
 

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA 

Raport de activitate 2014  



2 

 

SUMAR            
 
MISIUNEA FUNDAŢIEI          3  
 
MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV      4  
 
PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ         6  

Abordarea excluderii şi discriminării persoanelor cu dizabilități intelectuale  6  

Promovarea drepturilor persoanelor la accesul la îngrijiri paliative    8  
Promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile la HIV     8  

Monitorul sănătății         9 

Proiecte susținute din alte surse        11  

 
PROGRAMUL EGALITATE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ      15  

Respectarea principiilor egalităţii şi diversităţii      15  

Proiect finanțat din alte surse         19  

 
PROGRAMUL MASS-MEDIA         22  

Monitorizarea ofertei informaționale livrate cetățenilor de mass-media   23  

Crearea unui cadru propice pentru încurajarea competiției profesionale în presă  25  

Sprijinirea profesionalismului pe segmentul jurnalismului de investigație   26  

Proiect finanțat din alte surse        27  

 
PROGRAMUL BUNA GUVERNARE        28  

Monitorizarea guvernului în cadrul procesului bugetar     29  

Promovarea integrității în serviciul public prin sporirea controlului civic   30 

Campania de comunicare „Moldova, Europa”      32  
 
PROGRAMUL DE DREPT         34  

Reducerea limitărilor arbitrare ale drepturilor omului     35  

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal     37  

Sporirea responsabilizării judiciare ca o precondiție a reformei în sectorul justiției   39 

Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova 41 

Proiect finanțat din alte surse        44  

 

PROIECT DE SPRIJINIRE A REFORMEI EDUCAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA  46 

 
DECLARAŢIE DE CHELTUIELI         55  
 
ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA     56  
 
COLABORATORII FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA       57  
 
ANEXĂ  Proiecte susţinute pe parcursul anului 2014      58  
 

  



3 

 

MISIUNEA FUNDAȚIEI 

 
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în 
anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. 
Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse 
domenii, precum: mass-media, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică. 
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
 
Cu o nouă strategie pentru următorii patru ani și noi inițiative, anul 2014 a fost unul al provocărilor și 
schimbărilor pentru Fundația Soros-Moldova. Pentru perioada 2014-2017, am elaborat o strategie mult 

mai concretă, axată pe acțiuni și abordări specifice, care pot fi folosite în promovarea îmbunătățirii legilor 

sau politicilor publice.  
 

Începând cu anul trecut, Fundația intervine în cinci domenii ce reflectă provocările actuale ale societății 
din Moldova: 
 

 
 

Pe lângă aceste direcții, am creat parteneriate durabile cu organizații ale societății civile dedicate 

reformării justiției (Centrul de Resurse Juridice din Moldova), accesului la date obiective privind percepția 

cetățenilor asupra reformelor (Institutul de Politici Publice), îmbunătățirii politicilor din domeniul sănătății 
(Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate). 

 

Anul 2014 a fost unul productiv și prin implementarea proiectelor finanțate de către Fundațiile pentru o 

Societate Deschisă și alți donatori, precum ar fi campania de comunicare „Moldova, Europa”. Campania a 

venit ca răspuns la semnarea Acordului de Asociere, dar și informarea slabă a cetățenilor despre acest 

proces. A fost cea mai amplă și diversă campanie în termeni de accesibilitate, număr și tipul produselor și 
activităților, ce au inclus întâlniri cu oamenii din sate, spoturi TV și radio, expoziții de caricatură, o 

campanie cu autocarul, și o piesă interpretată de artiștii din țară. 

 

Printr-un alt proiect, am oferit sprijin reformei educației din R. Moldova. Această inițiativă a fost lansată la 

solicitarea Guvernului Republicii Moldova în septembrie 2013 și elaborată de Programul de Sprijinire a 

Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în urma unei misiuni internaționale de evaluare din 

martie 2014. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din Moldova, și trei 

organizații ale societății civile. Suportul Fundației s-a axat pe trei direcții: asistență tehnică pentru 

revizuirea curriculară, implicarea ONG-urilor active în domeniul educației într-un dialog cu beneficiarii 

direcți și indirecți ai sistemului educațional, crearea și lansarea Claselor Multimedia în 29 de școli din țară. 

 

Vreau să menționez aici și finalizarea cu succes a proiectului Impulsionarea proceselor democratice din 

Moldova prin abilitare şi participare, susținut financiar de Guvernul Suediei. Am reușit pe parcursul celor 

doi ani și jumătate de implementare să consolidăm rețeaua de parajuriști comunitari, să intensificăm 

activitatea rețelei televiziunilor regionale, și să punem baza unei rețele a femeilor implicate activ în viața 

politică și comunitară la nivel local. Totodată, mii de persoane din localitățile rurale – femei și bărbați – au 

obținut noi cunoștințe în a-și apăra drepturile și de a se implica în procesele decizionale din comunitățile 

rurale. 
 

Unul dintre obiectivele majore care au stat la baza tuturor activităților noastre a fost facilitarea informării 

imparțiale a cetățenilor. Astăzi, suntem martorii unei avalanșe informaționale, iar puterea o dețin cei care 

au datele și faptele veridice. Doar în acest mod, cetățenii informați ai acestui stat vor putea pune presiune 

asupra politicienilor să adopte măsurile necesare pentru o gestionare transparentă și responsabilă a 

bunului public – fie că e vorba de educație, finanțele publice, justiție, mass-media sau sănătate. 

 

 reducerea corupției și responsabilizarea autorităților în gestionarea fondurilor publice;  

 promovarea pluralismului și a mass-media independente;  

 protejarea garanțiilor procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal;  

 reducerea limitărilor arbitrare ale Drepturilor Omului;  

 promovarea egalității, nediscriminării și incluziunii sociale a grupurilor marginalizate, cu 

un accent special asupra sănătății.  
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În paginile ce urmează, vă invit să faceți cunoștință cu o retrospectivă detaliată a rezultatelor obținute în 

2014. Colegii din cadrul programelor Fundației au relevat inițiativele, serviciile și activitățile care au 

marcat cele 12 luni de muncă.  
 

Vreau să mulțumesc tuturor angajaților Fundației Soros-Moldova, membrilor Senatului și ai Juriilor 

programelor, precum și organizațiilor partenere pentru efortul continuu în vederea promovării valorilor 

unei societăți deschise în Republica Moldova. Credem că o societate deschisă poate fi creată și 

dezvoltată doar cu implicarea fiecăruia dintre noi – funcționar public, activist al drepturilor omului, elev 

sau student, reprezentant al societății civile, deputat, profesor, om de afaceri sau doctor.   
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
Acronime 
CDI -  Consumatorii de Droguri Injectabile 
FSC - Femei care prestează servicii sexuale contra plată 

BSB - Bărbații care au relații sexuale cu Bărbați  
CNAM - Compania Națională de Asigurări în Medicină  

UORN - Uniunea Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor 

HIV/SIDA - Virusul Imunodeficienţei Umane/Boala SIDA 
TB - Tuberculoză 
DOT - Tratament Direct Observat 
GFATM - Fondul Global pentru Combaterea SIDA/Tuberculozei/Malariei 
 
Viziune 
Programul Sănătate Publică îşi propune să contribuie la avansarea sănătăţii şi drepturilor persoanelor 
marginalizate prin sporirea capacităţilor societăţii civile de a participa la elaborarea, monitorizarea şi 
evaluarea politicilor de sănătate.   
 
Context 
O nouă strategie a stat la baza implementării activităţilor pe parcursul anului trecut. Potrivit strategiei 
pentru anii 2014-2017, Programul susţine şi implementează proiecte în următoarele domenii prioritare: 
sănătate mintală, îngrijiri paliative, prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare.  
 

În anul 2014, am redus finanțarea pentru furnizarea serviciilor oferite de ONG-uri. În același timp, am 

oferit susținere financiară pentru continuarea dialogului politic cu autoritățile publice întru asigurarea 

sustenabilităţii serviciilor oferite de ONG-uri prin preluarea treptată a serviciilor și integrarea acestora în 

sistemul public. 
 
 
Iniţiativa 1: ABORDAREA EXCLUDERII ŞI DISCRIMINĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 
INTELECTUALE ŞI MINTALE ŞI PROMOVAREA ALTERNATIVELOR COMUNITARE 
 
Programul şi-a propus să valorifice activitatea din anii precedenţi şi să contribuie la:  
 

- promovarea legislației și politicilor care susţin incluziunea socială și participarea deplină în 

societate a persoanelor cu dizabilități, inclusiv monitorizarea punerii în aplicare a acestora în mod 

eficient prin acordarea de asistență autorităților centrale și locale la elaborarea politicilor și 
practicilor, prin dezvoltarea serviciilor comunitare model, prin oferirea suportului pentru 
autoreprezentare; 

- stabilirea mecanismului de capacitare a societăţii civile și Guvernului în promovarea, 

dezvoltarea şi diseminarea serviciilor comunitare şi asigurarea sprijinului necesar pentru a spori 

independența prin proiecte concrete de servicii comunitare inovatoare pentru persoanele cu 

dizabilităţi mai severe și mai complexe, inclusiv opțiuni pentru cazare și muncă, precum și prin 

susținerea unor noi forme de pregătire și calificare profesională. 

 

Astfel, în urma sprijinului oferit Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, prin Asociația Keystone 

Moldova, regulamentul și standardele pentru serviciul social Plasament Familial Specializat au fost 

aprobate prin Hotărâre de Guvern. 
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Pentru a asigura sustenabilitatea financiară a 
serviciilor comunitare nou create pentru 
persoanele cu dizabilităţi, Fundaţia Soros-
Moldova, prin Keystone Moldova, a oferit 

asistență autorităţilor naționale și locale pentru 

elaborarea şi planificarea costurilor pentru 
serviciile noi. În rezultat, în 2014, statul a alocat 

100% din costurile operaționale pentru 

serviciile Foster, Respiro și Echipă Mobilă, 

dezvoltate în parteneriat cu Keystone Moldova 

şi 70-80% din costurile de funcționare a 

serviciilor Casă Comunitară și Locuinţă 

Protejată dezvoltate în anul 2013. 
 
A fost oferită asistenţă autorităţilor publice 
locale pentru acreditarea serviciilor sociale nou 
create. Astfel, au foat acreditate 5 servicii 

„Asistență Parentală Profesionistă” și 11 servicii sociale „Echipa Mobilă”, dezvoltate cu sprijinul Keystone 

Moldova, pentru următorii cinci ani. 
 
Opt servicii sociale noi au început să ofere sprijin persoanelor cu dizabilităţi intelectuale pe parcursul 
anului 2014: două Case Comunitare, două servicii Plasament Familial Specializat, două servicii Locuinţă 
Protejată, un serviciu Respiro, un serviciu de suport pentru angajare în câmpul muncii. 
 

Cu susținerea Fundaţiei Soros-Moldova, Keystone Moldova a dezinstituționalizat 24 de copii și adulți din 

Casa internat Orhei pentru copii cu dizabilități mintale severe și transferul lor în familii și servicii 

comunitare. Altor 115 persoane dezinstituționalizate în conformitate cu nevoile acestora (consiliere 

psihologică, suport comportamental, incluziune educațională, sporirea autonomiei personale) le-a fost 

acordat suport în vederea asigurării unui trai decent în familie și în comunitate. Persoanele cu dizabilități 
mintale dezinstituționalizate au fost susținute pentru a se angaja în câmpul muncii. Astfel, 10 persoane 

au fost angajate, iar alte 14 au fost implicate în activități generatoare de venit (creșterea legumelor în 

seră, creșterea iepurilor, creșterea prepelițelor, confecționarea genților din material eco etc.). 

 

O atenție deosebită a fost acordată activităților de self-advocacy, advocacy și media advocacy în vederea 

prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilități. În acest scop, tinerii dezinstituționalizați din Casa 

internat Orhei au constituit un grup de self-advocacy și au participat la elaborarea și diseminarea unor 

materiale media axate pe promovarea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale, 

inclusiv: 10 spoturi video difuzate la trei canale de televiziune, 16 istorii povestite prin metoda de 

storytelling la diferite posturi de televiziune și radio, 41 de fotografii realizate prin metoda de Foto Voice și 
expuse în cadrul unei expoziții naționale și pe paginile web. 

 

În cadrul aceleiași inițiative, ONG-ul „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” a promovat educaţia 

incluzivă în două instituţii de învăţământ din oraşul Orhei (gimnaziile „Ion şi Doina Aldea Teodorovici” și 
„Mihai Eminescu”). Peste 40 de cadre didactice (cadre didactice de sprijin, membri ai comisiilor 
multidisciplinare intraşcolare) au obţinut competenţe în elaborarea şi implementarea planului educaţional-
recuperator pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Au fost instruiţi 20 de formatori în educaţie 
incluzivă care ulterior au organizat seminare în educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale pentru 381 cadre didactice din Orhei. 59 de copii cu cerinţe educaţionale speciale din Orhei sunt 
asistaţi şi primesc suport specializat în procesul educaţional, conform necesităţilor individuale de 
dezvoltare. 
 

 Totodată, printr-un grant oferit Centrului de Intervenţie Precoce Voinicel, am continuat să susținem 

integrarea intervenţiei timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente. În strânsă colaborare cu 
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi societăţii civile, 

Andrei și Ion,  beneficiari ai Locuinței Protejate din Călărași 
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inclusiv al Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate, a 
fost elaborat Regulamentul cadru privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de intervenţie timpurie şi 
standardele minime de calitate ale serviciilor.  
 
Din păcate, documentele menţionate nu au fost aprobate 
de Guvern, şi în consecinţă, nu a fost posibilă definitivarea 
costurilor serviciilor de intervenţie timpurie şi aprobarea 
acestora de către Ministerului Sănătăţii. Echipa Centrului 
de Intervenţie Precoce Voinicel va continua să facă eforturi 
pentru aprobarea cadrului normativ necesar în anul 2015, 
continuând să ofere servicii de calitate familiilor şi 
diseminând bunele practici pe întreg teritoriul ţării. E de 
menţionat că pe parcursul anului 2014 echipa Centrului de Intervenţie Precoce Voinicel a întreprins un şir 
de acţiuni pentru acreditarea instituţiei, lucru necesar pentru asigurarea sustenabilităţii serviciiilor şi 
accesarea fondurilor din bugetul naţional.  
 
 

Iniţiativa 2: PROMOVAREA DREPTURILOR ȘI DEMNITĂȚII PERSOANELOR CARE SE CONFRUNTĂ 

CU BOLI AMENINŢĂTOARE DE VIAŢĂ, PRECUM ŞI A ACCESULUI LA ÎNGRIJIRI PALIATIVE  
 
Programul şi-a propus pe parcursul perioadei 2014-2017 să continue activitatea din anii precedenţi şi să 
contribuie la:  
 

 sporirea disponibilităţii şi accesului la medicamentele care ameliorează durerea prin oferirea 
asistenţei în estimarea anuală de opiacee în baza nevoilor reale. În acest sens, pledăm pentru o 

creștere a finanțării guvernamentale pentru achizițiile de morfină și diversificarea formelor 

disponibile de opioide  

 dezvoltarea durabilă a educației în îngrijiri paliative (de bază și continuă) prin integrarea îngrijirilor 

paliative în curriculumul universitar și postuniversitar  

 sporirea finanțării naționale pentru serviciile de îngrijiri paliative  

 dezvoltarea îngrijirilor paliative pediatrice 
 
A fost oferită asistenţă tehnică Ministerului Sănătăţii la elaborarea politicii publice privind dezvoltarea 
îngrijirilor paliative. Documentul va fi prezentat spre examinare Ministerului Sănătăţii în anul 2015.  
 
În anul 2014, a crescut semnificativ numărul prestatorilor de servicii de îngrijiri paliative. În urma 
activităţilor de pledoarie ale Asociaţiei Naţionale de Tratament Paliativ şi dialogului continuu cu Ministerul 
Sănătăţii, au fost instituite paturi pentru îngrijiri paliative în toate raioanele ţării, în baza unui ordin emis de 
Ministerul Sănătăţii. Totodată, încă două noi organizaţii neguvernamentale (AO „Angelus Soroca” şi AO 
„Aripele Speranţei”) au fost contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru a oferi 
servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. Alte două servicii de îngrijiri paliative, la Chișinău şi Bălţi, au 

început să ofere asistenţă persoanelor cu HIV/SIDA. 
 
O realizare importantă în ce priveşte disponibilitatea medicamentelor care ameliorează durerea este 
disponibilitatea pe piaţa farmaceutică a RM a Fentanilului în emplasture, precum şi iniţierea utilizării 
Metadonei în controlul durerii cronice severe.  
 
Totodată, au fost reevaluate costurile serviciilor de îngrijiri paliative (zi/pat şi vizită la domiciliu) şi 
prezentate Ministerul Sănătăţii spre examinare şi aprobare. Acestea urmează să fie utilizate la 
contractarea serviciilor pentru 2015 de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.    
 
Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a educației în îngrijiri paliative (de bază și continuă), am susținut un 

proiect care prevede integrarea îngrijirilor paliative în curriculumul universitar și postuniversitar. Proiectul 

a demarat în decembrie 2014, iar primele rezultate le vom vedea pe parcursul anului curent. 
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Iniţiativa 3: CREȘTEREA PARTICIPĂRII GRUPURILOR VULNERABILE LA HIV ŞI PROMOVAREA 

DREPTURILOR ACESTORA 
 

Programul și-a continuat activitatea în vederea mobilizării comunităților afectate de HIV întru obținerea 

alocării resurselor naționale pentru activități de reducere a riscurilor, precum și pentru respectarea 

drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile la HIV. 
 

Pentru prima dată, în 2014, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat 

tratamentul de substituție cu metadonă pentru 30 de pacienți consumatori de droguri. Alocarea resurselor 

a fost realizată în urma activităților de pleadoarie adresate Ministerului Sănătații și CNAM efectuate de 

Uniunea Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor (UORN), dar și ale altor parteneri din domeniu. În 

anul 2015, UORN urmează să își intensifice eforturile în vederea extinderii contractării tratamentului de 

substituție de către CNAM. 

 

În același context, UORN a inițiat activități de 

promovare și includere a distribuirii preparatului 

Naloxonă (antidot în supradozările cu substanțe 

opiacee) în cadrul programelor de reducere a 

riscurilor organizând mai multe întâlniri și o masă 

rotundă cu factorii de decizie ai Ministerului Sănătații. 
În același scop, pe 7 noiembrie 2014 a fost organizată 

și o acțiune în fața Dispensarului Republican de 

Narcologie, în cadrul căreia trei grupuri de inițiativă 

ale persoanelor consumatoare de droguri din 

Chișinău, Bălți și Tiraspol au solicitat reprezentanților 

Dispensarului să abordeze cu seriozitate problema 
supradozelor asociate consumului de droguri. De 

asemenea, participanții la acțiune au solicitat accesul la preparatul Naloxonă, care constituie un antidot în 

cazul supradozelor de opiacee prin restabilirea rapidă a respirației.  

 
Asigurarea accesibilității acestui medicament poate salva zeci de vieți. 
 

În 2014, Ministerul Sănătații a alocat resurse financiare (din bugetul de stat) pentru finanțarea activităților 

de profilaxie HIV printre consumatorii de droguri injectabile, însă lipsa unor mecanisme de finanțare a 

ONG-urilor de către MS nu a permis disbursarea acestora. Pentru a analiza mecanismele de finanțare 

existente în regiune, am organizat o vizită de studiu în Estonia, unde au participat reprezentanții 
Ministerului Sănătații, Ministerului Finanțelor, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și sectorului 

civil. Astfel, în 2015 urmează a fi pilotată finanțarea unui proiect de schimb de seringi din resurse 

naționale. 

 

Rezultatele studiului “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în 

Republica Moldova“, elaborat de Asociația Promo-Lex, au condiționat implicarea echipei organizației în 

activități de monitorizare a poliției (în contextul elaborării de către Ministerul de Interne a Instrucțiunii în 

domeniul prevenirii HIV/SIDA şi reducerea cazurilor noi de infectare în rândul consumatorilor de droguri 

injectabile în activitatea Poliţiei). Totodată, pe parcursul anului 2015, Promo-Lex va monitoriza și ședințele 

de judecată care implică consumatorii de droguri, în zonele de Nord, Centru și Sud ale RM. 
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Conceptul Fealty to Field: MONITORUL SĂNĂTĂŢII 
 
Monitorul Sănătăţii este o iniţiativă multianuală implementată de Centrul pentru Politici şi Analize în 
Sănătate. Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme durabile de 

monitorizare independentă și neutră a politicilor publice, în scopul promovării bunei guvernări în sistemul 

de sănătate din Moldova. 
 
Echipa proiectului a elaborat, în baza datelor colectate de la un eșantion reprezentativ de 1200 de 

persoane, mai multe rapoarte de politici: 
  

- Satisfacţia pacientului - problemă emergentă de politică de sănătate în Republica Moldova  

- Plățile informale în sectorul spitalicesc  

- Bariere de acces a pacienţilor la servicii spitaliceşti  

- Calitatea serviciilor spitalicești în percepția populației  

 

În cadrul proiectului a fost realizat studiul "Accesul și calitatea serviciilor medicale în percepția 

populației”, ce a fost lansat în primele luni ale anului curent. Lansarea raportului a fost amânată pentru 

anul 2015 ca urmare a tergiversării investirii noului Guvern după alegerile generale din 30 noiembrie 
2014. 
 

Pe parcursul anului 2014, 
Centrul PAS a monitorizat 

acțiunile autorităților 

sănătăţii, şi anume: Legea 
privind Colegiul Medicilor; 

asistența medicală 

spitalicească; calitatea și 
accesul la serviciile de 
sănătate; parteneriatele 
public-private în sănătate; 
politicile privind salariile 
personalului medical; 

cheltuielile publice; corupție 

și conflict de interese în 

sistemul de sănătate; 
pachetul de legi privind controlul Tutunului; resursele umane din sistemul de sănătate; strategia de 

sănătate publică; accesul la medicamente de siguranță; conflict de interese în sistemul de sănătate; 

Ministerul Sănătății și Comisia parlamentară pentru protecție socială și de sănătate. Pe parcursul anului 

au fost realizate peste 630 știri – circa 20 de vizualizări în mediu, circa 15 știri săptămânal, și 15 interviuri, 

publicate pe platforma online www.e-sanatate.md. 
 

Lista publicațiilor lansate în 2014: 

 
Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în 

Republica Moldova“ a constatat că, deși în ultimii ani s-au produs schimbări semnificative în 

legislația Republicii Moldova privind sancțiunile consumatorilor de droguri și prevenirea discriminării 

acestora, până în prezent nu există un mecanism eficient de implementare a acestei legislații și nici 

un mecanism de monitorizare și evaluare a implementării noilor prerogative. În aceste condiții, 
persoanele consumatoare de droguri injectabile continuă să fie supuse unui tratament discriminatoriu 

din partea organelor de poliție.  

 

http://www.pas.md/
http://www.pas.md/
http://soros.md/publication/acces-medicamente-compensate
http://soros.md/publication/acces-medicamente-compensate
www.e-sanatate.md
http://soros.md/publication/perceptie-politie-consumatori-droguri
http://soros.md/publication/perceptie-politie-consumatori-droguri
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Platforma de informare și comunicare în domeniul sănătății – E-Sănătate.md - a fost menținută în 

continuare de Centrul PAS. Website-ul cuprinde următoarele module: a) noutăți din domeniul sănătății; b) 

informarea și educarea privind TB; c) evaluarea spitalelor publice; d) monitorizarea activității spitalicești. 
Modulele destinate informării utilizatorilor oferă ultimele noutăți din domeniul sănătății pe plan intern și 
extern atât în format textual, cât și în format video, în funcție de specificul subiectului abordat.  

 
Modulul Evaluarea spitalelor publice oferă utilizatorilor un instrument de evaluare a satisfacției 

pacientului privind asistența medicală furnizată în spitalele publice prin prisma mediului fizic, accesului, 

atitudinii personalului medical și respectării drepturilor pacientului, calității serviciilor. 

 
Utilizarea mass-media în monitorizarea politicilor de sănătate a generat rezultate concrete.  

Spre exemplu, proiectul de lege cu privire la Spitale, inițiativă legislativă a unui grup de membri ai 

parlamentului, a fost reflectat în mai multe materiale media, care au prezentat opiniei publice aspecte 

legate de incompatibilitatea unor prevederi ale acestuia cu legislația în vigoare, existența unor neclarități 
și dispoziții contradictorii în textul proiectului legislativ (încălcarea drepturilor fondatorului spitalului, 

intervenția nejustificată a Colegiului Medicilor în gestionarea spitalelor publice, managementul spitalelor 

care a fost adus sub control parlamentar etc.), precum și riscurile de coruptibilitate. În rezultat, proiectul 

de lege a fost retras. 
  
Un alt exemplu îl constituie proiectul Codului Sănătăţii. Prin intermediul presei, cetățenii au fost informați 
despre inconsistenţa proiectului cu cerințele de tehnică legislativă, despre faptul că prevederile proiectului 

de lege se află în concurență sau în conflict cu alte prevederi ale legislației (legea privind 

descentralizarea, codul civil, legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului etc.), există 

probleme juridice nerezolvate la nivelul sistemului (stabilirea structurii sistemului de sănătate, regim de 

gestionare etc.), despre existența riscurilor de coruptibilitate și conflict de interese. Reprezentanții 
Ministerul Sănătății au recunoscut deficiențele proiectului de lege, luându-și angajamentul să-l revadă. 

  

 
 
 

Proiecte susținute din alte surse 

 
ACTIVITĂŢI COMUNITARE ÎN TEREN PENTRU GRUPURILE VULNERABILE 
 

Finanțat de Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a 

Sistemului Sănătăţii din resursele Fondului Global pentru Combaterea SIDA/Tuberculozei/Malariei, 2013-

2014, proiectul a avut scopul de a reduce transmiterea HIV printre populațiile cu risc sporit de infectare 

HIV (Consumatorii de Droguri Injectabile (CDI), Femei care prestează servicii sexuale contra plată (FSC) 
și Bărbații care au relații sexuale cu Bărbați (BSB), prin asigurarea accesului populației vulnerabile la 

servicii de prevenire. 
  
În cadrul Programului Sănătate Publică ne-am propus să acoperim cu servicii de prevenire HIV 60% din 

CDI și FSC și 45% din BSB, fapt ce corespunde întru totul obiectivelor din cadrul Programului Național de 

Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală. Activităţile din cadrul 

proiectului au fost implementate în parteneriat cu societatea civilă şi autorităţile publice locale şi centrale 
în vederea realizării obiectivelor Programului Naţional de Control şi Profilaxie a HIV/SIDA/ITS. 
 

Lista publicațiilor lansate în 2014 

 
- Satisfacţia pacientului - problemă emergentă de politică de sănătate în Republica Moldova  

- Plățile informale în sectorul spitalicesc  

- Bariere de acces a pacienţilor la servicii spitaliceşti  
- Calitatea serviciilor spitalicești în percepția populației  

 

http://www.e-sanatate.md/
http://www.e-sanatate.md/Spitale/Evalueaza
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Pe parcursul anului am oferit finanțare pentru cinci proiecte în 

Profilaxia infecţiei HIV/SIDA şi ITS printre CDI în sistemul civil, în 24 

localități: Chişinău, Bălţi, Ungheni, Făleşti, Sîngerei, Glodeni, Orhei, 

Rezina, Șoldănești, Căuşeni, Soroca, Floreşti, Drochia, Donduşeni, 

Rîşcani, Edineţ, Otaci, Ocniţa, Briceni, inclusiv în regiunea de Est: 

Tiraspol, Bender, Rîbnița, Camenca și Slobozia.  

