviurile; cum să-și organizeze
procesul de producție – locații, personaje,
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echipamente, personal, recuzită, decoruri; cum să
utilizeze un limbaj corect, ținând cont de
particularitățile produselor audio-vizuale, elemente
regizorale, indispensabile perceperii corecte de către
publicul-țintă a mesajelor formulate de autor, reguli
artistice și tehnice de utilizare a echipamentelor
audio/video; cum să-și realizeze ideile, utilizând
echipamentele pe care le au la îndemână sau unele
low cost în cazul în care nu au acces la echipamente
profesionale ; norme legale în preluarea și
distribuirea de informații/content media.
În cadrul primei ediții a proiectului New Media
Incubator, împreună cu Academia Rockit și
Influencers Hub, Fundația a contribuit la organizarea
instruirilor, Vlogger’s cafe și Conferința Future of
Media, unde s-au prezentat rezultatele proiectului. În
rezultat, s-a consolidat o comunitate de persoane
interesate de crearea produselor media cu impact
social. Proiectul a continuat cu campania
#VreauToaleteDecente, care a sporit conștientizarea
generală a populației cu privire la situația sanitară
din școli, în contextul pandemiei COVID-19.

educația financiară a populației și să explice
principalele concepte financiar-bancare, astfel încât
consumatorii de servicii bancare să cunoască
informații de bază despre acestea și riscurile
aferente;
● Podcastului „Sunt Bine”, produs de Victoria
Colesnic și Natalia Sergheev, un produs mediatic
unic care abordează subiecte legate de sănătatea
mintală.
Cele 14 produse realizate în 2020 de tinerii creatori
participanți la a doua ediție a proiectului au fost
publicate pe paginile web ale autorilor și au fost
diseminate pe alte platforme de comunicare și au
intrat în concursul final care prevede susținerea
financiară și mentorat pentru cele mai promițătoare
start-up-uri. Șase dintre participanți, lucrările cărora
au fost evaluate cu punctaj maxim, au beneficiat de
granturi a câte 1500 de dolari pe care i-au putut
folosi pentru achiziții de echipamente, promovare și
dezvoltare,
pentru asigurarea continuității
proiectelor.

În urma unui concurs între lucrările participanților
New Media Incubator, Fundația a acordat granturi
individuale pentru dezvoltarea produselor media
inovatoare. Fundația a contribuit la realizarea și
dezvoltarea:
● Vlogului ”ReCreație” creat de Teodora Dolghieru
și Vlogului „EduTolk”, creat de Michelle Iliev care
încurajează și promovează educația de calitate în
rândul tinerilor,
prin
subiecte actuale și de
importanță pentru tineri;
● Podcastului „De unde apar banii?” realizat de
Vitalie Condrațchi care și-a propus să contribuie la
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Cum se construiește cultura
urbană în Republica Moldova
Libertatea, patrimoniul istoric îmbinat cu inovații
tehnologice, culoarea, spațiul, graﬃti, comunicarea,
sportul, atelierele creative, prietenia și distracția –
toate combinate definesc cultura urbană. Și totuși,
probabil cel mai important dintre acești termeni este
unitatea. „Cultura hip-hop este pentru toată lumea”,
ne spune Inna Beregoi.
Cunoscută la nivel internațional sub pseudonimul
iZZY iZVNE, ea a devenit unul dintre cele mai
reprezentative nume din cultura urbană din
Republica Moldova. Inna Beregoi este celebră pentru
picturile murale care dau culoare pereților gri din
orașele noastre, cât și cele de peste hotare, și se

numără printre artiștii publicați în cartea „100
European Graﬃti Artists”, ediția 2014.

Îndrăgostită de principiile culturii urbane
Artista și-a dezvoltat propriul stil în care îmbină
formele 3D cu elemente de caligrafie pentru a
transmite mesaje importante. Un exemplu relevant
este pictura murală „Colorează lumea în oranj”, pe
zidul parcului de troleibuze nr.1 din strada Columna,
sectorul Buiucani al capitalei. Realizată alături de
echipa ei, Urban Spirit Family, lucrarea are drept scop
conștientizarea și promovarea luptei împotriva
fenomenului violenței asupra femeilor.

Activitatea Urban Spirit Family a început în 2016. „În
acel moment, eu eram deja parte componentă a
culturii urbane și hip-hop de 5 ani și eram atât de
îndrăgostită de atmosfera și principiile acesteia încât
am vrut să o împărtășesc cu generația tânără”, își
amintește iZZY iZVNE.
Astfel, Asociația Urban Spirit Family a devenit printre
cele mai active și cunoscute organizații care se dedică
dezvoltării culturii urbane în Moldova. Membrii acesteia
au organizat festivaluri, ateliere de lucru, cursuri și au
realizat picturi murale în țară. În același timp, ei au
participat la concursuri și festivaluri de peste hotare,
făcând cunoscut numele Republicii Moldova.
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„Cultura hip-hop este pentru toată lumea”
„Principalul nostru eveniment anual, Urban Vibes,
este un festival internațional de cultură urbană, în
cadrul căruia se desfășoară competiții în graﬃti,
break dance, hip-hop, antrenament, parkour,
streetball etc. Cultura hip-hop este pentru toată
lumea și mă bucur că avem ocazia să ne împărtășim
cunoștințele și să inspirăm tinerii din țara noastră”,
spune Inna Beregoi.

Moldova. Este foarte frumos să vedem cum le
strălucesc ochii celor care vin la atelierele noastre și
cât de mult le place să învețe lucruri noi”, afirmă
iZZY iZVNE. Până acum, membrii Asociației au ajuns
la Bălți, Fălești, Cimișlia, Ungheni, Risipeni, Rîșcani.
Artista a fondat Urban Spirit Family pentru a
promova principii sănătoase legate de cultura

urbană și modul în care tinerii se manifestă în spațiile
din orașele noastre alături de o echipă puternică. De
asemenea, printre scopurile Asociației se numără
promovarea pasiunilor acestor tineri.
„Vrem să vorbim despre oamenii care dezvoltă
cultura urbană, să arătăm cum respiră ei, cât de greu
le este deseori...”, menționează tânăra.

În acest moment, din Asociația Urban Spirit Family
fac parte șase oameni. „Suntem o familie din care
toată lumea poate face parte, indiferent de
activitate. Scopul nostru principal este să unim
tinerii prin cultura urbană și să îi ajutăm să se
dezvolte. Munca noastră se bazează pe principiile
culturii hip-hop: pace, dragoste, unitate și distracție”,
explică iZZY iZVNE.

Grafitti din ilegalitate, în galerii de artă
Pentru că adolescenții și tinerii din Chișinău au mai
multe oportunități decât cei din alte orașe ale
Moldovei, Asociația și-a orientat eforturile spre tinerii
din regiuni și îi învață graﬃti și artă stradală.
„Oamenii sunt gata să plătească pentru realizarea
lucrărilor graﬃti, se organizează un număr mare de
festivaluri internaționale, operele graﬃti au intrat în
galerii. Pot spune cu încredere că vorbim despre o
industrie cu drepturi depline. Prin urmare, am avut
dorința de a răspândi această cultură în toată
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New Media Incubator,
un proiect care i-a apropiat
Pentru a afla metode interactive de storytelling și
procesul de producție a unor produse media de
calitate, membrii Urban Spirit Family au participat
la New Media Incubator (NMI), ediția 2020,
implementat de Fundația Soros Moldova. Este
vorba despre un laborator de creație și
experimentare în domeniul video și audio destinat
tinerilor creatori de produse mass-media online, în
general vloguri și podcasturi.
În cadrul proiectului, participanții au beneficiat de
cursuri teoretice intensive, sesiuni de mentorat și
traininguri practice în domenii precum social media
marketing, au învățat tehnici în filmare și editare și
cum să lucreze cu echipamente și softuri de
înregistrare sau procesare a sunetului. La fel,
participanții la New Media Incubator au învățat să
planifice, gestioneze și organizeze procesul de
producție. Toate aceste cunoștințe noi le-au
deprins de la cei mai experimentați specialiști din
țară.

Vlogging despre cultura urbană
Urban Spirit Family a pus bazele unui vlog despre viața și activitatea
tinerilor pasionați de cultura urbană. Unul dintre episoadele
concepute în cadrul proiectului NMI este dedicat curselor cu drone
FPV. Abrevierea FPV vine din limba engleză - first person view – și într-o
traducere liberă, ar însemna că pilotul vede doar ce „vede” și drona.
Așadar, este vorba despre un sport în care participantul controlează
drona cu ajutorul unui echipament special montat pe cap. Acesta îi
permite să vadă în timp real imaginile pe care le surprinde camera
dronei.
„Vom continua să facem vlogul, pentru că este un proiect la care am
visat și ținem mult. Toată echipa noastră a investit mult suflet în
filmarea și montarea episoadelor. Sigur că mai avem de muncă”,
recunoaște tânăra.
Cei de la Urban Spirit Family au planuri mari pentru cultura urbană
din Republica Moldova, dar precum noi toți își fac planuri cu precauție.
„Am fost invitată la mai multe festivaluri mari din străinătate, dar la
fel ca anul trecut, totul depinde de pandemie. Prin urmare, în timp ce
așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile, noi continuăm să
dezvoltăm cultura în țară”, afirmă cu optimism artista.

Urban Spirit Family a fost una dintre cei 22 de
absolvenți ai NMI, ediția 2020. Drept rezultat, piața
mediatică moldovenească s-a îmbogățit cu un
podcast și 13 vloguri noi.
„NMI a fost primul proiect la care am participat
împreună și pot spune cu încredere că ne-a
apropiat”, spune iZZY iZVNE despre participarea
echipei Urban Spirit Family la New Media
Incubator.
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Forumul Mass-Media
Departamentul Mass-Media a sprijinit organizarea și
desfășurarea Forumului anual al Mass-Media.
Forumul a fost inițiat de Fundația Soros Moldova șase
ani în urmă pentru consolidarea eforturilor și
solidarizarea comunității jurnalistice în promovarea
jurnalismului corect, responsabil și etic. Evenimentul
se desfășoară sub auspiciile Consiliului de Presă este
organizat de Asociația Presei Independente (API), în
parteneriat cu Asociația Presei Electronice (APEL) și
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Ediția a
șasea a Forumului a avut loc în zilele de 24-25
noiembrie 2020. Ea a fost co-finanțată de Freedom
House Moldova, Fundația Friedrich Naumann pentru
Libertate cu suportul Ministerului Afacerilor Externe
al Germaniei, Deutsche Welle Akademie (Germania).
În contextul pandemiei de COVID-19 și a stării de
urgență
în
sănătatea
publică,
majoritatea
evenimentelor de pe agenda Forumului au fost
organizate în format online cu respectarea strictă a
condițiilor de securitate sanitară.

Audiovizualului, consiliile de supraveghere ale IPNA
Teleradio-Moldova și IRP Teleradio-Gagăuzia), de
autoreglementare
(Consiliul
de
Presă,
Ombudsmanul) care au putut participa la evaluarea
cadrului legislativ și normativ de funcționare a
domeniului, dar și să contribuie cu propuneri și
recomandări la îmbunătățirea acestora.

Proiectul a vizat câteva grupuri țintă. În primul rând,
este vorba de comunitatea jurnalistică din Republica
Moldova, experții media și juriștii specializați în
domeniul mass-media. Dezbaterile, prezentările,
atelierele din cadrul Forumului au urmărit să
consulte opiniile lor referitor la unele politici publice
în domeniul media, dar și pentru sporirea
cunoștințelor și a abilităților profesionale.

Forumul a găzduit o dezbatere largă privind
Concepția Națională de dezvoltare a mass-mediei și
Codul Serviciilor Media Audiovizuale la 2 ani de
implementare. O altă dezbatere „Libertatea presei în
impas: gestionarea restricțiilor legislative și de politici
pe timp de pandemie” a reunit experți și oficiali din
Republica Moldova, Letonia, Ucraina și reprezentanți
ai organizației Freedom House. Participanții au
accentuat că mass-media poate și trebuie să fie un
actor-cheie în gestionarea crizei pandemice și un
partener de nădejde al autorităților în eforturile de
combatere
a
efectelor
pandemice.
Totuși,
capacitatea presei de a contribui la depășirea crizei

Un alt grup țintă al proiectului au fost autoritățile
publice, în special deputați, funcționari de la
Guvernul Republicii Moldova, colaboratori
ai
autorităților de reglementare (Consiliul

Fiecare ediție a forumului își propune să facă o
evaluare a situației mass-media din Republica
Moldova și să promoveze necesitatea reformelor în
domeniul mediatic. Forumul este și o platformă
pentru promovarea jurnalismului etic și consolidarea
jurnalismului de calitate prin stimularea celor mai
bune practici și profesionalizarea jurnaliștilor. La
forumul din 2020 a fost important să se discute și
privitor la politicile publice pentru susținerea
domeniului mediatic în timpul crizei pandemice dar și
gestionarea restricțiilor legislative și de politici pe
timp de pandemie.

depinde în mare măsură de acțiunile guvernanților
care ar trebui să susțină media și nu să impună
restricții nejustificate. La Forum au fost formulate
solicitări în acest sens în adresa autorităților.
O serie de ateliere și workshop-uri au abordat aspecte
de maximă actualitate și interes pentru jurnaliștii din
Moldova precum managementul redacțional pe timp
de criză, modele eficiente de monetizare a
conținuturilor editoriale și alte metode de suplinire a
bugetelor redacțiilor, viitorul știrilor în contextul
digitalizării, noile tehnologii în ajutorul investigațiilor
jurnalistice, transparența finanțării mass-media și
altele.
La solicitarea organizatorilor forumului, pentru a
conferi discuțiilor mai multă consistență factologică,
câteva studii analitice au prefațat discuțiile din cadrul
dezbaterilor și atelierelor. Irina Ghelbur, directoarea
Interakt Media, a prezentat studiul „Diversitatea
modelelor de monetizare în media din Moldova”,
Ioana Avădani, președinta Centrului pentru Jurnalism
Independent din București (România), a prezentat
studiul „Mass-media la vremea pandemiei: de la
strategii de supraviețuire la dezvoltări adaptative”;
Marius Dragomir, directorul Centrului pentru Media,
Date și Societate al Universității Central Europene din
Budapesta (Ungaria), a prezentat studiul „Cine
finanțează jurnalismul astăzi: cele mai recente
tendințe”; Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru
Jurnalism Independent a prezentat studiul „Percepția
populației privind mass-media din Republica
Moldova”, elaborat de Internews Moldova.
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Forumul a găzduit și evenimente speciale, precum
premierea câștigătorului din acest an al Concursului
pentru Premiul Național de Etică și Deontologie
jurnalistică (portalul Newsmaker.md.) și ai autorilor
celor mai bune investigații jurnalistice. Astfel de
acțiuni sunt în consens cu misiunea Forumului de
promovare a calității produsului jurnalistic și
respectarea standardelor profesionale, dar și
responsabilitatea jurnaliștilor și a instituțiilor media
față de publicul larg.
Datorită formatului mixt de desfășurare (prezență
directă și on-line), numărul de participanți la Forum a
fost unul impresionant. În cele două zile, la
dezbaterile, atelierele și evenimentele speciale ale
Forumului au fost înregistrate 773 de conexiuni în
regim on-line, iar la sesiunile de deschidere, închidere
și alte evenimente cu participare directă au fost
prezente 108 persoane, jurnaliști, editori, manageri de
presă, experți media, comunicatori, bloggeri, activiști,
studenți, reprezentanți ai instituțiilor publice,
ambasade și reprezentanțe străine. Această
participare largă demonstrează faptul că Forumul are
reputația
unei
platforme
reprezentative
și
profesioniste.

Rezoluția Forumului Mass-Media 2020 a fost
transmisă pe adresele electronice ale redacțiilor și
instituțiilor media, experților și juriștilor media,
ambasadelor și reprezentanțelor străine din
Republica Moldova. De asemenea, API a transmis
Rezoluția unor instituții publice și conducerii de vârf a
statului, împreună cu o scrisoare în care a solicitat
examinarea
documentului
și
implicarea
în
promovarea reformelor reale în domeniul mediatic.
Forumul a avut o vizibilitate maximă și a fost
transmis integral în direct de către compania de
transmisiuni Privesc.eu, în total fiind difuzate 12
transmisiuni care au acumulat peste 13100 vizualizări
pe această platformă. Aceleași transmisiuni au fost
intercalate și pe pagina Mediaforum.md din rețeaua
Facebook, unde au acumulat peste 32800 de
vizualizări. Forumul a fost mediatizat de cel puțin 19
instituții mass-media care au publicat, în total, cel
puțin 35 de materiale jurnalistice despre
evenimentele din cadrul Forumului.

Forumul a adoptat o Rezoluție în care solicită
autorităților, dar și breslei, să întreprindă acțiuni
pentru asanarea situației astfel ca mass-media să-și
poată exercita nestingherit misiunea ce-i revine într-o
societate
democratică.
Rezoluția
Forumului
Mass-Media 2020 devine un instrument de advocacy,
care va fi utilizat de organizațiile societății civile și
experții media în pledoaria acestora pentru
promovarea reformelor necesare în domeniu.

43

Instruirea comunicatorilor
Implementat
de
Centrul
pentru
Jurnalism
Independent (CJI) și desfășurat în 2 etape, în anii
2019-2020, acest proiect și-a propus să consolideze
capacitățile organizațiilor neguvernamentale prin
elaborarea
și
implementarea
strategiilor
comunicaționale,
dezvoltarea
profesională
a
responsabililor de relații cu publicul și fortificarea
departamentelor
de
comunicare.
Activitățile
principale au inclus un program intens de instruiri și
de consultanță in-house, precum și sprijin în
elaborarea de strategii de comunicare actualizate,
care vor ajuta ONG-urile să facă față provocărilor
comunicării moderne.
Luând în considerare necesitățile și feedback-ul
comunicatorilor care au participat la instruirea din
2019, CJI a decis să includă adițional în programul de
instruire din 2020 o sesiune cu tema particularităților
de comunicare în condiții adverse și de tensiuni
sociale și o sesiune despre utilizarea rețelelor sociale
pentru eficientizarea comunicării externe.
Activitățile de instruire din 2020, din cauza situației
creată de pandemia COVID-19, au fost organizate în
format online și segmentate pe parcursul a câteva
zile, pentru asigurarea eficienței a procesului de
instruire. Pe de altă parte, avându-se în vedere
formatul online al instruirii, dar și numărul mare de
doritori, CJI a selectat un număr de participanți mai

mare decât a fost planificat inițial, pentru a oferi
posibilitate mai multor doritori de a beneficia de o
astfel de instruire.
Formatoarele Cristina Lupu, directoarea executivă a
Centrului pentru Jurnalism Independent din
București, precum și comunicatoarele Sorina
Ștefârță și Ludmila Andronic din Chișinău au ghidat
participanții
în
structurarea
strategiilor
de
comunicare, utilizarea storytelling-ului pentru
diseminarea mesajului, definirea publicului țintă și
gestionarea comunicării în condiții de criză, noi
instrumente de comunicare, dar și despre cum
umanizarea organizațiilor, a valorilor, a beneficiarilor
și a programelor este foarte importantă pentru
succesul comunicării. În particular, expertele au
încurajat introducerea instrumentelor inovative și
adoptarea unei viziuni holistice, în loc de cea pe
proiecte, în comunicare.
Succesul proiectului poate fi evaluat prin faptul că:
● reprezentanții celor 21 de organizații participanți
la instruire, inclusiv cinci reprezentanți ai
organizațiilor din regiuni, au fost familiarizați cu
structurarea strategiilor de comunicare, utilizarea
instrumentelor inovative și a rețelelor de socializare
pentru diseminarea mesajului, definirea publicului
țintă și gestionarea comunicării în condiții de criză
● participanții au fost antrenați în exerciții de

analiză și reflecție, încurajați să prezinte și să
evalueze exemple din propria activitate profesională
● Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
(SPPN), Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN), Afina, Cimișlienii de pretutindeni și
Baștina Frăsinești - cele cinci organizații care au
beneficiat de consultanță in-house - au elaborat
strategii de comunicare actualizate la provocările
curente, au introdus în strategii instrumente
inovative și le-au adoptat unor abordări holistice, în
loc de cea bazată pe proiecte
● Cinci strategii de comunicare elaborate sau
actualizate la necesitățile de comunicare pentru
fiecare organizație în parte vor oferi o structură
coerentă și mai multă claritate în comunicarea
externă și vor servi drept ghid pentru
comunicatori/echipele de comunicare ale ONG-urilor
● beneficiarii au analizat activitatea propriilor
organizații pe rețelele de socializare, precum și
produsele care au ajuns în vizorul presei, astfel
încercând să înțeleagă mai bine tipul de conținut și
formulările care captează atenția urmăritorilor.
Pentru a măsura eficiența în timp a programului de
formare și a înțelege care sunt nevoile viitoare de
training așa cum le percep comunicatorii din sectorul
civil, CJI a decis să inițieze un proces de evaluare
internă. Unul din instrumentele acestei evaluări l-a
constituit modelul de analiză care ia în calcul
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metodologia Design Thinking - o abordare bazată pe
soluții, care pune în centru nevoile participanților.
Acest proces a inclus trei etape - empatizarea,
definirea problemei și ideația și a fost realizat
printr-un chestionar și un interviu cu mai multe
întrebări deschise. 71% din respondenți au răspuns
că, după curs, se simt mai pregătiți să gestioneze
situațiile de criză venite din extern. Totodată,
majoritatea au întreprins, imediat după curs, cel
puțin una dintre următoarele acțiuni – identificarea
publicului țintă, crearea unui canal alternativ de
comunicare, adaptarea sau crearea strategiei de
comunicare (de criză), revizuirea misiunii, viziunii sau
a valorilor organizației sau utilizarea informației
acumulate în cadrul unor activități ale organizației
din care fac parte.

programului de instruire, echipa CJI a creat un grup
Facebook
pentru
participanți
„Comunicatorii
societății civile”, unde au fost invitați atât
comunicatorii instruiți în 2020, cât și cei din 2019,
pentru a păstra legătura dintre organizatori,
instructori și beneficiari, precum și pentru a facilita
schimbul de idei între comunicatori.

