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MISIUNEA FUNDAŢIEI
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, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare,
participare civică şi sănătate publică.
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV
Munca de fiecare zi la Fundaţia Soros-Moldova se împarte între contracte, bugete, rezultate, recomandări
legislative şi politici publice, documente financiare şi termene limite. Abia când avem ocazia să privim în
retrospectivă anul care s-a scurs, realizăm uneori că în spatele tuturor procedurilor se află oameni.
Destine cărora le oferim o nouă şansă, fie prin facilitarea accesului la justiţie sau la sistemul de sănătate,
fie oferindu-le o platformă prin care îşi pot face auzită vocea. Astfel, susţinerea şi abilitarea comunităţilor
a rămas esenţa activităţii Fundaţiei Soros-Moldova şi pe parcursul anului trecut.
Mai multe realizări importante au fost atinse în domeniul sănătăţii. După discuţii îndelungate avute cu
Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Management în Sănătate şi Compania Naţională de Asigurări în
Medicină, a fost asigurată durabilitatea serviciilor de îngrijire paliativă. În acest sens, la începutul anului
2012, au fost aprobate costurile pentru serviciile de îngrijire paliativă oferite la domiciliu şi în condiţii de
staţionar. Iar în ultimul trimestru al anului, CNAM a contractat mai mulţi prestatori de servicii de îngrijire
paliativă la domiciliu, sporind accesul populaţiei la acest tip de servicii în mai multe regiuni din ţară.
Totodată, morfina orală a devenit disponibilă pentru managementul durerii cronice, iar Ministerul de resort
a aprobat ordinul „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor”, care are menirea să
îmbunătăţească accesul pacienţilor la medicamente. În acest fel, îngrijirea paliativă a fost recunoscută
oficial drept o componentă a sistemului de sănătate naţional.
De asemenea, în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi intelectuale, au fost
aprobate mai multe regulamente şi standarde de calitate pentru dezvoltarea şi funcţionarea serviciilor de
asistenţă socială lansate în cadrul proiectelor susţinute de Fundaţie. Spre exemplu, Regulamentul HG
351 aprobat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prevede
redirecţionarea resurselor financiare de la instituţiile rezidenţiale de lungă şedere către serviciile sociale şi
programele comunitare.
În 2012, am lansat un al treilea proiect multianual susţinut financiar de Guvernul Suediei. Proiectul
„Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare” urmăreşte dezvoltarea
comunităţilor rurale prin abilitarea juridică a populaţiei în vederea protejării drepturilor, abilitarea femeilor
şi implicarea activă a lor în procesele decizionale şi dezvoltarea mass-mediei electronice regionale.
Pe parcursul primului an de implementare a acestui proiect, reţeaua parajuriştilor comunitari a acoperit
noi regiuni din ţară, iar Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi-a arătat
disponibilitatea de a prelua sarcina remunerării parajuriştlor. Acest fapt va contribui la remunerarea
parajuriştilor cu fonduri alocate de către guvern pentru asistenţa juridică primară.
Abilitarea femeilor din localităţile rurale este unul dintre obiectivele de bază ale Fundaţiei, de mai mulţi
ani. Anul trecut, ne-am propus să amplificăm vocile şi vieţile femeilor din satele noastre, organizând
Forumul femeilor lidere din comunităţile rurale, care a adunat peste 80 de participante. În cadrul a patru
ateliere tematice – politic, economic, social, şi societate civilă –, femeile au discutat în profunzime cele
mai stringente probleme cu care se confruntă.
Dezvoltarea mass-media locale este un alt domeniu de interes al Fundaţiei. În cadrul Asociaţiei
Radiodifuzorilor Regionali, am sprijinit activităţile de consolidare a abilităţilor de autogestiune şi cele
privind schimbul reciproc al produselor realizate şi transferul de experienţă. De asemenea, am fortificat
cooperarea dintre canalele de presă şi jurnaliştii de pe cele două maluri ale r. Nistru. Populaţia de pe
ambele maluri ale Nistrului au putut obţine informaţii sigure despre cele două regiuni, consolidând
încrederea între oameni.
Tot în domeniul media, Fundaţia şi-a adus aportul la elaborarea unui nou Cod al Audiovizualului,
prezentat deja Comisiei Parlamentare de profil. Sperăm că deputaţii vor pune în discuţie acest proiect de
lege cât de curând, pentru a asigura transparenţa şi responsabilizarea tuturor actorilor de pe piaţa
mediatică.
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Ţin să remarc aici şi relaţia de colaborare activă dintre Fundaţie şi instituţiile de presă. În cadrul unor
programe, am susţinut publicarea investigaţiilor în presa naţională, care au acoperit domenii ce se referă
la corupţie, sistemul de justiţie sau nediscriminare. Astfel, publicul larg a putut afla despre cât de mare
este integritatea magistraţilor, despre erorile judiciare, în special cele comise de către judecătorii de
instrucţie sau despre cazurile de nediscriminare, care au vizat printre altele segregarea copiilor romi în
şcoli, refuzul coafezelor de a tunde o persoană infectată cu HIV sau neputinţa unei persoane cu
dizabilităţi de a-şi privatiza locuinţa. Articolele din presă au avut rezonanţă în societate, impunând
organele şi autorităţile relevante să ia atitudine faţă de cazurile descrise, reiterând şi necesitatea
schimbărilor de sistem.
Temele de importanţă socială sporită au fost aduse în atenţia publicului şi prin lansarea unor serii de
studii independente. Printre subiectele abordate se numără percepţiile populaţiei legate de accesul şi
calitatea asistenţei medicale în staţionar, implementarea procesului Bologna, soluţionarea conflictului
transnistrean sau transparenţa şi eficienţa reglementărilor pe piaţa farmaceutică. Rezultatele acestor
analize pot fi găsite în interiorul prezentului raport. Fundaţia a susţinut, de altfel, elaborarea şi
prezentarea Indicelui de Integrare Europeană pentru ţările Parteneriatului Estic, elaborat de o echipă de
experţi internaţionali. Analiza reflectă progresul înregistrat în procesul de integrare europeană a ţărilor
Parteneriatului Estic dintr-o perspectivă comparativă. Potrivit datelor finale, Republica Moldova a obţinut
cel mai mare punctaj la majoritatea capitolelor, precum democraţie, sistem electoral, libertatea presei sau
respectarea drepturilor omului.
Toate realizările enumerate şi descrise în acest raport se datorează devotamentului personalului şi
membrilor organelor decizionale ale Fundaţiei noastre, precum şi datorită contribuţiei organizaţiilorpartenere. Cu această ocazie, aş dori să-mi exprim recunoştinţa şi să le mulţumesc tuturor pentru efortul
depus în promovarea valorilor unei societăţi deschise şi democratice în ţara noastră.

Victor Ursu
Director Executiv
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
Viziune: O societate incluzivă în care este asigurat accesul echitabil al tuturor cetăţenilor, inclusiv al
persoanelor din grupurile marginalizate, la servicii calitative de sănătate; o societate în care politicile de
sănătate sunt elaborate prin prisma respectării drepturilor omului.
În general, activităţile din cadrul Programului Sănătate Publică au fost implementate în conformitate cu
strategia aprobată şi planul anual de activitate.
Programul şi-a propus să contribuie la
1) avansarea sănătăţii şi drepturilor omului ale grupurilor marginalizate şi deservite insuficient, cum ar fi
persoanele care îşi injectează droguri intravenos, persoane cu maladii incurabile, persoane cu dizabilităţi
intelectuale şi mentale, persoane cu TB şi HIV/SIDA,
2) monitorizarea independentă a politicilor şi intervenţiilor din sistemul sănătăţii pe parcursul
dezvoltării/implementării reformelor stipulate în documentele de politici guvernamentale,
şi a stabilit patru priorităţi în cadrul programului, unde au fost înregistrate progrese importante pe
parcursul anului trecut.
Prioritatea 1: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR DE ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ ÎN BAZA
RECOMANDĂRILOR CONSILIULUI EUROPEI (2003) ŞI ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII
Îngrijirile paliative devin mai accesibile şi mai durabile în Republica Moldova
Durerea condamnă unul din zece locuitori ai planetei la o moarte chinuitoare şi nedemnă. Pe lângă
drepturile fundamentale de care se bucură pe parcursul vieţii, omul are dreptul şi la accesul îngrijirilor
paliative, pentru a putea muri în demnitate. Îngrijirea paliativă este definită de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii drept „...îngrijire ce îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor şi a familiilor ce suferă de maladii
ameninţătoare cu viaţa, prin prevenirea şi alinarea durerii fizice, psihologice şi spirituale”.
Tratamentul durerii poate îmbunătăţi substanţial percepţia
despre viaţă a pacientului, dar şi a familiei sale când se
confruntă cu o maladie care atentează la calitatea vieţii sale.
Prin urmare, tratamentul durerii ar trebui să fie accesibil tuturor
persoanelor. În ţara noastră, anual, circa 24 000 persoane au
nevoie de îngrijiri paliative, servicii ce sunt subdezvoltate în
Republica Moldova.
Pe parcursul mai multor ani consecutiv, disponibilitatea
resurselor financiare naţionale pentru dezvoltarea serviciilor de
îngrijire paliativă şi durabilitatea acestora au constituit una
dintre provocările şi preocupările Programului Sănătate Publică
al Fundaţiei. Un şir de prestatori care ofereau acest tip de
servicii au fost nevoiţi să renunţe, cedând în faţa dificultăţilor
financiare. Începând cu vara anului 2011, în cadrul proiectului
„Costuri – pentru schimbare” au fost concentrate eforturile
pentru asigurarea durabilităţii serviciilor de îngrijire paliativă.
Astfel, la începutul anului 2012, Ministerul Sănătăţii a aprobat
costurile pentru serviciile de îngrijire paliativă oferite la domiciliu
şi în condiţii de staţionar, elaborate în cadrul proiectului susmenţionat, cu participarea prestatorilor existenţi de servicii de îngrijire paliativă, reprezentanţilor
Ministerului Sănătăţii şi Centrului Naţional de Management în Sănătate, unui consultant internaţional şi
naţional, precum şi a angajaţilor Programului Sănătate Publică al Fundaţiei.
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Cu toate că existenţa costurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii oferea posibilitatea de contractare a
prestatorilor de servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, acest fapt nu s-a grăbit să
se întâmple. Compania nu dispunea de resurse financiare necesare disponibile la începutul anului 2012.
Au urmat mai multe întruniri cu reprezentanţii acesteia pentru a găsi soluţii şi a face posibilă contractarea
serviciilor de îngrijiri paliative în anul 2012. În urma mai multor întâlniri avute cu reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii şi ai CNAM, în septembrie 2012, trei prestatori de servicii de îngrijire paliativă la domiciliu au fost
contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru a oferi servicii de îngrijire paliativă la
domiciliu pe parcursul ultimelor 4 luni ale anului 2012. Astfel, îngrijirea paliativă a fost recunoscută oficial
drept o componentă a sistemului de sănătate naţional.
Ulterior, la finele anului 2012, numărul organizaţiilor contractate de Compania Naţională de Asigurări în
Medicină a crescut simţitor, fapt ce va spori accesul populaţiei la acest tip de servicii în mai multe regiuni
din Moldova.
Realizări-cheie în 2012
 Disponibilă morfina orală pentru managementul durerii cronice
 Elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii Ordinul de ministru „Cu privire la modul de prescriere
şi eliberare a medicamentelor”, care are menirea de a îmbunătăţi accesul pacienţilor la
medicamente
 Organizată Conferinţa Naţională în domeniul Îngrijirilor Paliative
 Organizată o expoziţie de fotografii în scuarul Parcului Central
Publicaţii lansate în 2012
Protocoalele Clinice Naţionale în Îngrijiri Paliative, elaborate în anul 2011, au fost realizate în
conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind durerea în cancer, în escare, dispneea în stare
terminală şi în patologia gastrointestinală. Documentele servesc drept bază pentru elaborarea
protocoalelor instituţionale, în baza posibilităţilor reale ale fiecărei instituţii.
Prioritatea 2: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂŢI MINTALE ŞI INTELECTUALE ŞI ASIGURAREA UNUI ACCES MAI BUN LA
SERVICIILE DE INTERVENŢIE TIMPURIE
Comunitate pentru toţi la Hansca
Mihai, Sergiu, Ionuţ, Victor, Andrei şi Ion şi-au petrecut întreaga viaţă între pereţii Casei internat pentru
copii (băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei. La mijlocul anului trecut însă, au primit o nouă şansă. Cei
şase băieţi au devenit primii beneficiari ai serviciului Casa Comunitară, dezvoltat în satul Hansca, raionul
Ialoveni. De când au venit acasă, băieţilor le-au fost oferite oportunităţi optime pentru a-şi dezvolta
abilităţile, cunoştinţele şi aptitudinile, atât în plan psiho-emoţional, cât şi fizic, fiind susţinute continuu
incluziunea şi participarea acestora în societate. Comunitatea se implică şi ea în viaţa băieţilor: copiii din
sat vin la joacă, pădurarul le organizează vizite la pădure, primăriţa le aduce daruri, iar duminica băieţii
merg la biserica din sat.
Noul serviciu Casa Comunitară este parte a Programului Comunitate pentru Toată Moldova (PCTM), care
constituie un efort naţional pentru asigurarea exercitării dreptului persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi
mintale de a trăi în comunitate, de a fi pe deplin incluse şi de a participa în mod activ în societate.
Programul facilitează acest lucru printr-o serie de strategii care includ: dezvoltarea şi furnizarea serviciilor
comunitare ca alternativă a instituţionalizării, fortificarea cadrului normativ şi legislativ, capacitarea
autorităţilor şi furnizorilor de servicii, dezvoltarea strategiilor de reducere a sărăciei, identificarea
resurselor financiare noi pentru susţinerea acestei iniţiative. Fiind un proiect pilot, PCTM este axat pe
închiderea instituţiei pentru băieţi şi bărbaţi cu dizabilităţi mintale din Orhei, înlocuindu-l cu o gamă largă
de servicii comunitare coordonate şi durabile la nivel local. Programul inovator şi cuprinzător
demonstrează rolul imens pe care-l au organizaţiile societăţii civile în abordarea complexă a politicilor de
dezinstituţionalizare, ghidate de respectarea drepturilor omului ale persoanelor cu dizabilităţi.
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Realizarea de bază a PCTM este dezvoltarea continuă şi de succes a unui sistem complex de servicii şi
suport în întreaga ţară, care răspunde diverselor nevoi ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, fără a le
izola de familiile lor şi de societate. Acest lucru este
realizat în strânsă colaborare cu guvernul (central şi
local) prin intermediul unor acorduri, pentru a asigura
durabilitatea financiară şi calitativă a noilor servicii
dezvoltate.
Serviciul social Casa Comunitară activează în baza
Regulamentului – cadru şi a Standardelor de calitate
elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei (MMPSF) cu suportul Keystone Human
Services Moldova Association în cadrul PCIM, şi
aprobate de Guvern în 2010. Fiecare Casă Comunitară
este creată în baza unui design social, care este
elaborat conform necesităţilor beneficiarilor. Beneficiarii
sunt plasaţi în serviciu în baza avizului Comisiei pentru
protecţia copilului aflat în dificultate şi a deciziei Direcţiei
raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
Până în prezent, PCIM a oferit servicii pentru peste
2650 de persoane (copii şi adulţi cu dizabilităţi, precum şi membri ai familiei) în 28 de raioane ale ţării. 70
de copii şi adulţi cu dizabilităţi mintale au fost dezinstituţionalizaţi din instituţia din Orhei, fiind reintegraţi în
familia biologică sau foster, ori prin plasarea în centre de plasament, serviciu de locuinţă protejată sau
casă comunitară. Pe perioada derulării programului au fost create peste o sută de servicii noi pentru
incluziunea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, inclusiv echipa mobilă şi serviciul de educaţie
incluzivă, fiind create şi oferite mai mult de 180 de locuri de muncă noi.
Şcoli incluzive la Criuleni şi Dubăsari
Pentru a învăţa, Mariana a trebuit să plece de acasă, pentru a putea frecventa şcoala specială din or.
Dubăsari. Părinţii săi, sfătuiţi de reprezentanţii organizaţiei „Femeia şi Copilul – protecţie şi sprijin”, au
decis să o readucă pe Mariana acasă şi să o înscrie la liceul din Doroţcaia. Pentru a continua studiile la
liceu, adolescenta avea nevoie de un plan individualizat de studii şi recuperare. Echipa multidisciplinară a
elaborat un plan individualizat pentru Mariana şi familia sa, oferindu-le suport şi în cadrul Centrului de
Susţinere Educaţională „WOW”, deschis în cadrul liceului. Pe parcursul anului de învăţământ, părinţii
recunosc că au reuşit să descopere o altă Mariana. A fost o surpriză pentru toţi să-i vadă talentul
deosebit în arta plastică. Astfel, au decis să o înscrie pe fată la şcoala de arte, clasa pictură. Totodată,
orele de ludoterapie au ajutat-o pe Mariana să înregistreze progrese în dezvoltarea cognitivă. Astăzi, ea
este o persoană sociabilă, care-şi exprimă şi susţine punctul său de vedere; este eficientă şi productivă în
activităţile pe care le face. Totuşi, cel mai important lucru este că Mariana stă alături de familia sa, părinţii
şi cei doi fraţi, fiind înconjurată de multă dragoste şi înţelegere.