 
În sistemul penitenciar au fost finanțate două proiecte, ce au acoperit 

16 penitenciare, inclusiv trei din regiunea de Est a țării. În cadrul 

acestora au fost oferite servicii de schimb de seringi, distribuite 

prezervative, dezinfectanți, materiale informaţionale. Au fost 

organizate şedinţe de informare cu beneficiarii programelor, precum 

și alte activități ce vizează schimbarea practicilor de injectare. De 

asemenea, a fost oferită consiliere psihologică şi de suport pentru 

CDI, consiliere și testare la HIV cu teste rapide pe salivă etc. 

 

De activități similare de prevenire HIV au beneficiat persoanele din 

grupul FSC. În acest sens, au fost finanțate trei proiecte în localitățile 

Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni și au fost extinse activitățile în 

regiunea de Est, în Bender. 
 

În 2014, am continuat să oferim susținerea necesară pentru 

asigurarea terapiei de substituție cu metadonă în localitățile Chișinău, Bălți și în sistemul penitenciar. 

Pentru a crește accesul deținuților la acest tip de tratament, în program au fost incluse patru penitenciare 

noi, numărul acoperit cu servicii ajungând la 11. 
 

Pe parcursul anului au continuat activitățile de prevenire HIV/ITS în grupul BSB și comunitatea LGBT în 

localitățile Chișinău, Bălți și Tiraspol. Activităţile au cuprins servicii de consiliere față-în-față şi consultaţii 

on-line, consultaţii psihologice, consiliere și testare la HIV cu teste rapide pe salivă, sesiuni 

informaționale/seminare pentru grupul ţintă, distribuirea materialelor informaţionale şi „safer pack”-uri,  

distribuirea prezervativelor, lubrifianților și materialelor informaționale. 

 
În decembrie 2014, Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, filiala Bălți, a inaugurat Centrul de Asistență 

Integrată pentru persoanele cu risc sporit de infectare. Centrul va oferi servicii integrate consumatorilor de 

droguri și altor grupuri vulnerabile, într-un spațiu adecvat și dotat, fapt care va crește accesul grupurilor cu 

risc sporit de infectare cu HIV la servicii sigure și de calitate. 

 

Rezultatele obținute de către organizațiile non-guvernamentale în implementarea Programului național 

de control şi profilaxie a HIV/SIDA/ITS sunt recunoscute la nivel național, iar finanțarea acestor activități 
urmează a fi continuată de către Fondul Global şi în perioada 2015-2017. 
 
 

ÎNGRIJIRE ȘI SUPORT PENTRU PERSOANELE CU HIV/SIDA  

 

Proiectul are scopul de a spori calitatea vieții persoanelor cu HIV/SIDA și  a reduce impactul epidemiei 

HIV prin acordarea de îngrijire şi suport pentru aderenţa la tratament a persoanelor cu HIV şi acordarea 
suportului prin prisma abordării multisectoriale şi multidisciplinare centrate pe client, contribuind astfel la 

susţinerea priorităţilor de bază ale Programului naţional de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA, ITS 

2011–2015. Proiectul „Îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA” este finanțat de Centrul pentru 

Politici şi Analize în Sănătate, ca parte a Programului "Reducerea impactului infecției HIV în Republica 

Moldova", din sursele Fondului Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, 2010-2014. 

 

În cadrul acestui proiect, Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, în calitatea sa de sub-

recipient și facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor, a urmărit următoarele obiective:  

În rezultatul activităților 

implementate în 2014, 
au beneficiat de 
servicii 9,310 CDI, 
2,952 FSC, 1,978 BSB 

și 392 persoane s-au 

aflat în terapia de 
substituţie cu 
metadonă. Au fost 
distribuite 2,039,750 
seringi,  925,078 
prezervative, 

1,869,589 șervețele cu 

alcool și 67,987 

materiale 

informaționale. 
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 sporirea serviciilor de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA prin fortificarea și 

extinderea programelor și serviciilor existente prestate de către ONG-urile active în domeniul 

HIV/SIDA;  

 instituirea modelelor inovatoare de îngrijire și suport centrate pe client;  

 consolidarea capacităților echipelor multidisciplinare care oferă servicii comunitare persoanele cu 

HIV/SIDA (adulți și copii);  

 fortificarea capacităților furnizorilor de servicii medicale și non‐medicale prin programul de 

învățământ la distanță.  

În 2014, au fost oferite cinci granturi ONG-urilor pentru a susține și complementa cu servicii Centrele 

Sociale Regionale de asistență a persoanelor cu HIV/SIDA ‐ o inițiativă comună a autorităților publice 

centrale și locale și organizațiilor non‐guvernamentale. Centrele acoperă cele patru regiuni ale Republicii 

Moldova (Nord, Centru, Sud și regiunea de Est), oferind un pachet comprehensiv de servicii de îngrijire și 
suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu HIV şi creșterii 

aderenței la tratament. Este important de menţionat că, începând cu 2014, finanțarea Centrelor a fost 

parțial  preluată de către stat, urmând să fie finanţată integral de autoritățile publice în viitor. 

 
Totodată, prin intermediul a 10 granturi oferite ONG-urilor active în domeniu HIV/SIDA, a fost asigurată 

îngrijirea și suportul persoanelor cu HIV/SIDA şi familiilor acestora, inclusiv copiilor infectați și afectați de 

HIV, prin consiliere medicală, asistenţă psihologică, consiliere socială, asistenţă de la egal la egal, servicii 
de referire, grupuri de ajutor reciproc, informare şi educare, îngrijire la domiciliu, suport alimentar, suport 

social (îmbrăcăminte și rechizite şcolare) pentru copiii infectați cu HIV etc. Circa 4500 de persoane cu 

HIV au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport pe parcursul anului 2014 oferite în cadrul acestor 
granturi.  
 
De asemenea, au fost acoperiți cu servicii și membrii familiilor acestora. Peste 1100  persoane adulte cu 

HIV/SIDA au primit pachete alimentare pe parcursul anului 2014. În acelaşi timp, un număr total de 332 

copii afectați și 235 infectați, precum și copii cu statut nedeterminat născuți din mame HIV pozitive au 

beneficiat de pachete alimentare și seturi de îmbrăcăminte și rechizite școlare. 

 

O altă componentă a proiectului a vizat fortificarea capacităților furnizorilor de servicii medicale și non-

medicale prin programul de învățământ la distanță. Peste 280 de reprezentanți ai ONG-urilor active în 

domeniu, studenți ai Școlii de Management în Sănătate Publică, specialiști medicali din diferite domenii au 

fost 

instruiți în 

domeniul 
HIV/SIDA 
prin 
intermediul 

învățământului la distanță. Platforma web e-learning este o inițiativă nouă lansată pentru sporirea 

capacităţilor prestatorilor de servicii în domeniul HIV/SIDA prin învăţământul la distanţă. 
 

O direcție aparte a proiectului a constituit-o îmbunătățirea cunoștințelor despre HIV/SIDA și consolidarea 

capacităţilor specialiştilor implicați în prestarea serviciilor de îngrijire și suport persoanelor cu HIV/SIDA și 
familiilor acestora prin intermediul cursurilor de instruire. În total, au fost instruite 63 persoane în cadrul a 
trei cursuri de instruire organizate de către echipa Programului Sănătate Publică. 
 

Contribuţia semnificativă a organizațiilor neguvernamentale la implementarea Programului național de 

control şi profilaxie a HIV/SIDA/ITS este recunoscută la nivel național, iar finanțarea de către Fondul 

Global a activităților implementate de organizațiile neguvernamentale va fi continuată şi pe parcursul 

anilor 2015-2017.  
 
 

http://e-health.md/
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SPORIREA ROLULUI PACIENTULUI ŞI COMUNITĂŢII ÎN CONTROLUL TUBERCULOZEI ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 
 
Proiectul, finanțat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate din resursele Fondului Global pentru 

Combaterea SIDA/Tuberculozei/Malariei (GFATM), pentru anii 2011-2015, urmărește creșterea implicării 

societății civile, inclusiv a persoanelor cu TB, persoanelor cu HIV, altor grupuri vulnerabile în combaterea 

epidemiei de tuberculoză și realizarea obiectivelor de control al tuberculozei în RM. 

 

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, în calitatea sa de sub-recipient a resurselor 

financiare din Grantul GFATM, este responsabil în cadrul proiectului de susținerea activităților ONG-urilor 

în realizarea următoarelor obiective: creșterea depistării precoce a tuberculozei, sporirea complianței la 

tratament în condiții de ambulator și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului. Activitățile sunt 

realizate în conformitate cu Programul Național de Control al TB (2011-2015). 

 

Pe parcursul anului 2014 au fost finanțate opt proiecte în mun. Bălți, mun. Chișinău, Bender, raioanele 

Florești, Șoldănești, Soroca, Căușeni. Proiectele au oferit servicii de screening simptomatic, referire și 
acompaniere la instituția medicală pentru stabilirea diagnosticului, monitorizare a tratamentului, consiliere 

pentru creşterea aderenței la tratament, informare și consiliere a membrilor familiei în susținerea 

persoanei aflate în tratament, asistență socială pentru persoanele fără adăpost, utilizatorii de droguri 

injectabile, persoanele cu TB cu risc sporit de abandon a tratamentului și membrii familiilor acestora, 

persoane din alte grupuri vulnerabile. 
 

 
 
Datorită proiectelor pentru depistarea precoce a TB în rândul persoanelor fără adăpost din Chișinău și 
Bălți au beneficiat de screening 1269 persoane, 371 persoane au fost investigate la TB, dintre care 

91 persoane au fost diagnosticate cu TB, iar 69 persoane au fost spitalizate pentru tratament, 43 

persoane au fost supravegheate DOT în condiții de ambulator. 

 

Echipa Programului Sănătate Publică a organizat pe parcursul anului 2014 activități de instruire și 
informare privind controlul tuberculozei, inclusiv implicarea comunității în suportul persoanelor cu TB,  

unde au participat peste 60 de voluntari din cadrul ONG-urilor implicate în proiect și 62 persoane care 

trăiesc cu HIV. 
 

Suportul oferit de către organizațiile non-guvernamentale sistemului de sănătate în informarea şi 

educarea societății, co-participarea la tratamentul DOT, identificarea persoanelor cu risc de abandon și 
acompanierea lor la instituțiile medicale, precum și rezultatele obținute sunt recunoscute la nivel național, 

iar finanțarea acestor activități urmează a fi continuată de către Fondul Global în perioada 2015-2017. 

  

În rezultatul activităților implementate de către ONG-urile beneficiare de granturi au fost re-întoarse 

în tratament 138 persoane, monitorizate până la finalizarea tratamentului 192 persoane, investigate 
la TB 857 persoane, diagnosticate cu TB 199 persoane.  

În cadrul activităților de sensibilizare a societății, ONG-urile au informat şi educat în domeniul TB 

2288 persoane din comunitățile incluse în proiect. De asemenea, au fost implicate echipele 

multidisciplinare locale și reprezentanții APL în monitorizarea și susținerea persoanelor cu TB.  

În cadrul proiectelor pentru susținerea reciprocă a persoanelor cu TB au beneficiat de consiliere de 

la egal la egal 399 pacienți ai instituțiilor specializate și 433 persoane cu TB din mun. Bălți, raionul 

Florești și Șoldănești. 
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PROGRAMUL EGALITATE ȘI PARTICIPARE CIVICĂ 

 
Acronime 
EPC – Programul Egalitate şi Participare Civică 
ONG – Organizaţie Neguvernamentală  
CoE – Consiliul Europei 
UE – Uniunea Europeană 
UTA – Unitatea Teritorială Autonomă  
HIV – Virusul Imunodeficienţei Umane (Human Immunodeficiency Virus)  
SIDA – Sindromul Imunodeficienţei Dobândite  
CIVITA – Academia de Liderism pentru Femei  
 
Viziune:  

Programul Egalitate și Participare Civică contribuie la stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare 

a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile. 

  
Context 

Programul Egalitate și Participare Civică (EPC), în conformitatea cu strategia Fundației pentru perioada 

2014-2017, urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în 

parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și 
diversității. Drept priorități, programul va sprijini ONG-urile de profil, juriștii și avocații în identificarea 

discriminării și construirea cazurilor către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și instanța 

de judecată; să testeze și să îmbunătățească Legea cu privire la asigurarea egalității, prin promovarea de 

amendamente și preluarea cazurilor de litigare strategică; să colecteze date și să faciliteze promovarea 

istoriilor personale ale potențialelor ținte ale discriminării. Stabilirea acestor priorități a avut drept premise 

necesitatea de a explica, promova, testa și îmbunătăți prevederile nediscriminatorii aprobate de curând în 

legislația națională, dar și de a transmite publicului că discriminarea este un fenomen care ne poate 

afecta direct sau indirect pe fiecare dintre noi.  
 

În scopul realizării obiectivelor din strategie, programul a stabilit parteneriate noi, prin susținerea 

inițiativelor înaintate din partea organizațiilor societății civile și a continuat parteneriatele demarate în anul 

precedent. Deși schimbările structurale și de mentalitate au loc pe parcursul a zeci de ani de zile, putem 

menționacâteva rezultate care răspund necesităților reflectate în strategia programului.  

 
Considerăm că un element cheie în asigurarea drepturilor unei persoane este abilitarea acesteia cu 

cunoștințe și abilități pentru a-și revendica propriile drepturi. În acest sens, un grup de 15 persoane cu 

dizabilități intelectuale, care au 

fost private de dreptul de a trăi 
în comunitate, au fost instruite în 

tehnici și principii de lucru cu 

privire la creșterea gradului de 

autodeterminare. Participanții au 

învățat terminologia și limbajul 

ce se referă la dizabilitate, 

drepturi și discriminare, putând 

să recunoască situațiile 

discriminatorii. Putem menționa 

aici cazul unui băiat, care în 
urma sesiunilor de instruire a 
început să manifeste mai multă 

responsabilitate față de ziua și 
ora participării la ședințele din 

proiectul în care era implicat, 

mai multă independență în  Grupul de auto-reprezentanți la finalul unei instruiri 

http://soros.md/page/2208
http://soros.md/page/2208
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pregătirea și alegerea hainelor, capacitatea de a refuza realizarea unei munci, alegând să facă ce-i place 

mai mult. Acestea sunt doar câteva dintre  exemplele autentice de auto-reprezentare.  
 
Drepturile persoanelor cu dizabilități au continuat să fie menținute pe agenda publică de către una dintre 

organizațiile beneficiare de fonduri din partea programului. Pentru a spori nivelul de conștientizare a 

importanței problemei accesului la infrastructură pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, au fost 

organizate mai multe activități de informare a reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcției, a 

Uniunii Arhitecților și Asociația Arhitecților, studenților de la Universitatea Tehnică și Colegiul de 

Construcții și alte grupuri țintă. Printre aceste activități se numără și harta accesibilității, care a devenit o 

sursă de informare utilă pentru persoanele în scaun rulant, persoane în etate, mame cu copii mici sau 
alte persoane care necesită infrastructură ajustată pentru a accesa locurile de interes public. Harta 
include în prezent peste 850 de obiective, care arată nivelul de accesibilitate conform instrucțiunilor și 
metodelor de perfecționare în mun. Chișinău, Cahul, Edineț și Hîncești. În urma acestei inițiative, mai 

multe instituții publice, și agenți economici au ajustat obiectele de infrastructură conform standardelor. 

 
În scopul promovării nediscriminării și asigurării egalității în domeniul muncii, am susținut mai multe 

inițiative direcționate atât spre îmbunătățirea cadrului legislativ, precum și direct spre îmbunătățirea 

calității vieții persoanelor sensibile acestui fenomen. În acest sens, a fost efectuată o analiză a 

compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele CoE și 
UE, inclusiv o compilație a prevederilor legale principale în domeniu și analiza instituțiilor relevante. 

Documentele au fost prezentate pentru consultări autorităților relevante.  

 

În același timp, au fost identificate trei cauze de discriminare în câmpul muncii și reprezentate în fața 

instanței de judecată, în fața Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității, 
iar o plângere a fost depusă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.  
 

Pentru o înțelegere mai practică a fenomenului de discriminare în câmpul muncii de către angajați și 
angajatori, au fost elaborate două ghiduri. Lucrările explică ce înseamnă discriminarea, cum aceasta se 

poate manifesta în domeniul muncii; care sunt obligațiile angajatorului pentru a preveni și combate 

discriminarea; care sunt sancțiunile aplicabile angajatorilor în cazul încălcării acestor obligații; care sunt 

instituțiile și mecanismele legale relevante unde pot fi depuse plângeri pe discriminare, precum și modele 

de fișe care pot fi utile angajatorilor în încercarea lor de a nu discrimina.  

 

În cadrul altor inițiative, în orașul Sângerei a fost dezvoltat un atelier protejat de afaceri unde urmează a fi 

angajate persoane cu dizabilități, iar unui grup de tineri romi din orașul Soroca i s-a oferit oportunitatea de 

a-și dezvolta abilitățile practice pentru obținerea unui loc de muncă. În regiunea UTA Găgăuzia peste o 

sută de persoane au beneficiat de consultație juridică gratuită pe probleme ce vizează relațiile de muncă 

și accesul la serviciile medicale.  

 
Educarea continuă a factorilor de decizie și a populației în general privind importanța egalității și echității 
sociale a fost prioritară și în acest an. Campania media de informare și sensibilizare desfășurată de 

Centrul de Investigații Jurnalistice a inclus o serie de 20 de investigații jurnalistice, care au abordat 

probleme sensibile cu care se confruntă anumite categorii de persoane discriminate. Materialele au fost 
publicate în mai multe ziare naționale și regionale și portaluri web, cu peste 400 mii de cititori.  

 

Campania „Jurnaliștii pentru șanse egale și diversitate” a menținut în atenția opiniei publice subiectele 

legate de discriminare, sensibilizând societatea asupra problemelor existente, dar și informând cetățenii 

despre drepturile lor, încurajându-i să reclame cazurile de discriminare. Un efect iminent al acestei 
campanii a fost fortificarea presei de a aborda profesionist subiectele legate de acest domeniu.  
 

În cel puțin șase cazuri după publicarea investigațiilor au urmat reacții - fie dosare penale sau anchete de 

cercetare a cazului, fie acțiuni din partea autorităților responsabile de remedierea situației: 

 

http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
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- După publicarea investigației „Șanse (in)egale la educație”, consiliul raional Soroca a decis să 

închidă gimnaziul din satul Egoreni - o instituție cu condiții improprii pentru educația copiilor- și să le 

ofere elevilor din această localitate șansa de a învăța într-o școală mai bună, situată la numai 3 km de 

localitate.  
 

- La jumătate de an după publicarea investigației „Persoanele cu deficiențe de auz fără voce în 

instanțe”, Guvernul a aprobat un regulament privind finanțarea serviciilor de interpret pentru 

hipoacuzici. Acest subiect a fost preluat și continuat de alți jurnaliști.  
 

- În urma investigației Cerșesc la Moscova, sub ochii unui fost securist. O victimă, cetățean 

moldovean, nu poate scăpa din ghearele traficanților, Centrul pentru Combaterea Traficului de 

Persoane a deschis un dosar penal pe acest caz. Organizația Internațională pentru Migrație a pornit 

o anchetă și a inițiat procedura de repatriere. 

  

- Cazul cetățeanului din Siria vizat în 

investigația Moldova, țara mea vitregă. 

Drama străinilor care locuiesc de decenii în 

Republica Moldova, dar nu pot obține 

cetățenie a fost preluat de un avocat 

specializat  în problemele persoanelor 
refugiate, apatride, care  a pornit un proces de 

judecată împotriva Comisiei pentru cetățenie. 

Totodată, Biroul pentru Migrație și Azil a 

elaborat un set de propuneri pentru 

modificarea legislației şi ajustarea acesteia cu 

prevederile convențiilor internaționale la care 

a aderat Republica Moldova.  
 

- După realizarea investigațiilor Persoanele cu 

dizabilități — cine le asigură dreptul la vot? 

și „Persoanele cu dizabilități și dreptul la vot”, în cadrul cărora s-a constatat că persoanele fără 

capacitate de exercițiu aflate în familii au putut să voteze, iar cele instituționalizate au fost lipsite de 

acest drept, o organizație neguvernamentală a decis să inițieze un proces în instanță pentru a dovedi 

discriminarea și a repune în drepturi persoanele lipsite de capacitatea de exercițiu.         

 
La aceste rezultate se adaugă și peste 50 de emisiuni și reportaje pe domeniul drepturilor omului și 
discriminării, care au acoperit subiecte precum violența împotriva femeilor, incluziunea socială a copiilor 

cu dizabilități, femeile rome, provocări cu care se confruntă nevăzătorii, minoritățile religioase și 
lingvistice, discriminarea în câmpul muncii și altele. Prin intermediul documentării video, aproximativ 30 

de istorii despre cazuri de discriminare au fost identificate și relatate atât în cadrul acestor emisiuni, cât și 
pe portalul de știri www.discriminare.md. O audiență de peste 70,000 de telespectatori din regiunile 

rurale a fost informată despre problemele cotidiene de discriminare în grădinițe și școli, în oferirea 

serviciilor și indemnizațiilor sociale, în instituțiile de sănătate, în angajarea și în câmpul muncii.  

 

Aspirarea spre o societate liberă de stereotipuri, stigmatizare și discriminare trebuie să fie un efort comun 

al autorităților și societății civile. Este cert că respectarea principiului egalității și nediscriminării într-un stat 

de drept nu se poate limita doar la măsuri legislative. Autoritățile ar trebui să continue procesul de 

implementare și monitorizare a impactului politicilor nediscriminatorii. În același timp, actorii sectorului 

asociativ ar putea extinde dezbaterile și dialogul pe subiectul discriminării către o abordare persistentă și 
continuă în asigurarea persoanelor supuse discriminării de a întreprinde măsuri pentru a riposta față de 

actul de discriminare, responsabilizând autoritățile în fața acestei cauze. 

 

Menzer Alcashash încearcă de mai mulți ani să 
obțină cetățenia R. Moldova 

http://www.investigatii.md/index.php?art=767
http://www.investigatii.md/index.php?art=748
http://www.investigatii.md/index.php?art=748
http://www.investigatii.md/index.php?art=754
http://www.investigatii.md/index.php?art=754
http://www.investigatii.md/index.php?art=777
http://www.investigatii.md/index.php?art=777
http://www.investigatii.md/index.php?art=777
http://www.investigatii.md/index.php?art=777
http://www.zdg.md/editia-print/social/persoanele-cu-dizabilitati-cine-le-asigura-dreptul-la-vot
http://www.zdg.md/editia-print/social/persoanele-cu-dizabilitati-cine-le-asigura-dreptul-la-vot
http://www.investigatii.md/index.php?art=802
http://discriminare.md/category/emisiuni-tv/
http://discriminare.md/category/emisiuni-tv/
www.discriminare.md
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Continuând cu  acest raționament, pe parcursul anului 2015 planificăm să contribuim la formarea unor 

parteneriate dintre juriști/avocați și organizațiile neguvernamentale naționale și locale care lucrează cu 

grupuri marginalizate, pentru a identifica și adresa actele de discriminare, dar și pentru a consolida 

capacitățile acestora în preluarea cazurilor de litigare strategică în domeniul discriminării. Aceste 

rezultate vor fi obținute prin organizarea sesiunilor de instruire și prin susținerea financiară a inițiativelor 

înaintate din partea organizațiilor societății civile preocupate de problematica discriminării.  

 
Realizări-cheie în 2014 
 

- Pregătirea unui grup de 15 juriști și avocați să devină formatori în domeniul nediscriminării, în cadrul 

un program de formare desfășurat pe parcursul a nouă zile, în parteneriat cu experți din România.  

 

- Susținerea financiară a șapte inițiative în domeniul promovării nediscriminării, având drept scop: 

 

- Inițierea unui nou proiect “Comunicarea diversității prin intermediul istoriilor personale”. Acest 

proiect se va desfășura pe parcursul anului 2015 în parteneriat cu programul Inițiativa pentru 

Drepturile Omului a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă și Asociația „Keystone Human Services 

International Moldova”. Proiectul urmărește să susțină organizațiile care promovează drepturile 

grupurilor discriminate prin instruirea în utilizarea metodei de „storytelling” și să facă auzită vocea 

reprezentanților comunităților marginalizate ajutându-i să-și revendice drepturile. 

 
  

o diminuarea discursului de ură homofob a persoanelor publice în perioada pre-
electorală 

o reducerea atitudinilor discriminatorii ale populației față de persoanele cu 

HIV/SIDA prin sporirea nivelului de informare a populației din regiunea Cahul, 

Cantemir și Leova și a grupului de risc, despre căile de infectare cu HIV/SIDA și 
modalitățile de protejare. 

o sporirea nivelului de integrare social-profesională a persoanelor cu dizabilități 
din mun. Bălți și Sîngerei, prin dezvoltarea abilităților de viață independentă și 
orientare profesională, inclusiv prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

o contribuția la asigurarea egalității cetățenilor de etnie romă din orașul Soroca, 

în mod special a tinerilor, la educație, angajarea în câmpul muncii și în sfera 

serviciilor culturale și de agrement 

o contribuția la respectarea și apărarea drepturilor persoanelor social-vulnerabile 

care locuiesc pe teritoriul UTA Găgăuzia, supuse discriminării în sfera 

raporturilor de muncă și primirii asistenței medicale prin facilitarea accesului 

acestora la justiție și acordarea serviciilor juridice gratuite 

o elaborarea unei analize comparative a rezultatelor celor două cercetări privind 

percepțiile populației despre fenomenul discriminării, elaborate pe parcursul 

ultimilor ani, în vederea elaborării unor recomandări practice pentru prevenirea/ 
combaterea acestui fenomen în Republica Moldova 

o implementarea un program de asistență privind litigarea strategică și  
desfășurarea unui schimb de experiență pe această temă, care să determine 

creșterea capacității participanților – specialiști în drept pe domeniul drepturilor 

omului din Republica Moldova – de a selecta, reprezenta și promova 

corespunzător cazuri strategice în domeniul nediscriminării 

 

http://soros.md/program/2432
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Proiect finanțat din alte surse  

 

ABILITAREA FEMEILOR DIN COMUNITĂȚILE RURALE DIN MOLDOVA  

 

Asigurarea egalității de gen reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru o dezvoltare durabilă a unei 

societăți democratice. În Republica Moldova există însă multiple bariere structurale și psihologice ce 

împiedică realizarea acestui principiu. Analizând datele statistice, observăm cu ușurință că femeile sunt 

subreprezentate în mai multe domenii, inclusiv în procesul de luare a deciziilor şi în sfera politică. În acest 

context, ne-am propus prin intermediul proiectului „Abilitarea femeilor din comunitățile rurale din Moldova” 

să contribuim la sporirea capacităților femeilor din comunitățile rurale de a participa la procesele 

democratice locale, dar și să consolidăm o rețea a femeilor lidere din zonele rurale care să promoveze 

avansarea lor în conducerea locală. Proiectul s-a desfășurat în perioada iunie 2012 – decembrie 2014, 

fiind  implementat în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea financiară a 

Suediei.  
 

Strategia de implementare a proiectului a avut o abordare unică în Moldova. Aceasta a acționat simultan 

pe trei nivele majore: la nivel individual prin intermediul programelor de instruire, la nivel local cu ajutorul 

Lista publicațiilor lansate în 2014  

 
Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu 

standardele europene (elaborată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova) 

Studiul oferă o analiză a compatibilității legislației naționale din Republica Moldova în domeniul 

nediscriminării în câmpul muncii cu standardele Consiliului Europei și cele elaborate în cadrul Uniunii 

Europene. Documentul prezintă standardele relevante europene și internaționale și corelarea acestora 

cu prevederile naționale analizate din punctul de vedere al normelor în vigoare și al aplicării acestora 

de către autorități, inclusiv instanțe.  