La încheierea celor două etape ale proiectului,
organizațiile participante sunt pregătite să comunice
mai eficient, utilizând canalele potrivite publicului
țintă și instrumente inovative, care să le facă
produsele sau evenimentele publice mai vizibile, iar
acest lucru va duce implicit la o implicare mai largă
a cetățenilor în activitățile societății civile. Prin
urmare, beneficiarii indirecți ai intervențiilor realizate
în proiect sunt de fapt locuitorii din zonele rurale,
voluntarii, persoanele cu risc sporit de infectare la
HIV, copiii și adulții în situații de risc, și alții care vor fi
mai bine și mai competent informați. În urma
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Soluționarea problemelor
prioritare ale mass-media
În cadrul proiectului „Suport pentru soluționarea
problemelor prioritare ale domeniului mass-media”,
organizația implementatoare – Asociația Presei
Independente (API) - a dezvoltat parteneriate cu
experții media,i cu organizațiile neguvernamentale
din domeniul mass-media și cu alte organizații ale
societății civile pentru îmbunătățirea cadrului
normativ pentru consolidarea independenței presei și
crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a
mass-media. Eforturile echipei proiectului au fost
îndreptate spre promovarea soluțiilor pentru :

1. Demonopolizarea pieței publicității și asigurarea
eficienței Consiliului Concurenței în investigarea și
sancționarea înțelegerilor de cartel pe piața
publicității
2. Îmbunătățirea legislației în domeniul reflectării
alegerilor de către mass-media
3. Asigurarea accesului la informația de interes
public
4. Elaborarea cadrului juridic necesar pentru
implementarea Concepției naționale de dezvoltare a
mass-media
5. Elaborarea unui sistem de facilități pentru
dezvoltarea mass-media
6. Îmbunătățirea condițiilor de distribuție a
publicațiilor periodice.
Au fost constituite grupuri de experți redutabili din
ONG-urile de media și din alte domenii conexe:

Asociația Presei Electronice APEL, Centrul pentru
Jurnalism Independent (CJI), reprezentanța din
Moldova a organizației Freedom House, Asociația
pentru Protecția Vieții Private și altele, care au
evaluat și revizuit proiectele de acte legislative și
normative transmise anterior autorităților și au
elaborat altele noi; a fost inițiat dialogul cu structuri
parlamentare și guvernamentale în scopul
promovării unor modificări legislative și normative
pentru dezvoltarea domeniului mass-media în
Republica Moldova; au fost elaborate câteva
propuneri de documente de politici publice, inclusiv
proiecte de legi și alte acte normative, și anume:
● un proiect , prin care se propune modificarea
Legii concurenței, în scopul creșterii eficienței
Consiliului Concurenței în cercetarea pieței media și
a pieței de publicitare, precum și la investigarea
semnalelor de concurență neloială, abuz de situație
dominantă și înțelegeri de cartel pe aceste piețe
● un proiect de lege pentru completarea și
modificarea Codului Electoral în scopul facilitării
organizării de către instituțiile mass-media a
dezbaterilor TV în timpul campaniilor electorale și a
îmbunătățirii calității reflectării alegerilor de către
instituțiile mass-media
● un proiect de lege pentru facilitarea accesului la
informația de interes public un nou proiect de lege
cu privire la măsurile de susținere a mass-media de
importanță socială.

Au fost organizate focus-grupuri și discuții publice, în
cadrul cărora propunerile de modificări legislative
elaborate au fost dezbătute de către profesioniștii
din domeniu. Soluțiile pentru problemele prioritare
ale domeniului mediatic au fost dezbătute și
consultate în cadrul a trei evenimente publice cu
participare largă a profesioniștilor media, experților,
juriștilor, factorilor decizionali, altor persoane
interesate.
Pe termen mediu, dacă aceste proiecte vor fi
adoptate și realizate, ele vor avea un impact major
benefic pentru dezvoltarea mass-media, pentru
reglementarea pieței de publicitate și asigurarea
concurenței loiale, asigurarea unor condiții favorabile
pentru accesul la informațiile de interes public,
condiții mai clare de reflectare de către mass-media
a campaniilor politice și electorale, unele măsuri de
susținere a mass-media de importanță socială etc;
dezvoltarea mass-media din Republica Moldova va fi
bazată pe o strategie și un plan de acțiuni concrete,
asumate de autorități și cu anumite alocații din surse
publice în acest scop.
Proiectul a fost finanțat din sursele OSF Reserve
Fund.
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SĂNĂTATE PUBLICĂ
În domeniul Sănătății Publice
Fundația Soros
Moldova și-a concentrat eforturile pe câteva
dimensiuni, determinate atât de angajamente
strategice cât și de provocările impuse de pandemia
COVID-19. Prioritățile Fundației Soros Moldova în
domeniul Sănătății Publice au fost reevaluate,
focusându-ne atât pe reacții prompte la solicitările
partenerilor – implementatori de granturi și
autorități, cât și pe implementarea acțiunilor
planificate pentru anul 2020 ajustate la contextul
nou.Astfel, imediat după declararea stării de urgență
în sănătate publică au fost alocate 100000 USD care
au fost utilizați pentru procurarea echipamentelor de
protecție individuală, echipamente medicale și
substanțe pentru dezinfectare. Acestea au fost
oferite sistemului de sănătate, Inspectoratului
General al Poliției, Autorității Naționale Penitenciare,
unor ONG-uri și servicii sociale. Ulterior, pentru a
răspunde provocărilor pandemiei, Fundația a atras
fonduri financiare suplimentare de circa 655000 USD
din partea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. O
parte din aceste mijloace au fost îndreptate spre
susținerea unui șir de proiecte menite să combată
dezinformarea privind pandemia și vaccinarea anti
COVID-19, să ofere analiză și expertiză autorităților

pentru a îmbunătăți răspunsul la epidemia de
COVID-19, să susțină eforturile instituțiilor de
învățământ
medical
pentru
adaptarea
curriculumului la nivel universitar și preuniversitar
la necesitățile provocate de pandemie, să ofere
mijloace de protecție indivituală și dezinfectanți
sistemului medical precum și reprezentanților
ONG-urilor prestatoare de servicii sociale, etc.
În conformitate cu angajamentele strategice
Fundația Soros Moldova, împreună cu organizațiile
partenere, a continuat să monitorizeze independent
procesul de elaborare a politicilor și reformelor în
domeniul sănătății, mediatizarea rezultatelor
monitorizării, actualizarea informației standardizate
cu privire la performanța spitalelor publice raionale
din Republica Moldova și promovarea participării
cetățenilor la evaluarea asistenței spitalicești.
Tot în 2020, cu suportul Fundației, a fost finalizat
procesul de elaborare al Listelor Naționale a
Medicamentelor Esențiale pentru adulți, pentru
copii, îngrijirea paliativă (adulți și copii) prescrise și
utilizate în condiții de ambulatoriu, precum și Lista
de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea

accesului la medicamente esențiale în condiții de
ambulatoriu, pentru adulți, copii și îngrijirile paliative.
A continuat procesul de armonizare a legislației
naționale în domeniul farmaciei la bunele practici
internaționale, fiind finalizată prima variantă a legii
farmaciei, într-un proces de largă consultare cu
instituțiile interesate.
În urma aprobării modificărilor la Legea Ocrotirii
Sănătății, îngrijirile paliative au fost recunoscute ca
serviciu de sănătate distinct, finanțat din mijloacele
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
printr-un program special. Fundația a oferit suport
organizațiilor partenere pentru a contribui la
implementarea modificărilor legislative. Acestea vor
contribui la elaborarea cadrului regulator care să
asigure prestarea serviciilor de îngrijiri paliative pe
bază de multidisciplinaritate și finanțate din fondul
de bază al asigurării obligatorii de asistență
medicală, precum și la dezvoltarea unui cadru
normativ sub-legislativ de reglementare pentru
organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijiri
paliative în Republica Moldova.
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Îngrijiri Paliative
Actualul sistem de organizare și funcționare a
serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova
nu permite prestarea acestora prin echipe
multidisciplinare în sistemul public, precum și
finanțarea în volum deplin din fondurile l asigurării
obligatorii de asistență medicală.
Lansarea celor două rapoarte analitice cu privire la
îngrijirile paliative în Republica Moldova la finele
anului 2019, a informat factorii de decizie și a
impulsionat organizarea la începutul anului 2020 a
unui Dialog de politici cu privire la îngrijirile paliative
de către comisia parlamentară de profil, unde au fost
discutate modificările legislative necesare să fie
efectuate în contextul necesității asigurării accesului
populației Republicii Moldova la servicii calitative de
Îngrijiri Paliative. Inițiativa legislativă a fost susținută
și ca rezultat, la finele anului, Legea ocrotirii sănătății
nr.411/1995 a fost modificată (art.20, 21, 351) și
armonizată la prevederile Rezoluției Adunării
Mondiale a Sănătății din 2014 „Consolidarea
îngrijirilor
paliative,
ca
o
componentă
a
tratamentelor integrate pe parcursul vieții”.
Articolul 21 „Tipurile de asistență medicală” a fost
completat și în rezultat, îngrijirile paliative au fost
incluse în lista serviciilor de bază de sănătate, așa
cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății.
Aceiași lege prevede includerea unui subprogram
separat pentru îngrijirile paliative în Legea anuală a
fondurilor asigurării obligatorii de asistență
medicală, ceea ce urmează să asigure durabilitatea
îngrijirilor paliative și accesul populației la aceste
servicii.
Legea
mai
stipulează
modificarea
Programului unic al asigurării obligatorii de asistență

medicală de către Guvern cu prevederea unei
secțiuni separate pentru îngrijirile paliative.
Pentru asigurarea unui suport în implementarea
modificărilor legislative menționate mai sus am
oferit granturi unui consorțiu format din 3 organizații:
Asociația Națională pentru Tratament Paliativ
(ANTP), Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate
(C.PAS) și Școala Națională de Management în
Sănătate Publică (ȘNMSP) pentru implementarea
proiectului „Consolidarea îngrijirilor paliative în
Republica Moldova”. Platforma/Coaliția Națională
pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative constituită în
cadrul acestui proiect va pune presiune pe
autoritățile publice centrale prin diverse activități de
pledoarie privind necesitatea revizuirii actualului
model de organizare a îngrijirilor paliative, cu
implementarea modelului de servicii publice de
îngrijiri paliative în baza modelului multidisciplinar. În
cadrul proiectului urmează să fie elaborate: proiectul
Nomenclatorului serviciilor de îngrijiri paliative,
proiectul
Regulamentului
de
organizare
și
funcționare a serviciilor de îngrijiri paliative și
proiectul Standardelor minime de calitate pentru
serviciile de îngrijiri paliative, care urmează a fi
aprobate de Guvern, în conformitate cu prevederile
legii, revizuirea Listei medicamentelor compensate
cu includerea medicamentelor și dispozitivelor
medicale destinate pacienților aflați în îngrijiri
paliative, proiectul unui nou Formular statistic în
domeniul îngrijirilor paliative, proiectul standardelor
de evaluare și acreditare pentru prestatorii de îngrijiri
paliative, precum și alte acte normative aferente.

Îmbunătățirea
managementului
lanțului
de
aprovizionare cu analgezice opioide din Moldova
rămâne o prioritate pentru Asociația Farmaciștilor
din Republica Moldova (AFRM), acțiunile fiind
susținute cu suportul proiectului oferit de Fundația
Soros Moldova.
AFRM, în baza evidențelor și
practicilor existente, analizei realizate în cadrul
proiectului și recomandărilor OMS, a elaborat
proiectele de documente pentru ajustarea actelor
legislative
și
normative
naționale,
care
reglementează circulația medicamentelor opioide pe
teritoriul Republicii Moldova. Adițional, Asociația
Farmaciștilor din Republica Moldova a realizat
analiza privind cerințele față de încăperile în care se
păstrează medicamentele supuse controlului în

Reprezentanții OSC participă
la audierile parlamentare
privind îngrijirile paliative
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diverse țări, a oferit asistența necesară pentru
actualizarea listei medicamentelor compensate cu
noi forme medicamentoase în conformitate cu
recomandările OMS și este în proces de definitivare a
Ghidului de conduită pentru angajații sistemului de
sănătate pentru asigurarea accesului pacienților la
medicamentele
analgezice
necesare
pentru
managementul adecvat al durerii.
Asociația
Obștească
„Școala
Națională
de
Management în Sănătate Publică” a continuat
implementarea acțiunilor concentrate pe elaborarea
cadrului necesar pentru dezvoltarea îngrijirilor
paliative pediatrice și integrarea acestora în
asistența pediatrică din țară. Echipa proiectului a
contribuit la: dezvoltarea cadrului de reglementare a
îngrijirilor paliative pediatrice; 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;
elaborarea unui ghid cu recomandări pentru
prestatorii de servicii pediatrice cu privire la asistența
oferită copiilor cu boli care le limitează viața și
familiilor acestora. Deoarece mulți dintre specialiștii
care
participă
la
elaborarea
documentelor
menționate anterior au fost implicați în răspunsul
național la epidemia COVID-19, finalizarea acestor
activități urmează în anul 2021.

cadrul căruia era planificată realizarea sesiunilor
informaționale pentru personalul medical în vederea
asigurării managementului durerii la pacientul
paliativ. Au fost realizate doar cinci sesiuni în
perioada prepandemică. Pentru celelalte sesiuni
echipa proiectului a reconfigurat metodologia de
implementare a sesiunilor prin trecerea la instruirea
online. Activitățile urmează să fie finalizate în anul
2021. Totuși pe parcursul anului 2020 echipa
proiectului a reușit să acorde asistență la distanță
responsabililor din raioane în vederea planificării și
utilizării medicamentelor opioide.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” (USMF) a primit finanțare
pentru realizarea proiectului „Îngrijiri paliative
sustenabile și reziliente la nivel național”. Scopul
proiectului este dezvoltarea Centrului Universitar de
Îngrijiri Paliative (CUP) pentru asigurarea integrată a
acestor servicii persoanelor suferinde de boli cronice
progresive sau incurabile în Republica Moldova
precum și instruirea cadrelor medicale la cele mai
înalte standarde. O activitate importantă în cadrul
proiectului este realizarea unei campanii de
strângere de fonduri pentru constituirea Centrului,
care va derula pe parcursul a doi ani.

Comisia parlamentară protecție socială,
sănătate și familie audiază rapoartele
privind îngrijirile paliative

Evoluția pandemiei a periclitat implementarea
proiectului Institutului Oncologic „Sensibilizarea și
creșterea cererii pentru managementul adecvat al
durerii în îngrijiri paliative în Republica Moldova” în
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Implicați în răspunsul
la HIV
Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN) și Promo-LEX sunt partenerii
Fundației în implementarea activităților în cadrul
acestei inițiative. UORN a continuat colaborarea cu
Inspectoratul Național de Probațiune în vederea
elaborării unui program probațional în cadrul căruia
consumatorii de droguri vor putea fi incluși în
perioada inițială a urmăririi penale, în baza
consimțământului
propriu
și
a
referatului
presentințial
de
evaluare
psiho-socială
a
personalității. Cu suportului proiectului a fost oferită
asistență tehnică pentru evaluarea și adaptarea
Programul de reducere a abuzului de substanțe
(PRAS) și elaborarea Manualului operațional privind
aplicarea PRAS. Activitățile proiectului vor continua
și în anul 2021.
Asociația Promo-LEX a elaborat un set de 38 de
recomandări pentru modificarea cadrului legal și
practicile în domeniul consumului de droguri.
Recomandările promovează, de asemenea, înlocuirea
sancțiunilor penale și contravenționale cu programe
de tratament care ar răspunde nevoilor acestor
persoane
și
ar
contribui
la
reintegrarea
consumatorilor de droguri în viața socială.
Recomandările au fost prezentate autorităților și
factorilor de decizie relevanți, precum Ministerul
Justiției
și
Ministerul
Afacerilor
Interne.
Recomandările au fost, de asemenea, promovate

prin întâlniri și evenimente publice, cu participarea
părților interesate relevante.
Promo-LEX a dezvoltat, de asemenea, un program de
instruire pentru avocați. Programul se concentrează
pe particularitățile asistenței juridice pentru
grupurile cu risc crescut de infectare, în special
pentru consumatorii de droguri.
În 2020, Promo-LEX a instruit 30 de reprezentanți ai
Uniunii pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor
în Moldova (UORN), precum și ai altor organizații ale
societății civile cu privire la modul de oferire a
asistenței juridice consumatorilor de droguri. Ambele
organizații sunt implicate în procesul anunțat public
de Ministerul Justiției privind elaborarea proiectului
de lege pentru modificarea unor acte normative
(măsuri alternative detenției în cazurile asociate
consumului de droguri), fapt ce va permite atingerea
rezultatelor scontate în cadrul acestor proiecte.

societății civile posibilitatea de a
contribui la
asigurarea unei finanțări durabile, suficiente și
eficiente a programelor de reducere a riscurilor din
mijloacele fondurilor de profilaxie ale CNAM prin
evaluarea fiabilității mecanismului curent de
finanțare și monitorizarea angajamentelor de
finanțare ale CNAM în conformitate cu prevederile
Programului Național de prevenire și control
HIV/SIDA și ITS (infecțiilor cu transmitere sexuală)
pentru anii 2021-2025.

Fundația Soros Moldova a oferit suport UORN pentru
realizarea proiectului „Calitate și accesibilitate
pentru programele de reducere a riscurilor prin
fortificarea mecanismelor naționale de finanțare”. În
contextul în care Republica Moldova urmează în
scurt timp să-și asume finanțarea integrală a
intervențiilor dedicate controlului TB și HIV exclusiv
din surse naționale, proiectul , va oferi organizațiilor
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Acces la medicamente
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul
PAS) în cadrul acestei inițiative a finalizat elaborarea
cadrului regulator aferent asigurării accesului
adulților și copiilor, la medicamente esențiale în
condiții de ambulatoriu. Au fost elaborate proiectele
Listelor Naționale a Medicamentelor Esențiale
(LNME) pentru adulți, pentru copii, pentru domeniul
îngrijirii paliative (adulți și copii) prescrise/utilizate în
condiții de ambulatoriu
, precum și Lista de
indicatori pentru monitorizarea și evaluarea (M&E)
accesului la medicamente esențiale în condiții de
ambulatoriu, pentru adulți, copii și îngrijirile paliative.
Lista de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea
accesului la medicamente esențiale a fost elaborată
pentru prima data în RM. De asemenea, echipa
proiectului a elaborat proiectul Regulamentului
Comisiei
pentru
Selectarea
Medicamentelor
Esențiale. Prin aprobarea acestora de către
autoritățile centrale anticipăm un impact pozitiv

asupra sistemului de sănătate pentru că LNME
prescrise în ambulatoriu va facilita accesul la
medicamentele de bază pentru gestionarea bolilor
comune, cele mai frecvent întâlnite și tratate în
condiții de ambulatoriu și va îmbunătăți calitatea
prescrierii medicamentelor de către medici.
Realizarea activităților a implicat o bună colaborare
cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ,
Biroul de țară al OMS, Catedrei farmacie socială a
USMF „Nicolae Testemițanu”.

elaborate: raportul de evaluare ex-post juridică a
Legii cu privire la activitatea farmaceutică, raportul
de evaluare ex-post de impact a Legii cu privire la
activitatea farmaceutică, proiectul de Lege a
Farmaciei
(în
redacție
nouă).
Proiectele
documentelor elaborate în cadrul proiectului sunt la
etapa de coordonare și discuții. Activitățile
proiectului urmează a fi continuate pe parcursul
anului 2021.