Pe parcursul anului de studii 2011-2012, la Măşcăuţi şi Doroţcaia, circa 83 copii cu necesităţi
educaţionale speciale au beneficiat de asistenţa necesară oferită de echipele multidisciplinare, 38 de
familii fiind asistate continuu. 53 de cadre didactice au fost instruite în baza curriculumului elaborat de
Asociaţie în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Începând cu anul 2012, activităţile cadrelor
didactice de sprijin şi a celor două Centre de susţinere educaţională dezvoltate au fost preluate integral
de Direcţiile de Învăţământ din Criuleni şi Dubăsari.
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Integrarea în şcoli a copiilor cu nevoi educaţionale speciale a putut fi posibilă prin proiectul „Educaţie
incluzivă”, implementat de Asociaţia „Femeia şi
Copilul – Protecţie şi Sprijin” pe parcursul
câtorva ani consecutiv în raioanele Criuleni şi
Dubăsari. Abia în anul de studii 2011-2012,
Ministerul Educaţiei a aprobat pilotarea
modelului de educaţie incluzivă dezvoltat de
Asociaţie pentru documentarea bunelor practici
dezvoltate la nivel de raion, aprobând
metodologia în baza căreia va fi implementată
pilotarea educaţiei incluzive, reglementând
activitatea serviciului psiho-pedagogic şi
asistenţă socială în cadrul pilotării. Astfel, la
Măşcăuţi şi Doroţcaia, în perioada 1 septembrie
2011 - 31 mai 2012 a fost desfăşurată pilotarea
educaţiei incluzive şi asigurată documentarea
funcţionării instituţiilor cu practici incluzive,
pentru a demonstra viabilitatea modelului dezvoltat anterior. Direcţiile Generale de Învăţământ, Tineret şi
Sport din Criuleni şi Dubăsari au monitorizat procesul de pilotare şi au remis Ministerului Educaţiei, în
parteneriat cu Asociaţia, rapoarte semestriale privind derularea pilotării şi rezultatele înregistrate. Pe
parcursul derulării pilotării, pentru a eficientiza procesul de incluziune şcolară a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, Asociaţia, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a organizat şi
desfăşurat procesul de formare continuă a cadrelor didactice.
Astăzi, tot mai mulţi copii pot beneficia de serviciile specializate dezvoltate în şcolile cu practici incluzive.
Toate acestea oferă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi familiilor acestora suportul necesar pentru
incluziunea şcolară şi comunitară reuşită. Replicarea proiectului pilot la nivel naţional, întru realizarea
Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, va asigura
incluziunea tuturor copiilor în şcoală, oferindu-le suportul necesar în baza necesităţilor identificate.
Intervenţia timpurie – un serviciu mai accesibil
Până ca Ludmila, mama unui băieţel cu dizabilităţi, să spună: „Feciorul meu e cel mai bun şi adevărat
prieten, cel mai important bărbat din viaţa mea!”, ea s-a confruntat cu un şir de greutăţi: divorţ, lipsuri
financiare, frustrări, singurătate şi neajutorare.
Lucrurile au început să se schimbe când Ludmila şi Slavic au făcut cunoştinţă cu echipa Centrului de
Intervenţie Timpurie (CIP) Voinicel şi au beneficiat de tot spectrul de servicii atât de necesare, oferit gratis
de o echipă de specialişti competenţi. Serviciile oferite de CIP Voinicel au contribuit la realizarea maximă
a potenţialului lui Slavic, implicarea activă a acestuia în viaţa de familie şi societate, dar şi au oferit mamei
suportul necesar, stabilind o relaţie sănătoasă dintre ea şi băiatul său.
Familia Ludmilei este una dintre beneficiarele proiectului „Integrarea intervenţiei timpurii în cadrul
sistemelor socio-medicale existente în Republica Moldova”. Dezvoltarea sistemului de servicii medicosociale pentru copiii cu tulburări de dezvoltare în RM prin crearea cadrului normativ şi legal pentru
serviciile de intervenţie timpurie în copilărie şi prin oferirea de bune practici de intervenţie timpurie – sunt
obiectivele principale ale proiectului. Acesta este implementat de Centrul de Intervenţie Precoce
„Voinicel”, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, USMF „Nicolae Testemiţanu”, ONG-urile
relevante în domeniu şi alţi parteneri.
Pe parcursul anului 2012, s-a reuşit elaborarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de
intervenţie timpurie în copilărie oferite la nivelurile primar, secundar şi terţiar; criteriilor de eligibilitate
pentru serviciile de intervenţie timpurie şi modalitatea prestării serviciilor de intervenţie timpurie în
copilărie de nivel primar şi secundar; cerinţelor faţă de nivelul primar şi secundar al serviciilor de
ambulatoriu în cadrul intervenţiei timpurii în copilărie; criteriilor specifice de eligibilitate pentru programe
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de intervenţie timpurie şi modalitatea prestării serviciilor de intervenţie timpurie în copilărie de nivel terţiar;
cerinţelor faţă de nivelul terţiar al serviciilor de staţionar în cadrul intervenţiei timpurii în copilărie.
Totodată, 120 de copiii şi familii au beneficiat de asistenţă adecvată şi servicii eficiente şi adaptate
necesităţilor fiecărui copil. Suportul acordat familiei a contribuit la aprofundarea cunoştinţelor necesare
pentru o înţelegere mai bună a problemelor copilului şi dezvoltarea optimă a potenţialului acestuia. În plus
a crescut calitatea vieţii copiilor beneficiari ai serviciilor din cadrul proiectului, şi s-a îmbunătăţit nivelul de
dezvoltare a acestora graţie abordării profesionale şi multidisciplinare oferite în cadrul serviciilor.
Intervenţia timpurie constituie un complex de „politici, sisteme, programe, servicii şi suport oferit copiilor
mici şi familiilor acestora pentru a promova o dezvoltare maximă a copilului” (Guralnick, 2007), care
previne şi diminuează posibilele tulburări de dezvoltare ale copilului. De regulă, de intervenţia timpurie
beneficiază copiii cu tulburări de dezvoltare şi cu dizabilităţi intelectuale, cei care au un risc major de a
dezvolta astfel de dizabilităţi, precum şi familiile acestora. Dezvoltarea şi perfectarea cadrului normativ
pentru reglementarea intervenţiei timpurii va spori simţitor accesul şi disponibilitatea acestor servicii
pentru toţi copiii eligibili şi familiile acestora din ţara noastră.
Realizări-cheie în 2012
 Elaborată Legea privind Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi şi aprobată de către Parlament
 Elaborat Regulamentul privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor
rezidenţiale şi aprobat de către Guvern
 Elaborat Regulamentul şi Standardele de calitate ale Serviciului “Respiro” şi aprobat de către
Guvern
 Elaborat Regulamentul şi Standardele de calitate ale Serviciului “Asistenţă Personală” şi aprobat
de către Guvern
 Lansate serviciile Locuinţă Protejată la Călăraşi, Casa Comunitară la Hansca, raionul Ialoveni şi
Respiro la Orhei
 Create două servicii de plasament de tip familial specializat
 Elaborată şi publicată Metodologia de Evaluare Complexă a Copiilor cu Cerinţe Educaţionale
Speciale
 Create 56 de servicii comunitare de suport pentru persoanele cu dizabilităţi
Publicaţii lansate în 2012
Suportul de curs „Intervenţia timpurie în copilărie” vizează formarea continuă a pedagogilor angajaţi în
instituţiile preşcolare/ instituţiile de învăţământ privind aspectele teoretice, empirice şi practice ale
educaţiei incluzive. Capitolele din curs abordează conceptele şi politicile în instituţia preşcolară/ instituţia
de învăţământ general de tip incluziv, cunoaşterea modelelor teoretice, a principiilor fundamentale, a
tehnicilor specifice ale educaţiei incluzive, cunoaşterea exigenţelor în proiectarea şi implementarea
practicilor incluzive, identificarea conţinutului specific al educaţiei incluzive.
Prioritatea 3: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR ÎN DOMENIUL
HIV/SIDA ŞI TB PENTRU A REDUCE MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA ÎN RÂNDUL
REPREZENTANŢILOR DIN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE CU HIV ŞI TB,
PERSOANE CU TB ŞI HIV
HIV/SIDA şi Tuberculoza sunt probleme majore de sănătate publică în Republica Moldova. Prevalenţele
HIV/SIDA şi TB se menţin la un nivel înalt şi au tendinţe de creştere constantă, ceea ce determină statul,
dar şi sectorul non-guvernamental, să ofere un răspuns adecvat acestor epidemii.
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O nouă şansă pentru persoanele cu HIV (PHS) din Republica Moldova
Vladimir s-a născut şi a crescut într-o familie obişnuită, fiind un adolescent ca mulţi dintre noi. S-a
căsătorit devreme şi a devenit tată, lucra şi îşi asigura familia. A început să consume marijuana încă din
şcoală, însă într-o bună zi nişte prieteni i-au propus droguri mai puternice, iar viaţa i-a fost răsturnată
pentru totdeauna. Dependenţa de heroină a cauzat divorţul, însă Vladimir nu se putea opri din consum.
Ulterior, a aflat că este infectat cu HIV, iar Vladimir a decis că viaţa sa nu mai are rost: „În cap aveam
numai cuvântul HIV. Am pierdut totul: familia, prietenii, lucrul, tot ce se putea pierde”.
Şansa la o altă viaţă a apărut însă atunci când a aflat că în localitatea sa există un ONG care acordă
servicii pentru persoanele infectate cu HIV. Datorită eforturilor întreprinse de psihologul şi consultantul de
la egal la egal, Vladimir a început să administreze terapia antiretrovirală (TARV). Reacţiile adverse ale
medicamentelor pe care le administra le-a resimţit mult timp. Totuşi, a continuat tratamentul cu îndârjire şi
starea sănătăţii i s-a îmbunătăţit simţitor, chiar dacă cei din jur nu-i dădeau „mulţi ani de trăit”. Pe lângă
faptul că a atins o stare psihologică şi de sănătate bune, Vladimir a decis să ajute alţi oameni: „Ajutându-i
pe alţii, care au nevoie de susţinerea mea, mă ajut şi pe mine însumi. Sunt angajat într-o organizaţie în
funcţie de consultant de la egal la egal şi mă bucur că prin activitatea mea îi ajut pe ceilalţi să treacă
peste momentele dificile. Momente pe care le-am depăşit şi eu cândva cu ajutorul altor persoane”.
Cazul lui Vladimir nu este unic. Povestea sa, însă, ne demonstrează că asistenţa şi sprijinul social şi
psihologic, acordat de către organizaţiile neguvernamentale, oferă o şansă persoanelor HIV pozitive nu
doar să facă faţă problemelor, dar şi să ocupe o poziţie activă în societate.
Persoanele infectate cu HIV se confruntă adesea cu probleme psihologice şi sociale, dificultăţi de
adaptabilitate socială şi stigmatizare. Odată cu aflarea statutului HIV, aceste persoane au nevoie de
îngrijire şi suport. Cu toate acestea, sistemul public de servicii pentru persoanele cu HIV nu poate
răspunde tuturor nevoilor şi o parte din servicii sunt oferite de organizaţiile neguvernamentale. Prin
intermediul proiectului “Îngrijire şi suport pentru Persoanele cu HIV”, Fundaţia Soros-Moldova, din sursele
grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei, a acordat granturi ONG-urilor, care
prestează zilnic servicii psiho-sociale persoanelor infectate/afectate de HIV pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Până în prezent, 7504 persoane (inclusiv 287 aflate în
penitenciare) au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport, cifră ce constituie 95% din numărul total de
persoane cu HIV din R. Moldova. Serviciile oferite persoanelor cu HIV şi rudelor acestora sunt variate şi
includ consiliere psiho-socială, consultaţii privind aderenţa la TARV, consiliere psihologică, juridică, de la
egal la egal, grupuri de suport reciproc, precum şi suport material şi alimentar în vederea sporirii
aderenţei la TARV.
Există o soluţie şi pentru cei care renunţă să creadă – dependenţa de droguri poate fi depăşită
Alexandru are 30 de ani, iar o jumătate din viaţa sa a utilizat droguri injectabile. A început să fumeze
marijuana, iar în timp a ajuns să consume heroină. Problemele permanente cu poliţia şi familia sa nu se
terminau. Bărbatul avea doar două obiective: să obţină bani
pentru droguri şi să le procure. Viaţa sa se limita la consumul de
droguri, detenţie şi spitalizare. După o perioadă, Alexandru a
conştientizat că se confruntă cu problema dependenţei de
droguri şi îşi dorea să ducă o viaţă obişnuită. A avut nenumărate
tentative să renunţe la consumul de droguri, însă toate au eşuat
până în momentul când a devenit beneficiar al Programului
Terapiei de Substituţie cu Metadonă (TSM), accesibil în
localitate. Alexandru nu a renunţat imediat la obişnuinţele sale,
dar ştia că nu era singur.
În ajutor i-au venit angajaţii ONG-ului care implementează
activităţi de profilaxie şi reabilitare printre consumatorii de droguri injectabile (CDI), oferindu-i tot sprijinul
necesar, contribuind la instalarea stării de echilibru emoţional, îmbunătăţirea calităţii vieţii, soluţionarea
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problemelor de ordin social şi cu poliţia. Alexandru recunoaşte că a fost norocos să întâlnească oameni
care i-au oferit sprijin, fapt ce nu s-a întâmplat în cazul multor prieteni de-ai săi, care nu mai sunt astăzi
printre noi. A fost foarte greu, dar el a avut forţă să reziste şi a învins. Astăzi, consumul de droguri
aparţine trecutului. Alexandru a renunţat la toate viciile, are o familie şi un loc de muncă şi încearcă să fie
mai bun.
Tratamentul de Substituţie cu metadonă a fost recunoscut drept o modalitate eficientă de prevenire a
răspândirii infecţiei HIV printre CDI şi de sporire a aderenţei CDI HIV pozitivi la terapia antiretrovirală
(ARV).TSM este implementată în Republica Moldova din anul 2004, graţie resurselor financiare oferite de
Fondul Global de Combatere SIDA, TB şi Malarie. Începând cu anul 2005, TSM a devenit disponibilă şi
accesibilă şi în sectorul penitenciar. În prezent,TSM este oferită în instituţiile medicale din municipiile
Chişinău şi Bălţi şi în şapte penitenciare din ţară.
Persoanele fără loc permanent de trai din Chişinău sunt ajutate să fie diagnosticate timpuriu şi
tratate de tuberculoză
Cu ochii trişti, mereu flămânzi, îmbrăcaţi cu ceea ce găsesc sau primesc din pomeni, fără un loc stabil de
trai, îşi trăiesc viaţa în singurătate, ocoliţi de oameni. Având fiecare
un nume şi o soartă diferită, numele lor comun este simplu –
boschetar. În municipiul Chişinău sunt înregistraţi peste 4000 de
boschetari. Pe lângă problemele de ordin social cu care se
confruntă, majoritatea boschetarilor suferă de diverse afecţiuni,
inclusiv de tuberculoză.
Artiom are 34 de ani şi nu are un loc permanent de trai. Anul trecut a
aflat că este bolnav de tuberculoză, în urma unui screening făcut de
reprezentanţii Centrului de Dezvoltare în Sănătate “AFI”.
Diagnosticarea la timp, susţinerea oferită de lucrătorul medical al
Centrului, dar şi dorinţa lui Artiom de a se însănătoşi – toate l-au
ajutat pe bărbat să se trateze de tuberculoză. „Cel mai greu mi-a fost
atunci când am aflat că sunt bolnav de tuberculoză şi în primele săptămâni de tratament. Mă bucur că am
avut voinţă să mă tratez şi nu am renunţat nici atunci când eram foarte slăbit şi aveam senzaţie de vomă
de la medicamente. Nu îmi este deloc ruşine să spun că am fost bolnav de tuberculoză”, povesteşte
Artiom.
Artiom este doar unul dintre beneficiarii unui proiect ce prevede sporirea accesului persoanelor fără loc
stabil de trai din Chişinău la servicii de diagnostic şi tratament al tuberculozei, implementat de Centrul de
Dezvoltare în Sănătate “AFI”, începând cu luna martie 2012. Potrivit Ecaterinei Bivol, asistentă medicală
în cadrul proiectului, circa 700 persoane din municipiul Chişinău şi suburbiile capitalei au beneficiat de
servicii de informare şi screening la tuberculoză. Pe parcursul anului, au fost depistate 15 cazuri noi de
tuberculoză, iar alte 18 persoane au fost ajutate să urmeze tratamentul antituberculos în ambulatoriu.
Echipa mobilă a Centrului de Dezvoltare în Sănătate „AFI” împreună cu specialiştii de la instituţiile
medicale de resort au folosit autobuzul echipat cu utilaj radiologic, cu care au examinat peste 100 de
persoane social vulnerabile, majoritatea boschetari din trei sectoare ale mun. Chişinău.