 
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajați (elaborat de Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova) 

Ghidul este adresat angajaților și potențialilor angajați și explică într-un limbaj simplu ce înseamnă 

discriminarea, cum aceasta se poate manifesta în domeniul muncii, care sunt obligațiile angajatorului 

pentru a preveni și combate discriminarea, care sunt sancțiunile aplicabile angajatorilor în cazul 

încălcării acestor obligații, care sunt instituțiile și mecanismele legale relevante unde pot fi depuse 

plângeri pe discriminare.  
 

Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajatori (elaborat de Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova) 

Ghidul este adresat angajatorilor și explică într-un limbaj simpul ce înseamnă discriminarea, cum 

aceasta se poate manifesta în domeniul muncii și cum poate fi prevenită, care sunt obligațiile 

angajatorului pentru a preveni și combate discriminarea, care sunt sancțiunile aplicabile angajatorilor 

în cazul încălcării acestor obligații, care sunt instituțiile și mecanismele legale relevante. Documentul 

include modele de fișe care pot fi utile angajatorilor în încercarea lor de a nu discrimina.  

 

Broșura pentru promovarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități  
(elaborată de Asociația Obștească „Keystone Human Services International Moldova Association”)  a 

fost elaborată cu participarea auto-reprezentanților, persoane cu dizabilități intelectuale care au fost 

private de dreptul de a trăi în comunitate. Opiniile personale din broșură, care reflectă diferența dintre 

viața din instituție și viața în comunitate, au fost generate de auto-reprezentanți în cadrul ședințelor de 

auto-determinare. 

 

http://soros.md/publication/analiza-discriminare-munca
http://soros.md/publication/analiza-discriminare-munca
http://soros.md/publication/discriminare-munca-ghid-angajati
http://soros.md/publication/discriminare-munca-ghid-angajatori
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proiectelor comunitare și regionale, și la nivel național prin intermediul Forumului anual al Femeilor Lidere 

din Comunitățile Rurale. 

 
În cadrul Academiei de Liderism pentru Femei 

„CIVITA” și în cadrul „Școlii de Liderism Politic 

pentru Femeile din Comunitățile Rurale”, 40 de 

absolvente și-au îmbogățit cunoștințele și și-au 

dezvoltat abilități practice în domeniul liderismului, 

buna guvernare, procesul decizional local și în 

domeniul coordonării și organizării campaniilor 

electorale locale, inclusiv pentru a-și exercita 

mandatul de ales local în spirit democratic și în 

strânsă legătură cu necesitățile comunității.  
 
La nivel local, în cadrul programului de granturi 

mici, au fost susținute 36 de inițiative comunitare 

din diferite localități. La nivel regional, în cadrul 

programului de granturi de rețea, au fost finanțate 6 

proiecte de rețea, implementate în 14 comunități 
rurale. Prin intermediul acestor activități, 
beneficiarele proiectului au putut să aplice și să-și 
consolideze cunoștințele obținute în cadrul 

instruirilor. 
  

Svetlana BUDIȘTEAN din satul Varniţa, raionul 

Anenii Noi, participantă în cadrul CIVITA, a 
identificat că „în localitatea nu exista un teren 

autorizat și special amenajat, pentru a depozita 

deșeurile menajere şi animaliere. Locuitorii aruncau 

gunoiul în spatii improvizate, neautorizate, sporind 

gradul de poluare a apelor, solului și aerului”. Svetlana a mobilizat membrii comunității să contribuie la 

amenajarea canalului de scurgere a apelor freatice şi la construcția platformei de beton. Lucrările au 

oferit posibilitatea creării serviciului de salubrizare într-un cartier al comunității. Pentru a stimula 

extinderea serviciului în întreaga comunitate, Svetlana a convins APL-ul să elaboreze o strategie și un 

plan concret de implementare a acestuia. 
 

Totodată, Tatiana DENISENCO a reușit să adune peste 33 mii de lei în cadrul unei campanii de colectare 

de fonduri în satul Cucoara, raionul Cahul. Ideea proiectului „Bucurii pentru copii” i-a venit „în urma unui 
studiu efectuat de Centrul de Medicină Preventivă, potrivit căruia copiii mici se îmbolnăvesc foarte des de 

infecții respiratorii”. Prin urmare, Tatiana a decis să adune bani pentru a le oferi copiilor spații amenajate, 

unde ar putea face sport. Campania de colectare a fondurilor a fost transformată într-o sărbătoare a 

zâmbetelor şi a distracției. În cadrul ei s-a implicat tot satul. Inițiativa a avut ecou, căci au venit spectatori 

din satul vecin şi din Cahul. Primara satului, Aliona GOȚA, a promis că va susține „în continuare toate 

inițiativele locale care duc la dezvoltarea socială, culturală şi economică a satului”.  

 

Prin organizarea Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale am reușit să dezvoltăm o platformă 

solidă și dinamică de comunicare între participante. Pe parcursul celor trei ediții, evenimentul a adunat 

peste 370 de persoane. Femeile din toate regiunile țării au avut oportunitatea să facă schimb de idei și 
bune practici din diferite domenii, să discute despre provocările cu care se confruntă la nivel local şi să 

elaboreze o serie de recomandări şi revendicări formulate într-o Rezoluție comună. Documentul a fost 

prezentat ulterior factorilor de decizie la nivel național. 

  
În 2014, ne-am propus să contribuim la solidarizarea femeilor în cultivarea ambițiilor de a se implica în 

viața societății. Participanții la Forum au avut oportunitatea să discute mai multe subiecte ce au abordat 

Absolventele Academiei de Liderism CIVITA 
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participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor, antreprenorialul social, angajamentele sociale ale 

viitorului Guvern şi Parlament, consolidarea comunităților prin artă, cultură şi tradiții. Am vrut să  

demonstrăm că femeile din țara noastră nu reprezintă un grup minoritar, ci o componentă esențială a 

societății. Una care 

contribuie semnificativ la 

economia, educația, 

cultura și serviciile 

oferite de stat. 
Rezultatele Forumului 
Femeilor Lidere din 

Comunitățile Rurale au 

fost incluse într-o 

Rezoluție care a fost 

prezentată și discutată 

direct cu factorii de 

decizie vizați. 
 
Forumul Femeilor Lidere 

din Comunitățile Rurale 

2014 a fost organizat de 

Fundația Soros-

Moldova, în parteneriat 

cu Federația Națională 

a Agricultorilor din 
Moldova „AGROinform”, 
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Programul „Femeile în politică”, implementate de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și 
Abilitarea Femeilor, cu susținerea financiară a Guvernelor Suediei și Danemarcei. 

 
Proiectul „Abilitarea femeilor din comunitățile rurale din Moldova” a reușit să-şi atingă toate obiectivele 

propuse. Activitățile realizate au ajutat participantele să-şi consolideze abilitățile de liderism, să devină 

agenți ai schimbării în localitățile lor, a sporit vizibilitatea femeilor din comunitățile rurale şi a crescut 

nivelul de încredere în liderismul feminin. Unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului este 
creșterea ratei participării femeilor în procesul decizional odată cu îmbunătățirea percepției populației 

privind importanța participării femeilor în dezvoltarea comunitară. 

  

În 2014, Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale a avut loc la Palatul 
Republicii 

http://soros.md/event/rezolutie-forum-femei
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PROGRAMUL MASS-MEDIA 
 
Viziune:  
Programul Mass-Media contribuie la dezvoltarea unei prese independente, la accesul liber la informaţie, 
la un cadru juridic propice şi mediu favorabil informării obiective şi pluraliste a cetăţenilor ţării ca o 
condiţie pentru edificarea societăţii deschise, participatorii şi democratice  
 
Context: 
 
Anul 2014 a însemnat pentru Programul Mass-Media implementarea unei strategii de patru ani, care se 
distinge prin obiective şi abordări noi în comparaţie cu strategiile anterioare. Formularea obiectivelor-
cheie ale acestei strategii s-a bazat pe identificarea problemelor majore cu care se confruntă mass-media 
din Moldova în anii de la urmă. Am constatat, în particular, că o problemă gravă a societăţii moldoveneşti 
este nivelul scăzut de cultură socială, în primul rând în mediul clasei politice, care percepe mass-media, 
mai degrabă, ca instrument de influenţă ideologică. Totodată, în Moldova lipseşte o concepţie/strategie 
generală de dezvoltare a mass-mediei, ceea ce face dificilă consolidarea eforturilor pentru depăşirea 
problemelor care împiedică fortificarea sectorului respectiv pe principii democratice. Lipsa de voinţă 
politică din partea instituţiilor statului şi incapacitatea presei de a se opune invaziei informaţionale străine, 
mai ales celei ruseşti de sorginte sovietică, dezvăluie pe de o parte fragilitatea, şi pe de alta – influenţa 
determinantă a politicului în sectorul mediatic din Republica Moldova.  
 
În baza examinării problemelor majore, Programul Mass-Media a formulat trei obiective specifice pentru 
perioada 2014-2017, care vor avea în centrul atenţiei: 1) monitorizarea situaţiei de pe piaţa media şi 
calităţii produselor informaţionale livrate cetăţenilor, şi, în special, a tendinţelor negative care au 
răsfrângere asupra diversităţii şi independenţei informaţiei; 2) crearea unui cadru propice pentru 
încurajarea competiţiei profesionale, standardelor de calitate şi diseminare a cunoştinţelor şi practicilor 
pozitive prin intermediul unui schimb de idei şi experienţă şi având drept ţintă jurnalism nepărtinitor, 
corect, echilibrat şi etic; 3) sprijinirea profesionalismului pe segmentul jurnalismului de investigaţie prin 
crearea unei arhive on-line accesibilă şi relevantă de materiale video, audio şi tipărite, produse de 
jurnaliştii din Moldova. 
 
Strategia lansată în 2014 este la început de implementare, de aceea se poate vorbi în linii mari de 
anumite rezultate intermediare, impactul scontat fiind aşteptat în anii următori. Astfel, FSM a sprijinit 
producerea primelor cercetări pe segmentul pluralismului şi diversităţii mass-media din Moldova şi a 
organizat o dezbatere largă pe marginea concluziilor formulate de autorii raportului, cât şi a unui plan de 
consolidare a sectorului mediatic elaborat de experţi independenţi. Pe urmele cercetărilor efectuate, a 
fost elaborat un caiet de sarcini implementarea căruia ar permite depăşirea multor probleme constatate 
de experţi. Totodată, în 2014, cu sprijinul ONG-lor de media, a fost demarat procesul de lansare a 
„ForumuluiMedia”. Este vorba de o platformă on-line prin intermediul căreia va fi încurajată competiţia 
profesională, puse în discuţie problemele cu care se confruntă jurnaliştii şi managerii de presă, 
consolidate standardele de calitate şi diseminate cunoştinţe, experienţe şi practici jurnalistice pozitive. Pe 
cel de-al treilea segment al noii strategii, un grup de experţi independenţi a început lucrul de colectare a 
documentelor pentru arhiva jurnalismului de investigaţie, în timp ce o companie IT selectată prin concurs 
public a lucrat la executarea sarcinii tehnice de creare a arhivei on-line.  
 
Totodată, se poate constata de pe acum că lipsa de voinţă politică pentru depăşirea problemelor cu care 
se confruntă mass-media din ţară face mai dificilă decât s-a aşteptat realizarea indicatorilor de 
performanţă planificaţi în strategia fundaţiei. Astfel, Caietul de Sarcini (Foaia de parcurs) pentru asanarea 
situaţiei în mass-media, elaborat de experţi independenţi antrenaţi în proiect, va trebui, după cât se pare, 
promovat insistent de societatea civilă înainte ca factorii de decizie să preia recomandările din acest 
document în calitate de ghid eficient pentru acţiune. 
 

http://soros.md/page/2203
http://soros.md/page/2203
http://soros.md/page/2203
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http://soros.md/page/2204
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http://soros.md/page/2206
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Inițiativa 1: MONITORIZAREA SISTEMATICĂ A OFERTEI INFORMAŢIONALE LIVRATE 

CETĂŢENILOR DE CĂTRE MASS-MEDIA DIN MOLDOVA, ŞI, ÎN SPECIAL, A TENDINŢELOR 
NEGATIVE CARE AU RĂSFRÂNGERE ASUPRA DIVERSITĂŢII ŞI INDEPENDENŢEI INFORMAŢIEI 
 

În cadrul acestei inițiative am finanțat elaborarea a două studii relevante privitor la pluralismul extern şi 

pluralismul intern al mass-media în Republica Moldova. Aceste analize ne-au permis să evaluăm 

diversitatea de instituții mediatice în cadrul sectorului, dar şi diversitatea informaţiei oferite cetăţenilor, a 

gradului de reflectare a punctelor de vedere ale diferitelor grupuri sociale sau tendințelor și temelor din 

societate.  
 
Prin intermediul primului studiu, am vrut să evaluăm gradul de pluralism extern al mass-media din 

Republica Moldova pe segmentele cele mai importante din punctul de vedere al audienței - televiziune și 
internet. Concluzia principală a autorilor raportului este că „piața media relevantă ca audiență în 

Republica Moldova se prezintă dezechilibrat în privința pluralismului politic, cultural și geografic”, iar 

„organismele care ar trebui să exercite control asupra sectorului mass-media și să asigure adoptarea 

unor instrumente de reformă sunt la rândul lor viciate”. Astfel, raportul a stabilit că nu au fost 

implementate prevederile „Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011 - 2014”, adoptat de Guvernul 

Republicii Moldova pe 23 martie 2011 (prin Hotărîrea de Guvern 179) şi care a prevăzut „modificarea 
Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 pentru reglementarea strictă a 
activităţii de retransmitere a posturilor străine, transparenţa proprietăţii în mass-media, limitarea 
concentrării proprietăţii mass-media şi măsurarea audienţei mass-media” (pag.27). Este de menţionat că 

termenul asumat pentru această acțiune era trimestrul III din anul 2011. 

  
Raportul ce a vizat pluralismul intern al mass-media a constatat câteva aspecte extrem de relevante în 

urma monitorizării posturilor Prime TV, Moldova 1, Pro TV Chișinău, Jurnal TV, Publika TV, TV 7, 2 Plus, 

Canal 3). Concluziile arată că „din 12 domenii tematice analizate, 5 au fost acoperite mai accentuat de 

cele 8 posturi TV, celelalte 7 fiind prezente cu discrepanțe considerabile, atât la nivelul fiecărei televiziuni, 

cât și per ansamblu”; „jurnaliștii nu utilizează un instrument important pentru sporirea pluralismului intern – 

diversitatea genurilor”; „deși toate posturile tv monitorizate au difuzat știri cu caracter conflictual, nici unul 

nu a respectat în totalitate regula celor două și mai multor surse de informație”. Provoacă îngrijorare şi o 

altă concluzie a raportului, potrivit căreia „niciun post de televiziune din cele 8 nu a fost sută la sută 

imparțial în prezentarea știrilor”. Astfel, în fiecare caz de atitudine părtinitoare, jurnaliștii au încălcat o 

normă profesională importantă, dar și au limitat „diversitatea vocilor”, distorsionând „tabloul informațional 

al zilei”.  
 

Situația atestată de autorii celor două studii condiţionează riscuri atât pentru pluralismul pe piaţa media, 

cât și pentru relevanța produselor mediatice oferite publicului. Sursa problemelor constatate este multiplă, 

inclusiv: legislație națională imperfectă, care nu poate contracara apariția monopolului sau a pozițiilor 

dominante pe piața mass-mediei; lipsa de preocupare a factorilor decizionali, atât pentru suplimentarea și 
diversificarea produselor mediatice autohtone, cât și pentru asigurarea accesibilității la ele; interes limitat 

și capacitate redusă a instituțiilor mass-mediei în a-și diversifica produsele mediatice și în a respecta 

normele profesionale. 
  
Concluzia firească este că sunt necesare eforturi conjugate pentru a redresa starea actuală de lucruri. 
Pentru a oferi un sprijin autorităţilor şi altor purtători de interese în iniţierea acestui proces, am sprijinit un 
grup de experţi independenţi care a elaborat, în baza studiilor menţionate mai sus, Caietul de sarcini 
întitulat Foaie de parcurs pentru consolidarea pluralismului mediatic în Republica Moldova. 
Documentul respectiv a definit provocările şi riscurile pentru asigurarea pluralismului şi diversităţii în 
mass-media, constrângerile şi problemele la nivel de sistem mass-media, la nivel de instituţii mediatice şi 
la nivel de conţinuturi mediatice. Capitolul de importanţă maximă al acestui document conţine o matrice a 
acţiunilor pentru consolidarea pluralismului mediatic în Republica Moldova sub aspectele racordării 
legislaţiei naţionale la standarde europene, acţiuni pentru implementarea legislaţiei şi responsabilităţile 
instituţiilor audiovizuale, academice şi celor ale societăţii civile în acest proces. 
 

http://soros.md/page/2203
http://soros.md/page/2203
http://soros.md/page/2203
http://www.soros.md/publication/pluralism-extern-massmedia-moldova
http://www.soros.md/publication/pluralism-extern-massmedia-moldova
http://www.soros.md/publication/pluralism-intern-massmedia-moldova
http://www.soros.md/publication/pluralism-intern-massmedia-moldova
http://soros.md/publication/2014-09-22
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Atât analizele efectuate, cât şi caietul de sarcini elaborat în baza lor, au fost supuse unei dezbateri largi în 
cadrul unei conferinţe unde au participat jurnalişti şi manageri de presă, experţi, factori de decizie şi 
reprezentanţii ai societăţii civile. Participanţii la conferinţă au discutat şi aprobat programul de acţiuni 
propus în „Foaia de parcurs pentru consolidarea pluralismului mediatic în Republica Moldova”. Din 
păcate, interesul şi participarea reprezentanţilor comisiei parlamentare de profil, Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului, Consiliului de Observatori „Teleradio-Moldova” a fost unul modest, fapt ce confirmă 
necesitatea unor eforturi continue pentru a atenţiona responsabilii de sectorul audiovizual privitor la 

provocările din sectorul mass-media şi necesitatea unor acţiuni urgente pentru îmbunătățirea situaţiei.  

 
Aşa cum pe parcursul anului 2015 urmează a se produce trecerea la televiziunea digitală, situaţia din 
audiovizual sub aspectul pluralismului, diversităţii şi independenţei informaţiei va rămâne în continuare în 
vizorul programului, urmând să fie ajustată la contextul naţional metodologia europeană de cercetare a 
domeniului şi aplicată ulterior la monitorizarea situaţiei din audiovizual după trecerea la televiziune 

digitală. Pentru a stimula și a consolida pluralismul mediatic, considerăm oportune mai multe acțiuni ce-ar 

asigura: prevenirea apariţiei monopolurilor, poziţiilor dominante şi a concentrării proprietăţii pe piaţa 

mediatică; o concurenţă loială și o protecţie reală a concurenţei pe piaţa mediatică și cea a publicităţii 

comerciale; contracararea invaziei de produse mediatice străine în spațiul informațional autohton; 

încurajarea producerii conținuturilor informaționale autohtone; independenţa și autonomia autorităţilor 

centrale de specialitate ce reglementează activitatea domeniului mediatic; independenţa reală a 

instituţiilor mass-mediei, pentru a le feri de ingerinţele politice și economico-financiare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista publicaţiilor lansate în 2014 
 

 Pluralismul intern al mass-mediai din Republica Moldova: oportunitate şi realitate  

 Pluralismul extern al mass-mediai din Republica Moldova: între oportunitate şi realitate 

 Foaia de parcurs pentru consolidarea pluralismului mediatic în Republica Moldova 
 
Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova necesită eforturi susţinute pentru a corespunde 
standardelor europene – aceasta este concluzia generală a studiilor privitor la pluralismul extern şi cel 
intern al mass-media realizate de experţi din ţară şi din România. Studiile reprezintă o premieră 
absolută atât pentru ţara noastră, cât şi pentru multe state europene. Autorii studiilor îşi întemeiază 
concluziile în urma cercetării ofertelor informaţionale a două tipuri de media cu cel mai mare impact 
asupra publicului – televiziunea şi Internetul. Au fost analizate 10 televiziuni şi 30 de portaluri de ştiri. 
Experţii au urmărit gradul pluralismului extern – diversitatea tipurilor de canale şi site-uri, şi gradul 
pluralismului intern – diversitatea serviciilor de programe şi al conţinuturilor. 
 
Printre factorii ce afectează pluralismul mass-mediei autorii studiului remarcă: lipsa mecanismelor de 
prevenire a monopolurilor în spaţiul informaţional; capacitatea redusă a instituţiilor mediatice de 
producere a conţinuturilor proprii; lipsa, la nivelul autorităţilor, a unei viziuni clare de ansamblu asupra 
domeniului respectiv şi, drept consecinţă, lipsa acţiunilor corespunzătoare etc. Studiile finalizează cu 
o Foaie de parcurs ce cuprinde recomandări atât pentru factorii decizionali, cât şi pentru instituţiile 
mediatice care, fiind implementate, ar contribui, în definitiv, la o informare adecvată a tuturor 
categoriilor de cetăţeni ai ţării.  

 

http://www.soros.md/publication/pluralism-intern-massmedia-moldova
http://www.soros.md/publication/pluralism-extern-massmedia-moldova
http://soros.md/publication/2014-09-22
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Inițiativa 2: CREAREA UNUI CADRU PROPICE PENTRU ÎNCURAJAREA COMPETIŢIEI 

PROFESIONALE, STANDARDELOR DE CALITATE ŞI DISEMINARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI 
PRACTICILOR POZITIVE PRIN INTERMEDIUL UNUI SCHIMB DE IDEI ŞI EXPERIENŢĂ ŞI AVÂND 
DREPT ŢINTĂ JURNALISM NEPĂRTINITOR, CORECT, ECHILIBRAT ŞI ETIC 
 
Modalitatea de implementare a acestui obiectiv la etapa iniţială a constat în crearea unei platforme de 
deliberări on-line. Platforma le-ar oferi jurnaliştilor şi cetăţenilor posibilitatea de a monitoriza şi discuta 
conţinutul mediatic curent, a dezbate pe marginea standardelor de calitate şi a aborda unele aspecte mai 
largi care ţin de situaţia şi perspectivele mass-mediei din Republica Moldova, precum: prevederile 
legislaţiei şi practicile curente privind proprietatea în mass-media; sistemul de licenţiere în audiovizual; 
libertatea editorială; independenţa serviciului audiovizual public; cadrul profesional al jurnalistului; relaţiile 
dintre instituţiile mass-media şi actorii politici şi alte aspecte-cheie. În definitiv, ne dorim ca această 
platformă să devină un instrument transparent şi credibil de auto-reglementare oferit comunităţii 
jurnaliştilor şi societăţii civile pentru o analiză constantă a conţinuturilor media şi evaluarea nivelului de 
independenţă, responsabilitate şi obiectivitate a jurnaliştilor, şi implicit, produselor mediatice oferite 
cetăţenilor. Cele mai bune practici jurnalistice ar urma să fie încurajate, cele proaste – supuse criticii.  
 

În implementarea acestei inițiative am utilizat o abordare mixtă. Prima etapă a urmărit constituirea unui 

consorţiu al ONG-lor de media în vederea consultărilor iniţiale, elaborării Concepţiei de dezvoltare a 
platformei, definirii viziunii şi obiectivelor platformei on-line, arhitectonicii şi design-ului, specificărilor 
privind viitorul slogan şi logotip, modului de administrare şi responsabilităţilor echipei de gestionare etc. În 
consens cu viziunea elaborată, gestionarea platformei i-a fost atribuită Consiliului de Presă, care prin 
statutul său are responsabilitatea de a contribui la responsabilizarea mass-media faţă de consumatorii de 
media, promovarea jurnalismului de calitate şi respectarea principiilor deontologice jurnalistice de către 
instituţiile de mass-media, agenţiile de ştiri sau portalurile informaţionale. 
 

Pentru crearea propriu-zisă a platformei MediaForum, a fost 
oferit un grant Asociaţiei Presei Independente API, 
organizaţie care asigură Secretariatul Consiliului de Presă din 
Republica Moldova. API a definitivat Concepţia platformei, 
stabilind varianta finală a sloganului – „Platforma 
profesioniştilor mass-media” şi modalitatea de accesare 
directă de către utilizatori. Conceptul iniţial presupunea ca 
platforma „MediaForum” să fie o extensiune a paginii web a 
Consiliului de Presă cu posibilitatea de separare ulterioară ca 
resursă web de sine stătătoare. După consultări 
suplimentare, s-a decis să fie elaborat din start un site web 
separat, care va fi în interconexiune cu pagina web a 
Consiliului de Presă.  

 
Pentru a-şi realiza misiunea, platforma va aborda problemele sectorului mass-media în acord cu cele 5 
rubrici de bază din structura portalului: deontologie şi etică; legislaţie; profesionalizare; management; 
mediacritica. Dezbaterile pe marginea celor cinci teme curente din cadrul fiecărei din rubricile menţionate 
vor fi moderate de experţi calificaţi, iar utilizatorii platformei vor avea posibilitatea să propună propria 
temă pentru discuţii, prin modulul “Propune o temă de dezbatere”. Lucrările de lansare a platformei au 
fost finalizate în martie 2015, şi din această lună platforma „MediaForum” a început să funcţioneze.  
 
Rezultatele obţinute pe acest segment în anul 2014 sunt rezultate intermediare, impactul scontat de pe 
urma implementării acestui proiect este aşteptat în anii următori. Totuşi, anul 2015 va marca nu doar 
lansarea dezbaterilor on-line propriu-zise, ci şi iniţierea unor activităţi suplimentare, ideea cărora a fost 
formulată de ONG-le media. Una dintre aceste idei este lansarea, în baza platformei „MediaForum” a 
unui concurs întitulat Premiul naţional de etică şi deontologie profesională jurnalistică.  
 
O altă idee care va fi materializată în 2015 constă în organizarea, ca urmare a celor mai importante 
dezbateri tematice on-line, a Primei ediţii a Forumului Media din Moldova, programată pentru iunie 2015.  
 

http://mediaforum.md/
https://www.facebook.com/pages/MediaForum-Platforma-profesioni%C5%9Ftilor-mass-media/350836395122322?fref=ts
http://soros.md/event/lansare-mediaforum
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Totodată, managementul platformei intenţionează să organizeze, sub egida „MediaForum”, dezbateri la 
postul public de televiziune Moldova 1 sau la postul public “Radio Moldova”. În cadrul acestor dezbateri 
vor fi examinate problemele de etică jurnalistică şi responsabilitate socială a mass-media, puse în 
discuţie obligațiile și responsabilitatea instituţiilor mass-media, cum să nu se lase manipulați, cum să-și 
apere dreptul la o informare corectă și echidistantă etc.  

 
 

Inițiativa 3: SPRIJINIREA PROFESIONALISMULUI PE SEGMENTUL JURNALISMULUI DE 

INVESTIGAŢIE PRIN CREAREA UNEI ARHIVE ON-LINE ACCESIBILĂ ŞI RELEVANTĂ DE 
MATERIALE VIDEO, AUDIO ŞI TIPĂRITE, PRODUSE DE JURNALIŞTII DIN MOLDOVA 
 

În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-media a decis să susțină profesionalismul în 

jurnalismul din Moldova prin crearea unei biblioteci on-line a jurnalistului (bază de date/arhivă on-line). 
Biblioteca ar urma să devină un instrument în serviciul jurnaliștilor și a cetățenilor de căutare digitală, 

documentare și analiză a modului în care temele prioritare sociale, economice, politice etc. sunt abordate 

în presa din Moldova. Totodată, arhiva online urmează să ofere jurnaliștilor suport suficient pentru 

creștere profesională, în scopul exercitării adecvate a meseriei.  

 
Pe parcursul anului 2014, proiectul a prevăzut la prima etapă constituirea unui grup de experţi din 
domeniul jurnalismului de investigaţie pentru elaborarea concepţiei şi structurii arhivei, definirii viziunii şi 
obiectivelor acestei biblioteci on-line, arhitectonicii şi design-ului, specificărilor privind viitorul slogan şi 
logotip, modului de administrare şi responsabilităţilor echipei de gestionare etc. 
 