În același context, Fundația Soros Moldova a oferit
finanțare pentru armonizarea legislației naționale în
domeniul farmaciei la bunele practici internaționale.
Printr-un ordin al Ministerului Sănătății Muncii și
Protecției Sociale a fost creat un grup de lucru, în
cadrul căruia, într-un proces de largă consultare cu
instituțiile interesate menționate mai sus au fost
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Monitorul Sănătății
Proiectul „Monitorul sănătății pentru buna guvernare
în Republica Moldova” este o inițiativă multianuală
finanțată de Fundația Soros Moldova prin
intermediul Departamentului Sănătate Publică și
implementat de Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate (Centrul PAS).
În cadrul acestui proiect echipa Centrului PAS
actualizează și oferă informația cu privire la
performanța spitalelor publice raionale
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.
Pe parcursul anului 2020, trimestrial, pe platforma
Spitale.md au fost actualizate datele (indicatorii)
pașapoartelor spitalelor - 57 de instituții). Datele
colectate au fost prezentate și prin infografice
(pentru anul în curs și în dinamică pentru ultimii 7
ani). Concomitent, pe www.spitale.md, au fost
publicate iconografice cu indicatorii de activitate a
56
instituții
medico-sanitare
publice.
Atât
pașapoartele spitalelor, cât și iconograficele au
menirea să faciliteze utilizarea de către publicul larg
a informației mai accesibile cu privire la spitale
pentru evaluarea, monitorizarea și compararea
activității
spitalelor,
dar
și
îmbunătățirea
performanței spitalelor.
Pentru o mai bună informare și mobilizare a
pacienților pentru evaluarea spitalului, au fost

utilizate pagina de Facebook Spitale.md, organizate
minicampanii (ex. #multumescdoctore: Cel mai
apreciat asistent medical și Cel mai apreciat medic
de familie și medic din spital) și opt concursuri în
parteneriat cu alte platforme online. Acestea au
contribuit la creșterea implicării pacienților în
procesele de îmbunătățire a calității serviciilor
prestate prin evaluarea spitalelor în care s-a tratat
(http://e-sanatate.md/Spitale/Evalueaza), dar și la
îmbunătățirea relației pacient-medic.
Pentru a lua o decizie informată privind spitalul unde
urmează să se trateze, cetățeanul poate apela la
două instrumente:
http://e-sanatate.md/Spitale/Clasament Clasamentul spitalelor - prezintă topul spitalelor în
funcție de rezultatele obținute la o serie de indicatori
generali și specifici privind activitatea staționarului;
http://e-sanatate.md/Spitale/Compara Compararea spitalelor - oferă posibilitatea de
comparare a rezultatelor obținute de spitale luând în
considerare indicatorii de activitate a staționarului și
gradul de satisfacție al pacienților. De asemenea,
fondatorii spitalelor publice au fost informați în scris
despre experiența și comentariile pacienților lăsate
pe platforma online Spitale.md.
O altă activitate a echipei proiectului a fost
monitorizarea politicilor Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale în domeniul sănătății. Pe
măsura apariției proiectelor de decizii ale
ministerului, inițiativelor legislative din domeniul
sănătății, care au impact asupra sănătății publice și

asistenței medicale, a fost asigurată expertiza
acestora,
cu
transmiterea
propunerilor
și
recomandărilor prin avize oficiale în adresa
autorităților publice. De asemenea, a fost asigurată
mediatizarea proiectelor de decizii ale autorităților
publice în domeniul sănătății cu reflectarea în media
prin
intermediul
știrilor,
articolelor
de
analiză/investigație, opinii, interviuri – ca instrument
de reacție imediată.
Propunerile pentru proiectul politicii fiscale pentru
anul 2021 adresate Ministerului Finanțelor
http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/149
s-au soldat cu o majorare semnificativă, în
comparație cu anii precedenți, a cotelor accizelor la
produsele din tutun. Ministerul Finanțelor a propus și
Parlamentul a aprobat o cota minimă a accizei
pentru 1000 de țigarete cu și fără filtru, precum și
pentru rezervele din tutun pentru dispozitivele de
încălzire a tutunului, de la minimum 700 de lei în
anul 2020 până la cel puțin 834 de lei pentru anul
2021și o majorare până la 1103 lei în anul 2023.
Cu rezultat pozitiv s-a soldat și Apelul către MSMPS
și CNAM pentruextinderea listei de medicamente
compensate pentru tratamentul persoanelor cu
COVID-19 în condiții de ambulatoriu.
https://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/167,
fiind aprobată extinderea listei de medicamente
compensate pentru tratamentul ambulatoriu al
pacienților cu boala COVID-19
http://www.cnam.md/?&pg=3&news=1182&page
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A fost elaborat și prezentat Curții Constituționale
Avizul amicus curiae asupra Art. XVIII din Legea nr.56
din 02.04.2020 privind instituirea unor măsuri de
susținere a cetățenilor și a activității de
întreprinzător în perioada stării de urgență și
modificarea unor acte normative (publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.101 art.171
din 07.04.2020). În Legea nr.56/2020 autorii au
intenționat amânarea cu un an a punerii în aplicare a
art.25 alineatul (5) din Legea nr.278/2007 privind
controlul tutunului, aprobată de Guvern, prin
angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament
https://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/162.
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională
Legea nr.56 din 02.04.2020 și Parlamentul a pus în
vigoare aplicarea art.25 alineatul (5) din Legea
nr.278/2007 privind controlul tutunului începând cu
15 august 2020 și nu de la 15 mai 2021 cum solicitau
lobbiștii pro-tutun.

O altă componentă a proiectului a fost elaborarea și
distribuirea materialelor media, cu scop de informare
imparțială și independentă de autoritățile publice,
prin intermediul platformei www.sănătateinfo.md și,
de rând cu promovarea unui mod sănătos de viață,
prin
intermediul
platformei
media
www.sanoteca.md. Aceste activități au devenit și mai
importante de fundalul monopolizării surselor
mass-media care conduc la informarea selectivă și
dezinformarea opiniei publice cu referire la realitățile
din sistemul sănătății. De menționat este faptul că în
cadrul
platformelor:
www.spitale.md
www.sanoteca.md www.sănătateinfo.md impactul
de comunicare cu populația a fost esențial pe
perioada implementării proiectului:
● www.spitale.md a înregistrat 64.692 utilizatori,
● www.sanoteca.md a înregistrat 738.186 utilizatori,
● www.sănătateinfo.md a înregistrat 808.354
utilizatori.

O realizare importantă a fost contribuția la
definitivarea proiectului de lege pentru modificarea
Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.20, 21, 351)
prin care aceasta a fost armonizată la prevederile
Rezoluției Adunării Mondiale a Sănătății din 2014
”Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă
a tratamentelor integrate pe parcursul vieții”. Astfel
proiectul de lege a fost adus în conformitate cu
prevederile Rezoluției OMS. Deși a fost avizat negativ
de Guvern, proiectul de lege a fost aprobat unanim și
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În cadrul acestei inițiative au fost finanțate adițional
și câteva activități în contextul răspunsului la
epidemia COVID-19: Studiul privind modul de
constituire, executare și rolul fondului de rezervă al
asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în
contextul pandemiei de COVID-19
(http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/235)
și Studiul privind răspunsul de sănătate publică al
Republicii Moldova la pandemia de COVID-19
(http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/232).
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Servicii sociale

Servicii sociale pentru copiii din grupuri
vulnerabile

Fundația Soros Moldova a co-finanțat și a
implementat proiectul „Servicii sociale mai bune
printr-un parteneriat dintre societatea civilă și
guvern” susținut financiar de Delegația Uniunii
Europene în Republica Moldova. Pe parcursul anului
2020, echipa de proiect a oferit suport celor 33
organizații ale societății civile (OSC) în efortul lor de a
dezvolta servicii sociale durabile în parteneriat cu
autoritățile.

Unsprezece organizații beneficiare de grant - AO
Femeie Speranta Viitor din Anenii Noi; AO Dorinta –din
Călărași; AO AudiViz din Bălți; AO MoldovaAID din
Rîșcani; Fundația Titus – din Telenesti; AO Soroptimist
din Nisporeni; AO Media Vest Europa din Telița, Anenii
Noi; AO Jenscaia Inițiativa din Ceadîr-Lunga; AO Viitorul
– din Sărata Veche, Fălești; AO Speranța din Cinișeuți,
Rezina și AO Forța Susținerii din Leova - au fost
susținute în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
sociale destinate copiilor din grupuri vulnerabilepentru
sporirea incluziuniilor sociale. Serviciile au fost
dezvoltate în conformitate cu Regulamentele de
organizare și funcționare și Standardele minime de
calitate. Adițional au fost organizate instruiri care au
vizat legislația în domeniul protecției copilului și
managementul de caz.

Cu suportul proiectului, organizațiile au dezvoltat,
îmbunătățit sau extins 42 de servicii sociale destinate
persoanelor cu dizabilități intelectuale, psihosociale și
copiilor din grupuri vulnerabile.

Servicii Echipa mobilă
Cinci organizații beneficiare de grant - AO Zorile Nord
din Dondușeni, AO Casmed din Glodeni, AO Armonie
Plus din Leova, AO Prima din Taraclia și AO
Parteneriatul Aachen Moldova din Cantemir - au
dezvoltat serviciul Echipa Mobilă în parteneriat cu
autoritățile publice locale . Serviciul Echipa mobilă
este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu
dizabilități, care oferă asistență socială, psihologică,
logopedică, terapeutică și suport la domiciliu, în baza
nevoilor identificate ale persoanelor, precum și
consiliere, suport persoanelor implicate în procesul de
incluziune. Echipa proiectului a asigurat capacitarea
personalului din serviciile create și a oferit mentorat
la toate etapele de dezvoltare și implementare.
Totodată, organizațiile au fost ghidate și susținute la
elaborarea și finalizarea pachetului de documente
necesar pentru acreditarea serviciilor. Două echipe
mobile din Taraclia și Cantemir au obținut acreditarea
serviciilor pentru următorii 5 ani, iar alte trei echipe
mobile din Dondușeni, Glodeni și Leova au obținut
certificatul de acreditare inițială pentru un an.

Alte trei organizații - AO Caroma Nord din Fălești; AO
Făclia din Ungheni și AO Consult-Service din Drochia
-au beneficiat de sprijin din partea echipei de proiect
pentru a dezvolta servicii de educație vocațională,
incluziune în câmpul muncii și antreprenoriat social,
dedicate persoanelor cu dizabilități și copiilor/tinerilor
din grupuri vulnerabile. Două organizații au primit
ghidare în privința dezvoltării criteriilor de
admitere/eligibilitate a copiilor (15-18 ani) incluși în
activități de generare a veniturilor.

Servicii sociale pentru dezinstituționalizarea
persoanelor cu dizabilități intelectuale și
psihosociale
Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități
intelectuale este un proces complex care contribuie la
incluziunea socială și vizează substituirea îngrijirii
rezidențiale cu îngrijirea în comunitate, într-un mediu
cât mai aproape de cel familial.

Cu suportul proiectului, opt organizații beneficiare de
granturi au reușit dezinstituționalizarea a 99 de
persoane. Cele șapte organizații au creat 14 locuințe
protejate , cinci case comunitare , iar o parte de
persoane au fost integrate în familiile biologice sau
extinse. Serviciile au fost dezvoltate de AO Clinica
Juridică din Bălți, AO Casa Speranțelor din Soroca, AO
Social Asist din Cocieri, AO Dreptul de a fi din Bălți, AO
Eternitate din Fălești, AO Servicii sociale durabile din
Orhei, AO ASCHF Peresecina din Orhei, AO AREAP din
Edineț în parteneriat cu Centrele de plasament
temporar pentru persoane cu dizabilități din Bălți,
Bădiceni, Cocieri și Brînzeni, aflate în subordinea
Agenției Naționale Asistență Socială. Organizațiile
beneficiare de granturi au contribuit la amenajarea
spațiilor procurate de Centrele de plasament
temporar, au oferit suport în procesul de
dezinstituționalizare și au asigurat ca procesul de
adaptare și acomodare a persoanelor care au revenit în
comunitate și locuiesc în comunitate să fie unul
confortabil și adaptat nevoilor fiecăruia. Totodată
persoanele dezinstituționalizate au fost asistate și
ghidate de către lucrătorii sociali, care le-au oferit
suport pentru incluziune și trai independent în
comunitate.
Cu suportul echipei de proiect, au fost organizate și
desfășurate programul de instruire inițială și
programul de instruire continuă pentru membrii
organizațiilor subgrantate și pentru personalul angajat
în serviciile sociale dezvoltate.

Alte servicii destinate persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale și
copiilor din grupurile vulnerabile
Cinci organizații au beneficiat de asistență pentru
dezvoltarea
serviciilor
inovatoare
destinate
persoanelor din grupuri vulnerabile. Serviciile
dezvoltate au avut drept obiectiv avansarea incluziunii
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sociale, dezvoltarea abilităților de auto-îngrijire și viață
independentă, depășirea barierelor în învățare și
menținere a igienei.
AO Alternative Sociale din Ungheni a dezvoltat
serviciul de îngrijire socială care asigură menținerea
igienei pentru persoane cu dizabilități, pentru
persoanele în etate, care se află în condiții limitate
de trai și auto-îngrijire. AO Triniti din Rîbnița a
dezvoltat și îmbunătățit serviciile de zi oferite copiilor
cu dizabilități și familiilor acestora. 54 de copii cu
dizabilități și familiile lor au beneficiat de suport
psihologic și au participat la terapii prin artă, părinții
fiind și ei implicați în grupul de suport pentru
îngrijitorii copiilor cu dizabilități. Aceste oportunități
au îmbunătățit considerabil calitatea vieții acestor
familii, abilitățile copiilor de a se integra în
comunitate și de a comunica cu semenii, au sporit
confortul psihologic al familiilor care educă copii cu
necesități speciale.
Proiectul a contribuit la consolidarea capacităților
membrilor organizațiilor societății civile care au
dezvoltat serviciile sociale. Pentru asigurarea calității
înalte de prestare a serviciilor dezvoltate, angajații
din servicii au participat la cursuri de formare inițială
și continuă și au beneficiat de suport la locul de
muncă.
Adițional suportului individual oferit organizațiilor, a
fost implementat un program de dezvoltare a
capacităților
instituționale
dedicat
OSC:
managementul proiectului, comunicare și vizibilitate,
modalități de finanțare a OSC-lor din bugetul public,
metode și instrumente de colectare de fonduri etc.
Monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor
sociale pentru asigurarea prestării lor calitative și
asigurarea durabilității este o prioritate a proiectului.
În acest sens, Alianța ONG-urilor active în domeniul

Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și
Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu
Dizabilități (AOPD), organizații partenere în
implementarea
proiectului,
au
elaborat
și
implementat Planul de Responsabilizare socială.
Planul conține activități propuse pentru realizare de
către organizațiile participante la Forumul societății
civile „Monitorizarea și evaluarea participativă a
serviciilor sociale – mecanism de responsabilizare
socială”, desfășurat la finele anului 2019.
Pentru a asigura implementarea planului, inclusiv
prin sporirea participării OSC-urilor în procesul
decizional în scopul creării unor servicii sociale mai
bune și sustenabile, a fost organizat un seminar
„Tehnici de pledoarie”. Participanții la seminar au
primit suport din partea echipei proiectului la
dezvoltarea planurilor de pledoarie, iar cinci
organizații participante au beneficiat de suport din
partea
consultanților
pentru
implementarea
planurilor elaborate. AO „Autism Hope”, organizație
membră a APSCF, a implementat cu suportul
proiectului o campanie de conștientizare a populației
despre necesitatea redirecționării a 2% din impozitul
pe venit către terapiile necesare copiilor cu autism.
În
rezultatul
implementării
Planului
de
Responsabilizare Socială, 17 organizații și-au
îmbunătățit rapoartele anuale de activitate și le-au
făcut publice ca parte a efortului lor de a deveni
transparente și credibile față de beneficiari și
autorități. Șase organizații au fost susținute în
procesul de inițiere și negociere a acordurilor de
parteneriat cu autoritățile publice pentru a asigura
durabilitatea financiară și calitatea înaltă a serviciilor
sociale dezvoltate. Bunele practici de implicare a
OSC în procesul bugetar la nivel local au fost
împărtășite în cadrul unui eveniment la care au
participat 23 de organizații.

În anul 2020, o mare provocare pentru organizațiile
beneficiare de granturi în cadrul proiectului a fost
adaptarea activităților la situația generată de
pandemia COVID – 19.
Organizațiile beneficiare de granturi au beneficiat de
asistență în reorganizarea activităților proiectelor și
adaptarea la regimul de lucru online. Fiecare
organizație a primit suport în vederea diminuării
riscurilor ce țin de continuarea prestării serviciilor
sociale către beneficiari și asigurarea protecției
sănătății angajaților organizațiilor, a serviciilor și a
beneficiarilor. Totodată echipa proiectului a oferit
suport metodologic organizațiilor în ajustarea
serviciilor și activităților destinate persoanelor cu
dizabilități și copiilor din grupurile vulnerabile și
asigurarea drepturilor acestora în contextul
pandemiei în conformitate cu recomandările
organizațiilor internaționale de profil.
Cu câteva excepții, serviciile dezvoltate au putut fi
adaptate și prestate la distanță. Acolo unde a fost
posibil, au fost luate toate măsurile necesare pentru
a asigura organizațiile și serviciile cu tehnică IT, astfel
ca să fie posibilă comunicarea cu beneficiarii, în
special cei mai vulnerabili.
În unele cazuri, a fost posibilă utilizarea economiilor
pentru achiziția echipamentelor individuale de
protecție pentru angajații organizațiilor, serviciilor
dezvoltate și centrelor de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilități, instituții partenere în
implementarea proiectelor.
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Între tăcere și sunet.
Copiii din nordul țării care învață să audă

Un copil din 1000 se naşte cu probleme de auz. Și tot
un copil din 1000 dobândește o astfel de deficiență în
primii ani de viață. În această situație, cu cât mai
repede este depistată problema, cu atât mai mari
sunt șansele de recuperare.
Cheia este efectuarea screeningului audiologic, adică
a unui examen medical de auz, în primele zile sau
luni de viață ale bebelușilor. În lipsa acestei
investigații medicale, copiii sunt diagnosticaţi la o
vârstă medie de 2,5 ani, ceea ce înseamnă o perioadă
lungă în care copiii nu aud sunete sau le aud prost și
în care învață să vorbească mult mai greu.
De cele mai multe ori, părinții sunt cei care
depistează deficiențele de auz ale copiilor. „De
exemplu, se întâmplă ca mama să strice ceva prin
casă și să realizeze că zgomotul nu l-a deranjat deloc
pe copil. Și abia atunci părinții merg la medic”, spune
Angela Moiseeva, directoarea AO „Audiviz” din mun.
Bălți. Asociația oferă servicii inovative și complexe de
intervenție timpurie pentru copiii cu deficiențe de
auz din regiunea de nord a țării. În prezent, peste 40
de minori participă regulat la activitățile desfășurate
de asociație.

Cum se face screeningul audiologic
În cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune
printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă
și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană și
Fundația Soros Moldova, AO „Audiviz” a beneficiat de

un grant în valoare de aproape 50000 de euro. O
parte din bani au fost folosiți anume pentru
cumpărarea unui dispozitiv pentru screening
audiologic și a unui aparat logopedic.

copiii, ajutați de părinți, confecționează diverse
articole handmade, în special bijuterii. 30 de copii au
primit câte un set de materiale de lucru necesare
pentru confecționarea bijuteriilor.

OtoRead Screening este un dispozitiv tehnologic
medical care funcționează pe baza otoemisiunilor
acustice determinate automat (OEA) și este cel mai
răspândit test de screening auditiv. Aparatul permite
o examinare eficientă a nou-născuţilor în timpul
somnului lor natural, ori în stare de veghe dacă
bebelușul este liniştit, prin introducerea unei sonde
în urechea acestuia.