Ecaterina povesteşte că la început a fost dificil să convingă aceste persoane să fie examinate
simptomatic la tuberculoză. Însă, cu perseverenţă, atitudine empatică şi ajutor material venit din partea
Centrului ”AFI”, încrederea faţă de membrii echipei mobile a crescut, persoanele afectate vorbesc despre
problemele lor şi, cel mai important, urmează tratamentul fără întreruperi.
Fundaţia Soros-Moldova finanţează proiecte pentru ONG-urile active în domeniul TB pentru mobilizarea
comunităţii (inclusiv a cultelor religioase) în depistarea precoce a TB în grupurile cu risc sporit de TB,
suportul pacienţilor cu TB în tratament pentru a creşte complianţa la tratamentul antituberculos.
Activităţile sunt implementate cu suportul grantului Fondului Global pentru combaterea SIDA,
Tuberculozei şi Malariei.
Realizări-cheie în 2012
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Revizuite şi actualizate/elaborate curriculum-urile şi suporturile de curs în domeniul HIV/SIDA
pentru instituţiile superioare de învăţământ, specializările - asistenţă socială şi jurnalism
Organizate instruiri pentru asistenţii sociali din sistemul de protecţie socială în domeniul HIV/SIDA
şi TB
Asigurată distribuirea pachetelor alimentare şi suportului material copiilor şi adulţilor
infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA

Studii şi publicaţii lansate în 2012
Conform datelor studiului Statutul socio-economic al persoanelor cu HIV, incidenţa HIV/SIDA în
Republica Moldova continuă să se menţină la un nivel înalt şi continuă să sporească în mediul
persoanelor tinere, de vârstă reproductivă, femeilor şi populaţiei rurale, calea sexuală de infectare fiind
cea mai frecventă. Studiul a relevat că infecţia HIV are un impact negativ asupra calităţii vieţii persoanelor
cu HIV, care întâmpină un şir de probleme materiale şi probleme socio-emoţionale cauzate de atitudinea
discriminatorie a societăţii faţă de ele. Astfel, mai bine de 2/3
din
respondenţi au menţionat că sunt în depresie şi nu mai doresc
să
trăiască. Fiecare al treilea respondent s-a simţit discriminat în
ultimul an, din cauza atitudinii reprezentanţilor instituţiilor
publice. Mai bine de 2/3 din cei care s-au simţit discriminaţi în
ultimul an au menţionat că au fost discriminaţi de către
reprezentanţii instituţiilor medicale, 16% - de către colegii de
muncă sau personalul de conducere de la locul de muncă,
10%
- de către reprezentanţii poliţiei. De asemenea, au fost făcute
recomandări menite să prevină răspândirea infecţiei HIV şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu HIV/SIDA.
Curriculum şi suportul de curs „Relatarea mediatică despre
HIV/SIDA” îşi propune să le cultive viitorilor jurnalişti exerciţiul
profesional de reporteri sau redactori, să le dezvolte abilităţi
analitice şi să le cultive sensibilităţi morale care i-ar ajuta să
pună
în circuitul informaţional produse mediatice de calitate despre
HIV/SIDA şi le-ar mări responsabilitatea socială în procesul de
mediatizare a acestor subiecte.
Destinaţia cursului este de a familiariza studenţii cu aspectele funcţional-practice ale mediatizării
subiectelor privind HIV/SIDA: tehnicile de documentare, tehnicile de intervievare, modalităţile de abordare
etc. şi cu standardele profesionale privind relatările despre HIV/SIDA. Obiectivul propus în studierea
acestui curs este familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază despre HIV/SIDA şi cu tehnicile de scriere
a materialelor de presă pe această dimensiune. Curriculum-ul şi suportul de curs sunt adresate cadrelor
didactice universitare, studenţilor şi practicienilor.
Curriculum şi suportul de curs „Asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA şi a comunităţilor
afectate de HIV/SIDA” este orientat spre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor asistenţiale de lucru cu
categoria persoanelor HIV infectate sau a comunităţii în care aceştia trăiesc, punându-se un accent
deosebit pe modelele de bună practică în domeniu. În urma studierii disciplinei date, studenţii vor învăţa
şi vor fi capabili să determine problemele specifice cu care se confruntă persoanele infectate cu HIV şi a
comunităţii în care locuiesc, să ofere consiliere persoanelor infectate cu HIV şi grupului de apartenenţă,
să formuleze propuneri de politici sociale în domeniul fortificării bunăstării acestei categorii de persoane.
Curriculum-ul propune o abordare modernă a procesului de predare – învăţare - evaluare în învăţământul
superior şi este adresat cadrelor didactice universitare, studenţilor, practicienilor.
Suportul de curs „Curs de iniţiere în TB pentru angajaţii organizaţiilor neguvernamentale” a fost
elaborat în baza cursului de instruire „Implicarea comunităţii în controlul tuberculozei” şi este destinat
angajaţilor şi voluntarilor ONG-urilor care oferă asistenţă psiho-socială pacienţilor cu TB.
Îndrumarul Controlul TB pentru Programele de Reducere a Riscurilor este orientat spre formarea
competenţelor lucrătorilor în teren (outreach) în controlul TB, care oferă asistenţă psiho-socială a
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pacienţilor cu HIV şi persoanelor utilizatoare de droguri prin intermediul Programelor de Reducere a
Riscurilor.
Prioritatea 4: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE DIN SECTORUL
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR PENTRU REFORMARE
Analiza expres în sprijinul unei politici bine informate şi chibzuite
Uniunea Europeană a sugerat Republicii Moldova, în temeiul Acordului cu privire la Zona de Liber
Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător, să reglementeze exclusivitatea datelor în legislaţia naţională.
Exclusivitatea datelor este o prevedere adiţională la protecţia brevetelor pentru medicamentul de
referinţă, care permite companiilor farmaceutice să utilizeze datele disponibile doar pentru uz propriu.
Prevederea defineşte o perioadă de timp (până la 11 ani) în care producătorul de preparate generice este
restricţionat să aplice pentru autorizaţie de comercializare, cu referire la datele disponibile pentru
produsul de referinţă. Acest fapt poate contribui la instalarea monopolului, determinând reşterea preţurilor
la medicamente şi reflectându-se negativ asupra accesibilităţii şi disponibilităţii medicamentelor în
Republica Moldova.
În acest context, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, în cadrul implementării proiectului
Monitorul Sănătăţii, a reacţionat prompt şi a elaborat o analiză expres privind impactul negativ al
exclusivităţii datelor asupra accesului la medicamente, analizând argumentele Uniunii Europene în
favoarea noii forme de protecţie a proprietăţii intelectuale, elucidând efectele şi prejudiciile economice şi
sociale cu care se va confrunta ţara noastră, precum şi a elaborat un set de recomandări pentru Guvernul
R. Moldova. Una dintre recomandări viza ajustarea graduală a legislaţiei ţării şi amânarea aprobării
prevederii exclusivităţii datelor până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru
moment asigurând confidenţialitatea datelor privind utilizarea comercială neloială, în conformitate cu
Declaraţia de la Doha.
Analiza expres, însoţită de o scrisoare, a fost remisă Guvernului Republicii Moldova, agenţiilor ONU,
Forumului Societăţii Civile privind HIV/SIDA al Uniunii Europene. În urma eforturilor comune, acest
subiect a fost reconsiderat.
Proiectul Monitorul Sănătăţii, implementat de Centrul pentru Politici şi
Analize în Sănătate, urmăreşte dezvoltarea unui mecanism alternativ
şi durabil de monitorizare şi evaluare a politicilor de sănătate,
intervenţiilor şi a situaţiei din sistemul de sănătate din Republica
Moldova. Graţie realizării acestui proiect, reprezentanţii societăţii civile
participă alături de autorităţile publice şi sectorul privat la dezbateri,
într-un regim permanent, coerent şi continuu în scopul dezvoltării
politicilor publice şi al informării sporite a publicului privind realizările
politicilor din sănătate.
Studii publicate în 2012
Locuitorii de la sate, inclusiv cei care fac tratamente în spitalele de
nivel republican, persoanele care nu deţin poliţă de asigurare medicală
şi pacienţii care trebuie să suporte tratamente chirurgicale sunt
categoriile de populaţie cele mai defavorizate, atât sub aspectul
calităţii serviciilor de care beneficiază, cât şi sub cel al accesibilităţii
financiare şi al poverii plăţilor directe pentru asistenţa medicală
spitalicească. Constatarea aparţine autorilor studiului naţional Accesul şi calitatea serviciilor medicale
spitaliceşti în percepţia populaţiei din Republica Moldova. Analiza şi-a propus să studieze percepţiile
populaţiei legate de accesul şi calitatea asistenţei medicale în staţionar, dar şi să identifice dificultăţile pe
care le confruntă populaţia la obţinerea serviciilor adecvate de diagnostic, tratament şi de cazare în spital.
Potrivit studiului, cea mai mare parte a participanţilor la sondaj au urmat tratamente în staţionare de nivel
raional (46,8%), republican (26,6%) şi municipal (19,7%). Chiar dacă gradul de satisfacţie a pacienţilor
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variază în dependenţă de locul de reşedinţă (localităţi rurale, urbane, municipale), percepţia generală a
respondenţilor este că îngrijirile medicale în spitale lasă de dorit la mai multe aspecte.
Eficienţa Spitalelor Publice din Republica Moldova a fost elaborată cu scopul de a oferi suport
Ministerului Sănătăţii în elaborarea politicilor publice în sectorul spitalicesc, dar şi pentru a evalua
progresul în realizarea obiectivelor implementării Programului de Activitate al Guvernului Republicii
Moldova 2011-2014, Programului de dezvoltare a asistenţei medicale spitaliceşti 2010-2012, Foii de
parcurs “Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii prin politici investiţionale”.
Studiul a demonstrat că măsurile de eficientizare a spitalelor raionale trebuie realizate prin prisma
criteriului geografic şi populaţional (crearea spitalelor regionale). Este recomandat ca eficientizarea
spitalelor din mun. Chişinău să fie realizată prin comasarea acestora şi crearea unor entităţi echilibrate
din punct de vedere al capacităţii şi mixajului resurse-rezultate. Iar eficientizarea instituţiilor republicane
de monoprofil va impune reorganizarea respectivelor instituţii prin fuziunea cu alte instituţii spitaliceşti
republicane.
Prevenirea şi Controlul Bolilor Netransmisibile în viziunea politicilor nutriţionale şi de activitate fizică a
fost elaborată pentru a îndruma şi asista Guvernul Republicii Moldova să elaboreze un plan de
implementare a Strategiei Naţionale de Prevenire şi Control al bolilor netransmisibile pentru 2012 – 2020,
strategie aprobată de Parlament.
Analiza Plăţi suplimentare pentru confort sporit în spitalele publice: pro şi contra a fost elaborată
pentru a evalua riscurile posibile asupra accesului şi calităţii serviciilor, efectul economic şi implicaţiile
asupra corupţiei din sistemul sănătăţii, legalitatea iniţiativei promovate de Ministerul Sănătăţii, precum şi
prejudiciile pentru sistemul sănătăţii în cazul menţinerii serviciilor cu plată în spitalele publice. După
examinarea analizei expres, iniţiativa de a introduce plăţi suplimentare pentru confortul sporit în spitalele
publice nu a fost susţinută.
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PROGRAMUL EGALITATE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ
Viziune: O societate deschisă şi democratică în care sunt respectate principiile egalităţii şi participarea
echilibrată a femeilor în procesul de buna guvernare.
Context: Programul Egalitate şi Participare Civică a avut drept priorităţi în anul 2012 ridicarea nivelului de
cunoaştere şi înţelegere a fenomenului discriminării în rândul cetăţenilor de rând, precum şi consolidarea
bunei guvernări la nivel local prin intermediul abilitării femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii,
inclusiv în procesele locale de luare a deciziilor. În realizarea scopurilor propuse, programul a avut o
colaborare strânsă cu organizaţiile neguvernamentale care promovează drepturile omului şi pledează
activ pentru egalitatea de gen.
În contextul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, programul a consolidat capacităţile unui
grup de organizaţii neguvernamentale ce reprezintă diverse grupuri marginalizate sau promovează
drepturile omului şi nediscriminarea, organizând un schimb de experienţă cu alte organizaţii şi instituţii din
România, cu o experienţă bogată în protecţia persoanelor afectate de discriminare şi promovează activ
importanţa diversităţii şi tratamentului egal în societate. Ulterior, în urma unui concurs deschis, şase
organizaţii neguvernamentale au beneficiat de finanţare din partea Fundaţiei pentru a desfăşura activităţi
ce ţin de sensibilizarea opiniei publice pentru o mai bună înţelegere a discriminării prin intermediul
emisiunilor şi reportajelor televizate, pilotării de politici de gen în cadrul companiilor private, ridicării
nivelului de înţelegere a autorităţilor publice locale din Călăraşi şi Orhei vizavi de prevederile Convenţiei
ONU privind drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi altele. Ţinând cont de noul context privind aprobarea
legii cu privire la asigurarea egalităţii şi necesităţii de a avea avocaţi bine pregătiţi în domeniu, un grup de
16 avocaţi şi jurişti au fost instruiţi să înţeleagă aplicarea corectă a principiilor de prevenire şi combatere
a discriminării, să acorde asistenţă juridică calitativă în domeniul anti-discriminare pentru a iniţia o
practică în acest domeniu, să construiască cazuri strategice care să permită testarea legii, identificarea
punctelor slabe care necesită intervenţii ulterioare prin viitoarele amendamente.
În implementarea scopurilor sale, programul s-a confruntat cu mai multe provocări ce ţin de nivelul redus
al expertizei în domeniul anti-discriminare la nivel local, atât în cadrul organizaţiilor neguvernamentale,
precum şi instituţiilor de stat abilitate. Indiferenţa, atitudinea reticentă sau chiar intoleranţa excesivă
manifestată de către instituţii sau grupuri afiliate faţă de persoanele marginalizate relevă o altă provocare
de prezent, dar şi viitor a programului.
În 2012, Fundaţia a demarat o nouă colaborare cu Guvernul Suediei şi implementează proiectul
„Abilitarea femeilor din comunităţile rurale” în parteneriat cu ONG-ul „Centrul Parteneriat pentru
Dezvoltare”. Proiectul, prevăzut pentru o perioadă de aproape trei ani, are drept scop consolidarea bunei
guvernări la nivel local prin împuternicirea femeilor din localităţile rurale întru participarea lor activă la
luarea deciziilor şi la procesele de dezvoltare din comunităţile lor. Un rezultat scontat este ca femeile din
comunităţile rurale să aibă capacităţi îmbunătăţite pentru a participa la procesele democratice locale.
Astfel, pe parcursul ultimelor luni a fost demarată Academia de Liderism „CIVITA”, în cadrul căreia un
grup de 17 tinere din diverse localităţi rurale au beneficiat de oportunităţi de dezvoltare, precum sesiuni
de instruire, urmând să se implice în stagii în cadrul organizaţiilor de interes, să beneficieze de asistenţa
continuă a unui grup de mentori, să dezvolte şi să implementeze iniţiative locale. Adiţional, proiectul şi-a
propus ca femeile lidere din zonele rurale să înveţe să comunice într-o reţea şi să promoveze avansarea
femeilor în conducerea locală. În luna noiembrie programul a desfăşurat, în parteneriat cu Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, ce-a de-a doua ediţie a Forumului Femeilor din
Comunităţile Rurale, în cadrul căruia peste 80 de femei au discutat despre cele mai stringente probleme
cu care se confruntă femeile din comunităţile rurale şi au înaintat sugestii de îmbunătăţire în cadrul unei
rezoluţii.
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Prioritatea 1: PROMOVAREA VALORILOR ŞI PRACTICILOR DEMOCRATICE CARE STAU LA BAZA
RESPECTĂRII PRINCIPIILOR EGALITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII
Jurnaliştii pentru non-discriminare
„Un tânăr infectat cu HIV a mers să se tundă la o frizerie din capitală. Nu şi-a ascuns statutul şi, spre
marea lui mirare, coafezelor le-a fost frică să se apropie de el. Acestea i-au explicat că au copii acasă şi
nu vor să-şi asume acest risc. Mai mult, coafezele au explicat că nu deservesc clienţii infectaţi cu HIV şi
că au tot dreptul să o facă odată ce activează într-o firmă privată.”
„În Otaci, un oraş din Nordul Moldovei, situat la hotarul cu Ucraina, pe malul drept al Nistrului, copiii de
etnie romă învaţă în clase separate. Administraţia Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” a decis să-i
concentreze pe copii romi în clase separate la doleanţele părinţilor copiilor de alte etnii, care au insistat
ca odraslele lor să înveţe împreună în aceeaşi clasă,
aşa cum au mers la grădiniţă. În 2011 au fost formate
două clase, iar anul următor o clasă în care învaţă
numai copii romi. Direcţia instituţiei nu vede în asta o
problemă, întrucât în clasele primare numărul elevilor
romi este de câteva ori mai mare decât cel al copiilor
de alte etnii. Reprezentanţii Centrului Naţional al
Romilor susţin însă că este vorba de segregare
şcolară – o formă gravă de discriminare.”