Lucrările de finalizare a creării arhivei şi completării ei cu materialele colectate urmează a fi definitivate pe 
parcursul anului 2015. Totuşi, colectarea materialelor şi plasarea lor în bibliotecă se va desfăşura în 
continuare, concomitent cu funcţionarea librăriei în calitate de sursă de materiale în serviciul utilizatorilor 

interesaţi. Totodată, pe parcursul anului 2015 urmează să desfășurăm o masă rotundă care va permite 

evaluarea eficienţei bazei de date lansate, determinarea impactului, precum şi ajustarea instrumentelor 
de funcţionare a arhivei media. 
 
Considerăm că rubrica „Investigaţii” va fi deosebit de valoroasă pentru jurnalişti, deoarece vor avea acces 
la materiale de investigaţie din diverse publicaţii şi ani direct online. Împreună cu un instrument de 
căutare avansată, această bibliotecă poate deveni o sursă indispensabilă pentru orice jurnalist de 
investigaţie şi nu doar. Până în prezent, doar în rubrica investigaţii au fost adunate peste o mie de 
materiale de investigaţie din diverse surse. 
 

  

http://soros.md/page/2206
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Proiect finanțat din alte surse 

 
CONSOLIDAREA REŢELEI RADIODIFUZORILOR REGIONALI PENTRU O SOCIETATE INFORMATĂ, 
GUVERNARE PARTICIPATIVĂ ŞI RESPONSABILĂ  
 
Proiectul Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare 
participativă şi responsabilă a fost implementat de Programul Mass-Media în perioada iunie 2012 - 

decembrie 2014, având susţinerea financiară a Guvernului Suediei. Activitățile proiectului au urmărit 

sporirea accesului populaţiei rurale de pe ambele maluri ale Nistrului la informaţie obiectivă şi pluralistă 
de interes public şi comunitar. 
 
Printre rezultatele remarcabile ale proiectului pot fi menţionate: 
 
 
 
  

 Creşterea capacităţii organizaţionale a reţelei radiodifuzorilor regionali membri ai Asociaţiei 
„Meridian”, fapt ce a sporit numărul, calitatea şi diversitatea programelor audiovizuale oferite 
populaţiei rurale de pe ambele maluri ale Nistrului 
 

 Cooperarea staţiilor TV regionale din Moldova, membre ale A.O. „Meridian” cu un studio 
central din Chişinău a permis producerea şi difuzarea emisiunilor în format duplex prin 
conectarea LIVE a două sau mai multor studio-uri TV, fiecare cu invitaţii proprii, simultan. 
Aceasta a făcut posibilă abordarea tematicilor complexe din domeniul social, drepturilor 
omului, justiţiei, agricultură, administraţie publică şi alte subiecte de interes public cu impact 
local şi naţional într-un mod relevant, în contextul realităţilor locale 
 

 Lansarea canalului TV comun „Canal Regional” cu acoperire naţională prin cablu, eter, IP TV 
(Moldtelecom, Starnet, Sun Communications) şi internet a sporit accesul cetăţenilor din toată 
ţara, inclusiv Transnistria şi Găgăuzia, la ştiri, emisiuni şi alte programe din grila comună a 
staţiilor TV regionale din Moldova. În acelaşi timp, lansarea canalului comun a oferit staţiilor 
TV partenere un instrument valoros de atragere a publicităţii şi sporire a durabilităţii lor pe 
piaţa mediatică 
 

 Creşterea capacităţii organizaţionale şi a profesionalismului presei regionale a contribuit la 
creșterea încrederii faţă de aceasta din partea populaţiei rurale. Un sondaj de opinie la nivel 

naţional efectuat de staţiile TV regionale prin intermediul vox populi şi alte instrumente a 
arătat că încrederea populaţiei rurale faţă de mass-media regionale a crescut cu aproape 
40% în comparaţie cu anul 2011 

 

 Programul Mass-Media al FSM va continua susţinerea sectorului de media regională în cadrul 
unui nou proiect finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Scopul proiectului este de 
a consolida capacităţile mass-media regionale în utilizarea diverselor platforme de difuzare a 
informaţiei (emisie terestră, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale), în vederea informării 
obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi 
acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova, pentru a sprijini populaţia ţării în 
efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintării pe calea integrării europene. 
Mai multe informaţii despre proiect pot fi accesate pe pagina http://soros.md/UE-media 

 

 

http://soros.md/UE-media
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PROGRAMUL BUNA GUVERNARE  
 
Acronime 
ADEPT              Asociaţia pentru Democraţie Participativă 

API                    Asociația Presei Independente 

CNA                  Centrul Național Anti-corupție 

CNI                    Comisia Națională pentru Integritate 

CAPC                Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției  

IBD                    Indexul Bugetului Deschis 

ICPC                 Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat 

IPP                    Institutul pentru Politici Publice 
OSC                  Organizaţiile societăţii civile 
OSF                  Open Society Foundations (Fundaţiile pentru o Societate Deschisă) 
 
Viziune:  

Programul Buna Guvernare contribuie la sporirea transparenţei, responsabilității, eficienţei şi eficacității 
guvernului în conformitate cu agenda europeană.  
 
Context:  

Fondurile publice și bugetul public sunt principalele instrumente ale guvernului prin care sunt reflectate şi 

implementate prioritățile societății. Felul în care sunt administrate aceste fonduri afectează direct viața 

fiecărui cetățean. O gestionare transparentă a fondurilor publice are în rezultat o eficiență mai sporită a 

cheltuielilor publice, o distribuire mai echitabilă a resurselor și reducerea pierderilor. Pe de altă parte, 

promovarea integrității și responsabilizării în funcție publică, cu accentul pe conflictele de interes la nivel 

înalt și divergențele între venitul oficial și proprietăți deținute sunt obiectivele conexe contestării unei 

administrări defectuoase a banilor publici.    
 

În acest sens, Programul Buna Guvernare și-a axat obiectivele pentru anii 2014-2017 pe două direcții de 

intervenție. Scopul general urmărit este de a reduce corupția și a crește responsabilizarea în gestionarea 

fondurilor publice. 
 

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

Pentru a avea un proces bugetar mai transparent, unde vocea societății civile este luată în considerație, ne-

am propus să oferim  jurnaliștilor, ONG-urilor și publicului larg instrumente noi pentru a înțelege mai bine și 
să participe în luarea deciziilor privind procesul bugetar. Totodată, am vizat și responsabilizarea autorităților 

în gestionarea finanțelor publice.   

 

În cadrul acestei componente, am continuat susținerea proiectului multi-anual Procesul Bugetar în 

Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public, implementat de Centrul 

Analitic Expert-Grup. 
 

Cele mai importante rezultate în 2014 au fost atinse în creșterea vizibilității problemelor legate de 

executarea bugetului și gestionarea patrimoniului public, dar și în sporirea atenției Ministerului Finanțelor 

față problemele privind transparența bugetară. Astfel, Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat 

Bugetul pentru cetățeni 2015; cadrul privind transparența bugetară a obținut o nouă deschidere; agenda 

procesului bugetar a devenit mai complexă și coerentă; raportarea în Parlament a executării bugetului pe 

jumătate de an a devenit obligatorie; Parlamentul va aproba limitele macro-bugetare; iar persoanele cu 

funcții de răspundere care nu vor executa hotărârile Curții de Conturi pot fi amendate, în baza 

amendamentelor la Codul Contravențional. 
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Promovarea integrității în serviciul public prin sporirea controlului civic 

 

În locul unei abordări generaliste față de integritate și combaterea corupției, ne-am propus unele intervenții 
specifice care ar duce la combaterea impunității prin acțiuni de advocacy, formularea unor recomandări 

pentru Comisia Națională de Integritate (CNI), Centrul Național Anticorupție (CNA); prin susținerea 

monitorizărilor și investigațiilor jurnalistice, precum și a consolidării capacităților jurnaliștilor în acest 

domeniu. Obiectivul general al acestei priorități este de a combate percepția că oficialii de rang înalt și 
magistrații sunt intangibili și nu pot fi sancționați sau demiși pentru încălcările asociate corupției.    

 

Această inițiativă este implementată printr-un parteneriat al Programului cu patru ONG-uri, membre ale 

Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat: Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), ADEPT, 

Asociația Presei independente (API), Centrul pentru Investigații Jurnalistice (CIN). Organizațiile 

nominalizate au asigurat, pe de o parte, realizarea unor monitorizări, expertize și recomandări pe subiectele 

specifice abordate. Pe de altă parte,  au asigurat suportul jurnalistic, campania de advocacy și mediatizare, 

menținând două site-uri tematice www.moldovacurata.md și www.anticorupție.md, precum și o aplicație de 

monitorizare a profilurilor demnitarilor și funcționarilor cu funcții de răspundere. În 2014, acest parteneriat 

a pus bazele unei campanii pentru promovarea integrității în serviciul public.  

 

Pe lângă cele două priorități, am continuat să susținem desfășurarea Barometrului de Opinie Publică, printr-

un grant oferit Institutului pentru Politici Publice. În acest fel, am asigurat accesul la o informație obiectivă 

privind percepția cetățenilor asupra acțiunilor și reformelor implementate de către guvern.  

 
Ținând cont de contextul politic și geo-politic din 2014, Programul Buna Guvernare cu susținerea financiară 

a Programului OSF Eurasia a implementat o amplă campanie de comunicare Moldova, Europa. Campania 

a avut drept obiectiv să contribuie la informarea corectă a publicului despre substanța, implicațiile și 
consecințele integrării europene, semnării Acordului de Asociere incluzând zona de liber schimb între 

Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și combaterea unor mituri legate de semnarea Acordului.  

 
 

Inițiativa 1: STABILIREA UNOR MĂSURI SPECIFICE DE MONITORIZARE A GUVERNULUI ÎN 

CADRUL PROCESULUI BUGETAR 
 

Constatăm cu regret că, în anul 2014, instabilitatea politică și alegerile parlamentare din noiembrie au dus 

la o întârziere semnificativă în graficul procesului bugetar. Astfel, rezultatele preliminare ale Indicelui de 

Transparență Bugetară pentru anii 2013-2014, care urmează a fi publicat pe parcursul anului 2015, arată 

o înrăutățire a situației față de evaluarea precedentă.  

 

Chiar și în aceste condiții, prin activitățile proiectului implementat de Centrul Expert-Grup, am continuat 

activitățile de promovare a transparenței bugetare și responsabilizarea autorităților.  

 

Unul din obiectivele PBG în cadrul proiectului a fost promovarea publicării de către Ministerul Finanțelor a 

unui buget pentru cetățeni, conform bunelor practici internaționale. Echipa Expert-Grup a promovat 

consecvent implementarea conceptului bugetului pentru cetățeni, oferind Ministerului și un ghid cu 

recomandări. Astfel, Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat în aprilie 2015 Bugetul pentru Cetățeni 

pentru bugetul anului 2015.  
 

Proiectul implementat de Centrul Expert-Grup a vizat și aprobarea noii legi cu privire la finanțele publice. 

Astfel, în iulie 2014, a fost aprobată Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale (nr. 181 

din 25.07.2014) prin asumarea responsabilității de către Guvern. Noua lege creează un cadru general 

mai coerent privind procesul bugetar, care impune aprobarea de către Parlament a limitelor macro-

bugetare și a raportului de executare a bugetului pentru jumătate de an, recomandări promovate în cadrul 

proiectului. De asemenea, legea conține un șir de prevederi care îmbunătățesc calitatea și disciplina 

procesului bugetar.  
 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.anticorupție.md/
http://avere.promis.md/
http://avere.promis.md/
http://ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156
http://www.mf.gov.md/files/files/News%20MF/BS%202015%20definitivat/buget%20pentru%20cetateni%20%202015%20def.pdf
http://www.mf.gov.md/files/files/News%20MF/BS%202015%20definitivat/buget%20pentru%20cetateni%20%202015%20def.pdf
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Totodată, au fost elaborate Rapoarte trimestriale privind activitatea Curții de Conturi (CC) și prezentat 

Studiul cu privire la executarea recomandărilor Curții pentru anul 2013. În cadrul evenimentelor de 

prezentare a acestor documente, unde au participat reprezentanțiii CC, ai Parlamentului, agențiilor 

guvernamentale și internaționale, a fost promovată ideea necesității creșterii responsabilității Guvernului 

și Parlamentului pentru eficiența utilizării banilor publici. În prezent, există o conștientizare clară de către 

principalii actori că fără responsabilizarea Parlamentului privind acest subiect problema nu poate fi 
rezolvată, fiind necesară modificarea cadrului legal existent în care să fie impusă raportarea de către 

Guvern în Parlament a executării recomandărilor formulate în hotărârile Curții și instituționalizarea 

controlului curent din partea legislativului asupra îndeplinirii hotărârilor. Un pas în acest sens a fost 

aprobarea în 2014 a modificărilor în legea CC și în Codul Contravențional pentru atragerea la răspundere 

disciplinară a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor. 

 
 

Inițiativa 2: PROMOVAREA INTEGRITĂȚII ÎN SERVICIUL PUBLIC PRIN SPORIREA CONTROLULUI 

CIVIC 
 

În urma lecțiilor învățate pe parcursul anilor trecuți, Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat a fost 

relansată anul trecut în Inițiativa Civică pentru Integritate în Serviciul Public. Astfel, în schimbul 

monitorizării concurenților electorali, organizațiile partenere au decis să se concentreze pe monitorizarea 

continuă a integrității demnitarilor și funcționarilor de rang înalt, conducători și exponenți ai celor mai 

importante instituții de stat. 

 
Pe parcursul anului 2014, ADEPT a dezvoltat compartimentul web dedicat integrităţii demnitarilor publici - 
www.avere.promis.md, pentru a spori eficienţa mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind 

veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor. Au fost colectate și digitalizate aproape 1000 de 

declarații de venit și interese ale peste 170 de demnitari de rang înalt. Prin intermediul portalului, cetățenii 

au acces la informații sintetizate și prezentate într-o manieră simplă despre veniturile, proprietăţile şi 

interesele demnitarilor moldoveni, având posibilitatea să compare demnitarii după valoarea veniturilor, 

bunurilor mobile şi imobile declarate, dar și să vizualizeze grafic modul în care aceste averi au crescut din 

momentul în care persoanele monitorizate au obținut funcții publice.  

 

Lista studiilor lansate în 2014 
 

În 2014 au fost realizate trei studii: Discrepanța fiscală – o realitate invizibilă, Achizițiile publice în 

Republica Moldova: Probleme și soluții și un studiu privind transparența bugetară în Mun. Chișinău, 

menite să contribuie la rezolvarea problemelor din aceste domenii. Studiul privind administrarea fiscală 

pentru prima dată în Moldova a analizat importanța metodelor necoercitive în colectarea veniturilor, 

astfel demonstrând rolul și importanța factorilor de transparență, comunicare și luptă cu corupția în 

sporirea veniturilor bugetare. Studiul privind achizițiile publice este unicul studiu public care s-a bazat 

pe analiza unui eșantion de dosare a procurărilor și care a analizat ciclul integral al achizițiilor publice.  

 

Studiul privind transparența bugetară în Mun. Chișinău a arătat că nivelul actual al transparenței 

bugetare este unul insuficient, neconform practicilor internaționale, procesul de achiziții publice este 

unul închis, cu grave încălcări ale cadrului normativ existent, iar practicile actuale de gestiune a 
patrimoniului public comportă un risc înalt de înstrăinare al acestuia. Prin elaborarea studiului, s-au 

intensificat criticile la adresa autorităților locale privind formarea și în special cheltuirea banilor și 
gestionarea patrimoniului public. Studiul a generat o serie de investigații jurnalistice, care au dezvăluit 

scheme bine puse la punct de acăpărare a terenurilor publice. În rezultatul investigațiilor, pe unele 

cazuri au fost pornite dosare penale de către CNA și Procuratura anti-corupție.  

 

http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1018-raport-cc-2013&category=7
http://soros.md/event/initiativa-civica-integritate-serviciu-public
http://www.avere.promis.md/
http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1038-discrepanta-fiscala&category=180
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/969-achizitii-publice-moldova&category=7
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/969-achizitii-publice-moldova&category=7
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/971-transparenta-chisinau&category=7
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În cadrul Inițiativei, jurnaliștii de la API și Centrul pentru Investigații Jurnalistice au realizat mai multe 

investigații care au vizat subiectele legate de integritate și corupție.  

 
Astfel, pe portalul www.moldovacurata.md (MC) au fost publicate peste 150 de materiale de analiză şi 

mini-investigaţii, inclusiv ciclul de investigații „Aleşii poporului 2014-2018: averi şi interese”, dedicat 

alegerilor parlamentare. În baza materialelor MC, CNI s-a autosesizat şi a inițiat 26 de controale, dintre 

care 20 pe încălcarea regimului de declarare a averilor şi proprietăţii, iar şase privind conflictul de 
interese şi incompatibilitate. Pe 10 cazuri au fost emise acte de constatare și trimise la Procuratura anti-

corupție sau CNA pentru a fi aplicate amenzi. Două dosare se află în instanţa de judecată, contestate de 

persoanele vizate în actele de constatare. În instanţa de judecată se află alte şase dosare (acte de 
constatare) emise de CNI în baza materialelor MC, în perioadele anterioare de raportare (30.04.13-
30.04.14).  
 

Centrul pentru Investigații Jurnalistice a realizat mai multe investigații despre afacerile și averile 

deputaților; conducătorilor unor agenții publice; donațiile în cadrul campaniei electorale. CNI s-a 

autosesizat în unele cazuri. Însă, ținând cont de contextul electoral, acestea nu au avut finalitate. În 

schimb, alte cicluri de investigații asupra „afacerilor” de la Moldsilva și schemele de împărțire a terenurilor 

în mun. Chișinău au rezonanță în societate. Astfel, jurnaliștii au reușit să deconspire cel puţin patru 

scheme de preluare abuzivă a terenurilor publice din municipiul Chişinău fără ca acestea să fie vândute 

la licitaţie. În urma investigațiilor publicate au fost pornite câteva dosare penale, inclusiv pe cazurile 

judecătorilor implicați în împărțirea terenurilor din Chișinău.  

 
În urma investigaţiilor şi dezbaterilor pe cazurile de la Moldsilva, au fost stopate scheme de preluare a 
terenurilor împădurite din mai multe localităţi de lângă capitală pe care se ridicau construcţii cu încălcarea 
legislaţiei. Agenţia Moldsilva a instituit un moratoriu asupra legii care dădea dreptul persoanelor şi 
agenţilor economici să preia în arendă terenuri pe care să ridice construcţii de agrement. Organele de 
drept au iniţiat cel puţin 9 dosare penale în rezultatul investigaţiilor jurnalistice. De asemenea, după 

publicarea materialului Secretul de la „Moldsilva” pe site-ul MoldovaCurată, doi funcționari au fost 

concediați, iar patru ha de teren forestier arendate de funcționari au fost redate în folosința statului. 

 

Pentru a spori calitatea și numărul investigațiilor jurnalistice în domeniul integrității, am organizat un curs 

de instruire pentru 9 jurnaliști de investigație, în colaborare cu echipa RISE Project România. Totodată, în 

cadrul a două instruiri realizate de către API în cadrul inițiativei, au fost consolidate capacitățile a 28 

jurnaliști din presa națională și locală în materie de integritate, conflicte de interes etc. și realizarea 

investigațiilor  pe aceste subiecte.  

 

Cu părere de rău, realizarea obiectivelor Inițiativei a fost afectată de instabilitatea politică și geo-politică, 

în contextul alegerilor parlamentare. Nu toate acțiunile realizate au produs impactul dorit, combaterea 

corupției rămânând a fi una dintre principalele restanțe ale guvernării recunoscută de comunitatea 

partenerilor de dezvoltare și societatea civilă. Însă, acest risc a fost unul anticipat în condițiile lipse unei 

voințe politice veritabile de a combate fenomenul corupției. Inițiativa Civică pentru Integritate în Serviciul 

Public va continua eforturile de promovare a integrității în serviciul public, iar activitățile realizate în 2014 

au creat o bază importantă pentru acțiunile de viitor. 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/actual/alesii-poporului
http://cni.md/?page_id=1380
http://www.moldovacurata.md/interese-avere-la-vedere/investigatii/secretul-de-la-moldsilva
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CAMPANIA DE COMUNICARE „MOLDOVA, EUROPA” 
 

Campania de comunicare Moldova, Europa a fost lansată de Fundația Soros-Moldova, alături de câteva 

organizații neguvernamentale. Scopul campaniei a fost de a oferi cetățenilor mai multe informații, într-un 

mod cât mai accesibil, despre procesul de integrare europeană și Acordul de Asociere cu Uniunea 

Europeană semnat la 27 iunie 2014, dar și de a combate unele mituri legate de semnarea Acordului. 

 
Campania a venit ca 
răspuns la semnarea 
Acordului de 

Asociere, dar și 
informarea slabă a 

cetățenilor despre 

acest proces, 
sugerată de sondajele 
de opinie 

publică. Desfășurată 

în perioada 27 iunie – 
23 octombrie 2014, a 
fost practic unica 

campanie complexă și structurată de comunicare pro-Europeană în perioada de referință. A fost cea mai 

amplă și diversă campanie în termeni de accesibilitate, numărul și tipul produselor și activităților. 

 

Campania de informare „Moldova, Europa” a fost împărțită în două mari componente. Pe de o parte, a 

fost desfășurată o amplă campanie de promovare în mass-media, care a inclus difuzarea mai multor 

Lista studiilor lansate în 2014 
 
În cadrul studiului „Comisia Naţională de Integritate la doi ani de activitate: aşteptări şi realizări” 
au fost evaluate practicile CNI de verificare şi de control a integrităţii persoanelor care deţin o funcţie 

de demnitate publică. Studiul a adus contribuții la proiectul de reformă a CNI inițiat de Ministerul 

Justiției la finele anului 2014.  

 

Pentru a spori promovarea unor măsuri restaurative în combaterea corupției, neglijate până-n prezent 

de către autorități, experții CAPC au realizat un studiu complex privind transpunerea în legislaţia R. 

Moldova a Convenţiei civile a Consiliului Europei privind corupţia. A fost prima analiză a cadrului 

implementării Convenției în Moldova. Măsurile vizate se referă în special la despăgubirea victimelor 

actelor de corupţie, lipsirea infractorilor de produsul infracţiunilor, introducerea unor mecanisme 
pentru lichidarea consecinţelor actelor de corupţie, precum anularea contractelor încheiate sub 

imperiul unui act de corupţie etc. La baza cercetării a stat și studierea celor mai relevante practici, 

studiate în cadrul unei vizite în instituțiile anti-corupție din România, cu participarea experților și 
reprezentanților instituțiilor vizate din țară (CNI, CNA, Secretariatul Parlamentului, Ministerul Justiției).  

 

Studiul a identificat o serie de lacune legislative şi deficienţe instituţionale, dar a oferit și o analiză 

detaliată a bunelor practici în materie de confiscare din mai multe state. Propunerile formulate au fost 

prezentate autorităţilor responsabile, inclusiv în cadrul lucrărilor Conferinței naționale anti-corupție. 

Unele din recomandările formulate în studiu, deja au fost preluate în textele proiectelor de legi 
promovate de către Ministerul Justiţiei, în special, este vorba de promovarea aplicării unui nou 
instrument de recuperare a averilor nejustificate – confiscarea civilă. În 2015, preconizăm promovarea 
unui proiect de lege prin intermediul autorităţilor publice responsabile de domeniu, în vederea 
înlăturării deficienţelor de ordin legislativ identificate în studiu. 

 

Sloganul Campaniei Moldova, Europa 

http://www.moldova-europa.md/ro
https://www.youtube.com/channel/UCz2iZIIqLns_wTdNpxXBFyQ
http://soros.md/publication/cni-activitate
http://soros.md/publicatie/conventia-civila-coruptia
http://soros.md/publicatie/conventia-civila-coruptia


33 

 

spoturi TV și radio, fillere informative despre avantajele integrării europene și alte produse de promovare, 

precum piesa „O nouă zi, o nouă viață” interpretată de artiştii autohtoni.  

 

Pe de altă parte, câteva organizații ale societății civile au implementat diverse activități cu elementele 

unei campanii directe, vizând în special regiunile rurale. Astfel, Congresul Autorităților Locale din 

Moldova a desfășurat în 32 de raioane o campanie de informare a primarilor privind integrarea europeană 

și Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS „Viitorul” a organizat o serie de expoziții de caricatură 

despre integrarea europeană. 

Caricaturile, expuse în 12 localități, au 

urmărit demolarea miturilor și să ofere 

informație accesibilă despre reformele 

pe care le implică apropierea de 
Uniunea Europeană. La rândul 
său, Centrul CONTACT a desfășurat 

campania Eurobus, în cadrul căreia 

un autobuz cu voluntarii organizației a 

ajuns în 8 raioane ale Republicii 
Moldova pentru a explica doritorilor 
procesul de asociere europeană. 

Asociația Presei Electronice APEL a 

realizat și a difuzat la rețelele TV 

regionale Meridian TV și Elita TV 8 

emisiuni tematice informative despre 

beneficiile Acordului de Asociere și 
proiectele de succes implementate cu 

suportul UE în localitățile țării. 

 

Activitățile și mesajele Campaniei s-au bazat pe ideea confirmată în timp că integrarea europeană este 

un factor major de întărire a democrației, a respectului pentru drepturile omului și libertățile cetățenești, a 

statului de drept, de ridicare a nivelului de trai și modernizare a infrastructurii și economiei în general, de 

promovare a toleranței și bunei înțelegeri între oameni și națiuni. 

 
Potrivit unui raport de măsurare a accesibilităţii (reach) produselor media din cadrul Campaniei, acesta a 
atins cifra de 92.2% de audienţă, acoperind practic întreaga populaţie a ţării. În acelaşi timp, datele 
Barometrului de Opinie Publică din noiembrie 2014 au arătat că aproape 60 la sută din populaţie a auzit 
despre sau a văzut publicitate/campania de informare despre asocierea RM la UE.  

 
 
  

 
Conform BOP, 54 la sută din ei au afirmat că le-a plăcut această publicitate/campanie; 59 la sută 
au afirmat că aceste campanii le-au ajutat să se informeze despre Acordul de Asociere (6% - 
foarte mult, 19% - mult, 34% - mediu); iar 24 la sută (din cei 59% care au auzit/văzut despre 
campanie) şi-au schimbat pozitiv opinia despre Acordul de Asociere cu UE. Totodată, comparativ 

cu aprilie 2014, numărul respondenților care nu a fost deloc informat despre Acordul de Asociere 

s-a redus cu 5% (de la 17% la 12%). Aceste cifre ne permit să constatăm că activităţile Campaniei 
au avut impactul scontat, populaţia devenind mai informată despre procesul de Asociere cu 
Uniunea Europeană. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz2iZIIqLns_wTdNpxXBFyQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBNs0GcUBk0
http://calm.md/
http://calm.md/
http://viitorul.org/
http://contact.md/
http://apel.md/index.php
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PROGRAMUL DE DREPT 
 

Acronime 
BOM – Biserica Ortodoxă din Moldova 

CEDO – Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

CNAJGS – Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
CoE – Consiliul Europei 
CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 
CtEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
DO – Drepturile omului 

IRZ – Fundația Germană de Cooperare Juridică Internațională 

LARN – Rețeaua Reformatorilor în domeniul Asistenței Juridice 

NORLAM - Misiunea Norvegiană de Experți pentru Supremația Legii în Moldova 

ONU – Organizația Națiunilor Unite 

 
Viziune 

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

garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului. 