Copilul trebuie să conștientizeze că are o voce

În Moldova există puține astfel de aparate. OtoRead
Screening a costat 114900 lei.
Verboton VT15 este un dispozitiv logopedic portabil
individual pentru dezvoltarea atenției auditive și
vorbirii. Mecanismul asigură o amplificare a sunetului
cu setări separate pentru urechea stângă și dreaptă.
De asemenea, conține un indicator de control al
volumului. Verboton este echipat cu un vibrator,
căști, microfon și un vibrodisc. Vibrodiscul se
conectează la Verboton și este conceput astfel încât
să-i fie mai ușor copilului să emită primele sunete,
să-și dezvolte vorbirea, să reacționeze când aude
cuvinte și zgomote. Acest aparat a costat 108100 lei
și a fost achiziționat în cadrul aceluiași proiect.
La sediul asociației au loc ședințe de terapie de
limbaj, terapie auditivă pentru copii și un atelier de
dezvoltare a abilităților părintești. Acesta reprezintă,
de fapt, o apropiere între părinți și copiii lor, o
modalitate de a se cunoaște, a colabora și a
comunica mai eficient. În cadrul acestei activități,

Danu are 13 ani și beneficiază de aceste servicii de doi
ani. Mama sa, Ecaterina, mărturisește că băiatul a
evoluat uimitor în acest timp. A învățat să scrie și să
citească.
„Mi-am dat seama că Danu are probleme de auz mai
târziu… Abia la 4 ani a început să poarte aparat
auditiv. A durat ceva timp până medicii au constatat
că nivelul lui de auz este foarte, foarte mic. Eu am
acceptat greu această idee”, recunoaște mama
adolescentului.
Aceasta povestește că au urmat ani de zile în care au
mers la mai mulți specialiști pentru a-l ajuta pe Danu

Angela Moiseeva in timpul unei ședine
de terapie auditivă
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să-și dezvolte limbajul și alte abilități, dar fără
succes. „Cu doi ani în urmă am aflat de Audiviz și am
venit la centrul lor. În câteva luni de la venirea
noastră aici, Danu a învățat să citească, să scrie, să
pronunțe cuvinte, dar să și comunice prin limbajul
mimico-gestual”, povestește Ecaterina.
„A auzi este una, dar a prelucra ceea ce auzi este
altceva. Copilul trebuie să conștientizeze că el
produce niște sunete, că are o voce. Când a venit
Danu prima dată la noi, mi-am dat seama imediat că
el va putea să învețe să vorbească. Deschideam eu
gura să spun ceva, deschidea și el gura. Era foarte
atent, dornic”, spune Angela Moiseeva, directoarea
AO „Audiviz” și psihopedagogă.

„Nu vor să audă, pentru că
s-au obișnuit cu liniștea”
Aceasta adaugă că, în cazul lui Danu, un factor care
l-a ajutat să înceapă să vorbească și să citească este
faptul că poartă aparat auditiv de mulți ani. „El a
avut timp să se deprindă cu sunetele, să
conștientizeze că aude, să-și perceapă și propria
voce. Din momentul în care asta se întâmplă,
reabilitarea
devine
mai
ușoară”,
adaugă
psihopedagoga.
Angela Moiseeva afirmă că, pentru copiii care au trăit
ani de zile în liniște, este greu să accepte lumea
sunetelor. „Uneori, copiii își deconectează singuri
aparatele auditive. Ei nu vor să audă, pentru că s-au
obișnuit foarte mult cu liniștea”, explică specialista.
Ecaterina, mama lui Danu, povestește că acum
adolescentul este independent și se descurcă singur

la o mulțime de activități. „Merge și vine de la școală
singur. Își face temele. E foarte bun la matematică și
informatică. Joacă fotbal. Mă ajută în gospodărie.
Este foarte bravo!”, afirmă femeia. „Datorăm această
evoluție doamnei Angela pe care o considerăm
membră a familiei noastre. Să știți că Danu nu
acceptă pe oricine și nu se apropie foarte ușor de
oameni, dar pe doamna Angela a primit-o cu inima
deschisă”, adaugă mama băiatului.

simpla amplificare a sunetului, implantul cohlear
înlocuiește funcționarea părţii afectate a urechii
interne (cohleea) pentru a trimite, prin intermediul
unui microcip, semnale sonore către creier.

„Aici, copilul este mai deschis, mai prietenos și
mai curios”

„De când venim aici, Avenir este mai deschis, mai
prietenos și mai curios. Îi place să se joace cu
surioara lui de numai câteva luni. Este foarte energic.
Noi comunicăm prin semne. El îmi arată ce vrea,
unde vrea, de ce are nevoie”, explică Ina.

Printre beneficiarii serviciilor prestate de AO „Audiviz”
se numără și Avenir, un băiețel de 5 ani. Mama sa,
Ina, spune că Avenir ar putea auzi doar cu ajutorul
unui implant cohlear.
Implantul cohlear este diferit de protezele auditive.
Dacă protezele se pretează la persoanele cu pierdere
ușoară sau moderată a auzului și funcționează prin

Un aparat auditiv simplu nu îl poate ajuta foarte
mult pe băiatul de 5 ani, în schimb dispozitivul
logopedic „Verboton” îl ajută să deslușească niște
sunete și să le și pronunțe.

Angela Moiseeva spune că simțul auzului trebuie
antrenat. „Chiar dacă un copil poartă aparat auditiv,
de multe ori, el nu conștientizează că aude. Atenția
auditivă este esențială și se antrenează prin terapie.
De exemplu, folosirea instrumentelor muzicale este
un exercițiu eficient și foarte interesant pentru copii”,
precizează psihopedagoga.

„Practic nu mai am puteri și răbdare”

Danu a învățat să scrie și să citească

Pe lângă activitățile destinate recuperării și
dezvoltării copiilor, la fel de importante sunt
activitățile dedicate părinților. Daniela își crește
singură cele două fetițe, Nicoleta și Valeria. Cea mai
mare are 13 ani și luptă cu mai multe probleme de
sănătate, printre care și deficiențe de auz. Femeia
mărturisește că este o adevărată provocare să
comunice cu fiica ei. „Nu ascultă, nu se dezvoltă…
Foarte greu e să comunici, să-i lămurești. Totul
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iubește să facă pe-a ei, nu prea ascultă, se
enervează…”, povestește Daniela. „Vin aici cu ambele
fetițe, pentru că sunt activități interesante pentru
ele, dar și pentru mine. Vorbesc cu alți părinți, aflu ce
probleme au alți copii. Practic nu mai am puteri și
răbdare. E foarte greu să reziști, din punct de vedere
emoțional”, dezvăluie Daniela.
Aceasta mai spune că ambelor fetițe le place să
participe la atelierele de creație menite să întărească
relația dintre copil și familia lui și să contribuie la
transformarea părinților în principalul factor
educaţional în reabilitarea celor mici. „Ne apropiem
în timpul atelierelor. Fetițelor le place să facă
bijuterii, în special. Cea mare este chiar talentată…
de multe ori îmi dăruiește mie ce creează. Mă
gândesc că dacă își dezvoltă abilitățile, pe viitor,
această activitate și pasiune a ei ar putea fi o sursă
de venit”, consideră Daniela.
Toate aceste activități se desfășoară în cadrul
proiectului „Intervenţia timpurie – o şansă în plus în
procesul de reabilitare a copilului cu dizabilități de
auz” conceput de AO „Audiviz” în colaborare cu IMSP
Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți.

screening audiologic și altul pentru terapiile
logopedice. S-au efectuat lucrări de fonoizolare a
pereților, a fost instalată lumina și căldura în aceste
încăperi, s-a construit o sală de baie preconizată
pentru beneficiari, cheltuielile fiind suportate de
Centrul Medicilor de Familie”, explică Angela
Moiseeva.

Webinare pentru părinți și profesori
Din cauza pandemiei, o parte din activitățile din
cadrul proiectului s-au desfășurat în mediul online.
De exemplu, în luna mai a avut loc primul webinar –
„Părintele co-terapeut în progresul și recuperarea
copilului cu deficiență de auz”. Scopul acestuia a
fost formarea competențelor necesare părinților în
cazul în care copiii au deficiențe de auz: cauzele,
efectele surdității asupra dezvoltării copilului,
metode și tehnici specifice de abordare a acestora,
dar și dezvoltarea abilităților de utilizare a protezelor
auditive. Întâlnirea a adunat 26 de părinți din
municipiul Bălți.

Deocamdată, activitățile se desfășoară la sediul
asociației obștești, dar mai târziu ocupațiile vor avea
loc chiar în Centrul Medicilor de Familie.

A fost organizat un webinar și pe subiectul „Auzul –
unul dintre cele mai importante simțuri ale omului”,
adresat specialiștilor din instituțiile de învățământ.
Au participat 33 de specialiști din 7 instituţii de
învățământ din municipiul Bălți: logopezi, profesori,
cadre didactice de sprijin și psihologi.

„Directorul acestei instituții, domnul Veaceslav Batîr,
a fost foarte deschis la propunerea noastră de
colaborare și am reușit să dezvoltăm un parteneriat
de succes. Astfel, în cadrul centrului au fost
amenajate și dotate două cabinete: unul pentru

În total, de activitățile desfășurate în cadrul
proiectului beneficiază 122 de persoane printre care
57 de copii și 75 de adulți.
De asemenea, în cadrul proiectului, se va crea în Bălți
un mecanism pentru identificarea, referirea şi

monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a
familiilor lor. Mecanismul este menit să faciliteze
interacțiunea la nivel local a instituțiilor din
domeniul medical, educațional și social, așa încât
copiii să beneficieze de o mai bună protecție și acces
la servicii medico-sociale de calitate.
Totodată, a fost creată deja o bază de date
electronică a copiilor din mun. Bălți cu deficiențe de
auz pentru a fi luați la evidență de către specialiști.
***
Astăzi, zeci de copii beneficiază de sprijinul oferit de
AO „Audiviz”. Alături de profesorii de la centru și de
părinții lor, ei învață să facă față provocărilor și se
pregătesc pentru un viitor în care sunt membri activi
și apreciați în comunitate.

Danu, în timpul terapiei
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Implicați în răspunsul
la tuberculoză

700
600
500

Pe parcursul anilor 2018-2020, Fundația Soros
Moldova prin Departamentul Sănătate Publică 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 tuberculoză (TB),
persoanelor cu HIV, altor grupuri vulnerabile în
combaterea epidemiei de tuberculoză.
În 2020, au fost finanțate cinci proiecte, în cadrul
cărora au fost oferite servicii de: 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, consiliere a
persoanelor fără adăpost, consumatorilor de droguri
injectabile, deținuților și foștilor deținuți, dar și
persoanelor din alte grupuri vulnerabile.
Pe parcursul anului 2020, trei organizații
nonguvernamentale au oferit servicii consumatorilor
de droguri injectabile din Chișinău, Bălți, Bender,
Slobozia și Tiraspol, precum și persoanelor fără
adăpost din Bender, Slobozia și Tiraspol.
Screening-ul la simptomele TB a fost realizat prin
aplicarea chestionarului de screening. În rezultat:
● 5838 de persoane au fost supuse screening-ului
și informate despre tuberculoză,
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Morbiditatea prin tuberculoză în Republica Moldova

● 1215 de persoane au fost examinate la TB,
● 21 de persoane au fost diagnosticate cu TB și
înrolate în tratament,
● 95 de persoane care au fost în contact au fost
investigate.
Organizațiile partenere au oferit și servicii de
consiliere pentru creșterea aderenței la tratament a
142 de persoane cu tuberculoză din rândul
populațiilor greu accesibile - persoane fără loc stabil
de trai/fără adăpost, persoane care consumă
droguri.

41 au fost diagnosticați cu tuberculoză, iar 5
persoane au fost direct supravegheate în condiții de
ambulatoriu pentru finalizarea tratamentului. De
asemenea, 300 de persoane fără adăpost au fost
testate la HIV și Sifilis.
Suportul oferit de către organizațiile nonguvernamentale sistemului de sănătate în
informarea şi educarea societății, co-participarea la
tratamentul direct observat (DOT), identificarea
persoanelor cu risc de abandon și acompanierea lor
la instituțiile medicale, precum și rezultatele
obținute sunt recunoscute la nivel național. CNAM a
oferit un grant din mijloacele fondului măsurilor de
profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire unui
asociații obștești (Asociația Națională a Bolnavilor de
Tuberculoză dn Republica Moldova) în luna
noiembrie 2020 pentru activitățile implementate
anterior din resursele donatorilor, iar, Fondul Global
va continua finanțarea activităților de depistare și
asigurare a aderenței la tratament și în anii
2021-2023.

Deținuții și foștii deținuți din penitenciare, de
asemenea, au beneficiat de servicii pe parcursul
anului 2020. În rezultat, 51 de deținuți infectați cu
tuberculoză au fost informați și consiliați psihologic,
iar 27 de foști deținuți au fost asistați după liberare
pentru creșterea aderenței la tratament.
Prin intermediul AO AFI peste 1600 de persoane fără
adăpost din Chișinău au beneficiat de screening la
TB, 360 de persoane au fost investigate, dintre care
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Nu doar COVID. Cum
luptă moldovenii fără
adăpost cu tuberculoza
Anul trecut, 1762 de moldoveni au fost diagnosticați
cu tuberculoză, cu 38,8% mai puțini decât în 2019.
Boala are simptome similare cu infecția Covid-19, iar
un sistem imunitar slăbit favorizează îmbolnăvirea. În
mediile social vulnerabile răspândirea acestei infecții
se desfășoară cu o intensitate semnificativ mai mare.
Este și cazul persoanelor fără adăpost.

avea nevoie de bani pentru a-l cumpăra. „Nu-i greu
să găsești băutură... Amestecam spirt cu apă și
mergea”, mărturisește el.
Stilul său de viață i-a provocat multe probleme de
sănătate. A trecut printr-un accident vascular
cerebral în urma căruia s-a recuperat greu. „Și acum
mă mișc cu dificultate. Un picior nu mă ascultă...”,
spune Ion care suferă și de Hepatita C, iar cu cinci ani
în urmă a descoperit că are și tuberculoză.

Ultimul diagnostic l-a primit în urma unor investigații
oferite în cadrul proiectului „Accesul persoanelor
fără adăpost la serviciile de screening și tratament a
tuberculozei” implementat de Centrul de Sănătate și
Dezvoltare Comunitară Act for Involvement (AFI).
Proiectul a fost posibil cu sprijinul Fondului Global
pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
(Fondul Global) și al Fundației Soros Moldova.

Ion are 46 de ani. Din cauza dependenței de alcool a
ajuns să trăiască în stradă. „Așa s-a primit. Așa se
întâmplă în viață. Cuiva îi merge mai bine, altcuiva
mai rău”, spune el în timp ce ne îndreptăm spre un
maidan din sectorul Râșcani al Capitalei, care i-a fost
adăpost timp de cinci ani. Tot aici a aflat că este
infectat cu tuberculoză.

TB la pachet cu alte boli
Alături de alte 30 de persoane fără adăpost, Ion a
locuit într-o construcție abandonată, destul de mare,
compartimentată în mai multe „camere”. O poartă
din gratii, încuiată, ne restricționează accesul. „Iată
eu stăteam în încăperea cea mai îndepărtată. Acolo
era locul meu. Dormeam aproape dezbrăcat și iarna.
Era cald. Ne încălzeam și trăiam cum puteam”, își
amintește Ion, care a locuit aici mult timp alături de
alte zeci de persoane fără adăpost.
Bărbatul povestește ușor stânjenit că obișnuia să
consume cantități enorme de alcool și că nici nu
Ion - beneficiar AFI
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Cum funcționează Echipa mobilă AFI
Echipa mobilă AFI merge zilnic în teren pentru a
examina starea de sănătate a persoanelor fără
adăpost. „Noi știm deja unde îi găsim și care sunt
locurile unde se adăpostesc. Și ei ne cunosc și sunt
cooperanți”, spune Eugen Gheorghiță, medic în
Echipa mobilă AFI.
„Facem un screening care presupune identificarea
unor simptome precum tuse, slăbiciuni generale,
dispnee, pierdere în greutate, febră. Dacă cineva are
două dintre aceste simptome, rugăm persoana să ne
însoțească pentru investigații medicale. La început,
majoritatea nu voiau să meargă, pentru că nu ne
cunoșteau. Am încercat să-i încurajăm prin oferirea
unor produse alimentare. Respectiv, informația
despre cine suntem noi și ce facem s-a răspândit
rapid printre persoanele fără adăpost din Chișinău.
Ele au înțeles cu ce ne ocupăm și că vrem să-i
ajutăm”, menționează Eugen.
Așadar, dacă o persoană prezintă simptome ale
tuberculozei, aceasta este transportată la cea mai
apropiată policlinică de sector pentru investigații
medicale. De regulă, se efectuează o radiografie a
plămânilor sau testul rapid GeneXpert, care
determină dacă forma de tuberculoză a pacientului
este rezistentă la medicamentele antituberculoase.

Durata și procesul tratamentului
În cazul unei forme de tuberculoză multidrog
rezistentă, pacientul este internat în Institutul de
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, în celelalte
cazuri – acesta este internat în Spitalul Clinic

Municipal Ftiziopneumologic din Chișinău. Durata
tratamentului tuberculozei sensibile la medicamente
este de șase luni, iar în cazul celei rezistente la
medicamente - până la doi ani.

lucrare științifică pe tema asta”, afirmă cu umor
Ludmila. „Eu nu am așa de multă voință”, recunoaște
Ion și promite că acum nu mai bea așa cum o făcea
odată.

În cazul persoanelor fără adăpost cu tuberculoză
rezistentă la tratament, după șase luni de internare,
se întorc în stradă. Echipa mobilă AFI stabilește cu
aceste persoane un loc exact unde să se întâlnească
zilnic pentru a le duce pastilele necesare pentru
continuarea tratamentului. „Multe persoane fără
adăpost au un telefon mobil. Așa ținem legătura cu
ele mai ușor. Dar, în general, cunoaștem zonele unde
se adună persoanele fără adăpost. Noi le ducem în
fiecare zi pastilele. Ofeream și pachete sociale cu
produse alimentare de la Fondul Global”, explică
medicul Eugen Gheorghiță.

Cei doi par să se înțeleagă bine. Fac glumițe, se
laudă reciproc și se susțin. Ambii își amintesc cu
mare recunoștință de implicarea Echipei mobile AFI.
„Evgheni Ivanovici s-a străduit mult pentru noi. De
fiecare dată a vorbit calm și frumos. Mai mult de un
an jumate a venit în fiecare zi să-mi aducă pastilele.
Eu sunt foarte recunoscător pentru cum s-au
comportat cu mine și m-au tratat”, spune cu emoție
Ion. „Îi aduceau și produse alimentare și îi dădeau
taloane cu care se putea duce la magazin să
cumpere de mâncare, în afară de alcool și țigări,
sigur”, îl completează Ludmila.

La fel s-a întâmplat în cazul lui Ion, care împărțea
„adăpostul” cu alte 30 de persoane. Cei de la AFI îi
vizitau regulat pentru a efectua screeningul
plămânilor. Anume așa au aflat că Ion are
tuberculoză multidrog rezistentă. „Tratamentul lui a
durat aproximativ doi ani, primele șase luni fiind
internat la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril
Draganiuc” din Vorniceni”, explică medicul Echipei
mobile AFI.

„Sunt foarte recunoscător”
În urma tratamentului soarta lui Ion s-a schimbat.
După ce a fost externat, a cunoscut-o pe Ludmila, și
ea dependentă de alcool. Acum patru ani, s-a mutat
în apartamentul ei și a încheiat, astfel, un capitol
nefericit din viața lui. „Noi ne-am cunoscut anume în
stradă. Amândoi beam. Eu m-am lăsat, însă, definitiv
acum 3 ani, fără ajutorul medicilor. Pot să scriu o

Datorită tratamentului primit prin intermediul
organizației AFI, cu susținerea Fondului Global și a
Fundației Soros Moldova, Ion s-a vindecat de
tuberculoză. Acum merge o dată pe an pentru o
radiografie a plămânilor, să se convingă că e totul în
regulă. „Vanica s-a schimbat. E liniștit. Ține la
gospodărie. Mă ajută la treburile casnice”, își lăudă
bărbatul Ludmila.
Deși a reușit să învingă tuberculoză și are un acoperiș
asupra capului, astăzi, Ion caută soluții pentru o altă
problemă – șomajul. „Nimeni nu mă ia, mai ales că nu
pot să ridic greutăți și mă mișc încet din cauza
problemei cu piciorul...”, mărturisește bărbatul, care
are într-adevăr, o constituție fizică firavă.
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Statististica pe țară
2019
2877 de cazuri noi și de recidivă
248 de decese
2020
1762 de cazuri noi și de recidivă
208 de decese

Statististică în Chișinău
2019
463 de cazuri noi și de recidivă
46 de decese
2020
276 de cazuri noi și de recidivă
39 de decese

1 600 de screeninguri TB printre persoanele
fără adăpost
Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară AFI a
continuat să asigure accesul la investigații medicale
și tratament pentru persoanele aflate în dificultate și
în 2020. „În perioada pandemiei, nu ne-am sistat
activitatea. Echipa mobilă a mers în teren păstrând
toate normele de siguranță”, spune Sergiu Cugut,
coordonator de proiecte în cadrul AFI.
Astfel, anul trecut, Echipa mobilă a efectuat
screeningul tuberculozei la 1 600 de persoane fără
adăpost, dintre care 360 au fost suspecte și
investigate, boala confirmându-se în 42 de cazuri.
Ulterior, 40 de persoane au fost internate.
În 2019, au fost efectuate 1 520 de screeninguri, în
urma cărora s-au depistat 356 de cazuri suspecte. În
cele din urmă 35 de persoane au fost confirmate cu
tuberculoză și internate în spital.