Acestea sunt doar câteva dintre subiectele abordate
de jurnalişti în cadrul mai multor articole pe teme de
discriminare. Timp de mai multe luni, un grup de
organizaţii neguvernamentale (Centrul de Investigaţii
Jurnalistice, Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Drepturilor Omului şi Asociaţia Presei
Independente) susţinute financiar de către Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei, au
desfăşurat activităţi de sensibilizare a opiniei publice menite să sporească înţelegerea publicului larg
asupra cazurilor de discriminare pe diferite criterii şi a consecinţelor acestui fenomen asupra vieţii
persoanelor discriminate. Iniţiativele acestor organizaţii au fost demarate ca răspuns la gradul înalt de
intoleranţă şi discriminare faţă de diverse grupuri marginalizate manifestat în majoritatea domeniilor şi de
diverşi actori din societate.
Acţiunile de sensibilizare au inclus elaborarea a peste 60 de reportaje audio şi video, emisiuni radio,
interviuri, articole şi eseuri privind discriminarea, articole de investigaţie, în total fiind discutate peste 100
cazuri de discriminare pe diferite criterii şi în diferite domenii. În elaborarea acestor materiale au fost
antrenaţi jurnalişti şi experţi în domeniul drepturilor omului, grupul ţintă fiind publicul larg, în special
persoanele care sunt expuse sau sunt victime ale discriminării. Materialele au fost publicate pe paginile
web www.discriminare.md, www.investigaţii.md, în peste 20 de ziare naţionale şi locale, sau difuzate la
mai multe posturi TV şi radio naţionale. Subiectele dezvoltate de grupul de jurnalişti şi organizaţii
neguvernamentale implicate în aceste iniţiative au generat ulterior alte teme ce ţin de discriminare în
cadrul unor noi emisiuni televizate şi articole de presă.
Informarea şi schimbarea mentalităţii societăţii constituie un proces de lungă durată şi impactul
intervenţiilor, societăţii civile în acest caz, poate fi observat doar după mulţi ani de efort. Totuşi, putem
menţiona deja câteva rezultate ale acţiunilor de sensibilizare. De exemplu, pe agenda publică, în special
în mediul online, au început să apară mai frecvent dezbateri legate de discriminare şi efectele acesteia.
Persoanele care se regăseau în cazurile reflectate în articole şi reportaje contactau ulterior autorii pentru
a solicita ajutor vizavi de adresarea altor cazuri de discriminare. Totodată, s-a reuşit crearea unui grup de
jurnalişti care au obţinut cunoştinţe şi experienţă în domeniul nediscriminării şi care promovează în
continuare diversitatea şi tratamentul egal în activităţile lor cotidiene şi în cadrul instituţiilor de presă pe
care le reprezintă; s-au format şi consolidat parteneriate între jurnalişti şi organizaţii neguvernamentale
care se implică activ în promovarea drepturilor omului.
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Unele materiale au generat schimbări calitative în viaţa unor protagonişti ai istoriilor investigate. În Orhei,
accesul la studii din cauza dizabilităţii a fost îngrădit pentru doi copii, care, ulterior publicării articolelor de
investigaţie şi sensibilizării factorilor de decizie, au fost acceptaţi în instituţiile de învăţământ; un tânăr din
municipiul Bălţi, fiind împiedicat din cauza dizabilităţii să-şi privatizeze locuinţa, a reuşit să-şi formalizeze
dreptul său la o casă. În cazul unei testări cu camera ascunsă, s-a constatat că la un oficiu de paşapoarte
din sectorul Botanica femeile musulmane nu puteau fi fotografiate cu văl în buletinele de identitate. După
sesizarea făcută la Ministerul Tehnologiei Informaţiei, organizaţia neguvernamentală implicată în
documentarea cazurilor de discriminare a primit o notă explicativă prin care este confirmată eroarea, iar
regulamentul intern urma să fie îmbunătăţit, specificând în mod clar drepturile cetăţenilor, indiferent de
religie.
Realizări-cheie în 2012
Vizită de schimb de experienţă în România. Pe parcursul lunii aprilie, un grup de 17 reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale din Moldova au beneficiat de o vizită de schimb de experienţă în
domeniul anti-discriminare în Bucureşti, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii Coaliţiei Anti-discriminare din
România, cu alte organizaţii, instituţii de stat şi agenţii media care promovează nediscriminarea şi
protejează drepturile persoanelor discriminate. Programul vizitei a inclus ateliere privind modalităţile de
protecţie a drepturilor grupurilor supuse discriminării, implicarea grupurilor marginalizate în prevenirea
discriminării, prevenirea şi sancţionarea de către instituţiile de stat a tratamentelor discriminatorii,
legislaţia românească privind nediscriminarea, campanii de sensibilizare şi modalităţi de implicare a
mass-mediei în subiectele ce vizează discriminarea.
Program de instruire pentru jurişti şi avocaţi în domeniul anti-discriminare. În luna septembrie, în
parteneriat cu un grup de formatori din România şi Republica Moldova, au fost desfăşurate două ateliere
de instruire în domeniul anti-discriminare pentru un grup de 16 avocaţi şi jurişti. Programul de instruire a
avut ca obiectiv pregătirea participanţilor pentru a acorda asistenţă juridică calitativă în domeniul antidiscriminare; pentru a iniţia o practică în acest domeniu în vederea înţelegerii şi aplicării corecte a
principiilor cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării; pentru a construi cazuri strategice care să
permită testarea legii, identificarea punctelor slabe care necesită intervenţii ulterioare prin viitoarele
amendamente. Printre cele mai importante subiecte ale programului au fost: examinarea standardelor
Naţiunilor Unite, CEDO şi ale Uniunii Europene cu privire la domeniul anti-discriminare; examinarea
standardelor cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţilor naţionale specializate în domeniu,
inclusiv examinarea procedurilor cu privire la funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării din România; pregătirea şi examinarea unor cauze ipotetice în faţa Consiliului şi în faţa
instanţei de judecată; examinarea legislaţiei Republicii Moldova în vederea identificării domeniilor ce
necesită ajustare pentru implementarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii.
Program de granturi privind prevenirea şi combaterea discriminării. Fundaţia a desfăşurat un
concurs deschis de finanţare de iniţiative ale organizaţiilor neguvernamentale menite să îmbunătăţească
nivelul de înţelegere a publicului cu privire la fenomenul discriminării şi să abiliteze actorii societăţii civile
în promovarea practicilor de diminuare şi prevenire a tratamentelor discriminatorii. În urma concursului
deschis au fost finanţate şase proiecte focusate pe următoarele priorităţi: sensibilizarea opiniei publice
privind discriminarea prin intermediul emisiunilor şi reportajelor televizate, ridicarea nivelului de informare
a avocaţilor cu privire la legislaţia internaţională şi naţională în domeniul nediscriminării, promovarea
toleranţei şi incluziunea persoanelor din comunitatea LGBT, pilotarea de politici de gen în cadrul
companiilor private, ridicarea nivelului de înţelegere a autorităţilor publice locale din Călăraşi şi Orhei
vizavi de prevederile Convenţiei ONU privind drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, promovarea toleranţei
faţă de copiii de etnie roma.
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Prioritatea 2: CONSOLIDAREA BUNEI GUVERNĂRI LA NIVEL LOCAL PRIN ABILITAREA
FEMEILOR DE A PARTICIPA ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ŞI DE A CONTRIBUI LA
DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII
Forumul femeilor lidere din comunităţile rurale 2012 – o platformă de dezbateri pentru femeile din
satele R. Moldova
„Natalia Calmîş (33 de ani) din Străşeni este înconjurată de flori în fiecare zi. „Mi-au plăcut mereu florile,
de aceea am decis să nu fie doar un hobby. Am iniţiat afacerea acum zece ani, când m-am căsătorit, însă
cu timpul am extins-o", povesteşte Natalia. În sera din curte, pe o suprafaţă de 24 de metri pătraţi, cultivă
câteva soiuri de flori. „Cred că sunt peste 400 de plante. Am trandafiri, sulfine, petunii...", explică femeia.”
(„Adevărul”, 27 noiembrie, 2012).
Experienţa profesională şi cea de viaţă a Nataliei Calmîş a inspirat participantele din cadrul Forumului
femeilor lidere din comunităţile rurale 2012. Publicul a avut ocazia să le cunoască şi pe Sabina BaciuDanilov, care administrează cu succes un Centru de Asistenţă şi Intervenţii Comunitare din r. Teleneşti,
sau pe primara satului Năvîrneţ din raionul Făleşti, Lidia Semenciuc, care se bucură de încrederea
membrilor comunităţii în cel de-al doilea
mandat.
Ediţia a II-a a Forumului femeilor lidere din
comunităţile rurale, organizat în perioada 23-24
noiembrie 2012, a reunit 80 de femei lidere din
toată ţara, din diferite domenii (administraţia publică locală, antreprenoriat, educaţie, asistenţă socială
etc.) şi aproximativ 60 de invitaţi de la diferite nivele ale administraţiei publice şi din societatea civilă.
Evenimentul a promovat faptul că femeile nu reprezintă un grup minoritar, ci o componentă de bază a
populaţiei din ţara noastră. Una care contribuie în mod semnificativ la economia, educaţia, serviciile
sociale oferite de stat. Prin acest Forum, organizatorii şi-au propus să amplifice vocile şi vieţile femeilor
simple, dar extraordinare, din satele noastre.
Astfel, în cadrul a 4 ateliere tematice – politic, economic, social, şi societate civilă –, participantele au
discutat în profunzime cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din comunităţile rurale.
Mai mult ca atât, au fost identificate soluţii la aceste provocări, care au fost incluse ulterior în Rezoluţia
Forumului..
Cea de-a doua ediţie a Forumului femeilor lidere din comunităţile rurale a fost organizat în parteneriat cu
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, având susţinerea financiară a Guvernului
Suediei.
Realizări-cheie în 2012
Program de dezvoltare personală pentru femei. Au fost desfăşurate două programe de instruire
„Dezvoltarea personală”, destinate absolventelor programelor de liderism implementate în ultimii doi ani
de către Fundaţie. Scopul programului de instruire, conceput şi desfăşurat în parteneriat cu AXA
Management Consulting, a fost de a dezvolta abilităţile de comunicare, de relaţionare şi de management
al resurselor individuale ale unui grup format din 40 de femei din diferite localităţi ale ţării. Tematicile
abordate în cadrul instruirii au inclus următoarele subiecte: gestionarea timpului, stresului şi conflictelor;
dezvoltarea abilităţilor de negociere; dezbateri şi arta discursului public; inteligenţă emoţională etc.
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Evenimente realizate de către organizaţia parteneră, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Module de instruire în cadrul Academiei de liderism „CIVITA”
Academia de liderism pentru femei „CIVITA” şia propus să consolideze buna guvernare la
nivel local prin abilitarea femeilor din zonele
rurale întru participarea lor activă la procesul de
luare a deciziilor. În cadrul primei ediţii a
academiei au fost desfăşurate patru module de
instruire în domeniul liderismului: Dezvoltarea
abilităţilor de liderism; Consolidarea abilităţilor
de lider; Instruire avansată în liderism; Lidere în
acţiune. În cadrul acestor instruiri, participantele
s-au familiarizat cu noţiuni teoretice, dar şi au
însuşit abilităţi practice de comunicare,
planificare strategică, administrarea proiectelor
şi promovare personală.
Studiul Participarea femeilor şi bărbaţilor din Republica Moldova în procesul decizional a fost lansat
în satul Băhrineşti, raionul Floreşti, în cadrul unei conferinţe de presă. Localitatea a fost aleasă pentru a
face cunoscută activitatea primarei satului, Feodosia Bunescu, care promovează intens participarea
cetăţenilor în luarea deciziilor la nivel comunitar. De asemenea, în cadrul evenimentului, a fost prezentată
Academia de Liderism pentru Femei „CIVITA”. La conferinţă au participat beneficiarele proiectului,
reprezentanţi ai mass-mediei şi membri ai comunităţii.
Studii şi publicaţii lansate în 2012
Datele Raportului de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la ordonanţa de
protecţie în RM în perioada 2008 – 2011 (implementat de Asociaţia Obştească „Promo-LEX”) relevă o
dinamică în creştere a numărului plângerilor privind violenţa în familie înregistrate în perioada 2008-2011.
În acelaşi timp, datele statistice scot în evidenţă o discrepanţă semnificativă dintre numărul mare de
plângeri care au parvenit la comisariatele de poliţie, procuraturile şi direcţiile de asistenţă socială şi
numărul mic de cereri adresate instanţelor de judecată pentru eliberarea ordonanţelor de protecţie.
Punte către înţelegere, educaţie, toleranţă, acceptare, o carte
elaborată de Asociaţia Obştească „Keystone Human Services
International Moldova”, explică pe înţelesul copiilor ce este dizabilitatea,
care sunt tipurile de dizabilitate, cum se manifestă aceste persoane etc.
Scopul publicaţiei este de a spori gradul de acceptare şi înţelegere a
dizabilităţii în rândul copiilor şi astfel să desfiinţeze unele stereotipuri
asociate cu dizabilitatea intelectuală, promovând ideea de acceptare şi
nediscriminare. Suportul didactic pentru profesori cu acelaşi nume
constituie un instrument util pentru cadrele didactice din învăţământul
primar. Unităţile de conţinut propuse pot fi utilizate în cadrul orelor de
Educaţie moral-spirituală, Educaţie Civică, orelor de dirigenţie, precum şi
a valorificării interdisciplinare a conţinuturilor de la treapta primară de
învăţământ din perspectiva educaţiei incluzive.
Ghidul Comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi
intelectuale, realizat de echipa Asociaţiei Obşteşti „Keystone Human
Services International Moldova”, este adresat jurnaliştilor şi are drept
scop promovarea unui limbaj şi a unei atitudini nediscriminatorii şi corecte din punct de vedere etic în
abordarea subiectelor cu referinţă la dizabilitatea intelectuală. Acesta abordează următoarele subiecte: ce
este dizabilitatea intelectuală, comunicarea cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale, standarde
profesionale în relatarea subiectelor cu şi despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi fizice.
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Raportul de analiză a actelor
normative şi standardelor tehnice
în domeniul accesibilităţii pentru
persoanele cu dizabilităţi
locomotorii, elaborat de Asociaţia
Obştească „Motivaţie”, remarcă faptul
că, potrivit legislaţiei naţionale,
autorităţile publice sunt obligate să
asigure adaptarea infrastructurii fizice
la necesităţile persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii. Realitatea
arată însă că foarte puţine instituţii
sunt adaptate conform standardelor
internaţionale. În acest sens, autorii
studiului menţionează că problema
accesibilităţii depinde, în fapt, de
dorinţa celor care poartă răspundere administrative pentru neasigurarea acesteia.
Studiul Participarea femeilor şi bărbaţilor din Republica Moldova în procesul decizional arată că
doar 7% dintre femei şi 8,6% dintre bărbaţii din ţară participă la consultarea bugetului comunităţii. 84 la
sută dintre femei nu participă la şedinţele consiliului local. De asemenea, s-a constatat că femeile sunt
mai mult acceptate sau chiar preferate bărbaţilor în funcţii decizionale la nivelul de jos (preşedinte al
comitetului părintesc – 23,5% de acceptări, director de şcoală – 15,9%). Însă, odată ce importanţa
postului creşte, gradul de preferinţă a unei femei pentru acel post scade, în favoarea unui bărbat (doar
4% dintre respondenţi ar prefera o femeie la funcţia de Preşedinte al ţării, în timp ce 41,1% ar prefera un
bărbat). Studiul a fost elaborat de Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru
Problemele Femeii: Parteneriat pentru Dezvoltare”.
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PROGRAMUL EST EST FĂRĂ FRONTIERE
Viziune: Stabilirea unui parteneriat durabil între Moldova şi alte ţări ale lumii, în special ale Europei
Centrale şi de Est, în vederea dezvoltării unei colaborări eficiente şi identificării unor experienţe, expertize
şi practici valoroase la nivel regional şi global, întru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă
noile democraţii.
Context: Pe parcursul anului 2012, Programul EEFF a continuat să ofere sprijin iniţiativelor regionale şi
internaţionale, stabilirii unor parteneriate şi dezvoltării activismului social din perspectiva comparată,
facilitând schimbul de idei şi informaţii, studierea modelelor relevante şi bunelor practici şi încurajând
implicarea plenară a societăţii civile în dialogul social, economic şi politic, care să contribuie la edificarea
unei societăţi deschise în Republica Moldova.
Deşi criza politică din ultimii ani a fost depăşită în martie 2012 prin alegerea Preşedintelui Republicii
Moldova, ţara a continuat să se confrunte cu o situaţie instabilă, fiind atinsă de un nou val de instabilitate
şi recesiune economică, datorate agravării situaţiei în contextul crizei economice globale, dar şi
competiţiei acerbe dintre componentele Alianţei aflate la guvernare. În astfel de circumstanţe,
nemulţumirile din societate au devenit tot mai pronunţate, accentuându-se discursul şi atitudinile antieuropene printre diferite segmente ale populaţiei tot mai vulnerabile la diferite modalităţi de manipulare.
Din această perspectivă, societatea civilă din Moldova s-a confruntat cu necesitatea de a utiliza diverse
posibilităţi şi pârghii pentru a conferi proceselor de reformare un caracter ireversibil, astfel ca aspiraţiile
europene ale ţării să nu fie puse în pericol.