 
Context 
Anul 2014 a marcat începutul unei etape conceptuale noi in activitatea programului, care este conturată 
de Strategia Fundației Soros Moldova pentru anii 2014 – 2017. Conform acesteia, Programul își 
desfășoară activitățile în trei domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Justiție Penală, Drepturile 

Omului, Independența și Responsabilizarea Sistemului Judiciar. 

 
În domeniul Justiției Penale, Programul și-a propus să contribuie la realizarea efectivă a conceptului 

Strategic de „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”, iar în cel al Drepturilor Omului – 

la realizarea altui concept strategic, denumit generic „Reducerea limitărilor arbitrare ale Drepturilor Omului”. 
 
În domeniul Independenței și Responsabilizării Sistemului Judiciar, Programul acționează prin prisma ideii 

de Angajament Fidel pentru Domeniu (Fealty to Field), susținând și creând parteneriate durabile cu actori 

dedicați reformării justiției. 

 
În fiecare dintre aceste trei domenii, Programul a folosit un șir de oportunități existente la începutul anului 

pentru atingerea cu succes a obiectivelor propuse. Acestea s-au transformat, pe alocuri, în adevărate 

provocări, dovedindu-ne încă odată necesitatea flexibilității și a abordărilor multidimensionale. Suntem 

realiști și înțelegem că nu putem avea o cu totul altă realitate în termen de patru ani, dar schimbări 

irevocabile pot fi obținute.  

 

Viziunea noastră de viitor și acțiunile pentru realizarea ei se focusează pe un sistem de justiție penală mai 

predictibil și mai ancorat în respectarea drepturilor omului decât este astăzi. Ne dorim ca legislația și 
practica organelor de urmărire penală și a justiției să asigure accesul timpuriu al celor bănuiți, învinuiți de 

săvârșirea infracțiunilor și puși sub acuzare la materialele cauzei. Totodată, persoanele care vin în contact 

cu sistemul de justiție penală să fie mai puțin vulnerabile, mai informate despre drepturile pe care le au. Ne 

dorim asigurarea efectivă a dreptului la prezumția nevinovăției, a dreptului la tăcere, a dreptului la timp și 
facilități suficiente pentru pregătirea apărării, la egalitatea armelor în procesul de audiere a martorilor, a 

dreptului la traducere și interpretare, a dreptului la informare despre motivele reținerii și arestării, a dreptului 

la informare despre drepturile aferente reținerii și arestării. Deși acestea și alte noțiuni nu sunt cu totul 

străine actorilor justiție penale, realizarea lor în practică este o mare provocare, rădăcinile cărei trebuie 

înțelese și înlăturate cu instrumente adecvate. Nerespectarea sistemică a unor drepturi nu ține neapărat de 

atitudinea unui polițist, procuror sau judecător aparte și nici de lege, ci de impedimente de natura 

birocratică, de existență unor indicatori de succes falși, de lipsa de instruire, de discrepanțe enorme între 

teorie și practica cotidiană. Drepturile Omului în perioadă prejudiciară a procesului penal ar trebui să devină 
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pentru polițiști, pentru procurori și pentru judecători cel puțin la fel de reale și importante cum sunt pentru 

apărare, iar impedimentele birocratice în calea realizării lor ar trebui să fie mai puține. În patru ani, 

drepturile menționate mai sus n-ar trebui tratate de actorii justiției penale ca impedimente în calea aflării 

adevărului, a descoperirii infracțiunii și pedepsirii infractorului. Credem că în anul 2014 am făcut pași 
importanță către realizarea acestei viziuni. Există cel puțin două oportunități care ne deschid calea spre 

realizarea imaginii noastre de viitor: Strategia de Reformare a Sectorului Justiției cu planul său de acțiuni și 
o nouă Lege cu privire la activitatea poliției. Putem afirma că există o doză de voință politică. Urmează să 

vedem cât de sinceră este ea și cât de departe țintește. 

 

În ceea ce privește Drepturile Omului în alte domenii decât spațiul Justiției Penale, Programul și-a propus 

să răspundă la trei provocări sistemice, care fac realizarea și promovarea de mai departe a Drepturilor 

Omului în Republica Moldova foarte anevoioasă: insuficiența capacității de monitorizare, de colectare de 

date, de raportare și advocacy la nivel național și internațional, limitări și abuzuri nejustificate de drepturi, 

precum și conflictul de drepturi. Acesta este cazul, spre exemplu, a invocării abuzive a libertății religioase 

în scopul limitării altor drepturi sau a limitării abuzive a accesului la informația cu caracter public, 

deghizată în forma îngrijorărilor pentru securitatea națională. Pentru a schimba starea de fapt, Programul 

a inițiat un proiect complex de consolidare a capacităților activiștilor de drepturile omului, s-a angajat într-

un proces de monitorizare a dreptului la libertate religioasă în raport cu alte drepturi, a interacțiunii dintre 

cultele religioase și stat. Ne-am angajat să analizăm practicile și legislația națională în domeniul accesului 

la informație și secretizare în raport cu Principiile Globale privind Securitatea Națională și Dreptul la 

Informare. Deși credem că obiectivele propuse pentru anul 2014 au fost atinse, a trebuit să facem față 

unor provocări și riscuri care au depășit analiza inițială a riscurilor. În special, e vorba de resurse umane, 

înțelegerea complexității relației dintre drepturi și limitele lor într-o societate democratică, lipsa 

metodologiilor și a strategiilor de intervenție testate. În linii mari, a fost un an în care am învățat din mers 

alături de partenerii noștri din sectorul neguvernamental și guvernamental. 

 

Anul 2014 a fost și primul an de testare pentru noul concept de Angajament Fidel pentru Domeniu (Fealty  

to Field). Programul de Drept este profund ancorat în ideea că o justiție independentă și eficientă, este 

obligatoriu și una responsabilă. Programul are un angajament de durată pentru promovarea transparenței 

decizionale în sistemul de justiție și a responsabilizării judiciare. Acest domeniu necesită o abordare 

complexă și profesionistă. Prin urmare, am inițiat un parteneriat de durată cu Centrul de Resurse Juridice 

din Moldova în vederea elaborării și implementării unui plan strategic de monitorizare și asistență pentru 

sistemul judiciar pe domeniile menționate. A fost încheiat un acord tripartit între FSM, CRJM și CSM în 

baza căruia CRJM monitorizează transparența decizională la nivel de CSM și oferă consultanță în 

crearea unui mecanism durabil de responsabilizare judiciară. Am obținut multe succese la nivel de acte 

normative și metodologii pilotate. La sfârșitul acestui an constatăm, totuși, că gradul de deschidere al 

sistemului judiciar nu este întotdeauna cel dorit, iar dependența sistemului judiciar de cel politic este mai 

pronunțată decât ne-am fi așteptat, mai ales când e vorba de numiri în funcții, promovări sau inițierea 

procedurilor disciplinare. 
 
 

Inițiativa 1: REDUCEREA LIMITĂRILOR ARBITRARE ALE DREPTURILOR OMULUI 

 

Pe parcursul ultimilor ani, Guvernul a prezentat rapoarte naționale în fața comitetelor specializate ale 

ONU, Consiliului Europei și în cadrul Dialogului structurat cu Uniunea Europeană. De asemenea, 

Republica Moldova a fost vizitată de Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, raportori speciali ai 

ONU și de Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Potrivit constatărilor Raportorului 

special al ONU privind libertatea de religie sau conștiință, Heiner Bielefeldt, care a vizitat Moldova în 

2011, încălcările libertății religioase derivă în mare parte din poziția predominantă recunoscută de lege a 

Bisericii Ortodoxe din Moldova, care are un statut privilegiat în pofida prevederilor constituționale care 

proclamă Republica Moldova drept stat secular. Numeroasele limitări ale altor drepturi, dar și implicarea 

agresivă a cultului religios majoritar în luarea deciziilor politice și legislative, a determinat abordarea 

acestui domeniu prin prisma standardelor internaționale. 
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Organismele internaționale atestă și o tendință de secretizare abuzivă a informațiilor deținute de autoritățile 

publice, invocându-se motive de securitate națională sau secret al anchetei. Cel mai des acest lucru se 

referă la chestiuni privind distribuirea și cheltuirea banilor publici. Mai mult, se pare că legislația în vigoare 

facilitează secretizarea informațiilor impunând proceduri anevoioase pentru desecretizarea lor. 

 

Totuși, o imagine realistă a situației din țară și reacții adecvate pot fi oferite doar prin implicarea societății 
civile. Prin urmare, am decis să investim în revigorarea cohortei apărătorilor drepturilor omului în Moldova 

prin lansarea Programului de formare profesională a tinerilor activiști. Dezvoltarea capacităților unei 

generații noi de persoane dedicate va împrospăta mediul societății civile și va contribui la reacții mai 

eficiente atunci când sunt 
încălcate drepturile 
omului. Programul a 
identificat un grup de 17 
tineri care beneficiază de 

formare individuală și de 

grup cu sprijinul a doi 
experți internaționali. În 

2014, grupul a fost 

consolidat și instruit în 

ceea ce privește 

monitorizarea încălcărilor 
drepturilor omului în 
Republica Moldova. Crearea blogului www.dozadedrepturi.wordpress.com a constituit o platformă de 

dezvoltare profesională și un instrument național de advocacy. 

 
Mini-conceptele de proiect elaborate de activiști vor fi dezvoltate astfel încât să provoace interesul 

donatorilor și să producă rezultate vizibile în domenii specifice ale drepturilor omului. 

 

Deși startul a fost promițător, urmează să elaborăm o strategie adecvată pentru ca tinerii instruiți să 

rămână activi în domeniul monitorizării și promovării DO o perioadă cât mai îndelungată, iar experiența 

obținută în cadrul programului să fie transmisă și generațiilor de activiști care vor urma. În 2015, 

Programul de Drept va regândi mecanismul de asigurare a durabilității programului de instruire și formare 

a activiștilor de DO. 

 

Incapacitatea autorităților publice de a asigura un echilibru în luarea deciziilor pe domenii sensibile ale 

drepturilor omului, precum libertatea religioasă, nediscriminarea, libertatea de asociere și întrunire, dreptul 

la sănătate etc., a determinat intervenția rapidă, mai ales în contextul ratei crescânde a discursului de ură 

„Ca urmare a numeroaselor solicitări ale părinților în particular și ale comitetelor părintești în general, 

adresate slujitorilor Bisericii în legătură cu infiltrarea în programele școlare a tendințelor amorale, 

mascate sub paravanul orelor de sănătate, Sinodul BOM propune ca soluție unică pentru 

contracararea acestui fenomen negativ, adresarea către autoritățile competente spre introducerea 

orelor de religie Creștin-Ortodoxă ca obiect obligatoriu în programul de studii preuniversitare.” 

Hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova nr.5 din 02.10.2014. 

 

„Se impune o clarificare și abordare consolidată a limitării accesului la informații de interes public pe 

motive de securitate națională. Acesta se poate realiza ori prin definirea mai precisă a securității 
naționale ori prin limitarea conceptului, atunci când are impact asupra accesului liber la informații, la 

cel de securitate de stat (a statului).” Raportul de analiză a compatibilității legislației naționale cu 

Principiile Globale privind Securitatea Națională și Dreptul la Informare. 

 

http://www.dozadedrepturi.wordpress.com/
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provenind din partea grupurilor religioase majoritare și a statutului preferențial declarat prin lege ale 

acestora, care adesea generează limitarea drepturilor altor persoane. Programul a elaborat o 

metodologie unică de monitorizare a libertății religioase în concurs cu alte drepturi, a instruit un grup de 

monitori pentru testarea acesteia și a purces la colectarea de date. Informația obținută în perioada de 

monitorizare nu a fost, totuși, suficientă pentru întocmirea unui raport comprehensiv, care să servească 

actorilor implicați la elaborarea și promovarea politicilor adecvate în domeniul conflictului de drepturi și la 

revizuirea mecanismului de interacționare a statului și cultelor religioase prin prisma standardelor 

internaționale ale drepturilor omului. Prin urmare, perioada de timp pentru implementarea proiectului de 

monitorizare a fost extinsă și în 2015. 

 
Avertizorii de integritate nu beneficiază de protecție, asta chiar dacă Republica Moldova a fost 

condamnată pe un caz similar de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (ex. cauza Guja vs. 
Republica Moldova). 
 

Aprobarea de către Adunarea Parlamentară a CoE a Principiilor Globale pentru Securitate Națională și 
Dreptul la Informare în anul 2013 și recomandarea către statele membre de ajustare a legislațiilor interne 

în conformitate cu acestea, a constituit o oportunitate excelentă pentru Program de a lansa în 2014 un 

proiect de evaluare a legislației RM în domeniul accesului la informație și securitate prin prisma acestui 

document mult așteptat și novator. Deși raportul de compatibilitate nu este încă făcut public la momentul 

scrierii raportului de activitate, iar secretomania crescândă în jurul unor chestiuni de interes public și 
manipularea informațională se fac tot mai simțite,  rezultatele preliminare sugerează programului să-și 
intensifice în anul 2015 acțiunile de promovare a Principiilor Globale, precum și pe cele de monitorizare a 

acțiunilor autorităților publice, apelând la legislație, litigiul strategic, advocacy și alte instrumente familiare 

sectorului neguvernamental. 

 
 
 
  
 
 
  

Realizări-cheie în anul 2014 
 

 Mecanism elaborat și testat de colectare a datelor și de documentare a cazurilor de încălcare a 

dreptului la libertatea de religie și de utilizare abuzivă a libertății religioase pentru restricționarea 

altor drepturi 

 Campanie de monitorizare a libertății religioase inițiată în preajma alegerilor parlamentare din 

2014 

 Grup de 17 tineri activiști de drepturile omului identificați și instruiți în domeniul monitorizării 

drepturilor omului 

 Legislația națională privind accesul la informație, securitatea națională și secretul de stat analizată 

prin prisma Principiilor Globale privind Securitatea Națională și Dreptul la Informare. Raport de 

analiză elaborat 
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Inițiativa 2: GARANȚII PROCESUALE LA ETAPA PREJUDICIARĂ A PROCESULUI PENAL 

 

Încălcarea dreptului la libertatea și securitatea persoanelor este una dintre cele mai frecvente probleme 

cu care sistemul de justiție penală al Republicii Moldova s-a confruntat în ultimul deceniu. Condamnările 

frecvente ale Republicii Moldova 
de către CtEDO semnalează 
faptul că încălcările poartă un 
caracter sistemic și, de aceea, 

urmează a fi întreprinse măsuri de 
remediere a erorilor de procedură 

și a practicilor instituționale 

precare. 
 

În aceste condiții, Programul și-a 

propus o abordare complexă a 
etapei pre-judiciare a procesului 

penal prin intervenții la diferite 

nivele – norme juridice, practică și 
mentalitate. Scopul pe care-l 
urmărim este să asiste actorii de 

justiție penală din Moldova în 

adoptarea şi instituţionalizarea 
unor practici de motivare a actelor 
procedurale referitoare la 
aplicarea măsurilor procesual-
penale de constrângere, inclusiv 

cele privative de libertate, în conformitate cu standardele 
internaționale și jurisprudența CtEDO. 

 

Astfel, am sprijinit activitatea unui Grup de experți, care a 

analizat legislația internațională și națională privind 

garanțiile procesuale pentru persoana reținută în custodia 

poliției. A fost elaborat un îndrumar pentru ofițerii de poliție 

care include modele de documente procesuale referitoare 

la etapa reținerii persoanei și acțiunile organelor drept în 

cadrul acestei proceduri. Îndrumarul a fost coordonat cu 

Inspectoratul General al Poliției și Ministerul Afacerilor 

Interne și este recomandat pentru utilizare ofițerilor de 

poliție. 

 

Pentru prevenirea abuzurilor şi a acțiunilor arbitrare 

întreprinse de poliție la etapa reținerii, Programul a oferit 

un grant pentru inițierea litigiului cu caracter strategic 

pentru patru cazuri de încălcare a drepturilor omului şi a 
normelor procesual-penale admise la reţinere de către 
organele de poliţie asupra persoanelor bănuite sau 
învinuite de comiterea infracţiunilor. 
 
La fel, a fost elaborat un ghid practic, care oferă ONG-
urilor informații privind monitorizarea respectării drepturilor 

persoanelor reținute în custodia poliției. În contextul 

reformei Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care a 

demarat prin adoptarea noii legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului (Legea nr.320 a intrat 

în vigoare în martie 2013), Programul a contractat serviciile Institutului de Politici Publice pentru 

Semnarea acordului de colaborare în urma unei întrevederi dintre ministrul 
afacerilor interne, Dorin RECEAN și șeful Inspectoratului General al Poliției, 
Ion BODRUG cu delegaţia condusă de Victor URSU, director executiv al 
Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul căreia a participat și Ed Lloyd CAPE, 
profesor de drept penal la Universitatea de Vest din Anglia, Bristol. 

 

„De cele mai multe ori abuzurile şi 
încălcările drepturilor clienţilor 
noştri sunt examinate doar în 
cazul existenţei unor leziuni fizice, 
ca ulterior să fie calificate ca 
tortură. Iar tratamentul abuziv, 
prin care se încalcă procedura 
legală de reţinere şi drepturile de 
care trebuie să beneficieze o 
persoană la această etapă, este 
ignorat în totalitate. Aceste 
încălcări pun în pericol inclusiv 
derularea proceselor penale, 
deoarece toate actele efectuate 
cu încălcarea drepturilor omului 
pot fi anulate ulterior”, a declarat 
avocata Natalia Moloşag, Biroul 

Asociat de Avocați Avocații 
publici, în cadrul conferinței de 

presă. 
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efectuarea evaluării intermediare a reformei MAI și a gradului de implementare al Legii și impactul 

acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local. 

 

În cadrul componentei de consolidare a capacităților profesionale ale reprezentanților justiției penale, a 

fost elaborat un modul de instruire interactivă privind integrarea respectării drepturilor omului la etapa 
reţinerii în activitatea profesională a 

ofiţerilor de poliție. 

 
Metodologia de instruire a fost testată la 
seminarul de instruire interactivă, 
organizat în parteneriat cu Inspectoratul 

General al Poliției, cu participarea a 15 

ofițeri de poliție. În baza feedback-ului din 

partea participanților, formatorii au ajustat 

agenda, astfel încât în 2015, vor fi instruiți 
aproximativ 100 de polițiști. 
 
Totodată, Programul a sprijinit activitatea 

unui Grup de experți pentru elaborarea 

unui set de criterii de evaluare a 

performanței procurorilor și a ofițerilor de 

poliție privind respectarea drepturilor 

omului la aplicarea măsurii de reținere și 
arest preventiv. Această activitate a constituit o provocare pentru Program, în sensul că evaluarea 

activității polițiștilor și a procurorilor este un proces reglementat de documente interne, care nu pot fi 

făcute publice. Grupul de lucru, alcătuit din reprezentanți ai organelor de drept, a fost ezitant în 

formularea unor recomandări ferme privind reconsiderarea actualului sistem de evaluare a performanței 

profesionale. Din această experiență am învățat că domeniul dat trebuie abordat din perspectiva 

experiențelor europene, prin contractarea unui expert internațional care să efectueze o evaluare externă 

a sistemului și să propună soluții concrete de îmbunătățire a cadrului legislativ și instituțional, astfel încât 

evaluarea activității profesionale să specifice clar modalitatea de accedere și de evoluție în carieră în 

cadrul sistemului de justiție penală. 

 

În anul 2015, vom continua să desfășurăm activități ce se referă la etapa pre-judiciară a procesului penal 

și vom pune în aplicare produsele elaborate în anul 2014, în special, metodologia de instruire interactivă 

privind integrarea respectării drepturilor omului la etapa reţinerii în activitatea profesională a ofiţerilor de 
poliție; ghidul practic de monitorizare a activității poliției; cercetarea științifică cu privire la respectarea 

drepturilor procesuale ale persoanelor reţinute. 

20 septembrie 2014. Activitate de formare a formatorilor. ”Pălăriile 
vorbitoare”, tehnică de evaluare a modulului de instruire pentru polițiști 
”Integrarea respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în 
activitatea profesională a ofițerilor de poliţie”. 
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Angajament Fidel pentru Domeniu: SPORIREA RESPONSABILIZĂRII JUDICIARE CA O PRE-

CONDIȚIE A REFORMEI ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI 

 

Pornind de la premisa că independența justiției poate fi asigurată pe deplin doar dacă există și 
mecanisme eficiente de responsabilizare a judecătorilor și de asigurare a transparenței în procesele 

decizionale, Programul de Drept a inițiat un parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

(CRJM) în vederea desfășurării activităților de promovare și implementare a acestora. Parteneriatul este 

gândit pentru o perioadă de patru ani (2014-2017) și își propune o abordare graduală a lacunelor 

existente în ceea ce privește responsabilizarea judecătorilor în Republica Moldova.  

 

În decursul celor  patru ani, CRJM și Programul de Drept urmează să acorde expertiza necesară 

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru uniformizarea practicii judiciare, consolidarea sistemului 

de evaluare a performanțelor judecătorilor și pentru stabilirea unui sistem funcțional de investigare a 

abaterilor disciplinare comise de judecători. Totodată, CSM va primi sprijin în vederea creșterii eficienței și 
transparenței ședințelor și a procesului de adoptare a hotărârilor. 

 
În 2014, parteneriatul a demarat cu semnarea 
Acordului de colaborare între Consiliul Superior 
al Magistraturii, Centrul de Resurse Juridice și 
Fundația Soros-Moldova, la 22 mai 2014. 

 
În primul an de implementare, parteneriatul a 
avut două obiective specifice menite să 
contribuie la creșterea eficienței și transparenței 

ședințelor CSM și a procesului de adoptare a 

hotărârilor (1) și la îmbunătățirea cadrului legal 

și instituțional pentru răspunderea disciplinară a 

judecătorilor (2). 
 

Realizări-cheie în 2014 
 

 A fost lansat un Îndrumar practic pentru procurori și ofițerii de poliție privind reținerea în 

procesul penal și respectarea garanțiilor procesuale la această etapă 

 A fost elaborat un Ghid practic de monitorizare, care oferă ONG-urilor, activiștilor în domeniul 

drepturilor omului, avocaților și jurnaliștilor, informații privind monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției. Instrumentul a fost lansat și va fipus în 

aplicare pe parcursul anului 2015 

 A fost elaborat un Raport de evaluare intermediară a reformei instituționale a MAI și a 

gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea poliției asupra organelor polițienești 
de nivel central și local. Raportul a fost lansat în aprilie 2015 

 A fost elaborat și testat, în cadrul unui seminar de 2,5 zile, un modul de instruire interactivă 

privind integrarea respectării drepturilor omului la etapa reţinerii în activitatea profesională a 

ofiţerilor de poliție 

 organizație neguvernamentală în parteneriat cu avocații publici a inițiat litigiul cu caracter 

strategic pentru 4 cazuri de încălcare a drepturilor omului şi a normelor procesual-penale 
admise la reţinere de către organele de poliţie asupra persoanelor bănuite sau învinuite de 
comiterea infracţiunilor 

 

Semnare acord de parteneriat cu CSM 

http://soros.md/event/evaluare-legea-politiei
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În cadrul primului obiectiv, experții CRJM au monitorizat ședințele CSM și a acordat asistență tehnică 

pentru elaborarea unui document care să reglementeze procedurile interne ale organului de administrare 

judecătorească și au contribuit la elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

CSM. Tot în cadrul acestui obiectiv, a fost organizată o vizită de studiu în România cu scopul de a 

familiariza reprezentanții CSM din Republica Moldova cu modul de funcționare a CSM-ului din România 

în vederea preluării bunelor practici pentru îmbunătățirea cadrului legal și practic de funcționare a 

instituției. 

 

În cadrul celui de-al doilea obiectiv, echipa CRJM a elaborat un document de politici publice în susținerea 

proiectului de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și l-a supus discuțiilor publice în cadrul 

unei mese rotunde, unde s-a discutat în principal fezabilitatea modificării proiectului de lege. Legea cu 
privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost adoptată la 25 iulie 2014, în rezultatul asumării 
răspunderii de către Guvern. 
 
De asemenea, CRJM a facilitat organizarea unui atelier de lucru pentru a asigura un schimb de 

experiență între membrii Colegiului disciplinar din Republica Moldova cu funcționari având o experiență 

similară din cadrul CSM și Inspecția Judiciară din 

România. În calitate de formatori au participat: 

Cristi DANILEȚ, judecător, membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii din România; Olimpia 
LOUYSSE-RĂDUCU, judecător, şef al Direcţiei 
Inspecţie pentru Judecători, Inspecţia Judiciară, 
România şi Laura ŞTEFAN, expertă în justiţie şi 
anticorupţie, Expert-Forum, România. Discuţiile 
participanţilor s-au axat asupra sistemului 
răspunderii disciplinare din România şi 
elementele relevante pentru Republica Moldova 
privind investigarea şi examinarea cauzelor 
disciplinare. 
 

În perioada februarie-decembrie 2014, experții CRJM au monitorizat desfășurarea ședințelor Colegiului 

Disciplinar și, drept urmare, a fost inițiată elaborarea unei analize interne cu privire la activitatea 

Colegiului Disciplinar în anul 2014. Documentul va include analiza eficienței noului mecanism introdus de 

lege cu privire la examinarea admisibilității plângerilor depuse și reglementările cu privire la activitatea 

Colegiului Disciplinar.  
 

Pentru a oferi posibilitatea membrilor Colegiului Disciplinar de a învăța din cele mai bune practici 

europene, a fost organizată o vizită de studiu, în Aurich, Germania (Saxonia de Jos). În cadrul atelierului 

de discuții, delegația din Moldova a prezentat sistemul judiciar din Republica Moldova, rolul CSM și 
sistemul răspunderii disciplinare conform Legii noi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. 
Vizita de studiu a fost organizată în parteneriat cu Fundația IRZ. 

 

 

  



42 

 

Proiecte finalizate în 2014, susținute financiar din strategia anterioară 

 
ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI LA APLICAREA ARESTULUI PREVENTIV ÎN 
MOLDOVA 
 

Proiectul și-a propus să contribuie la înlăturarea aplicării arbitrare a arestului preventiv în practica 

judiciară din Moldova şi a utilizării greşite sau abuzive a altor măsuri preventive prin determinarea 
actorilor din sistemul de justiţie penală să emită decizii justificate şi bine-motivate cu privire la aplicarea 
arestării preventive, prin consolidarea mecanismelor de responsabilizare judecătorească şi sporirea 

transparenței în procedurile pre-judiciare. Această intervenție a fost fundamentată pe concluziile 

Raportului analitic cu privire la respectarea dreptului la libertatea și siguranța persoanei la aplicarea 

arestării preventive în procesul penal din Republica Moldova. Prin această cercetare empirică, Programul 

de Drept a ajuns încă o dată la concluzia că cele mai multe probleme sistemice în justiția penală, care 

duc la încălcarea repetată a articolului 5 din CEDO, țin de etapa pre-judiciară a procesului penal. 

 

Proiectul a avut trei obiective. Primul s-a concentrat pe cercetarea empirică a celor mai bune practici și pe 

advocacy pentru promovarea revizuirii anumitor norme juridice cu privire la aplicarea arestului în procesul 
penal, pentru a spori transparența și a contribui la îmbunătățirea respectării drepturilor omului în cadrul 

acestor proceduri. Al doilea obiectiv a vizat mentalitatea actorilor din domeniul justiției penale prin 

organizarea seminarelor interactive de instruire profesională, cu schimb de roluri, cu speţe luate din 

practică. Al treilea obiectiv a avut drept scop efectuarea analizei juridice și sprijinirea autorităților publice 

la dezvoltarea unui mecanism funcțional de evaluare a judecătorilor de instrucție și integrarea acestora în 

sistemul instanțelor de drept comun. 