Ce-și propun autoritățile în următorii cinci ani
Realizările țării noastre în controlul tuberculozei în
ultimul deceniu sunt remarcabile, afirmă Valentina
Vilc, coordonatoarea Programului Național de răspuns
la tuberculoză pentru anii 2021-2025. „Începând cu anii

2000, Republica Moldova a implementat cu succes o
serie de politici și măsuri care vizează prevenirea și
îngrijirea tuberculozei și implicarea constantă a
asistenței medicale primare în depistarea timpurie și
tratamentul direct observat (DOT). Republica Moldova
este prima țară din regiune care a extins
disponibilitatea metodei rapide GeneXpert la nivelul
întregii rețele de 59 laboratoare care efectuează
microscopia”, explică aceasta.
DOT presupune supravegherea directă de o persoană
special instruită ce va fi responsabilă de
administrarea medicamentelor antituberculoase de
către pacient.
Scopul și obiectivele generale ale Programului
Național de răspuns la tuberculoză pentru următorii
cinci ani este reducerea mortalității din cauza TB cu
75%, și a incidenței cazurilor TB cu 50% (comparativ
cu datele din 2015).

Covid-19 și tuberculoza: simptome similare
Valentina Vilc spune că este important ca progresele
înregistrate în prevenirea și îngrijirea tuberculozei să
nu fie inversate de pandemia COVID-19. „Tuberculoza
și COVID-19 sunt ambele boli infecțioase care atacă
în primul rând plămânii. Ambele boli au simptome
similare, cum ar fi tuse, febră și dificultăți de
respirație. Cu toate acestea, TB are o perioadă mai
lungă de incubație, cu un debut mai lent al bolii.
Orice persoană cu simptome respiratorii trebuie
examinată concomitent și la TB, și COVID-19, luând în
considerare similitudinea simptomelor și pe baza
expunerii sau prezenței factorilor de risc”, explică
specialista.

Acordarea asistenței medicale și sociale pacienților
cu tuberculoză fără adăpost reprezintă o problemă
majoră pentru sistemul medical din țară. Pacienții
din rândul persoanelor fără adăpost întrerup
frecvent tratamentul. „Pentru a îmbunătăți aderența
la tratament, este necesară acordarea suportului
social în perioada de vindecare. Este necesară
îmbunătățirea interacțiunii cu personalul medical,
corectarea stării emoționale a pacienților și a
reacțiilor depresive, oferirea suportului psihologic,
implicarea ONG-urilor”, menționează Valentina Vilc.

Cum influențează pandemia lupta împotriva TB
Se pare că pandemia Covid-19 amenință să inverseze
progresele recente în reducerea poverii globale a TB.
În cazul în care detectarea TB va scădea cu 25%,
numărul deceselor va crește cu 26%. „Asta ne va
aduce înapoi la nivelurile de mortalitate înregistrate
în 2012. În perioada pandemiei, se constată o
reducere cu 38,8% a notificării cazurilor în țara
noastră”, evidențiază Valentina Vilc.
Prevenirea tuberculozei se realizează printr-un
complex de măsuri complementare:
● Tratamentul sursei de infecție și întreruperea
lanțului de transmitere
● Vaccinare BCG pentru prevenirea formelor
avansate de TB la copii
● Ventilarea și aerisirea încăperilor
● Protecție individuală (igiena tusei)
● Alimentație corectă și un mod de viață sănătos
● Supravegherea persoanelor cu risc sporit TB
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COVID-19
Pe 31 decembrie 2019, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) a fost informată despre cazuri de
pneumonie de etiologie necunoscută în orașul
Wuhan, China. Autoritățile chineze au stabilit
agentul patogen ca fiind un nou tip de coronavirus,
maladia fiind denumită ulterior de OMS - COVID-19.
Pe 26 februarie 2020, autoritățile Republicii Moldova
încep testarea la COVID-19. În anul 2020, conform
datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, au fost efectuate peste 500 de mii de teste
de laborator, dintre care 29,5% au fost pozitive.
Pe 17 martie 2020, în Republica Moldova a fost
declarată stare de urgență din cauza răspândirii
noului tip de coronavirus.
Fundația Soros Moldova, imediat, a alocat un prim
fond în sumă de 100 de mii de dolari pentru acțiuni
de urgență de susținere a sistemului medical din
Republica Moldova. „Fundația Soros Moldova din
1992 susține țara noastră, inclusiv în cele mai dificile
clipe. Am fost aproape și în anii 90, și după criza
financiară globală de acum 10 ani. Astăzi, când
Moldova este amenințată de o criză fără precedent,
Fundația va folosi orice oportunitate să contribuie la
lupta cu noul tip de coronavirus. Cei 100 de mii de
dolari pe care îi alocăm acum sunt doar primul pas al
efortului nostru de combatere a COVID-19, noi vom
depune toate eforturile și vom susține în continuare

Republica Moldova”, a declarat pe 27 martie 2020
Petru Culeac, directorul executiv al Fundației.
Din primul fond de urgență, pentru sistemul medical,
cel de asistență socială, pentru polițiști și angajații
sistemului penitenciar, au fost achiziționate și donate
în aceeași primăvară: 175 de mii de perechi de
mănuși, 26 de mii de măști de protecție, 10 mii de
măști cu respirator (N95), 500 de costume de
protecție, 2600 de litri de soluție dezinfectantă,
șervețele dezinfectante, săpun și 24 de dispozitive de
dezinfectare.
În etapa a doua de reacție în contextul COVID-19
Fundația Soros Moldova a recepționat resurse
financiare suplimentare în cadrul Fondului de
Rezervă pentru combaterea COVID-19, alocat de
Fundațiile pentru Societate Deschisă (OSF), prin
Programul Eurasia, pentru susținerea Republicii
Moldova în combaterea răspândirii coronavirusului
de tip nou (COVID-19), în valoare de 150 de mii de
dolari.

Monitorizarea și reacția la încălcările
drepturilor omului în sistemul penitenciar din
Republica Moldova, în contextul COVID-19.
Fundația Soros Moldova și Promo-LEX au lansat
elaborarea Procedurilor Standard de Operare pentru
sistemului penitenciar, în contextul COVID-19, dar și a

altor urgențe de sănătate similare. În acest sens a
fost elaborată metodologia de monitorizare și
elaborat Raportul de monitorizare: Gestionarea
pandemiei de COVID-19 în sistemul administrației
penitenciare. Raportul include 14 recomandări
specifice adresate Guvernului Republicii Moldova,
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
(MSMPS), Ministerului Justiției (MJ) și Administrației
Naționale a Penitenciarelor (ANP). La fel, echipa de
lucru a elaborată draft-ul unei note informative cu
privire la decarcerare, care a inclus analiza
standardelor
organizațiilor
internaționale
în
domeniul decarcerării și măsurilor alternative și
analiza politicilor publice cu privire la decarcerare în
Republica Moldova.
În acest context, în iulie-septembrie 2020 ANP a
emis 3 acte normative, menite să prevină și să
combată răspândirea virusului COVID-19 în sistemul
penitenciar. La fel, au fost realizate ajustări la mai
multe proceduri și acte normative interne, inclusiv în
baza recomandărilor Promo-LEX.
Promo-LEX a realizat 5 vizite de monitorizare în
penitenciarele nr.16 și nr.13 cu privire la
implementarea măsurilor de prevenire a pandemiei
COVID-19. Au fost recepționate 33 de petiții din
partea persoanelor aflate în detenție. În majoritatea
cazurilor, se invocau condiții proaste de detenție,
inclusiv în contextul COVID-19. Avocații Promo-LEX
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au răspuns tuturor petiționarilor. În 5 cazuri au fost
oferite consultații. La fel, Promo-LEX a publicat două
apeluri: cu privire la necesitatea implementării
măsurilor suplimentare în contextul prevenirii
răspândirii noului tip de coronavirus și apelul cu
privire la continuarea examinării unor categorii de
cauze de către Judecătoria Chișinău și Curtea de
Apel Chișinău.
Promo-LEX a fost inclusă în grupul de lucru care va
lucra la compartimentul sistemului penitenciar din
cadrul documentului de politică publică a
Ministerului Justiției. Reprezentanții asociației
Promov-LEX , împreună cu Organizația Mondială
Împotriva Torturii a depus la Comitetul ONU
împotriva Torturii un Raport Alternativ cu privire la
drepturile persoanelor aflate în detenție și a
victimelor violență în familie.

Sprijinirea Centrului de Criză
pentru Drepturile Omului
Centrul de criză al Institutului pentru Drepturile
Omului din Moldova (IDOM), susținut de Fundația
Soros Moldova, recepționează apeluri de la persoane,
ale căror drepturi au fost încălcate în contextul
pandemiei COVID-19. Până 31 decembrie 2020, au
fost consultați 463 de beneficiari, dintre care 446 –
prin telefon, 17 – prin poșta electronică. 453 de
beneficiari erau persoane fizice, 10 – persoane
juridice.
IDOM a contribuit și la creșterea respectării
drepturilor omului în cadrul instituțiilor psihiatrice,
centrelor de plasament temporar pentru persoane cu
dizabilități și izolatoarele de detenție provizorie din

Republica Moldova. Experții au efectual vizite de
monitorizare în 6 izolatoare de detenție provizorie din
Cahul, Cimișlia, Orhei, Chișinău, Florești; au
identificat deficiențe în respectarea drepturilor
persoanelor aflate în custodie, condiționată de
situația excepțională. La fel, au fost efectuate 7 vizite
de monitorizare în 5 instituții rezidențiale și 2 instituții
psihiatrice. IDOM a oferit consultații legale pentru
267 de persoane din cadrul acestor instituții (atât
beneficiari, cât și angajați). La fel, IDOM a preluat 5
cazuri pentru litigare strategică:
Primul caz se referă la copilul testat pozitiv la
COVID-19, care nu a beneficiat de medicamente
compensate. Cel de al doilea caz se referă la refuzul
acordării asistenței medicale la Spitalul Raional Orhei
unei persoane suspecte la COVID-19, din cauză că
aceasta ar suferi de o maladie psihică. Al treilea caz
se referă la decizia din 15 august 2020 a Comisiei
Excepționale de Sănătate Publică privind reluarea
procesului educațional exclusiv în cadrul grădinițelor
private, activitatea celor de stat fiind interzisă. Al
patrulea caz se referă la faptul, că în cadrul
sistemului administrației penitenciare a fost institut
regimului special, prin care Ministerul Justiției a
Republicii Moldova a ordonat suspendarea vizitelor și
întrevederilor în cadrul instituțiilor penitenciare. Al
cincilea caz se referă la decesul în condiții suspecte a
unei persoane internate în Spitalul raional Criuleni,
din cauza complicațiilor, cauzate de COVID-19.
În ianuarie 2021 IDOM a publicat Raportului privind
monitorizarea respectării drepturilor omului în
Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19.
Raportul vizează unele aspecte privind respectarea
drepturilor
omului
constatate
în
perioada
iunie-noiembrie 2020 în contextul pandemiei

COVID-19 în Republica Moldova. La fel, IDOM a inițiat
discuții cu OSCE și OHCHR privind situația drepturilor
omului în contextul pandemiei COVID-19, în special
din cadrul izolatoarelor de detenție provizorie,
instituțiile psihiatrice și Centrele de Plasament
Temporar pentru Persoane cu Dizabilități.

Informarea publicului despre prevederile
actelor normative în contextul pandemiei
Biroul de avocați „ACI Partners” a monitorizat
activitățile organelor de administrare publică
centrale și locale, precum și a surselor mass-media
pentru colectarea informațiilor aferente pandemiei
COVID–19. În plus, avocații au analizat prevederile
actelor normative emise de autoritățile publice în
contextul pandemiei COVID–19. În rezultat, specialiștii
au 36 materiale informative în limbile română și rusă,
prin care au fost „traduse” într-un limbaj simplu și
accesibil actele normative emise de autoritățile
publice în contextul pandemiei COVID–19. Materiale
informative au fost publicate în rețele de socializare.

Suportul Educației în contextul COVID-19
Din cauza declanșării pandemiei autoritățile au închis
instituțiile educaționale și au trecut procesul de
învățare-predare în spațiul virtual, iar comunitatea
educațională, în mare parte, a fost nepregătită să
facă față noilor provocări.
Fundația Soros Moldova a angajat un expert național
pentru analiza problemelor cauzate de trecerea
sistemului educațional la modalitatea de învățare la
distanță și trecerea în revistă a experiențelor
internaționale. Un alt subiect la fel de important a
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vizat spectrul de probleme privind siguranța și
securitatea online a elevilor în procesul educațional
desfășurat la distanță. Ambele studii de politici au
fost prezentate în cadrul unor evenimente publice,
organizate de comunitatea COMpEC și difuzate în
baza platformei Privesc.eu, fiecare în parte fiind
urmărite în direct de aproximativ 2500 de persoane și
accesate ulterior de peste 20 de mii de persoane.
Pandemia a schimbat și mai continuă să schimbe
sistemul educațional. Fiind nevoit să facă față
restricțiilor impuse de criza sanitară, sistemul de
învățământ a fost forțat să treacă de la metodele
tradiționale de predare-învățare și de management
educațional la cele noi, bazate pe utilizarea
mijloacelor IT. În ansamblu, condițiile de criză
sanitară au impus schimbarea modului de gândire,
acțiune și comportament nu doar al cadrelor
didactice, al elevilor și părinților, dar și al celora care
conduc instituțiile școlare și care guvernează întregul
sistem de învățământ.
Fundația a susținut Centrul Național pentru Inovații
Digitale „Clasa Viitorului” care va promova bunele
practici de transformare digitală în instituțiile de
învățământ general din Republica Moldova. În cadrul
proiectului au fost identificat 25 de Ambasadori
Digitali în Educație care își vor împărtăși experiența în
utilizarea instrumentelor digitale în procesul de
predare-învățare-evaluare. De asemenea, sunt create
și consolidate câteva comunități specializate pentru
profesori (fizică, chimie, biologie, informatică,
matematică, geografie și limba engleză). În cadrul
acestor comunități profesorii vor face schimb de
experiențe, vor discuta lecțiile învățate pentru a-și
îmbunătăți performanța profesională.

În acest context, Fundația a reușit să reactiveze și
mobilizeze comunitatea donatorilor interesați în
sprijinirea domeniului educației și deja la 1 aprilie
2020 a organizat, împreună cu MECC, o întrunire a
donatorilor activi în domeniul educației pentru a
identifica necesitățile dictate de trecerea la
învățământul la distanță și la formularea unui
răspuns concordat la dificultățile cu care s-a
confruntat sistemul educațional și, în special,
instituțiile școlare, cadrele didactice, elevii și părinții.
Drept răspuns imediat, o parte din resurse au fost
redirecționate pentru procurarea a 20 de laptop-uri,
care au fost donate instituțiilor școlare, în care
profesorii duceau lipsă de echipamentul necesar
pentru organizarea lecțiilor la distanță. Prin
intermediul acestor cadre didactice, care au
beneficiat de echipamentul necesar, peste 5600 de
elevi au obținut acces la lecțiile predate de acestea.
Deoarece exista o necesitate de a identifica o soluție
de alternativă imediată pentru organizarea
procesului de predare-învățare, Fundația a sprijinit
inițiativa Direcției Educație, Tineret și Sport a
Primăriei Chișinău de creare a bibliotecii digitale
www.educatieonline.md.

Monitorizarea autorităților și suport economic
În contextul pandemiei, Republica Moldova a obținut
asistență externă din partea mai multor Instituții
financiare internaționale. La moment, nu există o
claritate cu privire la volumul și destinația acestor
fonduri. Institutul pentru Inițiative Strategice, cu
susținerea Fundației, și-a propus să dezvolte
capacitățile societății civile și a jurnaliștilor de
investigație de monitorizare a utilizării fondurilor
acordate de instituțiile financiare internaționale.

Institutul pentru Inițiative Strategice va colabora cu
organizații din societatea civilă din Ucraina,
Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan pentru analiza
transparenței utilizării fondurilor externe primite
pentru contracararea efectelor crizei COVID-19.
Proiectul presupune dezvoltarea capacităților mass
media care realizează investigații jurnalistice în
domeniul
monitorizării
asistenței
financiare,
promovarea înțelegerii generale a contribuțiilor și
ajutoarelor acordate Republicii Moldova din partea
partenerilor externi și sporirea transparenței
instituțiilor publice de a valorifica resursele primite
de la instituțiile financiare internaționale.
Cu suportul Fundației, Asociația pentru Democrație
Participativă (ADEPT) a monitorizat acțiunile
autorităților implicate în gestionarea stării de
urgență și a crizei provocate de pandemie.
Rezultatele monitorizării au fost colectate și
publicate pe portalul www.alegeri.md. Proiectul a
contribuit la informarea obiectivă, corectă și
imparțială a populației despre evoluția pandemiei,
riscurile infecției, rata de îmbolnăviri, gradul de
intervenție al autorităților, măsurile de protecție,
deciziile adoptate, impactul pandemiei etc. Experții
au analizat legislația națională privind regimul stării
de urgență și a situațiilor excepționale și cea
internațională,
pentru
analiză
comparativă.
Concluziile și observațiile au fost prezentate în
Raportul privind monitorizarea crizei COVID-19 în
Republica Moldova, fiind propuse mai multe
recomandări privind îmbunătățirea cadrului legal,
pregătirea sistemului de sănătate pentru răspuns
rapid și complex la infecții transmisibile, privind
comunicarea cu populația.
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Criza pandemică și-a extins efectele cu mult peste
limitele sistemului sanitar, afectând considerabil
economia națională a Republicii Moldova. 98,6%
dintre companiile din Republica Moldova sunt
Întreprinderi Mici și Mijlocii. Acestea angajează 60%
din forța de muncă din economie și generează 40%
din veniturile totale. Restricțiile și impactul COVID-19
au afectat în principal IMM-le din domeniul HORECA,
turism, industria frumuseții, comerțul cu amănuntul
și centre sportive. Din aceste considerente, Fundația
Soros Moldova a stabilit un parteneriat cu
Organizația de Creditare Nebancară Microinvest SRL
pentru a contribui la recuperarea economică a
afacerilor afectate de COVID-19. Microinvest a
elaborat un produs financiar nou pentru susținerea
Întreprinderilor Mici și Mijlocii care au avut de suferit
din cauza pandemiei. Astfel, circa 100 de agenți
economici vor avea oportunitatea să acceseze
împrumuturi cu o porțiune de grant. Dobânda pentru
primele 6 luni va fi acoperită de Fundația Soros
Moldova.

Susținerea presei
Imediat după anunțarea stării de urgență în
Republica Moldova, Fundația a alocat resurse
financiare pentru a răspunde unor sarcini urgente
legate de situația în cauză. Epidemia de coronavirus
a fost însoțită de o proliferare a miturilor și
dezinformațiilor,
așa
numita
„infodemie”.
Departamentul Mass-media a susținut în regim de
urgență mai multe media de informare pentru a
asigura apariția unei serii de publicații cu tema
prevederilor
de
urmat
și
consecințelor
social-economice ale stării de urgență instituită în
Republica Moldova.