De aceea, Programul EEFF a continuat să faciliteze dialogul, comunicarea şi schimbul de idei şi practici
disponibile în regiune, stăruind în special asupra celor mai avansate şi relevante. În acelaşi timp, Moldova
a reuşit să se poziţioneze drept lider printre ţările Parteneriatului Estic (PE) la capitolul reforme asumate,
fiind în continuare încurajată de UE să menţină pasul în procesul de implementare a reformelor, având
posibilitatea să beneficieze de principiul „mai mult pentru mai mult”. Din această perspectivă societatea
civilă din Moldova a fost încurajată să împărtăşească din experienţa şi lecţiile proprii cu colegii din ţările
PE, dar şi cu cei din alte state post-sovietice, devenind astfel o sursă valoroasă pentru a fi studiată şi
analizată.
Prioritatea 1: EDIFICAREA UNOR PARTENERIATE DURABILE CU NOILE ŢĂRI-MEMBRE ALE UE,
ŢĂRILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC ŞI ALTE ŢĂRI DIN REGIUNE
Experienţa ţărilor din regiune – lecţii practice în procesul de integrare europeană
Învăţarea din experienţa şi greşelile altora este una dintre cele mai bune lecţii practice. Republica
Moldova, angajându-se pe calea integrării europene, are şansa de a se folosi de experienţa noilor state
membre ale UE, care s-au aflat deja în situaţia noastră. Orice schimb de idei este util, iar informaţiile pe
care le aflăm de la statele care au reuşit să gestioneze toate etapele procesului de integrare sunt
oportune şi ne pot ajuta să evităm unele costuri. Mai mult, noile state membre ale UE şi cele candidate
reprezintă adevărate surse de inspiraţie pentru ţara noastră datorită situaţiei istorice comune prin care am
trecut – perioade de tranziţie, transformări economice şi
instituţionale.
Una dintre iniţiativele implementate sub această prioritate a
oferit organizaţiilor neguvernamentale din Moldova accesul la
experienţa societăţii civile din Croaţia acumulată în procesul
de pre-aderare la UE, care a condus la obţinerea statutului de
ţară-candidat. Scopul urmărit de acest proiect a constat în
încurajarea societăţii civile din Moldova pentru implicarea mai
hotărâtă în procesul de edificare a agendei pro-europene în
baza lecţiilor deja învăţate de Croaţia şi alte ţări din Sud-estul
Europei. Accentul de bază a fost pus pe monitorizarea reformelor din domeniul justiţiei inerente
proceselor de integrare europeană, care a inclus protecţia drepturilor omului ale diverselor grupe
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marginalizate, reforma justiţiei şi edificarea statului de drept. Această iniţiativă a confirmat faptul că există
o multitudine de probleme de interes comun, iar experienţa acumulată de Balcanii de Vest în abordarea
problemelor precum combaterea corupţiei şi implementarea reformei în justiţie poate servi drept o sursă
valoroasă pentru acţiunile viitoare.
Experţii moldoveni au avut posibilitatea să înveţe şi din experienţa de pre-aderare a Slovaciei la capitolul
agricultură şi modalităţile de negociere şi transformare a acestui sector în contextul apropierii de politicile
UE. În acelaşi timp, acest proiect a facilitat accesul şi la experienţa altor ţări membre UE în domeniul
agrar şi rural, care le-a asigurat o dezvoltare economică sustenabilă conformă standardelor UE. După
vizita efectuată în Slovacia, experţii moldoveni au ajuns la concluzia că experienţa slovacă de negociere
a capitolului ce ţine de agricultură, în mare parte, a fost supraapreciată. Fiind axate să devină cât de
curând membri ai UE, dar constrânse de timp, autorităţile slovace au ajuns într-o situaţie când un
asemenea capitol, atât de important pentru orice ţară agrară, să fie examinat în mare grabă şi cu un
randament destul de scăzut. Echipa slovacă de negociatori responsabilă pentru agricultură a fost formată
din tineri şcoliţi în universităţile din Occident, cărora în mare parte le-a lipsit experienţa practică. Astfel,
ţara a trecut destul de repede peste acest capitol, dar s-a ales cu reforme de o consistenţă redusă şi cu o
strategie destul de vagă a procesului de implementare. Drept urmare, sectorul agricol în Slovacia s-a
diminuat şi a devenit prea puţin competitiv pe piaţa UE.
Alta a fost însă experienţa prin care a trecut Polonia. Un grup de experţi compus din factori de decizie
responsabili pentru elaborarea politicilor în domeniul agriculturii şi din reprezentanţi ai ONG-urilor active
în domeniul dezvoltării agrare şi rurale au participat la o vizită de studiu la sfârşitul lui 2012, pentru a face
cunoştinţă cu practica polonezilor. Participanţii au constatat că politicile adoptate de către autorităţile
poloneze în procesul de negociere cu UE a domeniului agricultură au fost mult mai previzibile şi mai
durabile. Lecţia Poloniei s-a dovedit a fi extrem de utilă şi oportună, mai ales că în acel moment
autorităţile din Moldova se aflau în plin proces de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare a
Sectorului Agricol. Astfel, parteneriatul iniţiat a reprezentat un ajutor real pentru autorităţile din Moldova,
care a contribuit la îmbunătăţirea politicilor existente, fapt care ulterior se va răsfrânge nemijlocit asupra
comunităţilor rurale dezavantajate.
Evenimente desfăşurate în 2012
 Implicarea societăţii civile din Moldova în edificarea agendei pro-europene în baza experienţei
ţărilor din Sud-estul Europei (implementat de Asociaţia pentru Politică Externă)
 Politicile în agricultură şi dezvoltare rurală: Standarde de dezvoltare (implementat de Asociaţia
ProRuralInvest)
Studiu lansat în 2012
Raportul Indicele de Integrare Europeană pentru țările Parteneriatului Estic, elaborat de o echipă de
experţi internaţionali, reflectă progresul înregistrat în cadrul procesului de integrare europeană a ţărilor
Parteneriatului Estic dintr-o perspectivă comparativă ce ţine de eforturile de apropiere de UE din mai
multe sectoare: democratizarea (sistemul electoral, drepturile omului,
independența justiţiei, combaterea corupţiei, transparenţa decizională
etc.); economia de piaţă şi Acordul de Comerţ Liber Cuprinzător şi
Aprofundat (DCFTA); dialogul politic; participarea societăţii civile etc.
Pornind de la progresele înregistrate în diferite domenii, experţii din
Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Germania şi Ucraina
au calculat Indicele de integrare europeană al ţărilor-membre ale
Parteneriatului Estic, care au fost evaluate pe o scară de la 0 la 1 punct.
Potrivit rezultatelor, Republica Moldova a obţinut cel mai mare punctaj,
fiind urmată de Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan şi Belarus.
Studiul este o continuare a unei iniţiative demarate de Programul EEFF
în 2010-2011, care a avut scopul de a stimula competiţia între ţările din
PE şi, drept urmare, o desfăşurare mai bună a proceselor de reformare
şi acordare a unui sprijin pentru UE în implementarea principiului „mai
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mult pentru mai mult”. Acest proiect a oferit societății civile din țările PE un instrument deosebit de
advocacy, iar instituţiilor UE - o evaluare independentă şi obiectivă a situaţiei asupra reformelor aplicate
în ţările PE.
Indicele de Integrare Europeană pentru ţările Parteneriatului Estic a fost făcut public mai întâi la
Bruxelles, fiind urmat apoi de prezentări la Chişinău, Kiev şi Tbilisi. În Moldova, lansarea publică a
studiului a fost organizată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS-Viitorul, având
susţinerea Programului Est Est Fără Frontiere şi Programului Buna Guvernare ale Fundaţiei SorosMoldova.
Prioritatea 2: ATAŞAMENTUL MAI PRONUNŢAT LA VALORILE EUROPENE (BUNA GUVERNARE,
ECONOMIA DE PIAŢĂ, LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ETC.)
Descentralizare şi autonomie locală: modele europene pentru Republica Moldova
Un nivel avansat de sărăcie, declinul economic şi competitivitatea limitată; un grad înalt de corupţie; lipsa
unor progrese în implementarea reformelor structurale şi incapacitatea de a propune politici eficiente în
domeniul economic şi social, dar şi lipsa de experienţă în dezvoltarea unor strategii economice de
atragere a investiţiilor – toate acestea sunt temele ce au fost abordate în cadrul unor iniţiative axate pe
studierea experienţei unor ţări-membre ale UE precum Cehia, Polonia, Letonia, Estonia etc. În particular,
autorităţile locale din Moldova, reprezentanţii ONG-urilor şi ai micului business au avut acces la
experienţa Cehiei şi Poloniei, cunoscute pentru performanţa obţinută în transformarea economiilor
acestora şi edificarea unui spaţiu investiţional atractiv.
Reforma de descentralizare asumată de către autorităţile Moldovei printr-un efort amplu de transformare,
abordează probleme de importanţă majoră în contextul pavării drumului spre UE. Reforma administrativteritorială a înregistrat câteva etape de dezvoltare în Republica Moldova: prima a fost abordarea
reformatoare din 1998, apoi cea de anti-reformă în 2003, care a fost urmată de mai mulţi ani de
tergiversare şi evitare a soluţiilor, datorate în mare parte caracterului nepopular al unei asemenea
reforme. Totuşi, în ultima perioadă se conturează o înţelegere mai clară a faptului că o schimbare reală
nu va fi atinsă dacă ţara nu va purcede la o divizare structurală în unităţi sustenabile din punct de vedere
economic. Din această perspectivă, experienţa Macedoniei, deocamdată singura ţară din Balcanii de
Vest care a iniţiat în 2010 procesul de implementare a reformei administrativ-teritorială, are o relevanţă
specială graţie unor similitudini pe care le are cu Republica Moldova ce ţin de geografie, populaţie şi alte
particularităţi.
Astfel, în cadrul unei iniţiative susţinute de PEEFF, experţii din Moldova au făcut cunoştinţă din prima
sursă cu situaţia din ţară şi cu procesul de implementare a reformei administrativ-teritoriale: s-au
familiarizat cu succesele, dar şi neajunsurile acesteia, de care Moldova ar trebui să ţină cont pentru a
evita unele probleme pe viitor. În acelaşi timp, vizita de studiu în Moldova a experţilor din Macedonia şi
alte state membre sau candidate UE, care au implementat sau sunt pe cale de a implementa reforma
administrativ-teritorială, a fost o bună oportunitate pentru abordarea acestui subiect într-un cadru mai
larg, încurajând autorităţile moldovene să identifice căi eficiente de soluţionare a problemei şi de realizare
a angajamentelor asumate prin agenda de descentralizare. Din această perspectivă, proiectul a servit
drept o etapă de pornire în lungul proces de sprijinire a unei reforme menite să contureze o divizare
administrativ-teritorială mai eficientă, care în mare parte va depinde atât de voinţa autorităţilor, cât şi de
implicarea societăţii civile.
Evenimente desfăşurate în 2012
 Rolul actorilor sociali în implementarea reformei administrativ-teritoriale (implementat de BCI
Business Consulting Institute din Moldova)
 Responsabilizarea media: practici de auto-reglementare în jurnalism (implementat de Asociaţia
Presei Independente)
 Implicarea societăţii civile în elaborarea şi implementarea politicilor anticorupţie (implementat de
Transparency International-Moldova)
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Prioritatea 3: ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI ACTIVISMULUI SOCIAL
Securitate şi siguranţă comunitară: implicarea comunităţilor rurale
Activând drept un „câine de pază” prin dezvoltarea unor strategii de influenţare a procesului decizional şi
prin implicarea civică şi învăţând din experienţele disponibile în regiune, societatea civilă din Republica
Moldova şi-a consolidat capacitatea de actor important al societăţii, vocea căreia să fie luată în
consideraţie de autorităţi. Acest lucru este relevant mai ales atunci când e vorba de o colaborare mai
strânsă dintre ONG-uri şi autorităţi în vederea soluţionării problemelor comunitare, exemplu fiind oferit de
ţări precum Polonia, România, Letonia, Serbia sau Bulgaria. Transformările la nivel local motivează
oamenii să contribuie la dezvoltarea comunitară, fapt asigurat şi prin facilitarea accesului la experienţele
avansate privind participarea cetăţenilor în viaţa comunităţii.
În acest sens, Estonia poate fi considerată un exemplu bun de urmat în ce priveşte participarea
cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor. Astfel, în cadrul unui proiect implementat de
Asociaţia Eco-Răzeni, partenerii din Moldova au făcut cunoştinţă cu modelul “Supraveghere de
vecinătate” (Neighborhood Watch), care prevede activităţi în domeniul securităţii societale prin
participarea activă a cetăţenilor. Iniţiativa respectivă reprezintă o acţiune comunitară în care cooperarea
şi comunicarea dintre oameni contribuie la crearea unui mediu de trai cu un grad sporit de securitate.
Experienţa estonienilor a generat discuţii publice privind asigurarea securităţii comunitare autorităţile
moldovene şi societatea civilă fiind sensibilizate despre necesitatea de asigurare a securităţii cetăţenilor
din zonele rurale prin implicarea lor în activităţi ample de voluntariat.
Proiectul s-a desfăşurat în contextul reformei instituţiilor de aplicare a legii, iniţiate de Ministerul de
Interne, reprezentanţii căruia au participat activ
în cadrul întâlnirilor şi discuţiilor din acest
proiect. Pe această cale, în atenţia autorităţilor
din Moldova a fost adus un mesaj distinct:
transformarea instituţiilor de aplicare a legii în
servicii publice nu este posibilă fără edificarea
încrederii şi cooperării între toţi actorii
responsabili de soluţionarea problemelor
locale şi siguranţa cetăţenilor. În final,
partenerul din Moldova a reuşit să obţină
finanţare de la Ministerul de Externe al
Estoniei pentru demararea unei etape-pilot,
începând cu 2013, de implementare a
iniţiativei de supraveghere de vecinătate în
câteva comunităţi din raionul Ialoveni, fapt
care presupune o implicare activă a
autorităţilor locale, dar şi a membrilor acestor comunităţi.
Evenimente desfăşurate în 2012
 Incluziunea digitală a comunităţilor rurale (implementat de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces
la Informaţie şi Instruire din Moldova)
 Încurajarea participării tinerilor în viaţa comunitară (implementat de Asociaţia Comunitară pentru
Copii şi Tineri Făclia din Ungheni)
 Învăţarea valorilor prin puterea exemplului – povestea carierelor universitare (implementat de
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de
Stat Ion Creangă)
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Prioritatea 4: COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TENDINȚE DE INTEGRARE PRIN EDIFICAREA TOLERANȚEI,
ÎNȚELEGERII ȘI ACCEPTĂRII
Explorarea noilor strategii de soluționare a conflictelor
Încrederea şi coeziunea socială este un pilon important pentru dezvoltarea oricărei societăţi moderne şi
democratice. Astăzi, în societatea noastră există înțelegerea că politicile publice referitoare la minorităţile
şi grupurile etnice sunt ineficiente şi în mare parte nu facilitează integrarea lor în societatea din Republica
Moldova, acestea simţindu-se în mare parte frustrate şi marginalizate pe fundalul proceselor de
modernizare a societăţii, astfel fiind puternic expuse la diverse manipulări în plan intern şi extern. Din
această perspectivă, experienţa Letoniei şi a Estoniei în domeniul integrării minorităţilor naţionale este
deosebit de relevantă şi semnificativă pentru Republica Moldova. Printre posibilele soluţii se impune
dezvoltarea unui sistem educaţional durabil, deschis către toate segmentele populaţiei, indiferent de
afilierea lor socială, politică sau etnică. Experienţa celor două ţări a fost explorată în cadrul vizitelor de
studiu desfăşurate în decembrie 2012, iar cunoştinţele acumulate de Letonia şi Estonia pe parcursul
ultimului deceniu pot servi drept o oportunitate de abilitare a societăţii civile din Moldova, creând
posibilităţi pentru influenţarea factorilor de decizie şi a politicilor publice actuale, prin elaborarea unei
viziuni/strategii noi pentru implicarea tuturor cetățenilor în procesul de edificare a bunei guvernări,
oferindu-le pârghii valoroase pentru includerea pe agenda publică a problemelor inerente democratizării
societăţii.