 

Activitățile din cadrul primelor două obiective au fost implementate în colaborare cu Misiunea Norvegiană 

de Experți pentru Supremația Legii în Moldova (NORLAM), iar pentru realizarea celui de-al treilea 

obiectiv a fost oferit un grant Centrului de Resurse Juridice din Moldova. 
 
Realizări-cheie  
 
Propunerile la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Codului de procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie 2003, formulate de către experții Grupului de lucru al Proiectului, au fost acceptate 

și introduse în proiectul de lege, care a fost expediat Parlamentului spre examinare. Propunerile de 

modificare se referă la detenția preventivă și definesc „bănuiala rezonabilă”; promovează un acces sporit 

al apărării la materialele dosarului şi prevăd ca şedințele referitoare la aplicarea măsurilor de arest 

preventiv să fie deschise ca regulă, cu excepții admise în cazuri excepționale şi clar definite de lege. 

 
A fost organizată o vizită de documentare în Norvegia a Grupului de lucru al Proiectului, în cadrul căreia 

experții penaliști au acumulat informații cu privire la 

respectarea drepturilor omului la etapa pre-judiciară a 
procesului penal din Norvegia. În urma vizitei, Grupul 
de lucru al Proiectului a elaborat un studiu de drept 

comparat asupra arestării preventive în câteva țări 

europene.  
 

În cadrul componentei de consolidare a capacităților 

profesionale ale judecătorilor și ale altor actori ai 

justiției penale, au fost organizate opt seminare de 

instruire interactivă pentru grupuri mixte de judecători, 

procurori şi avocați la tema respectării standardelor 

internaționale la aplicarea măsurii preventive de arest 

şi motivarea actelor procedurale specifice. Instruirile 

au fost desfășurate în parteneriat cu Institutul Național 

al Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Procuratura Generală a Republicii Moldova. În total, la 
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seminare au participat 160 de persoane – 61 de judecători, 57 de procurori și 42 de avocați, cu o 

distribuție de 30% din mun.Chișinău și 70% din raioanele Republicii Moldova. Seminarul a avut o nouă 

abordare a lucrului practic în acest domeniu, la nivel de atitudini și convingeri, cu accent deosebit pe 

dezvoltarea abilităților de argumentare, astfel încât să contribuie la reducerea cazurilor de aplicare 

arbitrară a arestării preventive, asigurarea motivării corespunzătoare a încheierilor de aplicare a acestei 

măsuri de către judecătorii de instrucție și optimizarea condițiilor pentru partea apărării de a-şi pregăti 

efectiv apărarea. 
 

O altă activitate deosebit de importantă în contextul eforturilor de îmbunătățire a respectării drepturilor 

omului la aplicarea arestării preventive a constituit traducerea în limba română a cărții Inside Police 

Custody. An Empirical Account of Suspects’ Rights in Four Jurisdictions, Ed CAPE și alții, care a 

fost lansată la editura Intersentia în noiembrie 2013. Lucrarea face legătura cu direcțiile de activitate ale 

Programului de Drept, stabilite în noua Strategie de activitate pentru perioada 2014-2017, care prevede 

lărgirea grupului-țintă și a mijloacelor de intervenție în domeniul justiției penale. Publicarea cărții în limba 

română este prevăzută în Planul de acțiuni al Programului de Drept din Strategia FSM pentru anul 2015. 

Cartea va fi distribuită practicienilor, instituțiilor relevante și mediului academic. 

 
Proiectul implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a avut un impact destul de 

important pentru judecătorii de instrucție. În primul rând, a scos din anonimat reforma instituției 

judecătorului de instrucție, care fără o monitorizare din partea societății civile, avea să rămână 

necunoscută. Acest proiect a contribuit și la atenționarea membrilor CSM asupra unor chestiuni ce țin de 

activitatea judecătorilor de instrucție. Posibil, activitatea acestor judecători a fost neglijată din cauza 

profilului profesional al judecătorilor de instrucție, care, în majoritatea lor, erau foști procurori sau ofițeri de 

urmărire penală. Această situație s-a schimbat după reformele legislative și instituționale din 2012, când, 

judecătorii de instrucție urmau să fie reconfirmați în funcție după evaluarea performanțelor. 

 
Documentele elaborate în cadrul proiectului, în special Raportul Reforma instituţiei judecătorului de 

instrucţie în Republica Moldova sunt unicele analize ce țin de reforma acestei instituții și stabilirea 

numărului de judecători de instrucție pe instanță. CRJM a inițiat discuții privind modificarea legislației cu 

privire la JI, care își exercitau funcțiile pe o perioadă limitată de timp. Aceste modificări erau menite să 

contribuie la crearea unui mecanism adecvat pentru examinarea actualilor JI în vederea confirmării în 
funcţia de JDC.  
 
  

http://crjm.org/category/publications/justitie/
http://crjm.org/category/publications/justitie/
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Lista publicaţiilor lansate în 2014  
 

Reținerea în procesul penal: Îndrumar pentru practicieni 

Îndrumarul este destinat procurorilor și ofițerilor de poliție și a fost elaborat de către judecătorul Cristi 

DANILEȚ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România, în colaborare cu Gheorghe 

MALIC, şef al Direcţiei generale urmărire penală a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI din 
Republica Moldova; Eduard BULAT, procuror, şef al Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a 
Procuraturii Generale a Republicii Moldova și Mihaela VIDAICU, conf. univ., Facultatea de Drept, 

USM.  

Lucrarea prezintă standardele internaționale și prevederile naționale referitoare la drepturile 

persoanei la reținere, precum și modele de proces verbal de reținere și scrisoare de drepturi, care 

urmează a fi puse în aplicare de către instituțiile cu competență de reținere din Republica Moldova. 

 

Ghid practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei la reținere 

La elaborarea ghidului de monitorizare au contribuit Alexandru COCÎRȚĂ, Victor MUNTEANU și Radu 

FOLTEA.  

Ghidul este un instrument practic și oferă organizaţiilor neguvernamentale informații și sugestii privind 

monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției, în perioada reținerii 

penale, adică timp de 72 de ore de la momentul privării de libertate de către poliție. Fiind orientat 

primordial spre ONG-uri începătoare, care se pregătesc să efectueze activități de monitorizare a 

respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției, ghidul poate fi util și organizațiilor 

consacrate în acest domeniu, activiștilor în domeniul drepturilor omului, avocaților, jurnaliștilor sau 

reprezentanților structurilor de stat împuternicite cu monitorizarea respectării drepturilor omului în 

locurile de detenție, precum și oricărei alte persoane interesate de acest subiect.  

 
Dreptul penal european: O abordare integrativă, André KLIP, Intersentia-Cartier, 2014  

Lucrarea reprezintă o analiză aprofundată a jurisprudenței Curții de Justiție și a legislației comunitare. 

În această carte sunt supuse analizei materialele juridice relevante pentru practica statelor membre 

ale Uniunii Europene și care pot servi drept model de bune practici pentru Republica Moldova, în 

special în perspectiva asocierii la Uniunea Europeană. Cartea a fost tradusă din limba engleză, 

publicată în 500 de exemplare și a fost distribuită drept donație la bibliotecile universitare, instituții ale 

sistemului de justiție (Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura 

Generală ș.a.), ONG-uri de profil. 

 

Arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene. Cercetare comparativă. 

Studiul de drept comparat a fost elaborat de un grup de experți, alcătuit din Igor DOLEA, doctor 

habilitat în drept, judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova; Sergiu URSU, lector 

universitar, Facultatea de Drept, USM; Bjørn LARSEN, procuror, Procuratura Generală din Norvegia 

și Denis ARCUȘA, consultant juridic național, Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea 

Supremației Legii în Moldova.  

Studiul constată că în Republica Moldova problematica arestării preventive se menține ca una de 

sistem, chiar dacă au fost depuse eforturi de a reduce la maxim problemele pe acest segment al 

procedurii penale. Cercetarea examinează în aspect comparativ asemănările și diferențele dintre 

sistemul norvegian și cel moldovenesc în materie de aplicare a arestării preventive. A fost analizat 

sistemul norvegian care este cunoscut prin eficiența sa și suficiența garanțiilor procesuale de 

protecție a drepturilor omului. Un accent deosebit s-a pus pe examinarea problemelor ce țin de 

factorii care stau la baza deciziei procurorului de a solicita aplicarea arestării și argumentele care ar 

convinge judecătorul să o aplice. 

 

http://soros.md/publication/retinere-proces-penal
http://soros.md/publication/ghid-monitorizare-retinere
http://soros.md/event/drept-penal-european-carte
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Proiect finanțat din alte surse 

 

ABILITAREA JURIDICĂ A COMUNITĂȚILOR RURALE PRIN INTERMEDIUL UNEI REȚELE DE 

PARAJURIȘTI COMUNITARI 

 

Proiectul a fost menit să înzestreze comunitățile rurale și membrii acestora cu cunoștințe și deprinderi 

juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora. Proiectul, susținut financiar de 

Suedia, a fost realizat prin efortul conjugat al statului şi al societăţii civile, implicând Fundaţia Soros-

Moldova, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei şi Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). 
 
Proiectul a fost lansat în contextul Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru 2011-2016, care 

prevede “Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea nihilismului 

juridic” prin crearea “sistemului de asistență juridică primară prin intermediul unei reţele funcţionale de 

parajurişti la nivelul comunităţilor rurale, care include şi reţeaua de asistenţi sociali”. 
 
Unul dintre obiectivele proiectului a constat în consolidarea capacităţilor membrilor comunităţii de a 

înțelege și soluționa în mod eficient problemele de natură juridică la nivel local, cu ajutorul parajuriștilor. 

De asemenea Proiectul a urmărit integrarea asistenței juridice primare oferite prin intermediul 

parajuriștilor în documentele de politici naționale și pe agenda societății civile. 

 

În cadrul proiectului a fost creată o rețea de parajuriști comunitari, echipați cu instrumente de lucru, 

inclusiv cu birouri oferite de autoritățile locale, conform acordurilor de colaborare încheiate. Toți 
parajuriștii au fost instruiți și monitorizați. Proiectul a continuat eforturile direcționate spre crearea 

mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei rurale pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, 
precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a ridica capacitatea de soluţionare 
a problemelor la nivel de comunitate, cât mai aproape de momentul apariţiei acestora prin implicarea 
membrilor comunităţii în procesul decizional la nivel comunitar.  
 

În vederea realizării obiectivelor propuse, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost focalizate pe 

dezvoltarea capacităților profesionale ale parajuriștilor; educația comunitară în domeniul juridic; 

perfecționarea cadrului normativ în domeniul asistenței juridice primare acordată de parajuriști; schimbul 

de experiență și diseminarea istoriilor de succes; dialogul constant cu autoritățile statale și cu societatea 

civilă în vederea promovării asistenței juridice primare oferită de parajuriști; informarea publicului larg 

despre serviciile oferite de parajuriști și despre realizările obținute în cadrul Proiectului. 

 

Proiectul a oferit valoare adăugată atât societății, cât și membrilor comunităților rurale, oferind soluții 
persoanelor care nu-și pot permite să plătească pentru consultații și reprezentare juridică în instanță. A 

fost evitată escaladarea potențialelor conflicte și cheltuirea banilor publici destinați cauzelor complexe. La 

finele anului 2014, rețeaua de 32 de parajuriști a fost preluată de Consiliul Naţional pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de Stat și dotată cu tehnica și materialele necesare pentru activitatea zilnică. Cadrul 

normativ privind activitatea parajuriștilor a fost revizuit, modificat și completat astfel încât să răspundă 

necesităților practice ale unui sistem funcțional de asistență juridică garantată de stat. Parajuriștii au oferit 

sfaturi juridice și informații pentru aproximativ 12.000 de beneficiari. Mii de oameni au aflat răspunsuri la 

problemele de ordin juridic cu care s-au confruntat.  
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Grație unui instrument informațional inovativ creat în cadrul Proiectului, pagina-web www.parajurist.md, 

peste 107.000 de vizitatori au găsit răspuns la întrebări de natură juridică. Utilizatorii au folosit pagina 

web nu doar pentru a căuta informații, dar și ca modalitate interactivă de a pune întrebări parajuriștilor, în 

special referitoare la moștenire, dreptul familiei, dreptul de proprietate, dreptul la muncă, relațiile cu 

autoritățile publice locale etc. 

Spoturile video motivaționale și filmul 

documentar despre activitatea 

parajuriștilor au sporit vizibilitatea 

rețelei prin intermediul presei 

naționale și locale, și au motivat 

numeroase persoane să adreseze 
întrebări on-line sau la telefon. 

Potențialul utilizării tehnologiilor 

informaționale și de comunicație, 

precum pagina www.parajurist.md, 
este imens și va constitui elementul-

cheie al oricărei intervenții viitoare a 

FSM în acest domeniu.  
 
În cele 32 luni de implementare, 

proiectul și-a demonstrat fezabilitatea, 

menținând suportul și interesul din partea Ministerului Justiției și a CNAJGS. În același timp, a servit drept 

punct de pornire pentru alte domenii de intervenție în care există deja interesul statului, precum reforma 

administrației publice locale. 

  

http://www.parajurist.md/
http://www.parajurist.md/
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PROIECTUL DE SPRIJINIRE A REFORMEI EDUCAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

 
Acronime 
APL - Autorităţile publice locale 

CES - Cerințe educaționale speciale 

CRCN - Cadrul de Referință al Curriculumului Național  

CTICE - Centrul pentru Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație  

FSD - Fundațiile pentru o Societate Deschisă   

LT - Liceul Teoretic 

ME - Ministerul Educației  

PSRE - Proiectul de sprijinire a reformei educației  

TIC - Tehnologii informaționale și comunicații  
 
Viziune  

Proiectul de sprijinire a reformei educației (PSRE) contribuie la ajustarea sistemului educațional din 

Republica Moldova la standardele şi cerinţele societății contemporane.  

 
Context  

Proiectul de sprijinire a reformei educației a fost inițiat la solicitarea Guvernului Republicii Moldova în 

septembrie 2013 și elaborat de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate 

Deschisă (FSD) în urma unei misiuni internaționale de evaluare din martie 2014. Acest proiect este 

implementat prin intermediul Fundației Soros-Moldova, în baza finanțării acordate de FSD. Partenerul de 

bază în acest proiect este Ministerul Educației (ME) din Moldova. 

  
Ideea proiectului a pornit de la convingerea că doar prin eforturile comune ale tuturor actorilor sociali, 
beneficiari direcţi şi indirecţi ai educaţiei, ar fi posibil de sporit nivelul de informare şi responzabilizare a 
societăţii. Acest fapt poate determina o mai bună înţelegere a proceselor de reformare şi respectiv o 

deschidere mai mare față de acestea. Astfel, acordând asistenţă tehnică Ministerului Educației în 

vederea implementării reformelor în domeniul educației, am încercat să facilităm implicarea tuturor 

actorilor educaționali în efortul de elaborare de politici educaționale constructive și eficiente și să 

mobilizăm participanții la procesul educațional în sprijinul promovării unei educații de calitate in societate. 

  

Sprijinul oferit s-a axat pe trei direcții majore:  

 
Noul val de reforme în domeniul educaţional solicită susţinerea şi implicarea organizaţiilor şi instituţiilor cu 
experinţă atât naţională, cât şi internaţională, în vederea obţinerii unor rezultate calitative şi de durată. 
Acordarea serviciilor de consultanţă în vederea revizuirii şi dezvoltării curricumului naţional pentru 
învăţământul general, precum şi îmbunătăţirea politicilor educaţionale, sporirea cunoştinţelor în domeniul 
educaţional ale actorilor interesaţi şi responsabilizarea lor prin implicarea în procesul decizional, 
reprezintă o valoare adăugată la procesul de reformare a educaţiei, în special, şi de transformare a 

societății, în general. 

 
Printre provocările întâlnite pe parcursul implementării proiectului am putea menţiona următoarele: 

 Suport logistic în vederea desfășurării activităților Grupurilor de lucru pe reforma curriculară, 

stabilite de Ministerul Educației. Grupurile de lucru și-au propus revizuirea și elaborarea noului 

curriculum și ajustarea politicilor ce vizează performanța cadrelor didactice și dezvoltarea 

standardelor pe diferite arii de competențe; 

 Implicarea organizațiilor societății civile într-un dialog constructiv cu diverși actori printr-un 

proces de consultare și amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale; 

 Extinderea domeniului de utilizare a mijloacelor oferite de tehnologia informației şi 

comunicațiilor în procesul de predare-învățare-evaluare în instituțiile de învățământ general 

prin crearea unor laboratoare de învățare și dotarea acestora cu echipament performant. 
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- Ideea de colaborare dintre actorii interesaţi în reformarea educaţiei, constituirea unei platforme 

pentru dialog deschis şi constructiv a devenit realizabilă doar prin eforturi comune conjugate; 
- Încercarea de a trezi interesul pentru educaţie în societate, eforturile depuse pentru a informa şi 

responsabiliza actorii și beneficiarii direcți și indirecţi ai educaţiei într-un context socio-politic 

nesigur şi rezistent; 
- Noile tehnologii în educaţie versus metodologia tradiţională de predare-învăţare pentru 

încurajarea cadrelor didactice, astfel ca acestea să fie acceptate drept o abordare necesară și 
indispensabilă. 
 

Rezultatul încurajator şi lecţia învăţată în procesul de implementare a acestui proiect rezidă în 
certitudinea că schimbările calitative se produc în timp, în urma unor eforturi insistente şi repetitive, care 

să poată schimba atitudinile și percepțiile actorilor educaționali. credem că ulterior acestea se vor 

transforma în mediul comunitar în obişnuinţe sau activităţi de rutină precum responsabilitatea, 
angajamentul, deschiderea spre schimbare, dorinţa de a avea servicii de calitate etc.  
 
 

Componenta 1: EDUCAȚIA ÎN MOLDOVA: COMPETENȚE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR 

 

În iunie 2014, Ministerul Educației a selectat, în baza unui concurs, circa 80 de experți naționali și a 

stabilit cele zece Grupuri de lucru, care au activat pe două direcții majore: 

  

1. Dezvoltarea curriculară în vederea asigurării relevanței învățământului preuniversitar general 

pentru dezvoltare personală, socială și profesională a elevilor și  

2. Dezvoltarea resurselor umane pentru îmbunătățirea calității învățământului preuniversitar 

general.  

Pe 15 iunie 2014, Fundația Soros-Moldova și Ministerul Educației din Moldova au semnat un 

Memorandum de colaborare, care a determinat cadrul general de conlucrare și responsabilitățile fiecărei 

părți. În cadrul acestei componente, a fost oferită asistență logistică și asigurată remunerarea experților 

implicați. Opt experți internaționali au fost angajați în acest sens, care au dirijat activitatea grupurilor de 

lucru la nivel național. Ministerul Educației este beneficiarul direct al produselor rezultate din activitatea 

acestor grupuri de lucru.  
 

Prin crearea acestor Grupuri de lucru s-a reușit revizuirea Cadrului de Referință al Curriculumului 

Național (CRCN), elaborarea unui Program Național de Resurse Umane pentru Calitate în Educație, a 

fost elaborată varianta finală a propunerii de politici pentru crearea Inspectoratului Național Școlar; au fost 

determinate standardele profesionale pentru cadrele didactice pe diferite arii de competențe și elaborate 

recomandările pentru Departamentul de Dezvoltare și Evaluare Curriculară etc. Consultările și elaborările 

pentru documentele respective au fost în mare parte finalizate, ultimele variante de lucru fiind prezentate 

Ministerului Educației la finele lunii decembrie 2014. 

 
Pentru a. 2015 este planificată continuarea activităţilor în Grupurile de lucru pe următoarele 

direcții: 
 

I. Dezvoltarea curriculară, ce ține de asigurarea relevanței învățământului preuniversitar general axate 

pe dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor. În acest scop, prin efortul comun al experților 

locali și internaționali, în cadrul CRCN au fost evidențiate șapte arii curriculare reconfigurate. Înainte de a 

continua activitatea cu elaboratorii de curriculum la disciplinele concrete specialiștii urmează să determine 

care-s competențele necesare pe arii curriculare și abordările metodologice modernizate. Acest lucru va 

facilita o activitate eficientă pentru modernizarea curriculară pe discipline, asigurându-se o abordare 

comună. În documentele curriculare elaborate în anii precedenți a fost constatată o discrepanță serioasă, 

conceptuală și structurală, atât pe arii curriculare, cât și pe discipline în parte. 
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II. Dezvoltarea resurselor umane pentru îmbunătățirea calității învățământului preuniversitar general. În 

acest sens, va fi continuată activitatea pentru elaborarea Programului Național și a Planului de Acțiuni 

pentru dezvoltarea resurselor umane în educație. Documentele vor servi drept bază pentru continuarea 

reformei în domeniu, stabilind clar domeniile prioritare de intervenție pentru redresarea situației, atât 

pentru Guvern, cât și pentru toți actorii din educație.   

 

III. Elaborarea instrumentelor de autoevaluare, evaluare anuală și evaluare externă a cadrelor 

didactice. Instrumentele de evaluare elaborate vor putea sta la baza Programului de formare pentru 

abilitarea cadrelor didactice în domeniul aplicării standardelor și proiectării parcursului personal de 

dezvoltare profesională. Astfel, Inspectoratul Național și Direcțiile raionale pentru educație vor avea la 

îndemână tot necesarul pentru a pune în aplicare Codul Educației pe domeniul evaluării cadrelor 

didactice. 
 

 
 

Componenta 2: CONSENS SOCIAL PENTRU EDUCAȚIE / ANGAJAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN 

SPRIJINIREA REFORMELOR DIN EDUCAȚIE 

 

Acestă componentă a oferit posibilitatea de-a implica societatea civilă în procesul de consultare și 
amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale. Astfel centrele analitice/think-tanks 

și organizațiile neguvernamentale din domeniul educațional au fost încurajate să contribuie la lansarea 

discuțiilor publice și articularea poziției actorilor neguvernamentali față de procesul de reformare a 

politicilor educaționale din Republica Moldova.   

 
În urma unui concurs public, trei organizații neguvernamentale – Institutul de Politici Publice, 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica și Centrul Educațional 

ProDidactica – au adunat împreună în cadrul dezbaterilor publice organizate vocile tuturor actorilor 

sociali angajați în procesul de reformare educațională în Republica Moldova. 

 

Spijinul oferit a vizat în primul rând sporirea cunoștințelor cetățenilor față de reformele implementate în 

domeniul educațional, precum și îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor educaționale. 

Realizări-cheie în 2014 
 

 Adoptarea Codului Educaţiei la 18 iulie 2014, prin votarea acestuia în Parlamentul Republicii 
Moldova; 

 Cadrul de Referință pentru Curriculumul Național; 

 Studiul de evaluare a sistemului și a programelor de formare continuă a cadrelor didactice din 

învățămîntul preuniversitar general;  

 Studiul privind măsurile de politici pentru îmbunătățirea atragerii, pregătirii și menținerii 

personalului didactic în sistemul de învățământ; 

 Standardele profesionale pentru cadrele didactice; 

 Standardele profesionale pentru cadrele manageriale; 

 Elaborat și ulterior aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare.  
 
Agenția Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, autoritate administrativă subordonată Ministerului 

Educației, va fi responsabilă de coordonarea procesului de elaborare şi implementare a 

curriculumului naţional pentru toate instituţiile din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 
Reorganizarea prin transformare a Agenţiei de Asigurare a Calităţii în Agenţia Naţională pentru 
Curriculum și Evaluare era necesară pentru a asigura modernizarea curriculară.  

 

http://soros.md/grant/politici-educationale
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Impactul așteptat ține de înrădăcinarea principiilor de 

elaborare a politicilor educaționale într-un mod deschis 

și transparent, cu implicarea părinților, elevilor, 

profesorilor, managerilor și comunității experți activi în 

domeniu. 
 
„Ne dorim ca în urma implementării proiectului, 

autoritățile să-și orienteze mai mult politicile 

educaționale la nevoile beneficiarilor direcți ai sistemului 

educațional și să-și formeze o viziune completă despre 

eventualii factori ce încetinesc reformele. De asemenea, 

scopul nostru este ca elevii și părinții să se implice mai 

mult în acțiunile de modernizare a învățământului”, a 

spus Anatol Gremalschi, director de programe în 

cadrul Institutului de Politici Publice. Organizația va 

implementa proiectul Consolidarea politicilor 

educaționale și creșterea nivelului de susținere a 

acestora de către beneficiarii direcți și indirecți ai 

sistemului educațional. 

 

O parte considerabilă a activităților din cadrul proiectului menționat mai sus s-au axat pe creşterea 

transparenţei în sectorul educaţiei. Astfel, prin acest proiect au fost aduse contribuţii semnificative în 
vederea  modernizarării învăţământului primar şi secundar general prin includerea propunerilor de politici 
educaţionale în proiectele de documente aflate în curs de elaborare: Cadrul de referinţă al Curriculumului 
Naţional, Reconceptualizarea învăţământului liceal, Codul de etică al cadrului didactic etc. Concomitent, a 
fost sporit nivelul de conştientizare de către angajaţii direcţiilor raionale şi municipale de învăţământ a 
importanţei promovării reformelor şi mobilizării beneficiarilor indirecţi ai sistemului educaţional, în special 
a părinţilor şi consilierilor locali, prin dezbaterile publice organizate. 
 
Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA implementează proiectul E 

DUrabil - Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor 

educaţionale din Republica Moldova. „Prin realizarea activităților proiectului ne angajăm să contribuim 

la crearea și funcționarea unui sistem durabil și eficient de consultare, participare și implicare publică prin 

care cetăţenii să fie informați, consultați și implicați în procesul de concepere și implementare a 

reformelor educaționale din Republica Moldova. Vom promova educația de calitate, vom organiza discuţii 

publice despre impactul proceselor de implementare a reformei educaţionale, despre necesitatea 

acestora și despre direcțiile de acțiune”, a precizat Nicolae Sali, directorul Asociației CATALACTICA din 

Moldova. 
 
Prin acest proiect s-a încercat să se 

fundamenteze deciziile de politică educațională ca 

urmare a colectării de date relevante, actuale și 
valide în cadrul unor cercetări reprezentative 

efectuate la nivel național. Proiectul a contribuit la 

crearea reprezentărilor pozitive și condițiilor 

favorabile reformelor educaționale prin 

desfășurarea mai multor acțiuni coerente de 

informare, promovare și popularizare a inițiativelor 

și evenimentelor cu specific educațional atât în 

rândul beneficiarilor direcți (cadre didactice, 

părinți, elevi/studenți, specialiști etc.), cât și la 

nivelul opiniei publice (media tradițională și cea 

socială). În același timp, proiectul poate fi 

considerat drept o contribuție semnificativă la 

„O informare limitată a cetățenilor pe 

parcursul întregului ciclu de reformare 

aprofundată a domeniului educației ar 

putea pune în pericol succesul 
implementării durabile a acestor politici 

și ar avea efecte negative în societate. 

Implicarea societății civile, a unor voci 

neutre, poate juca un rol important în 

angajarea cetățenilor prin participarea la 

luarea deciziilor și identificarea soluțiilor 

de îmbunătățire a politicilor 

educaționale”, a menționat Victor Ursu, 

directorul executiv al Fundației Soros-

Moldova, în cadrul conferinței de 

lansare a proiectelor 

Masa rotundă Parteneriatul educațional școală-
comunitate. Bune practici de comunicare și participare 
pentru educație de calitate 

http://ipp.md/
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=720&parent=0
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=720&parent=0
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=720&parent=0
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=174&id=720&parent=0
http://catalactica.md/
http://catalactica.md/edurabil/
http://catalactica.md/edurabil/
http://catalactica.md/edurabil/
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consolidarea competenţelor societăţii civile și creșterea capacitatii cetățenilor de implicare și participare în 

domeniul reformării educaţiei.  
 