Au fost sprijinite platformele media on-line Oameni
și kilometri, Moldova.org, Mold-street, NewsMaker,
Sic, Logos-Press, selectate printr-o procedură de
evaluare obiectivă, fiind prioritizate aspecte precum
informarea cetățenilor și agenților economici despre
prevederile, restricțiile și obligațiunile prevăzute în
actele legislative emise de autorități în legătură cu
criza pandemică, consecințele economice și sociale
în context COVID-19, dar și explorarea unor modele
eficiente de sustenabilitate financiară a instituțiilor
de presă în condițiile adverse ale crizei pandemice.
Platformele menționate au oferit cetățenilor
materiale media de calitate, inclusiv articole,
interviuri, reportaje sociale, materiale din domeniul
fact-cheking, longread-uri, interviuri etc., cu
utilizarea elementelor de multimedia, menite să
ajute consumatorul în cazul unor subiecte complexe,
analitice, cu pronunțate elemente de investigație.
În cadrul campaniei de informare privind
consecințele economice, juridice și sociale ale
pandemiei COVID-19 și stării de urgență Revista
economică Logos-Press a publicat în limba rusă 36
materiale jurnalistice de informare, cu caracter
explicativ (articole de analiză, comentarii, interviuri,
sinteze privitor la prevederile, responsabilitățile,
obligațiunile, riscurile și consecințele în legătură cu
starea de urgență în Republica Moldova). Alte 12
materiale de informare, cu caracter preponderant
economic
și
care
au
abordat
situația
social-economică a cetățenilor și agenților economici
în context COVID-19, au fost publicate cu sprijinul
fundației pe platforma online Mold-Street.
Publicația online NewsMaker.md a realizat două
proiecte editoriale speciale în română și rusă pe două
teme de interes major în cadrul campaniei de

informare
privind
consecințele
crizei
pandemice:COVID-19: „Ucigașii invizibili: Ce ne face
vulnerabili
în
fața
coronavirusului„
și
„Coronabusinessul. Cum fac față crizei antreprenorii
din Moldova”, iar pe platforma online Oameni și
Kilometri au apărut patru reportaje complexe privind
consecințele sociale ale crizei pandemice COVID19.
Cel mai citit reportaj s-a numit „Dacă nu mă trezesc
mâine”, un material despre anxietatea, frica,
atacurile de panică, depresia, epuizarea profesională
și stresul post-traumatic pe termen lung cauzate de
pandemie. Datorită sprijinului Fundației Soros
Moldova, platforma SIC.md a inaugurat o rubrică
dedicată problematicii crizei pandemice cu titlul
„Asta-I situația”, în care publică podcasturi pentru a
oferi explicații și date care să ajute cetățenii să
înțeleagă care sunt datele reale ale problemei și să
nu se lase antrenați de fluxul de dezinformare.
Totodată, autorii rubricii își propun să contribuie la
demontarea directă a miturilor și falsurilor și să
combată „infodemia”.
Fundația a ținut cont de faptul că în condițiile crizei
pandemice instituțiile media se confruntă cu
probleme financiare acute ținând cont de reducerea
semnificativă a fondurilor pentru publicitate ai
agenților economici intrați și ei în dificultate
financiară. Pentru a răspunde acestor provocări, am
susținut instituțiile mass-media pentru a consolida
legătura acestora cu audiența care a crescut
numeric și mai mult în această perioadă de interes
acut pentru informație obiectivă și relevantă; a lărgi
impactul și influența lor în calitate de actori
importanți în societatea civilă și câini de pază ai
democrației; a implementa noi modele de business
pentru a se putea adapta circumstanțelor
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economice și de altă natură în continuă schimbare.
Instituțiile media care au primit granturi
(Mold-street, Oameni și kilometri, Moldova.org) au
fost selectate în baza unei evaluări complexe și
minuțioase a domeniului. Anumite etape ale primelor
proiecte de acest fel s-au încheiat în 2020, altele se
vor derula și pe parcursul anului 2021. Susținerea
eforturilor instituțiilor de presă, care sunt importante
pentru audiență pentru că oferă informarea credibilă
privitor la criza pandemică și răspunsului dat de
autorități de evitare a reducerii staﬀ-ului sau chiar
colapsuri financiare, va fi și pe viitor în vizorul
Fundației Soros Moldova.

Suport pentru procurarea echipamentelor de
protecție individuală, necesare angajaților
organizațiilor societății civile

Finanțare pentru Campania de colectare a
fondurilor pentru susținerea răspunsului la
epidemia COVID-19 „Împreună pentru Voi”
Fundația a oferit un grant pentru susținerea
campaniei de colectare de fonduri inițiată de un grup
de voluntari și activiști civici și Asociația Moldova AID,
pentru procurare de echipamente de protecție
necesare personalului medical, de asistență socială,
din instituțiile de aplicare a legii.
Din resursele alocate de Fundație au
achiziționate:
● 144200 de mănuși de unică folosință
● 30250 de măști chirurgicale
● 9114 de respiratoare
● 500 de costume de protecție
● 800 de litri de dezinfectant pentru mâini
● 3000 de litri săpun lichid

Infecțioase Toma Ciorba, IMSP Spitalul Clinic
Republican Timofei Mosneaga, Ministerul Sănătății
Muncii și Protecției Sociale (prin depozitul
SanFarmPrim), Spitalul Raional Cahul, Centrul
Național
de
Asistență
Medicală
Urgentă
Prespitalicească,
Administrația
Națională
a
Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției și
structurile teritoriale ale acestuia, Centrul pentru
persoane cu dizabilități Brînzeni (prin intermediul
AREAP Edineț), Centrul pentru persoane cu
dizabilități din Cocieri (prin intermediul AO
„Social-Asist”) și încă 37 ONG-uri.

fost

Printre beneficiarii acestor bunuri sunt angajații:
IMSP Institutul Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Boli

Fundația Soros Moldova a oferit suport pentru
procurarea materialelor de protecție individuale (EPI)
angajaților organizațiilor societății civile pentru
asigurarea accesului populațiilor vulnerabile la
serviciile necesare. În perioada dificilă cauzată de
pandemia cu COVID-19, organizațiile societății civile
au fost tot mai mult solicitate de grupurile
vulnerabile pe care le susțin, pentru a le oferi suport,
în condițiile în care unele instituții sau servicii ale
statului și-au sistat activitatea pe perioada stării de
urgență și/sau regimului de carantină cauzat de
COVID-19. Totodată, unele organizații ale societății
civile au fost și sunt în continuare implicate și în
activități de monitorizare a respectării drepturilor
omului în instituțiile rezidențiale, de sănătate,
penitenciare, unde sunt expuși contactului fizic cu
persoane care fac parte din categoria de risc.

granturilor oferite Asociației Keystone Moldova și
Asociației Naționale de Tratament Paliativ.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
● 54 de organizații ale societății civile au beneficiat
de echipamente individuale de protecție pentru
angajații și voluntarii care acordă asistență și servicii
persoanelor din grupuri vulnerabile pentru o
perioadă de circa două luni
● peste 800 de angajați au fost protejați și au avut
posibilitate să continue asistența și suportul necesar
pentru circa 4700 de persoane din grupurile
vulnerabile din Republica Moldova, în perioada de
pandemie cu respectarea tuturor măsurilor de
protecție și siguranță
● 54250 de măști medicinale, 29300 de mănuși,
1938 de măști N95 și 1742 de litri de dezinfectant au
fost achiziționate și distribuite OSC-lor.
În cadrul proiectului, Keystone Moldova a cooperat
cu două Alianțe din Moldova: Alianța Organizațiilor
pentru Persoane cu Dizabilități din Moldova (AOPD)
și Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției
Copilului și Familiei. Ambele alianțe au fost implicate
în procesul de distribuire al echipamentelor
individuale de protecție către organizațiile societății
civile care sunt membre ale acestora. Prin această
implicare, timpul de distribuire și resursele umane
implicate în perfectarea documentației de predare a
bunurilor a fost împărțit între 3 organizații, ceea ce a
permis ca toate bunurile să fie distribuite într-o
perioadă mai scurtă de timp, decât ar fi fost doar
implicarea Asociației Keystone Moldova.

Fundația a oferit resurse financiare prin intermediul
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Finanțare pentru procurare de echipamente
medicale
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al
Republicii Moldova a expediat Fundației o solicitare de
oferire a suportului necesar pentru prevenirea și
controlul virusului COVID-19, inclusiv lista de
necesități.
Urmare a acesteia, în contextul agravării situației
epidemiologice și lipsei acute de echipament medical
salvator de vieți pe piața din Republica Moldova,
Fundația a oferit finanțare Programului Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a efectua o
procurare urgentă internațională de echipamente
medicale pentru a utila secțiile de terapie intensivă și
reanimare aflate sub presiunea fluxului de pacienți în
stare gravă cu COVID-19. Au fost procurate și
distribuite către instituțiile medicale: un ventilator
(aparat
pentru
respirație
artificială),
șapte
concentratoare de oxigen, șapte pulsoximetre, șapte
sisteme de monitorizare a pacientului. Aparatele au
fost distribuite instituțiilor medicale conform
indicațiilor MSMPS.

Studiul privind modul de constituire,
executare și rolul fondului de rezervă al
asigurării obligatorii de asistență medicale
în contextul pandemiei de COVID-19
În cadrul Studiului Constituirea și executarea Fondului
de rezervă și Fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală în perioada 2009-2020 și rolul
Fondului de rezervă în contextul pandemiei de COVID 19 au fost analizate cadrul regulator care

reglementează activitatea Companiei Naționale de
Asigurări în Medicină și constituirea fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM). A
fost analizată și experiența a 3 țări din Uniunea
Europeană cu sistem de AOAM similar Republicii
Moldova.
Utilitatea unui fond de rezervă constă în flexibilitatea
pe care o oferă în executarea bugetului anual, în
special pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute
sau urgente. Utilizarea Fondului de rezervă al FAOAM
nu poate fi explicată, întotdeauna, prin situații
neprevăzute, precum ar trebui să fie, conceptual,
pentru un fond de rezervă. În perioada analizată, cu
referință la destinația cheltuielilor din fondul de
rezervă se poate afirma că, resursele fondului de
rezervă au fost utilizate de cel mai dese ori pentru
„compensarea diferenței dintre cheltuielile efective
legate de achitarea serviciilor medicale prestate în
cadrul asistenței medicale spitalicești și contribuțiile
acumulate în fondul de bază” , cu excepția anilor 2009
și 2010 când s-a folosit și pentru tratamentul în
staționar al bolnavilor cu gripă pandemică A(H1N1), cu
toate că, în același an, o parte din cheltuielile legate
de această situație neprevăzută a fost suportată și din
fondul măsurilor de profilaxie, adică pentru procurarea
de medicament antiviral specific, dezinfectanți,
reactivi și consumabile de laborator, mijloace de
protecție individuală.
Una dintre recomandările Studiului este de a stabili un
plafon minim al soldului, care ar juca rolul unei
rezerve, și o obligație legală de a menține acest plafon
minim pentru a asigura stabilitatea financiară și a
diminua riscurile financiare. Aceasta ar contribui la
perceperea corectă din partea societății a tendinței de

acumulare a resurselor în acest sold tranzitoriu,
pentru a asigura stabilitatea financiară, similar
experienței Estoniei.
(http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/235). Această
activitate a fost realizată adițional în contextul
epidemiei COVID-19 în cadrul proiectului Monitorul
Sănătății pentru o bună guvernare în Republica
Moldova.

Studiul privind răspunsul de sănătate publică
al Republicii Moldova la pandemia de COVID-19
Pentru a efectua evaluarea nivelului de pregătire,
alertă și răspuns în domeniul sănătății publice al
Republicii Moldova pentru a identifica, gestiona și
îngriji noile cazuri de COVID-19, prin prisma
recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății
Centrul PAS a contractat doi experți în sănătate
publică pentru analiza hotărârilor Comisiei pentru
Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova și a
hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de
Sănătate Publică a Republici Moldova (CNESP) ca
răspuns al țării la COVID-19. Constatările studiului s-au
bazat pe analiza documentară a deciziilor adoptate de
către CSE și CNESP și a corespunderii lor cu
recomandările OMS în domeniu.
Concluziile Studiului constată că Republica Moldova a
asigurat, în general, preluarea recomandărilor OMS,
transpunându-le în acte normative și alte documente
de politici publice, inclusiv în cele două planuri de
pregătire și răspuns la infecția COVID-19. Sistemul de
supraveghere a fost ajustat în vederea conformării
recomandărilor OMS și asigurării informațiilor
necesare pentru a urmări evoluția situației
epidemiologice în țară și a asigura comparabilitatea
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datelor la nivel regional și internațional, precum și
pentru a fundamenta deciziile luate. Capacitățile de
testare de laborator a COVID-19 au fost extinse pentru
a acoperiri cererea în creștere. Măsurile de protecție și
prevenire a infecției COVID-19 în instituțiile de educație
și la locurile de muncă adoptate pe parcursul anului
2020, au fost conforme recomandărilor OMS și au fost
actualizate în consecință.
Totuși s-au constatat și unele lacune în pregătirea și
răspunsul Republicii Moldova la pandemia COVID-19.
Actualizarea și aprobarea unui nou Plan de acțiuni în
vederea implementării Regulamentului Sanitar
Internațional, ar fi putut pune în evidență problemele
existente la nivel național în diferite sectoare și la nivel
intersectorial și responsabiliza mai bine autoritățile
interesate. Aprobarea de măsuri, implementarea sau
punerea lor în aplicare trebuia să fie urmată de
monitorizare și evaluare. Rolul de reglementare al
CNESP s-a redus deseori la aprobarea de măsuri, fără
a specifica mecanismele și responsabilii de punere în
aplicare și sancțiunile aplicabile. Monitorizarea
realizării măsurilor aprobate de către cele două comisii
a fost mai puțin evidentă în hotărârile/deciziile
acestora, iar MSMPS a publicat până la 23 decembrie
2020 un singur raport în care descrie măsurile de
răspuns la COVID-19 în perioada ianuarie-mai 2020,
implementate în domeniul său de responsabilitate.
Digitalizarea parțială a sistemului de supraveghere și
lipsa unui sistem informațional unic în sănătate
comportă riscuri cu privire la calitatea și veridicitatea
datelor. (http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/232).
Această activitate a fost realizată adițional în
contextul epidemiei COVID-19 în cadrul proiectului
Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în
Republica Moldova.

Asigurarea informării corecte și combaterea
dezinformării în pandemia COVID-19
În cadrul Fondului de Rezervă (Phase 2 COVID-19
Response) pentru combaterea COVID-19 alocat de
Fundațiile pentru Societate Deschisă (OSF, Eurasia
Program) pentru susținerea Republicii Moldova în
combaterea răspândirii coronavirusului de tip nou, a
fost finanțat proiectul Centrului PAS „Asigurarea
informării corecte și combaterea dezinformării în
pandemia COVID-19”, care are drept scop să crească
gradul de conștientizare și de înțelegere de către
cetățean și societate a răspunsului fiecărui individ,
comunitate și autorități ale statului la pandemia de
COVID-19 în Republica Moldova.
Printre
prioritățile
echipei
proiectului
sunt
îmbunătățirea comunicării privind COVID și
combaterea comportamentului neconform al
populației generale, comunităților, organizațiilor,
contribuirea la informarea corectă din surse sigure,
respectarea măsurilor de protecție legate de virusul
SARS-CoV-2, prevenirea și combaterea dezinformări
despre COVID-19, precum și prevenirea și
deconspirarea acțiunilor politicienilor care doresc să
promoveze interese de partid sau geopolitice
folosindu-se de pandemia de coronavirus de tip nou,
care distorsionează recomandările Organizației
Mondiale a Sănătății în luptă cu pandemia. Această
activitate a fost realizată adițional în contextul
epidemiei COVID-19 în cadrul proiectului Monitorul
Sănătății pentru o bună guvernare în Republica
Moldova.

Fortificarea capacităților resurselor umane în
urgențe de sănătate publică în contextul
pandemiei de COVID-19
Fundația a oferit suport Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru a
ajusta programul de instruire a personalului medical
prin elaborarea și includerea în programul de studii a
cursului Urgențe de sănătate publică, adaptat în
contextul pandemiei de COVID-19. USMF va elabora
un curs de instruire în Urgențe de Sănătate Publică
(USP), care va include 3 programe de studii: pentru
studenții anilor V și VI; pentru medicii rezidenți din
anul I; medici practicieni implicați în gestionarea
situațiilor de urgență. Astfel, vor fi îmbunătățite
considerabil cunoștințele teoretice și practice, prin
formarea de noi specialiști în acest domeniu, care vor
face față situațiilor de urgență, în baza unui nou
program de studii universitare și postuniversitare.
Predarea cursului va fi bazată pe abordare
interdisciplinară, unde vor participa specialiștii din
domeniul epidemiologiei, igienei, microbiologiei,
bolilor infecțioase, inclusiv clinicieni implicați în
tratamentul patologiilor infecțioase cu potențial de
răspândire pandemică. O parte a resurselor va fi
utilizată pentru dotarea sălilor de studii cu tehnică
digitală, echipament necesar. Implementarea
acestor activități va duce la reducerea riscului de
răspândire a maladiilor cu potențial sporit de
infectare pe termen lung prin aplicarea precoce și
eficientă a măsurilor de prevenire și control în
Republica Moldova.
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Fortificarea competențelor profesionale a
viitorilor asistenți medicali în acordarea
serviciilor medicale populației în condiții
epidemiologice cauzate de infecția cu
virusul SARS-CoV-2
Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa
Pacalo” (CEMF) a primit suport de la Fundație pentru
a asigura fortificarea competențelor profesionale a
viitorilor asistenți medicali în acordarea serviciilor
medicale populației în condiții epidemiologice
cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Echipa
proiectului asigură actualizarea curriculară la
unitățile de curs Boli infecțioase cu nursing specific,
Medicina internă cu nursing specific, Pediatrie cu
nursing specific, Anesteziologie și terapie intensivă
cu nursing specific, Bazele reabilitării medicale cu
subiecte care vor fi specifice problemelor de îngrijiri
medicale acordate bolnavilor cu infecția COVID-19. În
cadrul proiectului sunt elaborate instrumentele
curriculare (suport de curs) cu conținuturi vizând
atât acordarea îngrijirilor medicale specializate
pacienților cu infecția COVID-19 de diferită vârstă,
cât și subiecte consacrate reabilitării pacienților care
au suportat infecția COVID-19. Materialele elaborate
vor fi utilizate de cadrele didactice și elevii din toate
cinci colegii de medicină din țară pentru
îmbunătățirea calității formării competențelor
profesionale la viitorii asistenți medicali și fortificarea
serviciilor medicale acordate populației.

Evaluarea Procesului de Organizare și
Coordonare a Serviciilor de Sănătate din
Republica Moldova în condițiile epidemiei
COVID-19
Fundația a oferit un grant asociației Școala Națională
de Management în Sănătate Publică pentru a evalua
procesul de organizare și colaborare a diferitor servicii
ale sistemului sănătății din Republica Moldova în
gestionarea răspunsului la epidemia COVID-19. Prin
analiza realizată va fi identificată legătura logică dintre
acțiuni, cauze și efecte înregistrate în perioada
epidemiei COVID-19 în sistemul sănătății din Republica
Moldova, identificarea neconformităților și măsurilor
insuficiente, precum și propunerea unor soluții urgente,
pentru a preveni agravarea unor neregularități sau
repetarea acestora, în cazul unei următoare probabile
stări de criză. Scopul final al analizei este de a propune
măsuri ce ar fortifica colaborarea intrasectorială a
diferitor actori/servicii din sistemul sănătății la nivel
teritorial și central, prin identificarea unor instrumente
eficiente de consolidare a capacităților sistemului de
sănătate pentru generarea unui răspuns eficient la
necesitățile populației, atât pe timp de criză, cât și
după aceasta. Vor fi elucidate lacunele și
neconformitățile în organizarea și managementul
serviciilor de sănătate în contextul epidemiei COVID-19
în Republica Moldova, pentru formularea unor
recomandări ce vor contribui la îmbunătățirea
gestionării situațiilor de criză pe viitor, din partea
tuturor serviciilor sistemului de sănătate (sănătate
publică, asistență medicală primară și spitalicească,
serviciul de asistență urgentă prespitalicească) și
creșterea eficacității și consecvenței acțiunilor
întreprinse prin o abordare integrată la nivel de sistem
de sănătate. Cercetarea va fi finalizată în primul
trimestru al anului 2021 și va fi prezentată public.

Acces echitabil la servicii de sănătate al
grupurilor vulnerabile și dezavantajate în
contextul COVID-19
Fundația a oferit finanțare Asociației Keystone
Moldova pentru promovarea accesului echitabil la
servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu
dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice,
persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei
paliativi în condițiile pandemiei COVID-19.
Este în proces de realizare o cercetare sociologică cu
privire la accesul la servicii de sănătate esențiale,
inclusiv servicii pentru COVID, a persoanelor cu
dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice,
persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei
paliativi comparativ cu populația generală din
Republica Moldova. Ulterior, urmează a fi dezvoltată
și implementată o platformă comună de pledoarie
bazată pe dovezi, în baza constatărilor și
recomandărilor cercetării sociologice, pentru a
promova accesul echitabil la serviciile de sănătate
esențiale și servicii pentru COVID-19 a persoanelor
vulnerabile.
Pandemia
COVID-19
a
afectat
considerabil accesul la servicii de sănătate, agravând
și mai mult problema accesului la servicii. Studii și
analize comprehensive care să demonstreze care a
fost impactul asupra accesului la servicii de sănătate
asupra grupurilor vulnerabile în contextul COVID nu
au fost identificate de autorii proiectului. Totodată, în
contextul necesității formulării unor noi documente
de politici de sănătate, dezvoltarea acestora bazată
pe dovezi este imperios necesară, iar proiectul, prin
intervențiile planificate, vine să sprijine aceste
eforturi cu evidențe, recomandări și acțiuni de
pledoarie.
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Viața unui copil
nu poate fi pusă
pe pauză
Cum pandemia a devenit un pericol pentru
viața copiilor cu boli rare
Acum un an, pandemia de coronavirus a închis
pentru prima dată frontierele Republicii Moldova.
Cineva
și-a
pierdut
serviciul,
altcineva
–
oportunitatea de a călători. Diana Boțan, o locuitoare
din Moldova, a pierdut posibilitatea să cumpere
pentru fiul său, care suferă de o boală rară,
medicamentele care pur și simplu nu există în
Moldova și fără de care copilul nu poate supraviețui.
Cum se descurcă această familie peste un an, cum
Ministerul Sănătății (nu) o ajută să facă rost de
medicamente și să le plătească și de ce în Moldova
este complicat să fii o persoană diagnosticată cu o
maladie rară?