Un alt aspect important abordat de Program ţine de prezenţa unor politici incoerente în relaţiile cu vecinii,
fie apropiaţi sau îndepărtaţi, şi lipsa unor priorităţi de
securitate bine-definite, fapt care menţine pe agenda
Moldovei un conflict nesoluționat, crescând astfel
gradul de insecuritate la hotarul de est al UE. Pe lângă
faptul că comunitatea din partea dreaptă a Nistrului
este divizată din punct de vedere social, etnic şi
lingvistic, există şi un risc major ca reintegrarea ţării să
conducă la „transnistrizarea” întregii societăţi,
multiplicând astfel de fenomene precum îngrădirea
libertăţii de expresie, violarea drepturilor omului etc. În
acest sens, discuţiile desfăşurate în cadrul proiectelor sprijinite de Program au adus în prim-plan ideea că
stabilirea unei platforme de comunicare între ambele maluri ale râului Nistru, la nivelul populaţiei locale,
urmează a fi în continuare susţinută, servind drept o modalitate potrivită de depăşire a neînţelegerilor
apărute în urma nedorinţei aşa-numitelor autorităţi transnistrene de a se angaja plenar în procesul de
soluţionare a conflictului. În acelaşi timp, discuţiile purtate au subliniat necesitatea unor activităţi de
advocacy mai insistente şi de lungă-durată privind soluţionarea conflictului transnistrean, de consolidare a
încrederii printre ţările învecinate, elaborarea unei poziţii comune faţă de politica Rusiei privind
“străinătatea apropiată” etc. Autorităţile din Moldova n-au reuşit deocamdată să facă viaţa pe malul drept
al Nistrului mai atractivă pentru populaţia de pe celălalt mal, necesitatea unei presiuni mai mari din partea
organismelor internaţionale pentru implementarea reformelor devenind tot mai imperativă. Astfel, în
cadrul discuţiilor desfăşurate în mai multe localităţi din Ucraina, a fost relevată ideea că drepturile omului
şi democraţia sunt esenţiale în procesul de edificare a unei platforme civice de reconciliere, percepute
drept o alternativă la soluţiile imediate de deblocare a conflictului transnistrean.
În acelaşi timp, implementarea măsurilor de consolidare a încrederii este un argument suplimentar în
procesul de identificare a soluţiei potrivite pentru acest conflict îngheţat. Aceasta a fost concluzia la care
au ajuns experţii moldoveni, participanţi la vizitele de studiu în Turcia şi Cipru, desfăşurate în cadrul unei
iniţiative mai ample, care a avut drept scop studierea experienţei Ciprului în acest domeniu. Lecţia
Ciprului ne arată că procesul de integrare europeană poate aduce beneficii ţărilor care se confruntă cu
conflicte îngheţate, dar acest proces va angaja neapărat toate părţile implicate în conflict. În caz contrar,
apropierea de UE nu va avea impactul dorit asupra soluţionării conflictului, ci dimpotrivă, va contribui la
izolarea şi divizarea în continuare a ţării, aşa cum s-a întâmplat în cazul Ciprului de Nord.
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Evenimente desfăşurate în 2012
 Analiza comparativă a conflictelor îngheţate în contextul securităţii regionale (implementat de
Asociația de Știință Politică)
 Egalitate de şanse pentru incluziunea şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi în învăţământul
superior (implementat de Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere
Slabă Low Vision)
 Rolul educației în societățile multiculturale: lecții învățate (implementat de Centrul Educațional Pro
Didactica)
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PROGRAMUL POLITICI CULTURALE
Prioritatea 1: TANDEM: SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN MANAGEMENT CULTURAL MOLDOVAUCRAINA-UNIUNEA EUROPEANĂ
TANDEM – un nou tip de energie culturală
Tehnici de broderie vechi de o sută de ani, păstrate de artizanii populari din Moldova, au fost reînviate pe
hainele create de designeri germani; lunga călătorie a unei trupe din nord-estul Angliei până în Moldova a
culminat cu un spectacol special; o co-producţie dintre Franţa şi Ucraina a adus în atenţia spectatorilor un
neobişnuit film de scurt metraj; artiştii europeni au participat la diverse dezbateri privind impactul reformei
politicii culturale în UE, Ucraina şi
Moldova. Acestea au fost doar câteva
dintre atracţiile Festivalului TANDEM, ce
s-a desfăşurat la Chişinău, în luna mai
2012.
Proiectul european TANDEM a însemnat
o oportunitate pentru comunitatea
culturală să facă cunoştinţă cu mediul şi
modul în care lucrează organizaţiile
culturale din alte ţări, dar şi pentru a face
o introspecţie în viaţa culturală dintr-un
oraş, regiune sau ţară. Ideea centrală a
proiectului a fost de a crea parteneriate –
tandemuri – pentru a încuraja idei şi
activităţi novatoare. În prima etapă a
proiectului, 60 de organizaţii culturale din ţările UE au întreprins vizite de documentare în Moldova şi
Ucraina pentru a identifica parteneri, în vederea creării de tandemuri de cooperare. Ulterior, au fost
constituite 25 de tandemuri (dintre care 7 – în Moldova), iar participanţii au fost implicaţi într-o serie de
acţiuni de schimb de experienţă şi mobilitate pe parcursul întregului proiect.
Din iunie 2011 până în mai 2012, şapte organizaţii selectate în Moldova au lucrat împreună cu partenerii
lor din Uniunea Europeană asupra unor proiecte artistice comune. Pe parcursul lucrului, reprezentanţii
din organizaţiile partenere au avut ocazia să desfăşoare vizite reciproce de două săptămâni. Proiectul de
cooperare s-a finalizat printr-un festival de două zile, care a oferit spaţiu de participare şi schimb de
experienţă pentru manageri şi artişti din Moldova, Ucraina şi Uniunea Europeană. Lucrările asupra cărora
au muncit artiştii - filme, piese muzicale, instalaţii de artă contemporană - au putut fi apreciate de către
public în incinta Muzeului Zemstvei din capitală. Prin intermediul proiectelor prezentate, audienţa a avut
posibilitatea să cunoască practici artistice novatoare, demonstrând valori europene comune.
Proiectul TANDEM a fost organizat de Fundaţia Soros-Moldova în
parteneriat cu Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), MitOst
(Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles) şi Centrul pentru
Management Cultural (Lvov). Activităţile din cadrul proiectului au fost
implementate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi Fundaţiei
Robert Bosch Stiftung. Organizatorii şi-au propus să ofere un teren
propice pentru cooperarea culturală cu ţările Uniunii Europene, inclusiv
pentru a combate stereotipurile care există de ambele părţi ale frontierei,
şi să faciliteze implementarea proiectelor de cooperare artistică. De
asemenea, profesioniştii din domeniul cultural din ţările Uniunii Europene
şi cei din Republica Moldova şi Ucraina au avut oportunitatea să creeze noi reţele şi parteneriate de
colaborare.
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Prioritatea 2: TRIO – HUB DE DEZVOLTARE RURALĂ CULTURALĂ, MOLDOVA 2011-2013
Casa de cultură – model de consolidare a comunităţii locale printr-un parteneriat civil

Republica Moldova are peste 1200 de case de cultură. Jumătate dintre acestea are nevoie de reparaţii
capitale, iar altele nu au resursele necesare pentru a oferi publicului spectacole sau evenimente noi. o
cauză ar fi finanţarea insuficientă, care se bazează şi astăzi pe mecanismul economiei planificate. Acesta
a fost şi unul din motivele pentru care implementatorii proiectului „TRIO – hub de dezvoltare rurală
culturală” au decis ca unul dintre pilonii acestuia să ţină de finanţarea după formula mixtă public-privat.
TRIO însemnând de fapt colaborarea strânsă dintre casa de cultură din localitate, organizaţia
neguvernamentală şi administraţia publică locală. Co-finanţarea proiectelor din bugetele locale a fost o
condiţie obligatorie pentru participarea în proiect.
Scopul proiectului a fost să dezvolte un pachet de instrumente şi mecanisme pentru constituirea unor
centre de excelenţă de dezvoltare culturală locală în comunităţile rurale, care pot deveni exemple de
bune practici, dar şi să sprijine creşterea potenţialului liderilor de cultură comunitari.
Pe parcursul anului 2012, membri ai 12 trio-uri, selectate în baza unui concurs public, ghidaţi de
consultanţi externi şi locali, au întocmit hărţi de resurse culturale ale comunităţilor pe care le reprezintă.
Elaborarea hărţii a constat în colectarea de date noi, dar şi în consolidarea datelor existente într-o formă
consistentă, utilizând Cadrul de Resurse Culturale (CRC). Au mai fost evaluate şi alte categorii de
resurse: industrii creative culturale, organizaţii culturale comunitare, spaţii şi facilităţi, patrimoniul cultural,
patrimoniul natural, festivaluri şi evenimente.
După încheierea acestei etape, şi ţinând
cont de rezultatele evaluării, a fost asigurat
un proces în cadrul căruia consultanţii locali
au lucrat ca şi mentori pentru grupurile trio,
oferind asistenţă în elaborarea proiectelor
de dezvoltare comunitară. Cu ajutorul
trainerilor internaţionali invitaţi, propunerile
de proiecte de dezvoltare comunitară au
fost luate în discuţie în cadrul a trei ateliere
de instruire.
În primul an de implementare, proiectul a
reuşit să unească actorii principali în
domeniul culturii (manageri de la casa de
cultură, ONG-uri şi reprezentanţi ai
administraţiei culturale locale), care au lucrat împreună pentru dezvoltarea generală şi coeziunea socială
a comunităţii şi transformarea caselor de cultură în centre culturale locale active.
Proiectul va continua şi în anul 2013 prin alte seminare de instruire şi schimburi de experienţă. Ulterior,
va urma etapa de implementare de către trio-uri a propriilor proiecte sprijinite financiar prin granturi oferite
de Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam). Aceste instituţii vor contribui eficient la dezvoltarea
comunităţilor rurale sau a centrului raional, vor introduce metode moderne de management, vor crea
platforme pentru abordarea transparentă a problemelor existente.
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PROGRAMUL MASS-MEDIA
Viziune: O Moldovă cu o piaţă informaţională liberă nu doar ca valoare general-umană, ci şi ca
instrument indispensabil al progresului economic şi social.
Context: Pe parcursul anului 2012, Programul Mass-media şi-a concentrat eforturile asupra consolidării
cadrului normativ de funcţionare a presei atât a celei electronice, cât şi celei scrise, sprijinirii reformelor la
Compania „Teleradio-Moldova” şi fortificării misiunii ei publice, precum şi îmbunătăţirii conţinutului de
programe al presei regionale, în particular - programele de ştiri şi actualităţi produse de reţeaua de
posturi radio şi TV regionale, inclusiv - membrii acestei reţele din Transnistria şi UTA Găgăuzia.
Consolidarea reţelei audiovizuale locale, a cooperării dintre jurnaliştii din toată ţara, inclusiv regiunea
autonomă Găgăuză şi Transnistria, a fost un succes notoriu al programului. Am încurajat şi sprijinit
instituţiile media din comunităţile rurale în dedicaţia lor pentru programe de bună calitate şi
responsabilitate socială.
În anul 2012, mass-media din Republica Moldova nu a beneficiat de atenţia necesară din partea
autorităţilor. Deşi Alianţa pentru Integrare Europeană, venită la putere în vara anului 2009, s-a angajat în
planul de guvernare să ajusteze legislaţia mass-media la normele europene, să adopte un nou Cod al
audiovizualului, să asigure reformarea radiodifuzorului public naţional, precum şi să încurajeze investiţiile
în mass-media locală, nu au fost înregistrate rezultate palpabile nici după depăşirea crizei politice odată
cu alegerea preşedintelui ţării şi instaurării unei stabilităţi relative. Prin urmare, mass-media s-a confruntat
cu aceleaşi probleme, devenite deja tradiţionale: lipsa independenţei financiare, imperfecţiunile cadrului
legislativ, reformarea anevoioasă a serviciului public de radio şi televiziune etc. Au stagnat procesele de
deetatizare a presei, de demonopolizare a pieţei mediatice, de reglementare a pieţei de publicitate.
Anul trecut, Ministerul Economiei a supus dezbaterilor publice proiectul unei Hotărâri de Guvern cu privire
la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, elaborat în corespundere cu prevederile art.17 al Legii
nr.221 din 17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice. Scopul urmărit era elaborarea
Listei publicaţiilor periodice publice prevăzute la art.1 lit.c) al Legii privind deetatizarea publicaţiilor
periodice publice. Conform proiectului, se propunea includerea în anexa la Legea nr. 121-XVI - „Lista
bunurilor nepasibile de privatizare”, a unui nou compartiment - „Lista publicaţiilor periodice publice”. Lista
a fost întocmită cu consultarea organelor administraţiei publice centrale şi locale, care au în administrarea
lor publicaţii periodice publice. În listă, pe lângă publicaţiile de specialitate editate de diferite autorităţi
publice centrale, au fost incluse şi publicaţiile editate din bani publici de consiliile raionale şi municipale.
Societatea civilă a constatat că unele prevederi ale proiectului de lege respectiv contravin Legii privind
deetatizarea publicaţiilor periodice publice şi ar putea crea condiţii pentru concurenţa neloială pe bani
publici în domeniul mass-media.
Deşi este vădită necesitatea adoptării unei noi legi a audiovizualului, legiuitorii, în 2012, s-au limitat la a
opera modificări neînsemnate la actualul Cod al audiovizualului. Respectivele modificări nu sunt de
natură să contracareze fenomenul monopolizării şi concentrării mass-mediei care, cu siguranţă,
afectează calitatea produselor jurnalistice oferite publicului. Mai mult, pe 27 decembrie 2012, Parlamentul
a trebuit să revină la o modificare, adoptată în luna iulie 2012, cu referire la termenul de când distribuitorii
de servicii trebuie să acopere publicitatea şi teleshopping-ul străine.
În decembrie 2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat o decizie prin care radiodifuzorii
din Republica Moldova urmau să asigure, până la 1 aprilie 2013, o pondere a produsului autohton nu mai
mică de 30%. Decizia a trezit controverse la care a reacţionat şi preşedintele comisiei parlamentare de
specialitate. Societatea civilă a considerat reacţia respectivă drept presiune asupra autorităţii de
reglementare a domeniului audiovizualului şi o manifestare de protecţionism în favoarea unor
radiodifuzori.
Tot anul trecut, componenţa Consiliului de Observatori şi cea a Consiliului Coordonator al Audiovizualului
au fost completate cu câte 3 membri noi, desemnaţi de către Parlament. Acest fapt, însă, nu a condus la
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schimbări calitative în activitatea celor două entităţi, astfel confirmându-se afirmaţiile mai multor experţi că
noii membri au fost desemnaţi pe criterii politice şi nu pe criterii profesionale.
Reformele la Compania „Teleradio-Moldova” au decurs mai lent decât anunţa anterior conducerea
acesteia. După demisia din luna martie a directoarei postului Tv Moldova 1, Consiliul de Observatori nu a
putut desemna un nou director, decât la a treia tentativă, în luna decembrie.
Sprijinul oferit de către Programul Mass media Companiei „Teleradio-Moldova” a avut în vizor două
segmente esenţiale: îmbunătăţirea serviciului de programe al TRM şi reforma instituţională, în
conformitate cu Direcţiile Strategice de dezvoltare pentru anii 2010-2015, aprobate de Consiliul de
Observatori pe 16 august 2010. În particular, în centrul atenţiei experţilor s-a aflat perfecţionarea cadrului
normativ intern de gestionare a instituţiei şi fortificarea autonomiei acesteia, îmbunătăţirea conţinutului de
programe şi implementarea standardelor democratice caracteristice unui serviciu audiovizual public.
Programul a înregistrat rezultate impresionante pe segmentul susţinerii presei electronice regionale şi a
cooperării dintre jurnaliştii de pe cele două maluri ale Nistrului. În acest sens, a fost lansată a treia etapă
în implementarea unui proiect multianual, lansat în anul 2006 în parteneriat cu Guvernul Suediei,
Programul de reţea NMP OSF şi Free Press Unlimited, dedicat consolidării reţelei radiodifuzorilor
regionali. Capacitatea sporită a reţelei regionale de a oferi conţinut de programe divers şi relevant pentru
cetăţeni, un sector audiovizual regional consolidat, care include instituţii audiovizuale din toată ţara,
inclusiv din Transnistria şi Găgăuzia, şi care se sprijină pe avantajele cooperării, a schimbului de
experienţă şi de programe, şi a solidarităţii de breaslă în depăşirea dificultăţilor, sunt câteva dintre
rezultatele obţinute în urma implementării proiectului. Reţeaua radiodifuzorilor regionali a făcut paşi
importanţi pe calea asigurării viabilităţii şi a perspectivelor în contextul apropiatei digitalizări TV.
O provocare majoră pentru mass-media audiovizuală o constituie tranziţia la televiziunea digitală terestră
care, după cum se ştie, trebuie încheiată până în luna iunie 2015. Aşa cum evoluţia presei electronice
depinde direct de succesul trecerii ei în format digital şi respectarea interesului cetăţeanului, Programul
Mass-Media a pledat pentru elaborarea cadrului normativ privitor la digitalizare, care ar prevedea principii
echitabile şi transparente de competiţie în procesul de acordare de licenţe pentru multiplexurile digitale şi
spectrul de frecvenţe, pentru reguli clare tuturor actorilor implicaţi şi pentru standarde tehnice optime,
pentru independenţa instituţiilor responsabile de asigurarea digitalizării. În acest scop, au fost organizate
câteva dezbateri publice bazate pe expertize independente şi participarea largă a actorilor din domeniu,
dedicate examinării proiectului Programului de tranziţie la televiziunea digitală terestră în Republica
Moldova elaborat de MTIC (3 august 2012), şi perspectivelor radiodifuzorilor regionali în urma
implementării programului de digitalizare (decembrie 2012). În cadrul primei dezbateri, au fost evidenţiate
mai multe probleme vechi, precum: lipsa unei viziuni comune şi clare asupra derulării procesului;
cooperare insuficientă între instituţiile responsabile de înfăptuirea tranziţiei; înţelegerea eronată a esenţei
digitalizării; subaprecierea importanţei promovării digitalizării în societate etc.