Centrul Educațional ProDidactica a implementat proiectul Pentru reforme calitative în educație. Rima 

Bezede, președintele Centrului, a menționat la lansarea proiectului următoarele: „Proiectul își propune să 

contribuie la promovarea și implementarea calitativă a reformelor curente din domeniul educațional prin 

implicarea activă a tuturor actorilor interesați, inclusiv a membrilor comunităților rurale. Activitățile din 

proiect vor asigura vizibilitatea reformelor în educație și vor oferi oportunități pentru participare și dialog 

social axat pe proces, relații și rezultate. Problemele prioritare abordate în cadrul activităților vor include: 

transparența decizională, anti-corupția, parteneriate durabile și management participativ”. 

  
Dezbaterile publice din cadrul proiectului implementat 
de Centrul ProDidactica s-au încheiat cu elaborarea 

propunerilor pentru soluționarea problemelor locale 

identificate, care persistă în sistemul educațional. De 

asemenea, au fost făcute mai multe recomandări 

pentru a îmbunătăți aceste politici prin implicarea 

părinților, profesorilor, ONG-urilor, grupurilor de 

inițiativă etc. Majoritatea comunităţilor unde s-au 

desfăşurat discuţiile publice au demonstrat că sunt 
deschise spre schimbare şi reforme, iar subiecţii 
reformei structurale (părinţi, profesori, reprezentanţi 

APL, elevi) s-au arătat interesați să se implice activ în 

realizarea ei pentru a facilita încetățenirea unei 

educaţii de calitate în ţară.  
 

Pe parcursul dezbaterilor desfășurate au fost 

recunoscute atât punctele slabe, cât şi riscurile 
implementării reformei: incertitudinea şi instabilitatea 
politică şi economică, problemele de mentalitate depăşită, corupţia, justiţia nereformată etc. Cadrele 
didactice din şcoli recunosc şi apreciază sprijinul comunităţii, menţionând că, în condiţiile în care s-au 
separat de bugetul primăriei prin trecerea la autogestiune, primarul şi consilierii locali continuă să 
participe la iniţierea unor activităţi educaţionale comune. Administraţia şcolilor a recunoscut că 
majoritatea activităţilor de educaţie neformală ţin de educaţia artistică, tehnologică şi sportivă a copiilor; 
au remarcat că una din soluții ar fi să implice mai mult cadrele didactice pensionare în activităţi de 

voluntariat pentru educaţia casnică şi cotidiană a copiilor, să organizeze mai multe activităţi comunitare, 
facilitate de actori neformali precum agenţii economici, meşterii populari etc. 
 

Lista publicațiilor lansate în 2014 

 
Institutul de Politici Publice 
 

Studiul Reforma educației incluzive în Republica Moldova atestă o îmbunătăţire a atitudinii membrilor 

societăţii faţă de copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). În cadrul acestui studiu au fost atestate 

diferenţe semnificative între profesorii care nu au beneficiat de instruire în domeniul educaţiei incluzive şi 
cei care au beneficiat – cu cât perioada de instruire a fost mai mare, cu atât atitudinea faţă de incluziune 
a fost mai pozitivă. Copiii cu deficienţe auditive şi vizuale sunt grupurile pentru incluziunea cărora 
profesorii au demonstrat cele mai reduse competenţe. În pofida argumentelor în favoarea copiilor cu 
CES, o parte din profesori consideră că educaţia incluzivă are şi anumite limite: se acordă o atenţie 
redusă celorlalţi elevi, un volum mare de lucru, insuficienţa materialului didactic şi a rechizitelor, 
accesibilizarea redusă a claselor şi adaptarea mijloacelor şi metodelor didactice corespunzătoare. 
Totodată, analiza implementării educaţiei incluzive a evidenţiat eficacitatea instruirilor organizate de 
ONG-urile specializate din domeniu şi impactul acestora asupra atitudinilor generale ale tuturor actorilor 
de la toate nivelele privind implementarea educaţiei incluzive.  
 

30 octombrie 2014. Discuție publică locală la nivel 
de comunitate, Şcoala – centru comunitar: 
oportunităţi locale pentru sporirea atractivităţii 
şcolii. 

http://prodidactica.md/
http://www.prodidactica.md/en/projects/8.php3
http://ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Cara_Angela.pdf
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Printre recomandările studiului Analizei politicilor educaționale din învățământul general se numără: 

efectuarea unor studii pedagogice independente pentru evaluarea gradului de complexitate al 
curriculumului în raport cu particularităţile de vârstă ale copiilor; extinderea categoriilor de materiale 
editate, punându-se accentul nu doar pe manuale, dar şi pe materiale intuitive şi de referinţă; 
armonizarea sistemului de evaluare cu sistemul de predare, curriculumul naţional şi cu practica 
internaţională în domeniu; asigurarea durabilă a sistemului de învăţământ cu cadre didactice tinere prin 
implementarea unor politici efective de menţinere a cadrelor didactice în şcoală. 
 

Scopul studiului Analizei politicilor educaționale referitoare la evaluarea rezultatelor școlare constă 

în analiza şi sistematizarea practicilor naţionale şi internaţionale referitoare la evaluarea rezultatelor 
şcolare. Accentul s-a pus pe trecerea de la pedagogia bazată pe obiective la pedagogia bazată pe 

competenţe. Autorul a venit cu următoarele recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de evaluare: 

elaborarea unui Regulament de desfăşurare a procesului de evaluare şi notare, care să fie aprobat de 
Ministerul Educaţiei; dezvoltarea unei baze de date cu itemi pentru toate disciplinele şcolare, care ar servi 
pentru elevi şi profesori drept modele de subiecte la diverse evaluări sumative şi suport pentru elaborarea 

testelor finale în cadrul examenelor de toate nivelele; computerizarea evaluării și dezvoltarea de softuri 

specializate etc. 
 
Potrivit studiului de Evaluare a accesului, relevanței și eficienței educației în instituțiile de educație 

timpurie, calitatea educaţiei este influenţată de nivelul pregătirii cadrelor didactice, care implică atât 
cunoaşterea programelor şi metodelor, cât şi motivaţia, atitudinea pozitivă faţă de profesie şi copii, 
tendinţa spre succes, starea moral-psihologică. Cadrele didactice ar trebui să cunoască mai bine 

problema accesului la educaţie, importanţa ei, problema calităţii și relevanței educaţiei, alte aspecte ale 

politicii educaţionale. Aceasta ar fi una dintre căile de motivare a cadrelor didactice, dar și o necesitate 

pentru proiectarea și realizarea activității lor profesionale. Studiul mai recomandă și necesitatea 

introducerii documentelor strategice de politici educaționale în planurile direcţiilor raionale/municipale de 

învăţământ. 
 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA 

În cadrul acestui proiect au fost elaborate și prezentate publicului larg trei rapoarte de cercetare: Analiza 

datelor calitative obținute prin realizarea de focus grupuri cu profesori, părinți, elevi și stakeholderi; 

Analiza necesităților și priorităților de reformă în educația din Republica Moldova și, Responsabilitatea 

socială în educație. Grație acestor cercetări a fost posibil de determinat stadiul actual al necesităților 

educaționale prezente în societate și gradul de cunoaștere a priorităților educaționale de către populația 

vizată direct de procesul de învățământ. Autorii studiilor elaborate au constatat faptul că nivelul de 

implicare a actorilor sociali în procesul luării deciziilor de politică educațională este insuficient și chiar 

nesemnificativ, deoarece actorii sociali cunosc într-o mică măsură beneficiile implicării lor în procesul 

educațional.   

 
Printre propunerile ce vizează aspecte mai generale ale sistemului de educaţie şi reformele inerente care 

se impun pot fi menţionate următoarele: mutarea accentului de la transmiterea de conținuturi 

educaționale cu caracter teoretic către formarea de abilități funcționale și creșterea ponderii activităților 

practice; descongestionarea curriculei (în special pentru elevii din clasele primare) și flexibilizarea 

acesteia prin creșterea ponderii disciplinelor opționale; propuneri ce țin de curriculă; sistemul de evaluare 

și promovare etc. O altă categorie de propuneri a vizat modalitățile de desfășurare a proceselor de 

fundamentare și implementare a reformelor, din perspectiva interacțiunii cu toți factorii interesați, fie ei 

participanți, beneficiari direcți sau indirecți ai sistemului educațional, precum şi asigurarea continuităţii 

procesului de reformare.  
 

http://ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Paiu_Mihail.pdf
http://ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Spinei_Ion.pdf
http://ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Boloboceanu_Aglaida.pdf
http://ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Boloboceanu_Aglaida.pdf
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Realizări-cheie în 2014 

Institutul de Politici Publice: 

- Recomăndarile de politici educaţionale au fost discutate în cadrul şedinţelor Grupurilor de 
lucru “Dezvoltare curriculară” şi „Dezvoltarea resurselor umane”, create prin dispoziţia 
Ministerului Educaţiei.   

- Au fost organizate trei seminare de instruire pentru specialiștii interesați în reflectarea 

subiectelor legate de reforma educațională, fiind informate și instruite următoarele categorii 

de beneficiari: 30 de angajaţi cu funcţii de conducere din sectorul educaţiei; 30 de 

reprezentanţi ai APL; 20 de reprezentanţi ai mass-media. 

- A fost elaborat un portal web, devenit accesibil largului public prin paginile web ale 

Ministerului Educaţiei şi Institutului de Politici Publice (http://sime.ctice.md/; www.edu.gov.md; 

www.ipp.md). Portalul este conectat la Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei şi 

oferă accesul la datele deschise despre învăţământul general. Acesta reflectă indicatorii de 

performanţă ai fiecărei instituţii de învăţământ − numărul de elevi per clasă, numărul de elevi 

per cadru didactic, calificarea cadrelor didactice, notele la testările şi examenele naţionale, 

bugetul şi executarea acestuia. Informația respectivă este pusă la dispoziţia cetăţenilor în 

formă de Fişe de raportare ale şcolilor (School Report Cards). 

- Au fost desfășurate dezbateri publice cu implicarea cadrelor didactice și factorilor de decizie 

de la nivelul autorităților locale din Municipiul Chişinău. La dezbaterea din 27 noiembrie 2014 

au participat 147 de conducători şi cadre didactice din instituțiile de învăţământ primar şi 

secundar general și 9 persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Direcţiei Generale 

Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău. La cea din 10 decembrie 2014 au participat 137 de 

conducători şi cadre didactice din instituțiile de învăţământ preşcolar și 8 persoane cu funcţii 

de răspundere din cadrul aceleași Direcţii. 

 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA 

 

- 10 coordonatori locali au fost familiarizați în cadrul unui Seminar cu tematica consultărilor 

publice, drept urmare fiind stabilite responsabilitățile și rolurile asumate de către fiecare dintre 

coordonatori locali. 

- 10 întâlniri ale grupurilor de lucru au fost organizate la nivel local. La aceste întâlniri au 
participat câte 10 persoane localizate în arealul geografic acoperit de coordonatori, cât și alte 

persoane interesare, fiind desfășurate consultări cu genericul școala și contextul social, 

discutate concluziile preliminare din rapoartele de cercetare, iar la finalul fiecărei întâlniri a 
fost elaborat câte un raport sintetic al celor discutate. Toate rapoartele respective sunt 
expuse pe pagina web a proiectului. 

- Au fost instruite 100 de pesoane, denumite ambasadori ai educației de calitate, care au fost 

identificate în urma participării lor la cercetare și consultările avute cu coordonatorii locali. 

Pentru a contribui eficient la promovarea reformelor educaționale ambasadorii au fost instruiți 
de o echipă de experți din Moldova și România cum să analizeze strategiile și politicile 

educaționale, învățați cum să inițieze demersuri de responsabilizare a factorilor de decizie 

(autorități școlare, autorități locale etc.), să monitorizeze evoluțiile la nivelul învățământului, 

să fie capabili de a lua atitudine și a se implica etc. 

- A fost demarată o Campanie națională de consultări publice, în baza grupurile de lucru 

locale. In acest scop au fost elaborate cinci tematici supuse consultărilor publice: şcoala şi 
contextul social; şcoala şi familia; şcoala şi instituţiile autorităţilor locale (primăria, consiliul 

local, poliția, unitățile medico-sanitare); şcoala și agenții cu rol educativ din comunitate 

(agenţii economici , biserica, ONG-urile); descentralizarea drept premiză a parteneriatului 
şcoală-comunitate locală. 

 

http://sime.ctice.md/
http://www.edu.gov.md/
http://www.ipp.md/
http://catalactica.md/edurabil/
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Componenta 3:  LABORATOARE DE ÎNVĂȚARE PENTRU ȘCOLI - CLASE MULTIMEDIA 

Pentru a facilita și eficientiza procesul de predare-învățare mai multe licee din țară au fost dotate cu 

laboratoare de învățare. Prin acest pas s-a încercat, în primul rând, de a face școala mai interactivă și 
atractivă pentru elevi. În al doilea rând, profesorii au fost încurajați să aplice în procesul instructiv-didactic 

instrumentele TIC, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin procesul de 

învățare în baza resurselor web. În acest scop, a fost 

creat un Consiliu de experți, care a elaborat 

configurația și specificațiile tehnice ale unui laborator 

de învățare, relevant pentru țara noastră, care și-a 

găsit expresia prin concepția de Clasă multimedia. 

 

Liceul Teoretic (LT) „Petre Ștefănucă” din Ialoveni, LT 

din Varnița, LT „Alexandru Pușkin” din Fălești, LT 

„Mihail Sadoveanu” din Călărași și LT „Constantin 

Stere” din Soroca au fost primele instituții de 

învățământ general care au beneficiat de dotările 

specifice unei Clase multimedia. Fiecare Clasă 
multimedia include o tablă interactivă cu un proiector, 
un laptop pentru profesor, 20 de calculatoare de tip 

Centrul Educațional ProDidactica 

 

 10 discuţii publice locale organizate, care au acoperit 10 subiecte de interes, întrunind peste 
300 de persoane implicate în cadrul discuţiilor, incluzând părinţi, profesori, reprezentanţi ai 
APL-urilor, ONG-urilor etc. 

 3 mese rotunde regionale, organizate cu participarea a diverşi actori comunitari în vederea 
consolidării şi promovării politicilor educaţionale. 

 3 probleme-cheie/documente de politici, dezbătute în cadrul meselor rotunde: Codul 
Educaţiei, Strategia 2020, Strategia sectorială de descentralizare, Optimizarea reţelei şcolare. 

 3 seturi cu recomandări de implementare la diferite niveluri a documentelor respective.  

 Publicaţia Pentru reforme calitative în educaţie, elaborată în limba română şi rusă și 
diseminată în diverse localități.  

 

Subiectele abordate în cadrul dezbaterilor şi localitățile, în care acestea au fost organizate: 

- Reforma structurală și optimizarea reţelei şcolare (Enichioi, Cantemir); 

- Educaţia non-formală: valorificarea potenţialului comunităţii în vederea diversificării ofertei 
educaţionale a şcolii (Boşcana, Criuleni); 

- Aspecte specifice legate de procesul educaţional din perspectiva comunităţilor multietnice 
(Taraclia); 

- Implicarea părinţilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la procesul educaţional 
(Feteşti, Edineţ); 

- Rezultatele de la BAC versus calitatea procesului educaţional (Drochia); 
- Şcoala - centru comunitar: oportunităţi locale pentru sporirea atractivităţii şcolii (Cazangic, 

Leova); 

- Problema capacităţii financiare reduse a şcolilor mici (Soroca); 
- Misiunea-cheie a asociaţiilor de părinţi din perspectiva diferitor actori comunitari (Comrat); 
- Importanţa parteneriatelor sociale: şcoală-părinţi-autorităţi publice de toate nivelele 

(Calaraşi); 

- Copii cu necesități și integrarea lor în procesul educaţional şi comunitatea şcolară 

(Popeasca, Ştefan Vodă). 
 

-  

Clasa Multimedia 
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tabletă cu tastatură detaşabilă pentru elevi și un ruter Wi-Fi pentru conectarea tuturor calculatoarelor din 

clasă într-o reţea fără fir. Un element important al acestei clase a constat în dotarea acesteia cu un soft 

special – Netop Vission Pro Class Kit, care va oferi profesorului posibilitatea să interacționeze cu elevii și 
să lucreze individul cu fiecare în timpul lecției.  

 

Prezenți la deschiderea primelor Clase Multimedia, reprezentanții autorităților centrale au reiterat 

că „educația accesibilă și de calitate a fost și va rămâne o prioritate națională”.  

 

 „Fundația Soros-Moldova a susținut pe parcursul ultimilor 20 de ani reformarea și modernizarea 

învățământului din țara noastră prin implementarea a zeci de proiecte. Odată cu lansarea Claselor 

multimedia, asistăm la o schimbare a filosofiei 

claselor, unde elevii interacționează mai eficient 

cu profesorul. Copiii moderni sunt deja 

familiarizați cu dispozitivele digitale. Acest proiect 

le oferă însă oportunitatea să studieze așa cum 

doresc – mai dinamic, mai creativ, mai 

performant. Când elevii primesc o educație 

inteligentă, ei sunt mai bine echipați pentru viitor”, 

a precizat Victor Ursu, Directorul executiv al 

Fundației Soros-Moldova, în cadrul 

evenimentelor de lansare a Claselor multimedia. 

 

Cele 29 de instituții de învățământ general au fost selectate în urma unui concurs deschis, lansat de 

Fundația Soros-Moldova în luna iulie 2014. Inițial au fost preconizate deschiderea a 20 de clase 

multimedia. Numărul mare de aplicanți, peste 150 de instituții de învățământ, a determinat suplimentarea 

numărului de școli-finaliste. 

  

În 2015, în cadrul acestei componente a fost desfășurat concursul Resurse digitale educaţionale pentru 

Clase multimedia din învăţământul general, pentru a spori gradul de utilizare a resurselor digitale din 
școlile-beneficiare.  

 

 
 
 
  

Realizările-cheie în 2014  
 

 Dotarea cu echipament a 29 de școli pentru crearea Claselor multimedia; 

 

 87 de profesori de la instituţiile de învăţământ câştigătoare, câte trei profesori de la 
diferite discipline, au beneficiat de cursul specializat elaborat de CTICE (Centru pentru 
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație) în vederea familiarizării 

acestora cu metodele de utilizare a echipamentului din dotarea Clasei Multimedia.  

http://soros.md/event/concurs-dotare-scoli-clasa-multimedia
http://soros.md/event/concurs-dotare-scoli-clasa-multimedia
http://soros.md/event/rezultate-clasa-multimedia
http://soros.md/event/rezultate-clasa-multimedia
http://soros.md/event/premii-profesori-resurse-digitale
http://soros.md/event/premii-profesori-resurse-digitale
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DECLARAȚIE DE CHELTUIELI 

Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2014 

 TOTAL 2014 
cheltuieli (în Dolari 

SUA)  % 

   

Egalitate şi participare civică  $                239,600  3.75% 

Sprijinirea Reformei Educației în Republica Moldova  $                811,250  12.68% 

Programul de drept  $                648,305  10.13% 

Buna Guvernare  $                274,340  4.29% 

Mass-media  $                301,990  4.72% 

Sănătate publică  $             2,262,100  35.36% 

Moldova, Europa „Campania de comunicare"  $                682,704  10.67% 

Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli  $             1,177,206  18.40% 

   

TOTAL  $           6,397,494  100% 

   

 

Egalitate şi 
participare civică

3.75%

Sprijinirea 
Reformei 

Educatiei in 
Republica 
Moldova
12.68%

Programul de 
drept

10.13%

Buna Guvernare
4.29%

Mass-media
4.72%

Sănătate publică
35.36%

Campania de 
comunicare 
"Moldova, 

Europa"
10.67%

Cheltuieli 
administrative şi 

alte cheltuieli
18.40%

Fundația Soros-Moldova
Declarație de cheltuieli realizate în anul 

2014
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA 
 
Senat 
 

Stela BIVOL, Director Politici și Cercetare, Centrul pentru Analize şi Politici în Sănătate 

 

Alexandru CANȚÎR, Jurnalist și specialist media 

 
Mircea EȘANU, sociolog 

 

Vitalie SPRÎNCEANĂ, filosof politic, sociolog și activist social 

 

Igor CAȘU, istoric, conf. univ. la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova 

 
Daniela VIDAICU, lector, Facultatea de Drept, USM 
 
 
Juriul pentru Programul Mass-media 
 

Radu BENEA, Editor la biroul din Chișinău al postului de radio Europa Liberă 

 
Dmitrii CALAC, Redactor-şef adjunct, ziarul „Economicheskoe obozrenie "Logos-press” 
 
Dumitru LAZUR, Coordonator programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova 
 
Vasile SPINEI, jurnalist, Director executiv la „Acces-Info” 
 
 
Juriul pentru Programul Egalitate şi Participare Civică 
 
Olesea CRUC, Coordonatoare de proiect, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD 
 
Ana MIHAILOV, Coordonatoare de programe, Fundaţia Friedrich Ebert 
 
Diana CHEIANU-ANDREI, Dr. în sociologie, Preşedinta Centrului “Sociopolis”, profesor, Facultatea de 
Sociologie, USM 
 
Andrei PANICI, consultant independent 
 
Doina MUNTEANU, consilieră a Reprezentantului Permanent, PNUD Moldova 
 
 
Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
 

Ștefan GHEORGHIŢĂ, Prim-vice-director al Centrului Naţional de Medicină Preventivă, directorul Centrului 

SIDA 
 
Victor BURINSCHI, Manager de program, Proiect TB-SIDA, Unitatea de Coordonare, Implementare şi 
Monitorizare a Proiectelor (UCIMP) 
 
Aliona SERBULENCO, Director medical, Clinica de medicină estetică “Sancos” 
 

Lucia PÎRȚÎNĂ, Coordonatorul Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA/ITS, Vice-

director management HIV/SIDA, IMSP Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile 
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Svetlana PLĂMĂDEALĂ, manager de țară a oficiului ONU SIDA 

 
Liliana DOMENTE, director la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 
 
 
Juriul pentru Programul Buna Guvernare 
 

Zina ADAM, Consultant Consolidarea Capacităților Instituționale, Programul Comun de Dezvoltare 

Locală Integrată, PNUD Moldova 
 
Sergiu GALIŢCHI, Manager de proiect, Susţinere oferită Parlamentului din R. Moldova, PNUD Moldova 
 

Liuba CUZNEȚOVA, director adjunct, Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

 

Andrei VRABIE, manager de proiect, Delegația UE din Moldova 

 
Dumitru VASILESCU, manager de proiect, PNUD Moldova 
 
Andrei RUSANOVSCHI, director adjunct, Reprezentanța în Moldova a Institutului Național Democratic 

din SUA 
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COLABORATORII FSM 
 
Victor URSU, Director executiv  vursu@soros.md 

Varvara COLIBABA, Director-adjunct  

Silvia URSU, Manager de comunicare 

vcolibaba@soros.md 

sursu@soros.md 

Elena VACARCIUC, Director financiar  evacarciuc@soros.md 

Dumitru CHITOROAGĂ, Grant manager dchitoroaga@soros.md 

Elena VITIUC, Contabil-şef  evitiuc@soros.md 

Liuba COTOROBAI, Contabil-casier  lcotorobai@soros.md 

Vasile GÎRLEA, Administrator  vgirlea@soros.md 

Victor ANDRONIC, Administrator de reţea  vandronic@soros.md 

Ana COREŢCHI, Manager de Monitorizare și Evaluare, Director Proiect SRE acoretchi@soros.md 

Viorica PALAMARCIUC, Coordonator, Proiectul de sprijinire a reformei educației vpalamarciuc@soros.md 

Elena LEŞAN, Director, Programul Egalitate şi Participare Civică  elesan@soros.md 

Natalia CAMBURIAN, Asistent, Programul Egalitate şi Participare Civică ncamburian@soros.md 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olga CRIVOLIUBIC, Director, Programul Buna Guvernare ocrivoliubic@soros.md 

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

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

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

Sergiu RUSANOVSCHI, Coordonator de proiect, Programul de Drept srusanovschi@soros.md  

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

Alexei MUNTEANU, Asistent, Programul de Drept amunteanu@soros.md  

Ana CHITOROAGĂ, Recepţioneră achitoroaga@soros.md 

 
  

mailto:vursu@soros.md
mailto:vcolibaba@soros.md
mailto:evacarciuc@soros.md
mailto:dchitoroaga@soros.md
mailto:evitiuc@soros.md
mailto:lcotorobai@soros.md
mailto:vgirlea@soros.md
mailto:vandronic@soros.md
mailto:acoretchi@soros.md
mailto:elesan@soros.md
mailto:ncamburian@soros.md
mailto:vmiron@soros.md
mailto:lgherman@soros.md
mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:amusteata@soros.md
mailto:mvarmari@soros.md
mailto:srusanovschi@soros.md
mailto:mcogalniceanu@soros.md
mailto:amunteanu@soros.md
mailto:achitoroaga@soros.md
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ANEXĂ 
Proiecte susţinute pe parcursul anului 2014 
 
Programul Sănătate Publică 
 

Nr.  Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

Iniţiativa ABORDAREA EXCLUDERII ŞI DISCRIMINĂRII PERSOANELOR CU DISABILITĂŢI 
INTELECTUALE ŞI MINTALE ŞI PROMOVAREA ALTERNATIVELOR COMUNITARE 

 

Intervenția timpurie în copilărie – o 

realitate pentru RM 
Centrul de Intervenţie Precoce 
“Voinicel” 27 592 dolari SUA 

 Acţionăm împreună pentru incluziune 
AO ''Femeia şi Copilul – Protecţie 
şi Sprijin'' 36 000 dolari SUA 

 

Dezvoltarea și fortificarea serviciului de 

intervenție timpurie în Republica Moldova 

– trecere la finanțare de Stat 
Centrul de Intervenţie Precoce 
“Voinicel” 49 735 dolari SUA  

 

Participarea la ''Conferința Internațională 

ISSA – Crearea unei societăți pentru toți: 
o alta abordare a serviciilor de intervenție 

timpurie'', Budapesta, Ungaria, 10-12 
octombrie 2014 

Ina CAZACU 
Ann LARROW 
 2938 dolari SUA  

 

Consultanță în dezvoltare organizațională 

pentru CIP ''Voinicel'' Proiect operațional 4265 dolari SUA  

Subtotal cheltuieli 120 530 dolari SUA 

Iniţiativa PROMOVAREA DREPTURILOR ȘI DEMNITĂȚII PERSOANELOR CARE SE CONFRUNTĂ CU 

BOLI AMENINŢĂTOARE DE VIAŢĂ, PRECUM ŞI A ACCESULUI LA ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

 

Controlul durerii cronice severe  prin 
accesul adecvat la medicația cu opioide 

în Republica Moldova 
Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 24 850 dolari SUA 

 
World Hospice Day 2014 - Who Cares? 
We do! 

Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 4100 dolari SUA 

 Educație durabilă în îngrijiri paliative 
Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 36 360 dolari SUA 

 
Dezvoltarea şi finanţarea durabilă pentru 
serviciile de Îngrijiri Paliative 

Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 48 778 dolari SUA 

 

Acordarea asistenței tehnice Ministerului 

Sănătății în elaborarea Propunerii de 

Politică Publică "Dezvoltarea sistemului 
de îngrijiri paliative" Proiect operațional 7000 dolari SUA  

Subtotal cheltuieli 121 088 dolari SUA 

Iniţiativa SĂNĂTATE ŞI MEDIA  

 

Media și comunicare pentru o societate 

incluzivă 
Keystone Human Services 
International Moldova Association 30 000 dolari SUA 

 
World Hospice Day 2014 - Who Cares? 
We do! 

Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 2050 dolari SUA 

 Educație durabilă în îngrijiri paliative 
Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 1000 dolari SUA 

 Subtotal cheltuieli 33 050 dolari SUA 

Conceptul Fealty to Field: MONITORUL SĂNĂTĂŢII 

 Monitorul Sănătății  
Instituţia Privată „Centrul pentru 
Politici şi Analize în Sănătate” 48 740 dolari SUA 

 Subtotal cheltuieli 48 740 dolari SUA 
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Iniţiativa CREȘTEREA PARTICIPATIVITĂŢII  GRUPURILOR VULNERABILE LA HIV ŞI PROMOVAREA 

DREPTURILOR ACESTORA 

 

Sporirea durabilității financiare și a 

capacității de implementare a 

Programelor de Reducere a Riscurilor din 
RM 

AO „Uniunea pentru Prevenirea 
HIV şi Reducerea Riscurilor” 19 617 dolari SUA 

 

Promovarea respectării drepturilor CDI 
din RM prin monitorizare, raportare și 
litigare AO ''Promo-Lex'' 47 418 dolari SUA 

 

Participarea la ''Vizita de studiu in 
domeniul reducerii riscurilor’’, Estonia, 
Tallin,  02-04 decembrie 2014 Grup 6 persoane 5766 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 72 800 dolari SUA 

Proiectul ACTIVITĂŢI COMUNITARE ÎN TEREN PENTRU GRUPURILE VULNERABILE  

 

Tratamentul de substituţie cu metadonă în 

Bălţi și raioanele din împrejurime 
IMSP Spitalul Clinic Municipal din 
Bălţi 7247 Euro 

 

Tratamentul de substituţie în instituţiile 
medicale ale Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare (DIP)  

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova 25 980 Euro 

 
Terapia de substituţie pentru consumatorii 
de droguri  

Dispensarul Republican de 
Narcologie 16 814 Euro 

 

Prevenirea răspândirii HIV/SIDA şi ITS în 
mediul LSC în Bălţi şi Ungheni în baza 
strategiei de reducere a riscurilor  

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” filiala din Bălți 34 500 Euro 

 

Măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi  ITS în 
mediul lucrătoarelor sexului comercial din 
municipiul Chişinău și Bender AO ''Reforme medicale''  37 670 Euro 

 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
persoanelor care oferă servicii sexuale 
contra plată din Orhei  AO ''Adolescentul'' 18 650 Euro 

 
Comunitatea LGBT alege siguranţa  în 
comportamentul sexual 

Centrul de Informaţii „GenderDoc-
M” 30 700 Euro 

 

Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rândurile 
CDI în cadrul Programului  Reducerea 
Riscurilor  AO ''Pentru Prezent şi Viitor'' 51 308 Euro 

 

Prevenirea HIV/ITS în rândul utilizatorilor 
de droguri injectabile din Bălţi, Făleşti şi 
Ungheni în baza strategiei Reducerea 
Riscurilor  

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” filiala din Bălți 59 980 Euro 

 
Prevenirea HIV/SIDA în rândul CDI din 
regiunea transnistreană  AO „Zdorovoe Budushee” 16 488 Euro 

 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
consumatorilor de droguri injectabile din 
Orhei şi Rezina  AO ''Adolescentul'' 28 380 Euro 

 
Reducerea riscurilor în rândurile CDI în 
regiunea Nord a RM pentru anul 2014 AO „Tinerele femei – Cernoleuca” 23 732 Euro 

 

Profilaxia infecției HIV printre CDI din 

penitenciarele transnistrene prin schimbul 

de seringi și activități de informare și 
educare AO ”Programe Medico-Sociale” 16 724 Euro 
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Reducerea  transmiterii maladiilor 
comunicabile (hemo-, sexual 
transmisibile) şi diminuarea 
comportamentului riscant asociat 
consumului de droguri prin implementarea 
programului schimb de seringi în 
penitenciare  

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova 30 492 Euro 

Proiectul ÎNGRIJIRE ȘI SUPORT PENTRU PERSOANELE CU HIV/SIDA 

 Centrul Social Comunitar pentru PHS din 
Tiraspol 

AO „Zdorovoe Budushee” 40 478 Euro 

 Asigurarea suplimentului nutriţional pentru 
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV 
şi acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi rechizite şcolare pentru copiii cu HIV 
pentru regiunea est 

AO „Zdorovoe Budushee” 57 680 Euro 

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

AO „Zdorovoe Budushee” 30 045 Euro 

 Acordarea suportului psiho-social 
persoanelor cu HIV din penitenciare 

AO „Zdorovoe Budushee” 14 688 Euro 

 Reeditarea materialelor informaţionale 
pentru PHS din resursele GFATM, HIV 

AO „Zdorovoe Budushee” 5295 Euro 

 Organizarea odihnei de vară a copiilor 
infectaţi/afectaţi cu HIV/SIDA, regiunea 
Est 

AO „Zdorovoe Budushee” 3320 Euro 

 Misiune + Benderscoe Gorodscoe 
Obshestvo „Miloserdie” 

24 687 Euro 

 Centrul Social Regional „Viaţa cu 
Speranţă” mun. Bălţi 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 

53 621 Euro 

 Dezvoltarea suportului social pentru 
persoanele cu HIV/SIDA cu participarea 
echipei multifuncţionale la nordul 
Moldovei (62nclusiv Bălţi, Donduşeni, 
Făleşti, Şoldăneşti, Edineţ, Ocniţa, 
Glodeni, Briceni, Sîngerei, Drochia) 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 

53 146 Euro 

 Organizarea odihnei de vară a copiilor 
infectaţi/afectaţi de HIV, regiunea Nord 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 

4080 Euro 

 Asigurarea suplimentului nutriţional pentru 
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV 
şi acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi rechizite şcolare pentru copiii cu HIV 
pentru regiunea nord 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 

42 940 Euro 

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

Centrul Regional pentru Politici 
Comunitare 

25 220 Euro 

 Creşterea accesului la servicii de  îngrijire 
şi suport pentru PHS în regiunea de Sud 
a Moldovei 

AO „Biaz Gul” 10 416 Euro 

 Centrul Social Comunitar pentru PHS 
„Împreună pentru Viaţă”, mun. Comrat 

AO „Biaz Gul” 18 623 Euro 

 Organizarea odihnei de vară a copiilor 
infectaţi/afectaţi de HIV. Regiunea Sud 

AO „Biaz Gul” 1800 Euro 
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 Asigurarea suplimentului nutriţional pentru 
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV 
şi acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi rechizite şcolare pentru copiii cu HIV 
pentru regiunea centru 

AO „Biaz Gul” 11 600 Euro 

 Creşterea accesului la servicii de  îngrijire 
şi suport pentru PHS în regiunea de Sud 
a Moldovei 

IP - Centrul regional social pentru 
persoane care traiesc cu HIV 
''IMPREUNA PENTRU VIATA'' 

4189 Euro 

 Centrul Social Comunitar pentru PHS 
„Împreună pentru Viaţă”, mun. Comrat 

IP - Centrul regional social pentru 
persoane care traiesc cu HIV 
''IMPREUNA PENTRU VIATA'' 

8510 Euro 

 Asigurarea suplimentului nutriţional pentru 
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV 
şi acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi rechizite şcolare pentru copiii cu HIV 
pentru regiunea centru 

IP - Centrul regional social pentru 
persoane care traiesc cu HIV 
''IMPREUNA PENTRU VIATA'' 

6360 Euro 

 Centrul Social Comunitar pentru PHS, 
Chişinău 

AO „Credinţa” 57 649 Euro 

 Organizarea odihnei de vară pentru copiii 
infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA. Regiunea 
Centru 

AO „Credinţa” 4800 Euro 

 Creşterea accesului la servicii de îngrijire 
şi suport pentru PHS 

AO „Credinţa” 30 013 Euro 

 Asigurarea suplimentului nutriţional pentru 
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV 
şi acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi rechizite şcolare pentru copiii cu HIV 
pentru regiunea centru 

AO „Credinţa” 63 770 Euro 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 
HIV pozitive din raioanele Floreşti şi 
Râşcani 

AO „Credinţa Nord” 17 043 Euro 

 Dezvoltarea suportului psihosocial pentru 
PHS din raioanele Rîbniţa şi Camenca 

AO „Triniti” 24 044 Euro 

 Asigurarea accesului universal al PHS la 
serviciile de suport psiho-social 

AO „Viaţa Nouă” 80 604 Euro 

 Centrul Social Comunitar pentru PHS, 
Chişinău 

AO „Viaţa Nouă” 35 343 Euro 

 Creşterea capacităţii prestatorilor de 
servicii în HIV/SIDA prin învăţământ la 
distanţă bazat pe web 

AO „Master în Sănătate Publică” 30 140 Euro 

 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă 
în domeniul HIV-SIDA în Chişinău şi Bălţi 

Asociaţia Filantropică Medico 
Socială „Angelus Moldova” 

66 337 Euro 

Proiectul SPORIREA ROLULUI PACIENTULUI ŞI COMUNITĂŢII ÎN CONTROLUL TUBERCULOZEI ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 Activități de prevenire, identificare 

timpurie si referire pentru tratament TB a 

grupurilor la risc in municipiul Bălți 

AO “Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă”,  filiala Bălţi 

9720 Euro 

 Suport psiho-social persoanelor cu TB AO  ”Programe Medico - Sociale”, 
Bender 

11 374 Euro 

 Să luptăm împreună împotriva TB AO „Speranţa Terrei”, Bălți   10 284 Euro 
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 Crearea accesului persoanelor fără loc de 

trai de pe teritoriul Municipiului Chișinău la 

servicii de diagnostic și tratament TB 

AO  ”AFI”, Chișinău 23 879 Euro 

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

4000 Euro 

 Oportunităţi de implicare a resurselor şi 
capacităţilor locale în controlul 
Tuberculozei 

AO „Asociaţia Psihologilor 

Tighina”, Căușeni 

9504 Euro 

 Prin eforturi comune spunem NU maladiei 
TB 

AO ” Centrul de Asistenţă Socială 
Casa Speranţelor”, Soroca 

8977 Euro 

 Față în față III AO Asociaţia Naţională a 
Bolnavilor de Tuberculoză 

(ANBT) din Moldova “SMIT”, Bălți 

9151 Euro 

Total cheltuieli 2,262,100 dolari 
SUA 

 

Programul Egalitate și Participare Civică 

 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

 

1. Formare de formatori în domeniul 
nediscriminare 

Programul Egalitate şi 

Participare/Fundația Soros-

Moldova 

27 412,66 dolari 
SUA 

2. Cuvântul poate duce spre ură Centrul de Informare 
GENDERDOC-M 

10 316 dolari SUA 

3. Înlocuiți rușinea – cu solidaritatea, iar 

frica – cu suport 

Asociația Obștească “Pas cu Pas 

regiunea Sud” 

22 109 dolari SUA 

4.  Incluziune socială prin mobilizare 
comunitară 

Asociația Obștească „Asociația 

Femeilor de Afaceri din mun. 

Bălți” 
 

24 775 dolari SUA 

5.  Diferențele nu sunt obstacole Centrul de Resurse pentru Tineret 
„DACIA” 

24 943 dolari SUA 

6.  Apărarea drepturilor cetățenilor social-

vulnerabili supuși discriminării pe 

teritoriul UTA Găgăuzia 

Asociația Obștească „Clinica 

Juridica Comrat” 

18 462 dolari SUA 

7. Analiza comparativa a percepțiilor 

populației privind fenomenul discriminării 

in Republica Moldova 

Institutul de Politici Publice 7 972 dolari SUA 

8.  Program de suport profesional și de 

schimb de experiență în domeniul litigării 

strategice privind discriminarea 

Asociația Obștească “Promo-

LEX” 

34 000 dolari SUA 

9. Storytelling ca metodă de combatere a 
discriminării 

 Asociația Obștească „Keystone 

Human Services International 
Moldova Association” 

19 996 dolari SUA 

Total cheltuieli 1 189 985,7 dolari 
SUA 

Proiect finanțat din alte surse: Abilitarea Femeilor din Comunitățile Rurale din Moldova  

1. 2 ediții ale Școlii de Liderism Politic 

pentru Femeile din Comunitățile Rurale 

Programul Egalitate și 
Participare/Fundația Soros-

Moldova 

28 770,45 dolari 
SUA 
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2. Capacitarea grupului Resursă implicat în 
organizarea Forumului Femeilor Lidere 

din Comunitățile Rurale 

Programul Egalitate și 
Participare/Fundația Soros-

Moldova 

14 882,82 dolari 
SUA 

3. Forumul Femeilor Lidere din 
Comunitățile Rurale, ediția 2014 

Programul Egalitate şi 
Participare/Fundația Soros-

Moldova 

27 615,99 dolari 
SUA 

4. Evaluarea externă a proiectului 

„Abilitarea Femeilor din Comunitățile 

Rurale” implementat în perioada iunie 
2012 – decembrie 2014 

Programul Egalitate și 
Participare/Fundația Soros-

Moldova 

1859,26 dolari SUA 

Total cheltuieli 2 73 128,52 dolari 
SUA 

Total cheltuieli program 263 114,22 dolari 
SUA 

 
Programul Mass-Media 
 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

Inițiativa 1 

1. Pluralismul mass-media în Republica 
Moldova: oportunitate şi realitate 

Asociaţia Presei Electronice din 
Republica Moldova APEL 

36 526 dolari SUA 
 

2. Conferinţa natională de lansare a 
studiului “Pluralismul mass-mediei in 
Republica Moldova: oportunitate şi 
realitate” 
 

Cheltuieli gestionate operaţional 
de FSM 

8978 dolari SUA 

3. Informarea cetățenilor cu privire la 

rezultatele cercetării în domeniul 
pluralismului în mass-media 

Asociatia Directorilor Posturilor de 
Televiziune si Radio 
Independente din Moldova 
MERIDIAN 

10 500 dolari SUA 

    

Total cheltuieli Inițiativa 1 56 004 dolari SUA 

Inițiativa 2 

1 Lansarea Platformei MediaForum şi 
prima etapă în gestionarea dezbaterilor 
publice on-line 

Asociaţia Presei Independente 31 794 dolari SUA 

2 Crearea unui cadru propice pentru 
încurajarea competiţiei profesionale, 
standardelor de calitate şi diseminare a 
cunoştinţelor şi practicilor pozitive prin 
intermediul unui schimb de idei şi 
experienţă şi având drept ţintă jurnalism 
nepărtinitor, corect, echilibrat şi etic 
 

Cheltuieli gestionate operaţional 
de FSM 

3745 dolari SUA 

Total cheltuieli Inițiativa 2 35 539 dolari SUA 

Inițiativa 3 

1 Sprijinirea profesionalismului pe 
segmentul jurnalismului de investigaţie 
prin crearea unei arhive on-line 
accesibilă şi relevantă de materiale video 

Cheltuieli gestionate operaţional 
de FSM 

23 973 dolari SUA 
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şi audio şi presă scrisă produse de 
instituţiile mass-media din Moldova 

2 Elaborarea platformei online a „Bibliotecii 
Jurnalistului” 
 

RT Design Studio” S.R.L 15 840 dolari SUA 

Total cheltuieli Inițiativa 3 39 813 dolari SUA 

Proiect finanțat din alte surse  

1 Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor 
Regionali pentru o Societate Informată, 
Guvernare Participativă şi Responsabilă 

Proiect operaţional 235 456 dolari SUA 

  

Total cheltuieli program 366 812 dolari SUA 

 
Programul Buna Guvernare 
 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

Inițiativa: Contestarea practicilor corupte şi non-transparente în gestionarea fondurilor publice 

1.  Procesul bugetar în Republica Moldova: 
monitorizarea transparenţei şi 
promovarea controlului public 

Centrul Analitic Independent 
„Expert Grup” 

76,399 dolari SUA 

2.  Organizarea consultatiilor publice privind 
transparenta procesului bugetar in 
Republica Moldova 

Proiect operațional 1,321 dolari SUA 

Total cheltuieli  77,720 dolari SUA 

Inițiativa: Promovarea integrităţii funcţiei publice  prin sporirea controlului civic  

3.  Promovarea integrităţii persoanelor cu 
funcţii publice prin platforma on-line 
www.moldovacurata.md” 

Asociaţia Presei Independente  35,625 dolari SUA 

4.  Sporirea controlului public asupra 
integrităţii persoanelor care deţin o 
funcţie de demnitate publică 

Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă ADEPT 

35,737 dolari SUA 

5.  Noi abordări şi soluţii în combaterea 
corupţiei 

Centrul de Analiză şi Prevenire a 
Corupţiei 

26,842 dolari SUA 

6.  Jurnaliştii pentru integritate în serviciul 
public 

Centrul de Investigaţii Jurnalistice 28,000 dolari SUA 

7.  Vizita de studiu în România în vederea 

studierii experienței de transpunere în 

practică a prevederilor Convenției Civile 

împotriva Corupției 

Proiect mixt 
Proiect operaţional  
Grant de călătorie 

 
1,794.65 dolari SUA 
3,358.31 dolari SUA 

8.  Training avansat în jurnalism de 

investigație 

Proiect operaţional  9,171.31 dolari SUA 

9.  Sustinerea organizării Conferinţei 
Naţionale Anticorupţie 2014 

Centrul Naţional Anticorupţie 
 

821.79 dolari SUA 

10.  Participarea la conferinţa  Programului 
Regional EURASIA, pentru dezvoltare a 
strategiei anticorupţiei 

Proiect operaţional 1,433.26 dolari SUA 
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11.  Participarea la conferinţa  Programului 
Regional EURASIA, pentru dezvoltare a 
strategiei anticorupţiei 

Grant de călătorie 926.13 dolari SUA 

Total cheltuieli 143,709.19 dolari 
SUA 

 

12.  Barometrul de Opinie Publică 2014 Institutul de Politici Publice 37,000 dolari SUA 

Total cheltuieli 37,000 dolari SUA 

Campania “Moldova, Europa” 

13.  Campania de informare a autorităților 

publice locale privind integrarea 

europeană și acordul de asociere al 

Republicii Moldova la UE 

Congresul Autorităţilor Locale din 
Moldova 

48,836 dolari SUA 

14.  Campanie de advocacy pentru sprijinul 
integrarii europene si a europenizarii 
Republicii Moldova 

Instiutul pentru Dezvoltarea 
Iniţiativelor Sociale „Viitorul” 

26,886 dolari SUA 
 

15.  Producerea și difuzarea la posturile de 

televiziune regionale a unui ciclu de 
emisiuni tematice în cadrul campaniei de 
informare privind beneficiile acordului de 
asociere cu Uniunea Europeană 

Asociaţia Presei Electronice din 
Moldova 

45,154 dolari SUA 

16.  Campania de informare şi 
conştientizare: EUROBUS  

Centrul Naţional de Asistenţă şi 
Informare a Organizaţiilor 
Neguvernamentale CONTACT 

38,863 dolari SUA 

17.  Ateliere de instruire  profesională a 

funcționarilor publici responsabili de 

comunicare din cadrul ministerelor și a 

altor autorități publice 

Proiect Operaţional 16,031 dolari SUA 

18.  Campanie de informare a cetăţenilor 
despre Acordul de Associere RM-UE 
 

Proiect Operaţional 396,829 dolari SUA 

19.  Suport adiţional pentru difuzarea 
spoturilor informative despre Acordul de 
Asociere RM-UE 
Grant acordat de Departamentul de Stat 
al SUA 

Proiect Operaţional 100,000 dolari SUA 

20.  Producerea drapelelor cu simbolica 

Uniunii Europene și distribuirea acestora 

catre Autoritatile Publice Locale 

Proiect operaţional 11,352 dolari SUA 

  Total cheltuieli 683,951 dolari SUA 

Total cheltuieli program 942,380 dolari SUA 

 
Programul de Drept 
 

Nr Titlul proiectului Mecanism de implementare Suma 

Inițiativa 1: Reducerea limitărilor arbitrarea ale drepturilor omului 

1 Abordarea conflictelor dintre anumite 
categorii ale drepturilor omului 
(libertatea de religie, nediscriminare, 
libertatea întrunirilor, drepturile sexuale 
şi reproductive, dreptul la sănătate) 

Proiect operaţional 

43 236,83 dolari SUA  

1a Vizita de advocacy la nivel internațional, 

având drept scop întâlnirea cu 

reprezentanții International Commission 

Tatiana CHEBAC, Georgeta 
ANUSCA 1877,54 dolari SUA 
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of Jurists, ai secretariatului Raportorului 
Special privind libertatea de religie sau 

conștiință, precum și cu ONG-uri 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului, 17-22 noiembrie, 2014, 

Geneva, Elveția 

2 Asigurarea respectării drepturilor omului 
prin aplicarea tehnicilor eficiente de 
monitorizare, raportare şi advocacy 

Proiect operaţional 
24 577,43 dolari SUA 

2a Program de formare profesională și 
burse pentru tineri interesați de 

drepturile omului 

Eleonora ANDRIUȚA, 

Georgeta ANUȘCA, Viorica 

BEJAN, Tatiana CHEBAC, 
Irina CHICU, Ilie 
CHIRTOACĂ, Ion CIOBANU, 
Lilia COJOCARU, Elena 
GARAZ, Dumitru MELNIC, 
Liliana MUNTEANU, Ana-
Maria NISTOR, Violetta 
ODAGIU, Cristiana SÎTNIC, 
Dumitru SLIUSARENCO, 

Serghei ȚAPORDEI  

19 200 dolari SUA 

3 Diminuarea încălcărilor drepturilor 
omului ce ţin de secretizarea 
nejustificată a informaţiilor publice 

Proiect operaţional 
5017,04 dolari SUA 

3a Promovarea și implementarea 

Principiilor Globale privind Securitatea 

Națională și Dreptul la Informare 

Institutul de Politici Publice 

22 574 dolari SUA 

4 Fortificarea instrumentelor de 

gestionare și asigurare a calităţii 

asistenței juridice din Republica 

Moldova 

Proiect operațional 

94 415,98 dolari SUA 

4a Participarea la conferința internațională: 

”Accesul la asistența juridică în sistemul 

justiției penale”, 24 – 26 iunie 2014, 

Johannesburg, Africa de Sud. 

Victor ZAHARIA 

2401,80 dolari SUA 

4b Întrunirea a doua a cercetătorilor și a 

membrilor echipelor de proiect din 

Moldova, Georgia și Ucraina, în cadrul 

proiectului regional LARN privind 
respectarea drepturilor persoanelor 

reținute, 24–25 septembrie 2014, 

Budapesta, Ungaria. 

Tudor OSOIANU, Mihaela 
VIDAICU 

2041,38 dolari SUA 

5 Abilitatea juridică a comunităților rurale 

prin intermediul rețelei de parajurişti 

comunitari 

Proiect operaţional 

226 314,54 dolari SUA 

Total cheltuieli pentru Conceptul 1 441 656,54 dolari SUA 

Inițiativa 2: Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal  

1 Analiza legislației naționale privind 

garanțiile procesuale la etapa 

prejudiciară a procesului penal 

Proiect operaţional 

12 716,17 dolari SUA 

1a Participarea Grupului de Lucru 
responsabil pentru elaborarea ghidului 

de bune practici pentru ofițerii de poliție 

Gheorghe MALIC, Eduard 
BULAT, Mihaela VIDAICU  4264,44 dolari SUA 
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la vizita de studiu în Oslo, Norvegia, 1-4 
septembrie 2014 

2 Prevenirea abuzurilor şi a acțiunilor 

arbitrare întreprinse de poliție la etapa 

reținerii şi arestului preventiv 

Proiect operaţional 

12 202,04 dolari SUA 

2a Iniţierea litigiilor cu caracter strategic în 
cazuri de încălcare a drepturilor omului 
şi a normelor procesual-penale aplicate 
la reţinere de către organele de poliţie 
asupra persoanelor bănuite sau 
învinuite de comiterea infracţiunilor 

Amnesty International Moldova 

18 763 dolari SUA 

3 Consolidarea capacităților profesionale 

ale actorilor justiției penale de a elabora 

acte procedurale bine-motivate privind 
măsurile preventive 

Proiect operaţional 

14 098,18 dolari SUA 

3a Participarea Grupului de Lucru 
responsabil pentru elaborarea 

indicatorilor de performanță 

profesională pentru procurori și ofițerii 

de poliție la vizita de studiu în București, 
România, 19-22 octombrie 2014 

Nadejda VIERU, Oleg 
OPREA, Ion GUZUN 

2393,42 dolari SUA 

3b Participarea Grupului de judecători 
responsabil pentru elaborarea 
recomandărilor pentru judecători privind 
individualizarea pedepsei penale la 

vizita de studiu în București, România, 

19-22 ianuarie 2015 

Valeria ȘTERBEȚ, Gheorghe 

ULIANOVSCHI, Maria 
GHERVAS, Liliana CATAN, 
Viorica PUICĂ 

2760 dolari SUA 

4 Costuri implementare concept Proiect operațional 21 746,85 dolari SUA 

5 Asigurarea respectării drepturilor omului 
la aplicarea arestului preventiv în 
Moldova  

Proiect operaţional  
68 423,18 dolari SUA 

5a Participarea Grupului de Lucru 
responsabil pentru revizuirea cadrului 
normativ privind arestarea preventivă la 
vizita de studiu în Oslo, Norvegia, 6-10 
aprilie 2014 

Igor DOLEA, Raisa 
BOTEZATU, Vladislav 
GRIBINCEA, Sergiu URSU, 
Sergiu BUFTEAC 

12 752,88 dolari SUA 

6 Menținerea paginii web a Rețelei 

Reformatorilor Asistenței Juridice 

http://www.legalaidreform.org/ 

Proiect operațional 

1699,64 dolari SUA 

7 Training-ul de inițiere în cadrul 

cercetării LARN ”Respectarea 

drepturilor persoanelor reținute în 

Georgia, Moldova și Ucraina”, Chișinău, 

24-25 aprilie, 2014 

Proiect operaţional 

3530,78 dolari SUA 

Cheltuieli totale Conceptul 2 175 350,58 dolari SUA 

Fealty to field : Sporirea responsabilizării judiciare ca o pre-condiție a reformei în sectorul justiției 

1 Promovarea mecanismelor eficiente de 
responsabilizare a judecătorilor în 
Moldova 

Centrul de Resurse Juridice 
din Moldova 84 000 dolari SUA 

Total cheltuieli fealty to field 84 000 dolari SUA 

Cheltuieli administrative 77 588,41 dolari SUA 

Cheltuieli totale de Program 778 595,53 dolari SUA 
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Proiectul de sprijinire a reformei educaționale 

 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

Componenta 1 

1. Educația în Moldova: competențe 

pentru prezent şi viitor 

Ministerul Educaţiei RM, Fundaţia 
Soros-Moldova 

190 029 dolari SUA 

2. Misiunea de evaluare a experților 

internaționali 

ESP OSF 5147 dolari SUA 

Total cheltuieli Componenta 1  195 176 dolari SUA 

Componenta 2 

1.  Consolidarea politicilor educaționale şi 

creșterea nivelului de susținere a 

acestora de către beneficiarii direcți și 
indirecți 

Institutul de Politici Publice 115 000 dolari SUA 

2. E DUrabil - un sistem durabil și eficient 

de informare, consultare şi implicare în 

procesul de reformare  a educației 

Asociația pentru Dezvoltare şi 

Promovare Socio-Economică 
CATALACTICA Moldova 

100 000 dolari SUA 

3. Pentru  reforme calitative în educaţie Centrul Educațional PRO 

DIDACTICA 

34 200 dolari SUA 

4. Cheltuieli de organizare a concursului 
pentru societatea civilă 

 800 dolari SUA 

Total cheltuieli Componenta 2                                                                                             250 000 dolari SUA 

Componenta 3 

1 Laboratoare de învățare pentru școli - 

clase multimedia 

Fundaţia Soros-Moldova 366 377 dolari SUA 

Total cheltuieli Componenta 3 366 377 dolari SUA 

Total cheltuieli administrative  13 787 dolari SUA 

Total cheltuieli Program SRE  825 340 dolari SUA 

 