„Companiile farmaceutice vin
doar dacă este rentabil”
Diana Boțan a fost nevoită să lupte pentru viața
fiului său practic din primele zile de la naștere. Când
Sașa avea patru luni, medicul care a efectuat
encefalograma a presupus pentru prima dată că
micuțul suferă de o boală rară – epilepsie mioclonică
infantilă severă, cunoscută și ca sindromul Dravet.
În anul 2012, această boală nu putea fi confirmată în
Moldova. Diana povestește că familia sa a mers mai

întâi la Moscova, apoi, la sugestia medicilor, din
capitala Rusiei – în Italia, pentru a face un test
genetic. Diagnosticul a fost confirmat în clinica
Gemelli din Roma. Sașa avea atunci opt luni.

copilul a fost inclus într-un program de doi ani de
cercetare a unui nou medicament împotriva
epilepsiei care a fost aprobat deja în SUA, dar
continuă să fie testat clinic.

Sindromul Dravet este o formă genetică rară a
epilepsiei, în care copilul este în totalitate dependent
de medicamente. Accesele de epilepsie pot fi
provocate de emoții pozitive și cele negative, o
simplă răceală, sunete bruște, lumină puternică orice factori iritanți. Convulsiile pot fi ținute sub
control doar prin medicamente, iar dacă nu lupți cu
ele – copilul poate deceda.

Însă
Diana
menționează
că
„alegerea
medicamentelor rămâne a fi o ruletă rusească”. Un
singur medicament este insuficient pentru a ține sub
control crizele de epilepsie. Ani în șir, Diana a
cumpărat și a adus cu valizele medicamente din
Italia.

Însă cele mai multe dintre medicamentele necesare
nu erau de găsit în Moldova nici acum șapte ani, nu
există nici astăzi.
„Companiile farmaceutice vin pe piață doar dacă
este rentabil. La noi însă, în toată țara se cunosc
doar șase cazuri de sindrom Dravet. În unul dintre
acestea, o fetiță de șapte ani, a decedat cu vreo
două săptămâni în urmă. Iar Ministerul Sănătății nu
achiziționează centralizat medicamentele necesare”,
precizează Diana.

„Aranjam medicamentele pe fundul valizei”
Drept urmare, începând cu anul 2013, Diana și fiul
său pleca sistematic în Italia după medicamente și
pentru investigații. Parțial, le-a mers: datorită unei
comunități de părinți care au copii cu aceleași
probleme, Diana a reușit s-o găsească pe Charlotte
Dravet, medica care în anul 1978 a descris pentru
prima dată acest sindrom. De atunci, anume ea
stabilește tratamentul pentru Sașa. Datorită ei,
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„Eu
personal
am
cumpărat
medicamente
antiepileptice de la Roma. Acum, el are nevoie de
cinci medicamente. De obicei, cumpăram pentru o
jumătate de an, le aranjam pe fundul valizei și
treceam astfel vama. La Roma, înainte de zbor, nu
ne-au oprit niciodată, și nici la noi. Probabil, pentru
că vedeau copilul în cărucior”, menționează Diana.

„M-am adresat pentru prima dată la Ministerul
Sănătății în anul 2015. Pentru că până la 18 ani, copiii
au dreptul la medicamente și tratament gratuit. La
Ministerul Sănătății nu mai este o noutate că există un
asemenea caz. Dar de fiecare dată, când este un
ministru nou, trebuie să explic totul din nou”,
precizează Diana.

prezidențială a transmis o parte din medicamentele
necesare prin intermediul Ambasadei Moldovei la
Roma. În luna iunie 2020, Ministerul Sănătății i-a
transmis Dianei o scrisoare care trebuia să-i permită să
aducă medicamente în țară în mod oficial. Până nu de
mult, ea nu a putut beneficia de aceasta din cauza
hotarelor care încă erau închise.

Uneori, ea cheltuia câte 240-260 mii de lei anual
pentru medicamente. Până acum, Ministerul
Sănătății din Moldova propunea în schimbul
medicamentelor doar compensarea cheltuielilor
pentru tratament. Pentru aceasta, în fiecare an, ea
trebuie să întocmească un dosar care este examinat
de o comisie specială și aceasta decide, câți bani
este gata să aloce pentru fiecare caz concret.

„Toți sunt ocupați de pandemie”

Diana susține că un an mai târziu, „problema așa și nu
s-a rezolvat” radical. „M-am adresat către Ministerul
Sănătății, dar toți cei de acolo sunt ocupați de
pandemie. Ei nu ne pot aduce medicamente”, afirmă
Diana.

În perioada pandemiei, imperfecțiunea acestui
mecanism a devenit deosebit de evidentă. În luna
martie 2020, în Moldova a fost instituită stare de
urgență din cauza coronavirusului, iar în toată lumea
s-au închis frontierele. Diana a început să scrie la
Ministerul Sănătății. Până în luna mai, i-au rămas
medicamente doar pentru două săptămâni, dar așa și
nu avea un răspuns de la minister.
Anume atunci au intervenit în această situație avocații
de la Promo-LEX, cu susținerea Fundației Soros
Moldova. Apărătorii drepturilor omului s-au adresat cu
o scrisoare către președintele de atunci Igor Dodon,
prim-ministru, ministrul sănătății, procurorul general.
Astfel, cazul lui Sașa Boțan a ajuns și la deputați: la
audierile din parlament, ministra de atunci Viorica
Dumbrăveanu, la audieri, a fost întrebată direct despre
modul în care ministerul gestionează această situație.
Dumbrăveanu a recunoscut că problema există și că
nu numai un copil s-a confruntat cu aceasta.
Datorită intervenției din partea apărătorilor drepturilor
omului, Diana a reușit să obțină în anul 2020
compensarea
completă
a
costurilor
pentru
medicamentele pe care le-a procurat un an mai
devreme – peste 2800 de euro. Administrația

„Ne forțează să aducem medicamente prin
contrabandă”
Pe parcursul ultimului an, medicamentele ajungeau la
Sașa prin colete. „În timpul pandemiei, prietenii mei,
colegii de clasă care trăiesc peste hotare cumpărau și
ne transmiteau medicamentele prin microbuze sau le
aduceau când reveneau acasă. Se întâmpla că le
ascundeau în bagaje, ca să nu apară conflicte. Reiese
că pentru a-mi asigura copilul cu medicamente, sunt
forțată să le aduc prin contrabandă”, povestește
Diana.
Numai în anul 2020, ea a cheltuit 1600 de euro pentru
medicamente. Această sumă a fost relativ „mică”
datorită ajutorului gratuit din partea foștilor
conaționali.
„Ne-au transmis câteva cutii cu medicamentul
Buccolam. Acesta costă 135 de euro pentru patru
doze. Ne-au ajutat familiile care știu ce înseamnă asta,
concetățenii noștri care au copii ca al nostru. Ei luau

Diana și fiul ei, Alexandru
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din ceea ce aveau în plus și ne transmiteau nouă.
Acolo, ei primesc gratuit aceste medicamente”, ne mai
spune Diana.

cetățeni moldoveni din Italia, primește gratuit
medicamentul Epideolex bazat pe canabinoide. O fiolă
costă aproape 1400 de euro.

Ea susține că Buccolam este necesar pentru
ameliorarea acceselor acute. Și acesta ar putea fi
necesar în cantități foarte mari. „De exemplu, într-o
săptămână, patru zile la rând, dimineața, copilul avea
accese prin somn. Fiecare dintre aceste crize erau
stopate cu Buccolam. Iată, reiese că într-o săptămână
am cheltuit medicamente în valoare de 135 de euro. Iar
eu nu pot să știu cu exactitate, câte accese vor fi timp
de o lună”, mărturisește Diana.

„În țările UE, în cazul unor astfel de maladii rare, totul
se oferă gratuit. În Letonia, de exemplu, timp
îndelungat a fost un singur caz de sindrom Dravet. Și
statul achiziționa pentru acest copil medicamente
pentru un an, gratuit, în baza deciziei comisiei. [...] La
noi, reiese că „rezolvă singur, cum vrei”. Și la sfârșitul
fiecărui an, eu scriu cerere la Ministerul Sănătății și rog
să-mi fie returnate cheltuielile, ca în anul următor să
pot să găsesc și să cumpăr singură medicamentele”,
ne destăinuiește Diana.

Abia în luna aprilie, ea și fiul său au reușit pentru prima
dată în ultimul an să plece în Italia pentru investigații
și pentru medicamente. Ea încă nu poate conta decât
pe compensații de la Ministerul Sănătății.
„În cazul copilului meu, noi nu alegem medicamentele
care sunt mai scumpe. Am testat diferite
medicamente, unele nu ne mai ajutau deja. Aceasta se
schimbă mereu: e nevoie de un mix de medicamente
care „mai știi, poate ajută”. La cei opt ani ai băiatului,
noi am exclus deja câteva medicamente care erau
ineficiente și nu vom mai reveni la ele”, precizează
Diana.

„În șase ani nu s-a schimbat nimic”
Diana mai spune că în Italia s-au format comunități
întregi de părinți cu copii care suferă de sindromul
Dravet. Printre aceștia sunt și emigranți din Moldova:
„Părinții au plecat și nu au de gând să revină doar
pentru că acolo, copilul are acces la tratament
gratuit”. De exemplu, o fetiță de doi ani, fiica unor

Potrivit afirmațiilor sale, „în ultimul an nu s-a schimbat
nimic, așa cum nu s-a schimbat nici în ultimii șase ani”.
Ea spune că este nevoită și acum „să meargă cu mâna
întinsă”.
Diana recunoaște că s-a gândit de mai multe ori să
emigreze. Dar ea crește copilul de una singură și nu
reușește să îmbine emigrarea cu serviciul și cu grijile
pentru fiul său. Din cauza acceselor frecvente, copilul
are nevoie permanentă de îngrijire. Potrivit Dianei,
accesele împiedică dezvoltarea intelectuală: la cei 8
ani și jumătate ai săi, Sașa nu vorbește. „Trebuie să fiu
cu copilul, trebuie să continuu să lucrez. Deocamdată
nu am posibilitatea să plec”, cugetă Diana.

„E prea multă birocrație”
Acesta a fost primul astfel de caz în practica asociației
Promo-LEX. Nicoleta Hriplivîi, apărătoare a drepturilor
omului, menționează că problema propriu-zisă este
una sistemică.

Avocatul precizează că astăzi, Ministerul Sănătății nu
are o bază de date unică despre persoanele
diagnosticate cu maladii rare. Și nici un mecanism clar
de compensare a costului medicamentelor și a
achiziționării acestora nu există. „Problema e că Diana
Boțan a început «să lupte», dar mulți sunt
neputincioși și nu pot obține medicamente. A trebuit
să împingem din urmă, e prea multă birocrație. Dar și
până la pandemie, situația a fost aceeași”, subliniază
apărătorul drepturilor omului.
Potrivit afirmațiilor Nicoletei Hriplivîi, Ministerul
Sănătății ar trebui să elaboreze un pachet complet de
norme ce țin de maladiile rare care deocamdată nu se
tratează în Moldova sau pentru care în țara noastră
nu există medicamente. Însă activitatea grupului de
lucru care se ocupa de această chestiune a fost
stopată din cauza pandemiei. În această situație
critică, ministerul ar trebui să fie mai activ: „Ministerul
Sănătății ar trebui să se miște”, consideră jurista.
„În România, de exemplu, sunt cei care, cu o anumită
maladie, pot trăi și până la 60 de ani, dar la noi, acești
pacienți rareori ajung până la 30 de ani. Totul e pentru
că acolo, statul asigură asistență”, consideră avocata.
Despre agravarea situației privind medicamentele în
perioada pandemiei se menționează și în raportul
Oficiului Avocatului Poporului din Moldova pentru
anul 2021. Oficiul Ombudsmanului consideră că
această situație este o încălcare a drepturilor copiilor
la sănătate.
Părinții sunt nevoiți să caute soluții cu forțele proprii,
pentru a primi medicamentele necesare de peste
hotare. Problema s-a agravat atunci când s-au

73

instituit restricții din cauza pandemiei de coronavirus.
[...] Aceasta a devenit un risc pentru viața copiilor care
depind de medicamentele aduse de peste hotare”, se
menționează în raport.
Ombudsmanii mai subliniază birocratizarea excesivă a
sistemului de acordare a compensațiilor, din care
cauză copiii obțin asistență și medicamente cu
întârziere. Totodată, potrivit raportului, în legislația
moldovenească nici nu există astăzi termenul „boală
rară”.

„Rămâne o prioritate”
În răspunsul oferit de Ministerul Sănătății,
responsabilii au refuzat să precizeze detalii despre un
caz concret, motivând prin protecția datelor
personale ale pacienților. Cei de la minister doar au
confirmat faptul că dosarul lui Alexandru Boțan a fost
examinat.
În răspunsul ministerului e confirmat și faptul că s-a
creat deja un grup de lucru multidisciplinar format din
medici specialiști pe domeniile de competență, care
trebuia să elaboreze Programul Național pe Boli Rare.
Ultima oară, medicii s-au întrunit în ianuarie-februarie
2020. După aceasta, pandemia de coronavirus a
întrerupt activitatea grupului de lucru. În legătură cu
situația pandemică, a fost organizată asigurarea
continuității tratamentului pacienților cu boli rare
aflați în evidență, prin adaptarea la noile condiții.
Deoarece aceste activități au fost efectuate în lunile
ianuarie - februaríe 2020, ulterior, activitatea grupului
de lucru a fost împiedicată de situația epidemiologică
care a tergiversat activitatea subdiviziunilor medicale

În răspunsul ministerului se menționează că
responsabilii pe domeniile de competență au
prezentat în termen listele de medicamente și
dispozitive medicale pentru anul 2021, necesare
pentru asigurarea tratamentelor pacienților cu boli
rare, procurate centralizat. În scrisoarea ministerului
se mai spune că actualmente, Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale asigură diagnosticul și
tratamentul, din contul bugetului de stat, a pacienţilor
diagnosticaţi cu una dintre cele 13 boli rare: maladia
Wilson
Conovalov,
Hemofilia,
Fenilcetonurie,
Insuficienta hipofizară, B - talasemie, Pubertate
precoce, Epidermoliză buloasă, Artrită juvenilă, Diabet
insipid,
Boala
Adison,
Colita
ulceroasă
nespecifică/boala Cron, Hipertensiune pulmonară,
Distrofia musculară Duchenne.
Totodată, ministerul subliniază faptul că specialiștii au
elaborat deja draftul listei Bolilor Rare înregistrate în
Moldova, care se află la etapa definitivării. Aceasta
conține 204 boli. Sindromul Dravet nu se regăsește
acum printre acestea.
„Elaborarea Programului Național pe Boli Rare
indispensabil rămâne o prioritate pentru toți cei
implicați, iar activitatea grupului de lucru va fi reluată
în măsura stabilizării situației epidemiologice”, se mai
menționează în răspunsul ministerului. Totodată,
sursele au precizat că viitorul program prevede crearea
unui sistem unic centralizat de înregistrare/raportare a
cazului de boală rară: medicii vor comunica despre
fiecare caz pe o platformă unică și transparentă.
Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în prezent, 800
de pacienți cu 20 de diagnosticuri diferite sunt la
evidență cu boli rare.

„Întreaga activitate s-a răsturnat”
La sfârșitul lunii aprilie 2021, grupul de lucru care
trebuia să întocmească Programul Național pe Boli
Rare continuă să fie „pe pauză”. Natalia Ușurelu,
doctor în medicină, genetician și colaborator al
Centrului Mamei și Copilului, membră a acestui grup
de lucru, precizează că „întreaga activitate s-a
răsturnat din cauza COVID”.
„Din cauza COVID, prioritățile sunt acum un pic altele.
Dar noi nu uităm nici pentru o secundă de necesitatea
programului pe boli rare”, dă asigurări Ușurelu.
Potrivit afirmațiilor sale, deja de un an, una dintre
sarcinile activității cu pacienții cu boli rare este de a-i
proteja de coronavirus. Ei vin mai rar la medici și obțin
consultații la telefon, iar cine reușește – primește
medicamente în volume mari. Ușurelu a mai remarcat
că nu ministerul este cel care achiziționează
centralizat medicamente pentru toți pacienții.
Ea mai susține că de fiecare direcție este responsabil
un coordonator. Parțial, și de aceștia depinde
soluționarea unor astfel de situații privind
medicamentele.
„Actualmente, eu am câțiva pacienți care nu-și pot
procura medicamente. Și eu am depus cereri în
programele umanitare. Noi obținem aceste
medicamente în mod gratuit de peste hotare.
Ministerul nu creează niciun fel de impedimente în
acest sens, le aducem fără impozite, fără taxe vamale.
Și aceasta este o contribuție”, afirmă Ușurelu, dar nu
exclude că în astfel de situații este posibil și „factorul
uman”.
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Natalia Ușurelu mai dă asigurări că problema privind
achiziția centralizată de medicamente pentru
tratamentul persoanelor cu boli rare a fost deja
abordată la Ministerul Sănătății. Până a fi
suspendată activitatea specialiștilor, aceștia „s-au
împiedicat” de lipsa unui sistem clar de informare a
ministerului. Potrivit afirmațiilor lui Ușurelu, acum
pur și simplu nu există un sistem informațional unic
de evidență a pacienților și a medicamentelor de
care aceștia au nevoie. În fiecare caz aparte, pacienții
și medicii trebuie să întocmească un pachet întreg de
documente și să-l depună la minister.
„Noi am propus să fie creată o platformă online pe
care medicii care au stabilit diagnosticul să
completeze formularele și pacienții să ajungă astfel
în liste. Actualmente, ministerul pur și simplu nu are
informații de la periferie. Și nu e clar, ce cantitate de
anumite medicamente este necesară. Trebuie să fie
creată o platformă online, iar pentru aceasta e
nevoie de finanțe – și pentru elaborare, și pentru
întreținerea acesteia”, precizează Ușurelu.