Astfel, organizatorii evenimentelor menţionate au formulat un mesaj clar privind necesitatea elaborării
unui cadru de digitalizare care să asigure o informare adecvată a cetăţenilor printr-un pluralism de
resurse media şi diversitate de conţinut a programelor, ceea ce presupune existenţa unui cadru legislativ
corespunzător, transparenţă în acţiuni, evitarea monopolurilor, reguli echitabile pentru toţi actorii implicaţi,
inclusiv radiodifuzorii regionali.
Prin urmare, putem constata că provocările majore din domeniul media continuă să dăinuie, fiind
alimentate de instabilitatea politică, de precauţia şi incoerenţa cu care sunt înfăptuite reformele la nivel de
ţară.

30

Prioritatea 1: EDIFICAREA SERVICIULUI AUDIOVIZUAL PUBLIC
Compania „Teleradio-Moldova” spre o instituţie publică reformată
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” ar trebui să accelereze ritmul de îndeplinire a obiectivelor trasate
pentru a asigura reuşita reformelor iniţiate acum trei ani. Este concluzia de bază la care au ajuns experţii
Asociaţiei Presei Electronice „APEL” într-un raport de monitorizare a modului de gestionare a reformării
radiodifuzorului public naţional. Raportul relevă că, deşi Compania „Teleradio-Moldova”, în cea mai mare
măsură, a realizat obiectivele fixate pentru anul 2012, fortificând caracterul public al instituţiei, parte din
prevederile Caietului de sarcini, fie nu au fost onorate în totalitate, fie au fost onorate cu întârziere.
Raportul de monitorizare face parte din sprijinul oferit de Programul Mass-media al FSM Companiei
„Teleradio-Moldova” în procesul de implementare a reformelor editoriale şi instituţionale, de transformare
a IPNA „Teleradio-Moldova” într-un veritabil serviciu public, instituţie media democratică, modernă,
eficientă şi viabilă. Au existat mai multe provocări în această misiune, printre care multitudinea de
aspecte care au necesitat intervenţie, dar şi o anumită inerţie inerentă procesului de reorganizare a unei
instituţii de proporţii. Programul a decis să aplice o abordare complexă pentru a defini priorităţile, a
acoperi un spectru cât mai larg de probleme şi a face intervenţia FSM cât mai palpabilă.
În acest sens, parteneriatul dintre Fundaţie şi Asociaţia Presei Electronice APEL a oferit IPNA „TeleradioMoldova” asistenţa necesară în producerea setului de acte normative interne (regulamente şi alte tipuri
de documente necesare pentru implementarea
reformei). Spre exemplu, Compania a fost sprijinită
în elaborarea caietului de sarcini, a regulamentelor
pentru evaluarea performanţelor profesionale ale
angajaţilor, pentru monitorizarea internă a
conţinutului programelor, monitorizarea internă a
publicităţii şi pentru monitorizarea emisiunilor de
dezbateri politice în campania electorală. Au fost
revăzute şi completate mai multe fişe de post pentru
managerii din eşalonul mediu. Fundaţia a sprijinit
ideea instituirii serviciului de ombudsman în cadrul
companiei, susţinând instituţia în promovarea acestei funcţii în cadrul unor conferinţe internaţionale, dar şi
în elaborarea regulamentelor interne.
Compania „Teleradio-Moldova” a beneficiat de sprijin şi pentru îmbunătăţirea conţinutului de programe,
implementarea standardelor democratice specifice unui serviciu audiovizual public. Fundaţia a contribuit
la consolidarea departamentului de ştiri al Companiei, dar şi a programelor pentru copii şi tineret, pentru
minorităţile etnice, programele matinale etc.
În centrul atenţiei Programului s-a aflat şi problema cooperării dintre Compania „Teleradio-Moldova” şi
producătorii audiovizuali independenţi. Pentru început, a fost pusă în discuţie importanţa achiziţiilor de la
producătorii independenţi pentru asigurarea pluralismului de idei şi diversităţii produselor difuzate de
audiovizualul public. Ulterior, instituţia a fost susţinută în elaborarea regulamentului privind achiziţiile de
programe de la producătorii privaţi, precum şi la procurarea a astfel de produse media..
Programul Mass-media a contribuit la impulsionarea reformelor prin monitorizarea modului în care este
gestionată Compania „Teleradio-Moldova”. Această monitorizare a permis să fie evaluată eficienţa
deciziilor manageriale ca instrument de asigurare a bunei funcţionări a instituţiei şi calitatea deciziilor
manageriale ca factor de asigurare a eficienţei economice şi sociale.
De asemenea, am oferit sprijin proiectului de ajustare a Statutului IPNA „Teleradio-Moldova” la noile
exigenţe în organizarea activităţii instituţiei pentru a stabili cu exactitate atribuţiile şi competenţele
Serviciului public de radio şi televiziune în raport cu sarcinile pe care le exercită în corespundere cu
Codul Audiovizualului din Republica Moldova. Modernizarea Statutului înseamnă sporirea calităţii actului
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managerial şi editorial, delimitarea exactă a prerogativelor şi competenţelor factorilor de decizie,
formularea cu precizie a atribuţiilor şi obligaţiilor legale. În acest mod, au fost create premise în plus
pentru a spori capacitatea factorilor de decizie în exercitarea atribuţiilor prescrise.
În prezent, IPNA Compania “Teleradio-Moldova” se află într-un proces continuu de transformare treptată
într-o instituţie media democratică. Prin susţinerea masivă acordată, Programul Mass-Media urmăreşte
dezvoltarea Companiei publice într-un spaţiu viu de dezbatere publică, deschis şi accesibil tuturor
opiniilor şi orientărilor din societate.
Prioritatea 2: AJUSTAREA LEGISLAŢIEI MASS-MEDIA LA NORMELE EUROPENE
Noul Cod al Audiovizualului - un document ce poate îmbunătăţi calitatea pieţei media
Un audiovizual monopolizat de unul sau câţiva patroni ar fi o ameninţare la adresa libertăţii de expresie, iar
normele legale în vigoare nu protejează cetăţenii de un astfel de pericol. Pentru a preveni o astfel de evoluţie,
Programul Mass media, în parteneriat cu APEL, a susţinut elaborarea unui nou Cod al Audiovizualului, care a
fost finalizat în 2012. Proiectul noului Cod, depus în atenţia Comisiei Parlamentare de specialitate, îşi propune
să-i responsabilizeze pe radiodifuzori pentru a oferi publicului un produs informaţional de calitate.
Prevederile noului cod spun că niciun radiodifuzor nu poate difuza mai mult de două servicii de programe într-o
unitate administrativă. Orice persoană fizică nu poate deţine o cotă mai mare de 50% din acţiuni la un
radiodifuzor şi încă 20% – la alt radiodifuzor. De asemenea, persoana care deţine un post electiv într-un partid
nu poate avea drept de decizie în cadrul administraţiei unui radiodifuzor. Noul cod îşi propune să reglementeze
şi încasările din publicitate, astfel încât o televiziune să nu poată absorbi mai mult de 30 la sută din piaţa de
publicitate.

Înainte de a fi finalizat, proiectul codului a fost supus unor expertize europene (CoE, OSCE şi UERT) şi
discutat în cadrul unor largi dezbateri publice. Experţii europeni au menţionat faptul că noul document
semnifică un pas enorm în comparaţie cu legea în vigoare, chiar dacă conţine unele prevederi ce
urmează a fi ajustate conform legislaţiei europene.
După alegerile Preşedintelui ţării în primăvara lui 2012, care a semnificat şi dispariţia pericolului de noi
alegeri parlamentare, Asociaţia Presei Electronice a adresat un demers Preşedintelui Comisiei
Parlamentare pentru Mass Media, în care şi-a confirmat disponibilitatea de a contribui la redactarea finală
a documentului, în cazul în care Comisia îşi asumă să-i confere documentului statut de iniţiativă
legislativă. APEL nu a primit deocamdată un răspuns din partea Comisiei Parlamentare de profil. Mai
mult, am constatat că interesul organismelor europene menţionate mai sus este mult mai mare decât cel
din interiorul ţării, în persoana actualei componenţe a Comisiei Parlamentare de profil.
Aprobarea noului Cod al Audiovizualului face parte din programul de guvernare al Alianţei pentru
Integrare Europeană. “Aprobarea lui de către Parlament trebuie să se producă neîntârziat”, recomandă
autorii unui studiu de ţară în domeniul mass-media, realizat în 2012. Odată cu adoptarea noului Cod al
Audiovizualului, vor putea fi implementate mai multe reglementări pe segmentele-cheie ale presei
audiovizuale, inclusiv asigurarea transparenţei proprietăţii în media, distribuirea transparentă şi echitabilă
a publicităţii pe piaţa media şi protejarea împotriva dominaţiei excesive pe piaţa mediatică, diversificarea
surselor de finanţare a Companiei Publice “Teleradio-Moldova”, activitate responsabilă a instituţiilor de
reglementare în domeniu etc. (“Mapping Digital Media: Moldova”, raport de ţară realizat în 2012 de
Fundaţiile pentru o Societate Deschisă)
Acest proiect nu poate fi calificat deocamdată drept un proiect de succes, atâta timp cât documentul
elaborat nu a fost pus în serviciul societăţii. Dar, este un proiect reuşit din punct de vedere al calităţii
documentului şi potenţialul acestuia de ameliorare a situaţiei de pe piaţa media în momentul când va fi
aprobat ca lege de aleşii poporului. Adoptarea noului Cod al Audiovizualului va fi cu siguranţă un
eveniment de succes pentru evoluţia presei electronice din R. Moldova.
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Prioritatea 3: SUSŢINEREA INSTITUŢIILOR DE PRESĂ ELECTRONICĂ LOCALĂ ÎN DEDICAŢIA
LOR PENTRU PROGRAME DE CALITATE ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Mass media locale, consolidate într-o reţea regională
Mass-mediei regionale îi revine un rol
important în informarea cetăţenilor,
promovarea bunei guvernări şi abilitarea
comunităţilor rurale pentru a participa activ
la soluţionarea problemelor cu care se
confruntă. Astfel, pe parcursul anului trecut,
Programul Mass media a anunţat cea de-a
treia etapă în implementarea unui proiect
multianual, lansat în 2006 în parteneriat cu
Guvernul Suediei, Programul de reţea NMP
OSF, Free Press Unlimited şi dedicat
consolidării reţelei radiodifuzorilor regionali.
Proiectul urmăreşte consolidarea cooperării
dintre radiodifuzorii regionali din R.Moldova,
inclusiv Transnistria, implementarea unui
program complex de instruire, consolidarea
jurnalismului civic / cetăţenesc, susţinerea
asociaţiei profesionale a radiodifuzorilor regionali.
În centrul atenţiei s-a aflat diversificarea conţinutului programelor oferite audienţei şi abordarea complexă
şi competentă a subiectelor cu caracter public şi comunitar; consolidarea unei unităţi de producere
centrală, care coordonează şi unifică eforturile staţiilor regionale pentru lansarea unor produse
audiovizuale comune; consolidarea instituţională a Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali.
Sprijinul oferit de Guvernul Suediei prin intermediul programului mass-media al FSM a făcut posibilă
lărgirea reţelei prin atragerea noilor participanţi în proiect şi integrarea acestora în procesul schimbului de
programe, îmbunătăţirea capacităţilor de producere a programelor de calitate pe teme de interes public şi
comunitar. Pentru a asigura o calitate tehnologică corespunzătoare, programul a investit în modernizarea
echipamentelor şi în organizarea platourilor de filmare potrivite pentru a desfăşura dezbateri televizate şi
poduri televizate, care au legat studiourile regionale între ele şi
le-au conectat la studioul central.
Datorită acestui spectru larg de eforturi, astăzi avem un sector
audiovizual regional consolidat, care include instituţii
audiovizuale din toată ţara, inclusiv din Transnistria şi Găgăuzia,
şi care se sprijină pe avantajele cooperării, a schimbului de
experienţă şi de programe, şi a solidarităţii de breaslă în
depăşirea dificultăţilor. Reţeaua radiodifuzorilor regionali a atins
standarde înalte în producerea de ştiri şi emisiuni de dezbateri şi
a făcut paşi serioşi pe calea asigurării viabilităţii şi a
perspectivelor în contextul apropiatei digitalizări TV.
Beneficiarul final al acestor eforturi este cetăţeanul de rând. Capacitatea sporită a reţelei regionale de a
oferi conţinut de programe divers şi relevant, înseamnă încetăţenirea în societate a valorilor democratice,
accesul publicului comunitar la informaţie de interes local, regional şi naţional şi un spaţiu mai larg de
dialog public şi social.
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Prioritatea 4: CONSOLIDAREA ÎNCREDERII DINTRE CETĂŢENII DE PE CELE DOUĂ MALURI ALE
NISTRULUI PRIN COOPERAREA INSTITUŢIILOR DE PRESĂ INDEPENDENTĂ
Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului află informaţii sigure despre cele două regiuni
Unul din succesele notorii ale programului de consolidare a mass-media locale a fost stabilirea unui
parteneriat de durată, bazat pe solidaritatea de breaslă cu instituţiile de presă din Transnistria. Parteneri
din Transnistria, în cadrul acestui proiect, au fost “Dnestr TV” din Bender şi “Lik TV” din Rîbniţa, care Au
şi devenit membri ai reţelei radiodifuzorilor regionali şi, ulterior, ai Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali.
Este pentru prima dată când o cooperare stabilă şi eficientă este organizată cu participarea jurnaliştilor de
pe cele două maluri ale Nistrului. Astfel, proiectul asigură o comunicare şi colaborare continuă, de zi cu
zi, pentru a crea un produs informaţional de interes comun pentru cetăţenii din întreaga ţară. În diferite
etape ale proiectului, partenerii din Transnistria au fost implicaţi activ în implementarea programului de
instruire, implementarea jurnalismului civic / cetăţenesc, consolidarea Asociaţiei profesionale a
radiodifuzorilor regionali. Prin susţinerea oferită în 2012 partenerilor din Transnistria, aceştia au creat
studiouri de producere TV şi televiziune de Internet pentru a face posibilă implementarea televiziunii online.
Să lăsăm însă cifrele să vorbească. Astfel, 68 de subiecte televizate, produse de cele două staţii TV au
fost incluse în perioada august-decembrie 2012 în jurnalele de ştiri integrate ale reţelei radiodifuzorilor
regionali. Adică, fiecare al zecelea subiect din jurnalele de ştiri a fost preluat de la colegii din Transnistria.
Totodată, staţiile din Transnistria au preluat în aceeaşi perioadă 46 subiecte produse de staţiile TV
regionale.
Creşterea vizibilă a numărului de ştiri/subiecte produse de partenerii din Transnistria şi a vizitatorilor siteurilor TV respective este un indicator excelent al rezultatelor proiectului. Astfel, în decembrie 2012, ştirile
şi subiectele produse de „Dnestr TV” au înregistrat pe site-ul companiei circa 1000 vizualizări, iar pe
YouTube – circa 40 de mii.
Activităţile celei de-a treia etape a proiectului de consolidare a reţelei radiodifuzorilor regionali, lansată cu
sprijinul Guvernului Suediei şi Free Press Unlimited, se vor axa pe cooperarea dintre staţiile membre ale
reţelei şi pe profesionalizarea jurnaliştilor în abordarea problemelor cotidiene din viaţa cetăţenilor de pe
cele două maluri ale Nistrului, dar şi a subiectelor legate de conflictul transnistrean propriu-zis.

34

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
Viziune: Sporirea transparenţei, responsabilităţii, eficienţei şi eficacităţii guvernului în conformitate cu
standardele europene atât la nivel central, cât şi la cel local.
Context: Pentru promovarea transparenţei şi responsabilizării guvernării, în anul 2012, Programul Buna
Guvernare s-a axat pe susţinerea societăţii civile în monitorizarea acţiunilor şi reformelor Guvernului în
domenii-cheie şi aducerea în discuţie publică a subiectelor de importanţă socială sporită prin lansarea
unor cercetări independente. Iniţiativele şi activităţile desfăşurate au abordat domenii precum finanţele
publice, combaterea corupţiei şi asigurarea integrităţii, agenda de integrare europeană. Una dintre cele
mai mari provocări ale Programului rămâne a fi asigurarea unei deschideri mai mari a guvernanţilor faţă
de poziţia societăţii civile pe marginea reformelor şi acţiunilor guvernului, prin sporirea şi consolidarea
eforturilor de advocacy.
În vederea promovării transparenţei bugetare şi controlului public, în cadrul unui proiect implementat de
Centrul Analitic Expert-Grup, a fost efectuată în premieră pentru Moldova evaluarea comprehensivă a
transparenţei bugetare în baza unei metodologii recunoscute pe plan internaţional (Open Budget Index).
Evaluările experţilor au descris mecanismele de control şi bunele practici prin care societatea civilă şi
mass-media ar putea să îmbunătăţească controlul public asupra gestionării banilor publici şi a fost pusă
baza unui proces organizat de discuţii asupra Politicii Bugetar Fiscale şi a Bugetului. Totodată, în atenţia
publicului au fost aduse problemele majore care împiedică desfăşurarea unui proces bugetar transparent
şi eficient, printre care implementarea inadecvată a recomandărilor Curţii de Conturi şi perpetuarea
neregulilor constatate în gestionarea fondurilor publice. Astfel, a fost pus fundamentul unui cadru de
responsabilizare a autorităţilor în domeniul bugetar, dar şi de abilitare a reprezentanţilor şi organizaţiilor
societăţii civile pentru a se implica activ în procesul decizional cu privire la politica bugetară.