Charlotte Dravet, medica care
a descris pentru prima dată sindromul

Deocamdată nu se știe, când vor fi inițiate lucrările
de creare a platformei.
Notă. Boală rară se consideră maladia care este
diagnosticată mai rar decât o dată la 2 mii de
persoane. Conform datelor Organizației Mondiale a
Sănătății, astăzi, în lume sunt cunoscute în jur de 6
mii de boli rare: 350 milioane de oameni la nivel
mondial suferă de acestea, 36 milioane dintre
aceștia fiind din țările Uniunii Europene. Circa 70 la
sută din bolile rare sunt genetice și sunt
diagnosticate încă în copilărie.
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Anexe

Declarație de cheltuieli
realizate în anul 2020

Cheltuieli 2020 pe departamante
Declaraţie de cheltuieli
realizate în anul 2020

TOTAL 2020 cheltuieli
(în Dolari SUA)

%

Buna Guvernare

$ 1 081 891.00

25%

Justiție și Drepturile Omului

$ 611 946.00

14%

Media

$ 325 232.00

8%

Sănătate Publică

$ 669 334.00

16%

Fondurile de rezervă COVID

$ 965 989.00

23%

Cheltuieli administrative și alte cheltuieli

$ 613 095.00

14%

TOTAL

$ 4 267 487.00

100%

TOTAL 2020 cheltuieli
(în Dolari SUA)

%

Cheltuieli 2020 pe teme

Fundația
Soros
Moldova

Declaraţie de cheltuieli
realizate în anul 2020
Democratic Practice

$ 780 461.00

18%

Early Childhood & Education

$ 89 147.00

2%

Economic Equity & Justice

$ 646 053.00

15%

Health & Rights

$ 1 067 006.00

25%

Human Rights Movements & Institutions

$ 84 987.00

2%

Information & Digital Rights

$ 229 314.00

5%

Journalism

$ 318 337.00

7%

Justice Reform & Rule of Law

$ 451 380.00

11%

Foundation Administration

$ 600 802.00

14%

TOTAL

$ 4 267 487.00

100%
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Senatul și Juriile specializate
Senatul Fundaţiei Soros Moldova
(la 1 mai 2021)

Juriul Buna Guvernare

Juriul Mass-Media

Ana Mihailov - Președintă
Ian Feldman - Ombudsman
Radu Danii
Dumitru Lazur
Valeriu Prohnițchi
Liliana Busuioc
Alexandru Pelivan

Elena Leșan
Natalia Balta
Sergiu Conovalu
Ana Țibuleac
Doina Nistor
Eugen Burdelnii

Tatiana Puiu
Mariana Tacu
Cristina Mogîldea (Leva)
Alexandru Dorogan

Juriul Sănătate Publică

Juriul Justiție și Drepturile Omului

Svetlana Plămădeală
Valentina Vilc
Viorel Gorceag
Alexandru Voloc

Traian Țurcanu
Denis Arcușa
Viorica Grecu
Aliona Bleah
Mihaela Vidaicu
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Echipa Fundației Soros Moldova
(pe 31 decembrie 2021)

Petru Culeac

Departamentul financiar

Director executiv

Varvara Colibaba
Directoare adjunctă

Dmitri Gudumac

Manager de comunicare

Departamentul Managementul

Departamentul Administrativ

Granturilor și IT
Nicolai Gudima

Elena Vacarciuc

Directoare financiară

Elena Vitiuc
Contabilă șef

Irina Bejenaru

Dumitru Chitoroagă
Manager granturi

Victor Andronic

Administrator reţea

Director al Departamentului Administrativ

Victoria Suruceanu

Asistentă administrativă

Mihai Lungu
Șofer

Contabilă

Liuba Cotorobai

Asistentă financiară

Departamentul Sănătate Publică

Departamentul Justiție și Drepturile Omului

Departamentul Buna Guvernare

Departamentul Mass-media

Liliana Gherman

Victor Munteanu

Natalia Camburian

Victoria Miron

Ana Corețchi

Adrian Bivol

Ana Grecu

Dorin Scobioală

Cristina Vîrlan

Remus Daniel Stanciu

Directoare a Departamentului Sănătate Publică

Vitalie Slobozian

Coordonator de program

Svetlana Hangan
Directoare de proiect

Ala Cojocari

Manager de finanțe și programe

Daniela Leahu

Directoare de proiect

Anastasia Sorocatîi

Coordonatoare de proiect

Ștefan Ivanov

Director al Departamentului Justiție și Drepturile
Omului

Marcel Varmari

Manager Finanțe și Programe

Natalia Marcoci

Coordonatoare de program

Denis Albu

Asistent de proiect

Mihaela Burduja

Directoare a Departamentului Buna Guvernare
Directoare de proiect
Coordonatoare de program
Coordonatoare de program

Directoare a Departamentului Mass-media
Coordonator de program
Manager

Asistent de program

Lucia Ciuperca

Asistentă financiară

Directoare de proiect

Crina Rusnac

Asistentă de proiect

Asistent de proiect

Irina Istrati

Asistentă financiară
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Tabel cu proiectele Justiție și Drepturile Omului susţinute pe parcursul anului 2020

Titlu proiectului

Implementator

Suma

Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului

Proiect operațional

130 525.65 EUR

Libertatea întrunirilor și drepturile conexe în gestionarea pandemiei Covid-19

Asociația Obștească ”Centrul de Politici și Reforme Structurale din
Republica Moldova”

38 500.00 USD

Consolidarea răspunsului eficient al organelor de drept la cazurile de violenţă în familie în
contextul urgenţelor de sănătate publică

Asociația Obștească Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea
Drepturilor Femeii „LA STRADA”

49 990.00 USD

Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a
membrilor ANPM

Asociația Obștească ”Asociația Națională a Para-jurișitilor din Moldova”

70 000 USD

Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile – etapa III

Asociația Obștească ”Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”

120 000 USD

Promovarea Drepturilor Omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană

Asociația Obștească ”Promo-LEX”

70 000 USD

Grupul de experți în domeniul justiției (GEJ)

Asociația Obștească ”Institutul pentru Politici și Reforme Europene”

120 000 USD

Alfabetizarea juridică a populației în contextul pandemiei COVID-19

Întreprinderea Mixtă ”A.C.I. Partners” S.R.L.

30 000 USD

Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul COVID-19

Asociația Obștească ”Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”

49 058 USD

Sporirea gradului de respectare a Drepturilor Omului în instituțiile penitenciare din Republica
Moldova

Asociația Obștească ”Promo-LEX”

100 000 USD

Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturile Omului în
Republica Moldova – etapa III

Asociația Obștească ”Promo-LEX”

50 435 USD

Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturile Omului în
Republica Moldova – etapa IV

Asociația Obștească ”Promo-LEX”

74 680 USD

Inițiativa civică pentru promovarea în perioada pandemică a drepturilor persoanelor angajate

Instituția Privată Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele
Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”

40 000 USD

Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a
membrilor ANPM – etapa II

Asociația Obștească ”Asociația Națională a Para-jurișitilor din Moldova”

47 348 USD
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Tabel cu proiectele Buna Guvernare susţinute pe parcursul anului 2020

Nr.

Titlul proiectului

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Educație
1

Valorificarea oportunităților de implicare efectivă a părinților, comunităților și societății civile în guvernanța educației

Institutul de Politici Publice

45,000

2

Capacitarea actorilor educaționali în vederea creșterii potențialului parteneriatelor
pentru susținerea educației

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA

40,000

3

Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional, regiunea nord

Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA

36,535

4

Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional, regiunea sud

Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG CONTACT-Cahul

25,845

5

Educatia Online: Crearea bibliotecii digitale

Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

15,000

6

Profesorul - Ambasador Digital

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova

40,436

7

Promovarea interesului pentru disciplinele reale în învățământul general

Asociatia ICAR

11,000

8

Burse individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

Catalina Bîrsanu, Ludmila Franțuzan, Olga Morozan, Sergiu Orehovschi, Denis Zacon

10,000

9

Suport pentru elaborarea proiectelor de cercetare in domeniul
politicilor educaționale bazate pe datele PISA 2018

Proiect operațional

11,150

10

Consolidarea comunității experților în domeniul politicilor educaționale COMpEC

Proiect operațional

5,034

11

Laptop-uri pentru profesori

Proiect operațional

9,584
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Tabel cu proiectele Buna Guvernare susţinute pe parcursul anului 2020

Nr.

Titlul proiectului

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Corupție și Economic Justice
1

Podcastul „De unde vin banii”

Instituția Privată Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

29,993.00

2

Pledoarie pentru implementarea unui mecanism durabil de asigurare a transparenței
banilor publici în sănătate

AO PRIMARIA MEA

30,000.00

3

Un oraş bun - un efort comun: Organizare comunitară pentru dezvoltare locală

Dolghieru Teodora

1,000.00

4

Vlogul „Recreație”

Iliev Michelle

1,000.00

5

Vlogul „Edu Tolk”

Condrațchi Vitalie

1,000.00

6

Podcastul „Sunt bine”

Colesnic Victoria și Sergheev Natalia

1,000.00

7

Sporirea gradului de conștientizare a alegătorilor prin informare despre alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția nr. 38

AO „Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

7,998.00

8

Fortificarea guvernanței corporative în sectorul întreprinderilor de stat

AO „Centrul Analitic Independent Expert-Grup”

79,843.00

9

Cu ochii pe autorități: gestionarea stării de urgență și a crizei provocate de Coronavirus

AO „Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

18,428.00

10

Zona Zero: comunitatea businessului onest și a cetățenilor responsabili

AO „Centrul de Politici și Reforme Structurale din Republica Moldova”

31,900.00

11

Barometrul Opiniei Publice din Republica Moldova

Instituția Privată „Institutul de Politici Publice”

22,250.00

12

Monitorizarea alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020

AO „Promo-LEX”

80,000.00

13

Alegerile prezidențiale 2020: informăm alegătorul, sporim participarea conștientă

AO „Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

47,750.00

14

Promovarea integrității în serviciu public și informarea despre candidații cu probleme
de integritate la alegerile prezidențiale 2020 și cele regionale din Găgăuzia 2021

AO „Asociația Presei Independente”

43,600.00

15

Cursul Academic Anti-corupție și Buna Guvernare în Republica Moldova – etapa II

AO „Centrul Analitic Independent Expert-Grup”

81,550.00

16

Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor
acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19

AO ”Institutul pentru Inițiative Strategice” (IPIS)

40,000.00

17

Dezvoltarea sectorului antreprenorial afectat de pandemia COVID

Organizația de Creditare Nebancară ”MICROINVEST” SRL

220,000.00
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Tabel cu proiectele Buna Guvernare susţinute pe parcursul anului 2020

Nr.

Titlul proiectului

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Participare civică, adovcacy național + internațional
1

Poduri de legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare a Republicii Moldova

Institutul pentru Politici și Reforme Europene

80 000.00

2

Suportul Societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea
reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “IDIS Viitorul”

40 000.00

3

Constituirea de unui mecanism de participare a grupurilor cu mobilitate redusă
(GMR) în cadrul Primăriei mun. Chișinău

Centrul pentru Drepturile Persoanelor Cu Dizabilități

14 987.00

4

Participarea la guvernare prin Jurii Cetățenești Locale

Instituţia Privată Centrul Regional de Asistenţă şi Informare a Organizațiilor
Neguvernamentale din Moldova "Contact-Cahul"

39 700.00

5

Birou de organizare comunitară în mun. Chișinău

Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă

35 000.00

6

Public Policy Fellowship

Proiect Operational

21 307.50

7

Eastern Partnership 2.0

Proiect Operational

12 500.00
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Tabel cu proiectele Mass Media susţinute pe parcursul anului 2020

Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Inițiativa 1: SUSȚINEREA PLATFORMELOR MEDIA ONLINE CARE PRACTICĂ JURNALISM INDEPENDENT, NOVATOR, DE CALITATE ȘI A PROIECTELOR NEW MEDIA DE ALTERNATIVĂ
1

Monitorizarea mediei online şi evaluarea produselor mediatice în conformitate cu standardele
jurnalismului democratic

Cheltuieli gestionate operaţional de FSM

4 169.00

2

Sprijinirea iniţiativei de realizare a sintezei săptămânale a evenimentelor și tendințelor politice

Agenția de Presa "INFO-PRIM NEO"

23 652.00

3

Laboratorul pentru tinerii creatori de vlogguri și podcasturi „New Media Incubator 2020”

Cheltuieli gestionate operaţional de FSM

67 913.00
95 734.00

Total cheltuieli 1
Iniţiativa 2: FORUMUL ANUL MASS-MEDIA
1

Forumul Mass-Media 2020

Asociaţia Presei Independente API

28 630.00
28 630.00

Total cheltuieli 2
Inițiativa 3: CONSOLIDAREA ABILITĂȚILOR JURNALISTICE A COMUNICATORILOR DIN ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU O COMUNICARE EXTERNĂ EFICIENTĂ
1

Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile prin dezvoltarea profesională a
responsabililor de comunicare

I.P. Centrul pentru Jurnalism Independent

11 800.00
11 800.00

Total cheltuieli 3
Inițiativa 4: JURNALISMUL DE INVESTIGAȚIE DE CALITATE ÎN INTERESUL CETĂȚEANULUI
1

Jurnalismul de investigație de calitate în interesul cetățeanului

Asociația Obștească Centrul de Investigații Jurnalistice

35 000.00
35 000.00

Total cheltuieli 4
Alte inițiative
1

Donaţie de echipament cu scopul de asigurare a acivităților zilnice de oficiu, inclusiv pentru a
oferi posibilitatea de lucru de la distanță în condițiile de criză pandemică. (Ajutor de binefacere
în situația incediului parvenit în incinta clădiri Filarmonicii Naționale)
Total cheltuieli 1, 2, 3, 4 și alte inițiative

Instituția Publică FILARMONICA NAȚIONALĂ „SERGHEI LUNCHEVICI”

3 323.00
174 487.00
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Tabel cu proiectele Mass Media susţinute pe parcursul anului 2020
Proiecte finanțat din alte surse:
Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Asociaţia Presei Independente API

30 120.00

SUPORT PENTRU SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR PRIORITARE ALE DOMENIULUI MASS-MEDIA
1

Suport pentru soluționarea problemelor prioritare ale domeniului mass-media
(sursele OSF Reserve Fund)

30 120.00

Total cheltuieli proiect din sursele OSF Reserve Fund

Proiecte legate de răspunsul la criza pandemică COVID-19:
Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, USD

SUSȚINEREA PLATFOMELOR MEDIA ON-LINE CA RĂSPUNS LA CIRZA PANDEMICĂ COVID-19 ȘI INFORMARE PUBLICULUI PRIVIND CONSECINȚELE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIALE
ALE PANDEMIEI ȘI STĂRII DE URGENȚĂ.
1

Sprijinirea jurnalismului de informare cu caracter explicativ și a proiectelor editoriale în
cadrul campaniei de informare privind consecințele economice, juridice și sociale ale
pandemiei COVID-19 și stării de urgență pentru diversificarea mesajelor mediatice
independente oferite publicului.

Cheltuieli gestionate operaţional de FSM

14 500.00

2

Evaluarea conținuturile jurnalistice a platformelor media on-line sprijinite.

Cheltuieli gestionate operaţional de FSM

1 994.00

3

Asigurarea sustenabilității platformei media online moldova.org

Asociația Obștească „Sud-Est Media”

19 998.00

4

Reorganizarea sistemului de abonamente la content premium și promovarea contentului
premium ca modalitate de atingere a sustenabilității platformei media online mold-street.com

Asociația Obștească Centrul pentru Inițiative Europene „EuroPass”

19 991.00

5

Podcast antimanipulare COVID-19

Asociația Obștească Asociația pentru Promovarea Prevederilor
Articolelor 32 și 33 din Constituția Republicii Moldova

21 000.00

6

Pop-up. Vocea celor neauziți

Asociația Obștească Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri”

22 011.00

Total cheltuieli proiecte legate de răspunsul la criza pandemică COVID-19

99 494.00
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Tabel cu proiectele Sănătate Publică susţinute pe parcursul anului 2020

Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Asociația Obștească ”Uniunea pentru prevenirea HIV
și Reducerea Riscurilor”

15 912.00

Inițiativa 1: Creșterea participativității grupurilor vulenabile la HIV și promovarea drepturilor acestora
1

Calitate și accesibilitate pentru programele de reducere a riscurilor prin fortificarea mecanismelor naționale de finanțare
Total cheltuieli 1

15 912.00

Iniţiativa 2: Extinderea accesului la îngrijiri paliative
2

Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2017

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”

Total cheltuieli 2

1 600.00
1 600.00

Iniţiativa 3: Consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populației la medicamente
3

Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului
populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”

34 900.00

4

Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la bunele practici internaționale

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”

125 000.00

Total cheltuieli 3

159 900.00

Iniţiativa 4: Proiectul Monitorul Sănătății
5

Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova, 2020
Total cheltuieli 4

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”

49 000.00
49 000.00
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Tabel cu proiectele Sănătate Publică susţinute pe parcursul anului 2020

Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, Euro

Iniţiativa 5: Promovarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi in comunitate
Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat între societatea civilă și guvern”, anul 3 de implementare,
finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova
1

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat între societatea civilă și guvern, anul 3 de implementare

Keystone Human Services International Moldova Association

66 080.00

2

Locuință protejată, un vis împlinit pentru persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale
din municipiul Bălți

Instituția Privată „Clinica Juridică Universitară”

8 891.00

3

Servicii specializate pentru copii cu dizabilități la domiciliu și în cadrul centrului de zi „Dorința”

Asociația Obștească ”Asociația de Sprijin a copiilor și tinerilor
cu dizabilități „Dorința”

1 200.00

4

Acces la servicii de intervenție timpurie

Asociația Obștească „Femeia si Copilul - Protecție si Sprijin”

1 300.00

5

Incluziune prin parteneriat social

Asociația Obștească ”Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina”

3 497.00

6

Centru de zi pentru copii ”Diamant”- serviciu inovativ, eficient și durabil pentru copii aflați
în situație de risc

Fundația Creștină „TITUS”

5 613.00

7

ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes

Asociaţia Obştească „Caroma Nord”

6 836.00

8

Servicii sociale de calitate pentru copii în situații de risc prin inaugurarea
Centrului de zi „Casa Generațiilor” în s. Telița

Asociația Obștească „Media Vest Europa”

2 000.00

9

Dezvoltarea serviciilor prestate de Centrul de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi

Asociația Obștească „Femeie, Speranță, Viitor”

680.00

10

Creșterea dezvoltării continue a incluziunii în regiunea de Nord

Asociația Obștească Asociația Raională de Educare a
Adulților ”Prutul de Sus”

2 000.00

11

Un viitor de succes pentru fiecare

Asociația Obștească ”Centrul social de suport „Triniti”

11 375.00

Total cheltuieli 5

109 472.00
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Tabel cu proiectele Sănătate Publică susţinute pe parcursul anului 2020

Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, MDL

Iniţiativa 6: Program de granturi pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi greu accesibile, afectate de TB,
finanțat din grantul Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) (MDA-T-PAS), anul 3 de implementare
1

Asigurarea aderenței tratamentului antituberculos a deținuților în detenție și după eliberare

Asociația Obștească “Act For Involvement” (AFI)

337 242.00

2

Crearea accesului persoanelor fără adăpost de pe teritoriul municipiului Chișinău la servicii
de diagnostic și tratament TB

Asociația Obștească “Act For Involvement” (AFI)

695 570.00

3

Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a grupurilor de
risc din mun.Bălți

Asociașia Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viață”
filiala din Bălți

118 200.00

4

Prevenirea TB în grupurile de risc din mun.Chișinău

Asociația Obștească ”Pentru Prezent și Viitor”

234 042.00

5

Suportul controlului tuberculozei în rândul consumatorilor de droguri injectabile, persoanelor
cu HIV SIDA, persoanelor fără adăpost din Transnistria

”Medico-Sotialinie Programi” Necomercescoe Partnerstvo

282 225.00

6

Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a grupurilor de
risc din mun. Bălți

Asociația Obștească ”Uniunea pentru prevenirea HIV
și Reducerea Riscurilor”

109 800.00

Total cheltuieli 6

1 777 079.00
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Tabel cu proiectele Sănătate Publică susţinute pe parcursul anului 2020

Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Bugetul, USD

Iniţiativa 7: Program de granturi pentru COVID-19
1

Finanțare pentru Campania de colectare a fondurilor pentru susținerea răspunsului la epidemia
Covid-19 „Împreună pentru Voi”

Asociația Obștească ”Moldova AID”

55 000.00

2

„Studiul privind modul de constituire, executare și rolul fondului de rezervă al asigurării obligatorii de
asistență medicale (AOAM) în contextul pandemiei de COVID-19. (Cercetare complementară proiectului
Monitorul sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova).

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate”

2 990.00

3

Finanțare pentru procurare de echipamente medicale

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

47 275.00

4

Evaluarea Procesului de Organizare și Coordonare a Serviciilor de Sănătate din Republica Moldova în
Condițiile Epidemiei COVID-19”

Asociația Obștească ”Școala Națională de Management în
Sănătate Publică”

24 380.00

5

Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală necesare angajaților organizațiilor
societății civile

Keystone Human Services International Moldova Association

20 980.00

6

Asigurarea informării corecte și combaterea dezinformării în pandemia COVID-19 (Activitate complementară proiectului Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova)

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate”

38 000.00

7

Studiul privind răspunsul de sănătate publică al Republicii Moldova la pandemia de COVID-19”. (Cercetare complementară proiectului Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova)

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate”

8 000.00

8

Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19

Keystone Human Services International Moldova Association

60 000.00

9

Fortificarea capacităților resurselor umane în urgențe de sănătate publică în contextul pandemiei de
COVID-19

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

42 117.00

10

Fortificarea competențelor profesionale a viitorilor asistenți medicali în acordarea serviciilor medicale
populației în condiții epidemiologice cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”

23 336.00

11

Consolidarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova (Centrul PAS).

Instituția Privată ”Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”

57 499.00

12

Consolidarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova (ȘNMSP)

Asociația Obștească ”Școala Națională de Management în
Sănătate Publică”

29 960.00

13

Consolidarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova (ANTP)

Asociația Națională de Tratament Paliativ (ANTP)

17 595.00

14

Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

49 999.00

15

Procurarea și donarea echipamentelor de protecție individuală pentru angajații Inspectoratului General
al Poliției (IGP) și Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) în condițiile epidemiei COVID-19

Proiect operațional

36 043.00

Total cheltuieli 7

513 174.00
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