Programul a continuat să sprijine monitorizarea periodică a relaţiilor UE – Moldova în cadrul Parteneriatului
Estic, prin intermediul unui grant acordat ONG-urilor ADEPT şi Expert-Grup, informând publicul intern şi
extern asupra principalelor progrese şi restanţe în implementarea agendei de integrare europeană, stimulând
discuţii publice asupra acestui subiect.
În 2012, PBG s-a implicat intens şi în domeniul prevenirii corupţiei. În acest sens, a fost susţinută
monitorizarea de către două organizaţii specializate, Transparency International - Moldova şi CAPC, a
implementării politicilor anti-corupţie în 20 de instituţii ale administraţiei publice centrale. Rapoartele
prezentate au scos la iveală caracterul selectiv şi formalismul în implementarea acestor politici, cauzate în
mare parte de lipsa unei reacţii a guvernanţilor în ceea ce priveşte eforturile depuse de autorităţi în prevenirea
corupţiei, dar şi lipsa unei răspunderi, susţinute
de sancţiuni efective pentru neimplementarea
politicilor anticorupţie. În acelaşi timp, în urma
publicării rapoartelor de monitorizare, unele dintre
instituţiile vizate au raportat anumite măsuri
întreprinse drept răspuns la constatările şi
recomandările experţilor. Pe parcursul anului,
Programul a susţinut şi o serie de investigaţii jurnalistice realizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice,
privind integritatea magistraţilor. Articolele din presă au avut rezonanţă în societate, impunând organele şi
autorităţile relevante să ia atitudine faţă de cazurile vizate, reiterând şi necesitatea schimbărilor de sistem. În
cadrul aceluiaşi proiect, a fost lansată "harta anti-corupţie", o platformă online pe care cetăţenii pot raporta
cazuri de corupţie pentru a încuraja combaterea acestui flagel (http://anticoruptie.md/).
Pentru a stimula utilizarea tehnologiilor informaţionale în iniţiativele OSC, în 2012 a fost lansată a doua ediţie
a concursului de granturi de promovare a transparenţei şi responsabilizării prin instrumentele IT, desfăşurat în
parteneriat cu Programul Informaţional al OSF. În rezultatul concursului, care a inclus o componentă de
mentoring pentru participanţii preselectaţi, au fost finanţate două proiecte: unul va facilita înţelegerea de către
cetăţeni a bugetului public, printr-o prezentare clară şi uşor accesibilă a cheltuielilor publice
(http://www.budgetstories.md/); altul îşi propune să disciplineze participanţii în traficul rutier, dar şi să
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responsabilizeze autorităţile pentru a investiga încălcările raportate de cetăţeni prin intermediul unor aplicaţii
electronice.
Pentru a pune în discuţie publică subiectele de importanţă socială sporită, dar şi a creşte capacitatea
guvernului de a răspunde provocărilor curente ale Moldovei prin formularea politicilor coerente şi realiste,
PBG a susţinut o serie de studii independente de politici. Printre subiectele abordate se numără
implementarea procesului Bologna, situaţia conflictelor de interese şi a regimului de incompatibilităţi în
serviciul public la nivel local, soluţionarea conflictului transnistrean, transparenţa şi eficienţa reglementărilor
pe piaţa farmaceutică, desfăşurarea examenelor de BAC şi fenomenul plăţilor neformale în învăţământul
preuniversitar.
De asemenea, în 2012, Programul a contribuit la educarea unor profesionişti calificaţi, sporind calitatea
studiilor europene în universităţile din Moldova. Pe parcursul anului,15 profesori universitari au beneficiat de
burse pentru vizite individuale în universităţile din România şi o instruire privind dezvoltarea curriculumului
centrat pe competenţe. În cei doi ani de implementare a proiectului, Programul a contribuit la crearea unei
comunităţi de cca 40 de profesori universitari ce predau cursuri în domeniul studiilor europene.
Prioritatea 1: TRANSPARENŢĂ ŞI RESPONSABILIZARE
Procesul bugetar are nevoie de controlul public
Deseori ne întrebăm unde se duc impozitele achitate în vistieria statului, de ce nu cresc salariile şi
pensiile conform aşteptărilor, cine decide care sunt priorităţile bugetare pe termen scurt şi mediu, şi de ce
agricultura este subfinanţată faţă de menţinerea ordinii publice, sau invers. Caracterizat ca fiind unul
complex şi de cele mai multe ori tehnic, procesul bugetar nu este cunoscut şi înţeles de către majoritatea
dintre noi. O guvernare responsabilă este însă asigurată, în primul rând, de o gestionare corectă şi
transparentă a banilor publici. Anume bugetul public este instrumentul principal al guvernului prin care
sunt reflectate şi implementate priorităţile societăţii, iar o implementare corectă sau defectuoasă a
bugetului public influenţează în mod direct viaţa fiecărui cetăţean.
În acest sens, Programul în parteneriat cu Centrul Analitic Expert-Grup a lansat în 2011 şi a continuat să
susţină în 2012 proiectul ”Procesul Bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi
promovarea controlului public”, care a urmărit facilitarea unei comunicări continue dintre instituţiile
guvernamentale implicate în procesul bugetar şi societate, precum şi sporirea transparenţei procesului
bugetar şi intensificarea controlului public asupra bugetului.
Astfel, în premieră pentru Moldova, a fost creat un cadru de monitorizare a transparenţei procesului
bugetar la toate etapele în baza unei metodologii recunoscute internaţional (Open Budget Index (OBI).
Primul raport de evaluare a constatat faptul că, deşi Moldova ocupă o poziţie relativ bună, acumulând un
punctaj corespunzător regiunii din care face parte (60 din 100 posibile), există probleme ce ţin de
elaborarea şi aprobarea rapoartelor de executare a bugetului, argumentarea insuficientă în procesul de
elaborare a bugetului şi deficienţele de comunicare între diferite autorităţi ale statului, dar şi cu publicul
larg în procesul bugetar.
În urma analizei rapoartelor Curţii de Conturi
efectuate în cadrul aceluiaşi proiect, s-a
constatat existenţa lacunelor grave la
capitolul corectitudinii gestionării fondurilor
publice. Experţii au stabilit că recomandările
Curţii sunt respectate doar în 40% din
cazuri, iar implicarea Guvernului şi
Parlamentului în acest proces este extrem
de joasă, fapt ce duce la perpetuarea
neregulilor depistate. Totuşi, semnalele
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primite de la parlamentari arată că unele recomandări ale experţilor au fost auzite şi deja se discută în
privinţa măsurilor necesare de a instituţionaliza un control parlamentar mai riguros asupra constatărilor
rapoartelor Curţii de Conturi.
Proiectul a reuşit să pună baza unui cadru de responsabilizare a autorităţilor în domeniul bugetar, dar şi
să îndemne reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile să se implice activ în procesul decizional asupra
bugetului anual. În urma mai multor evenimente şi consultări publice organizate pe marginea principalelor
documente bugetare, unele propuneri ale sectorului asociativ au fost incluse în documentele finale. În
rezultat, s-a îmbunătăţit contextul general în care este implementat proiectul , existând o deschidere mult
mai mare din partea Guvernului, Ministerului Finanţelor şi Curţii de Conturi de a comunica cu societatea
civilă şi publicul larg. În acelaşi timp, asigurarea şi menţinerea unui dialog efectiv cu autorităţile implicate
în procesul bugetar rămâne a fi o provocare continuă. În pofida eforturilor depuse şi deschiderii declarate
de autorităţi, contextul de aprobare a legii bugetului pentru anul 2013 a lăsat foarte puţin timp pentru
implicarea sectorului asociativ. Acest lucru demonstrează necesitatea continuării acţiunilor lansate şi
consolidării premizelor pozitive atestate în primii ani de implementare a proiectului.
Prioritatea 2: O GUVERNARE EFECTIVĂ ŞI EFICIENTĂ
Profesorii din universităţi şi-au aprofundat experienţa de predare în domeniul studiilor europene
În ultimii ani, universităţile din R. Moldova au început să ofere o gamă largă de cursuri şi module specializate
în domeniul studiilor europene. Însă aceste cursuri sunt relativ noi, nu au un suport metodologic dezvoltat, iar
cadrele didactice care predau aceste cursuri au puţină experienţă în domeniu. În acest context, a apărut
necesitatea unui transfer de cunoaştere şi experienţă în vederea sporirii calităţii predării cursurilor vizate.
În perioada 2011-2012, PBG a implementat cu succes un program de burse academice administrat în
Moldova şi România, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea predării studiilor europene în universităţi. Drept
continuare a acestui program, pe parcursul lui 2012, 15 profesori universitari din 8 universităţi din Republica
Moldova au beneficiat de vizite individuale la centrele universitare din Bucureşti, Iaşi şi Oradea, dar şi
instruire în domeniul curriculumului centrat pe competenţe. În cadrul vizitelor, ei au fost asistaţi de un profesor
tutore.
Marina Popa, lector superior în cadrul ASEM, alături de alţi profesori universitari din ţara noastră, a avut
oportunitatea să-şi aprofundeze experienţa de predare în domeniul studiilor europene, prin intermediul
explorării individuale a unei instituţii de învăţământ superior din România. În urma vizitei, dna Popa a
descris experienţa drept una “frumoasă, constructivă, eficientă în sens academic, cu rezultate înalte
având drept scop îmbogăţirea experienţei noastre privind studiile europene”.
Programul a facilitat crearea relaţiilor profesionale, care vor permite un schimb de informaţii mai rapid şi
eficient întru îmbunătăţirea practicilor universitare utilizate în diverse instituţii de învăţământ superior din R.
Moldova. În cei doi ani de implementare a proiectului, s-a creat o comunitate de profesori universitari ce
predau cursuri în domeniul studiilor europene. Cei aproape 40 de profesori şi manageri din 12 universităţi din
Moldova şi-au consolidat abilităţile de predare a studiilor europene, folosind metode inovatoare centrate pe
competenţele studenţilor.
Viorica Ţîcu, lector superior, ULIM (ediţia 2011)
„Sunt extrem de onorată că fac parte din grupul de profesori universitari care beneficiază de aceste
instruiri în domeniul studiilor europene. Aduc sincere mulţumiri Fundaţiei Soros-Moldova pentru
oportunităţile de sprijin şi finanţare.”
Mihai Hachi, conf. univ., ASEM (ediţia 2011)
„Bineînţeles că apreciez efortul Fundaţiei Soros-Moldova de a utiliza diferite căi şi metode în scopul
pregătirii profesionale ale profesorilor din R. Moldova, iar dialogul cu colegii români este mai mult decât
binevenit. Am rămas plăcut surprins de nivelul foarte înalt de pregătire a profesorilor români şi
deschiderea pe care o au faţă de noi. Îmi doresc personal o colaborare mai strânsă cu aceştia, prin
participări la activităţi comune.”
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Studii şi analize lansate în 2012
Studiul Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna:
2005-2011, prezentat pe 24 februarie, a constatat că trecerea la o nouă structură în învăţământul
superior încă nu a dat randamentul necesar, iar majoritatea obiectivelor şi valorilor procesului Bologna nu
au obţinut o largă răspândire în sistemul de învăţământ superior din R. Moldova. Studiul a adus în
discuţie publică problemele importante din învăţământul superior, inclusiv lipsa unei agenţii autonome de
acreditare şi evaluare a universităţilor; o finanţare arbitrară, fără a se lua în calcul necesităţile reale ale
universităţilor; o autonomie universitară deficitară; persistenţa mai multor neclarităţi privind şcolile
doctorale, în alegerea disciplinelor opţionale şi a funcţionării de facto a sistemului de credite. Concluziile
şi recomandările studiului au folosit drept argument pentru susţinerea opţiunii autonomiei universitare
lărgite propuse în politica publică privind autonomia universitară iniţiată de Ministerul Educaţiei în iulie
2011.
Studiul Conflictul de interese şi regimul de incompatibilităţi în instituţiile administraţiei publice
locale din RM, elaborat de experţii IDIS ”Viitorul”, a fost lansat în contextul reformei de descentralizare
iniţiate de Guvernul RM. Analiza a abordat problema eticii şi a conflictului de interese, formulată şi în
cadrul procesului de consultări pe marginea Strategiei Naţionale de Descentralizare cu reprezentanţii
societăţii civile. În rezultatul prezentării studiului, pe lângă Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi
imunităţi a fost creat un grup de lucru în care a fost invitat şi unul dintre autorii studiului. Către finele
anului 2012, au fost lichidate mai multe cazuri de incompatibilitate a funcţiilor ocupate de aleşii locali
reflectate în studiu, în special cazuri de deţinere concomitentă a funcţiilor în oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat şi a funcţiei de ales local. Astfel, abordarea acestei probleme prin lansarea unui
studiu independent a contribuit la intensificarea eforturilor în vederea abordării obiectivului ”Democraţie,
etică, drepturile omului şi egalitate de gen” a Strategiei Naţionale de Descentralizare, a adus problema în
spaţiul public, sensibilizând şi factorii de decizie relevanţi.
Soluţionarea conflictului din Transnistria nu trebuie înţeleasă ca un eveniment
singular: o zi când Chişinăul şi Tiraspolul semnează un document care pune
capăt conflictului. Un acord rapid şi nepotrivit ar putea fi chiar dăunător dacă el
va întrerupe mersul reformelor în Republica Moldova şi procesul său de
integrare europeană. În schimb, UE ar trebui să se concentreze pe elaborarea
unei soluţii de jos în sus, prin politici care să promoveze reintegrarea de facto a
Republicii Moldova în diverse sfere socio-politice. Această teză e fost emisă în
cadrul analizei Transnistria: o soluţie treptată. Autorii analizei, Nicu
Popescu, expert în cadrul ECFR şi Leonid Litra, expert la „IDIS Viitorul”, au
prezentat o serie de recomandări şi soluţii privind abordarea conflictului
transnistrean, reflectând viziunea autorităţilor de la Chişinău, dar şi a celor de
la Tiraspol, precum și poziţiile actorilor externi – Federaţia Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană, SUA şi
OSCE. Datorită acestei abordări, studiul a prezentat o analiză pragmatică şi obiectivă a situaţiei şi a trezit
dezbateri asupra modelului de reglementare a conflictului propus de autori. Experţii consideră că
atractivitatea Republicii Moldova ar trebui să fie cât mai vizibilă şi evidentă pentru locuitorii regiunii
transnistrene, astfel încât să schimbe "echilibrul de atractivitate" pe teren. Pentru a realiza acest lucru,
Moldova ar trebui să acorde prioritate dezvoltării în oraşele şi satele din apropierea frontierei
administrative cu Transnistria. În mod practic, autorităţile de pe malul drept al Nistrului ar trebui să
investească în dezvoltarea şi crearea de locuri de muncă în oraşe şi în jurul lor, spre exemplu la Rezina
sau Varniţa, o suburbie a oraşului Bender / Tighina controlată de Transnistria.
Ponderea cea mai mare în structura preţului de comercializare cu amănuntul a medicamentelor pe piaţa
R. Moldova este deţinută de preţul cu ridicata a medicamentelor, care se poate majora chiar şi de patru
ori faţă de nivelul aprobat de autorităţi. Este una dintre constatările făcute în cadrul studiului Analiza
transparenţei şi eficienţei reglementărilor pe piaţa farmaceutică, elaborat de către experţii Institutului
Economiei de Piaţă. Studiul a ridicat o serie de probleme importante care afectează accesibilitatea
medicamentelor pentru populaţie, precum distorsiunile pe piaţa farmaceutică, create de reglementarea
excesivă şi lipsa mecanismelor funcţionale de piaţă; tendinţele pronunţate de monopolizare a pieţei,
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înţelegeri de cartel; lipsa unei reţele dezvoltate a
farmaciilor de stat, precum şi insuficienţa farmaciilor in
mediul rural; lipsa stimulentelor pentru dezvoltarea
producătorilor locali; mecanismul ineficient de control
asupra formării preţurilor la medicamente, care permite
ridicarea nejustificată a preţurilor la medicamentele de
import, inclusiv prin intermediul unui lanţ de
intermediari.
Deşi reprezentanţii autorităţilor responsabile din
domeniul vizat (AMED, MS) au venit cu comentarii
negative, criticând dur calitatea analizei , aceştia nu au
oferit argumente plauzibile privind existenţa în studiu a
unor date sau informaţii incomplete. Evenimentul,
calificat de către jurnalişti drept ”studiu lansat cu
scandal”, a pus mai multe semne de întrebare privind
eficienţa şi corectitudinea reglementărilor pe piaţa
farmaceutică. Astfel, proiectul a contribuit la
consolidarea rolului de ”câine de pază” al societăţii
civile şi a reiterat necesitatea implementării acţiunilor
transparente de către guvernul, în mod special în
domeniile de interes public.
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PROGRAMUL DE DREPT
Viziune: Programul promovează reforme juridice încurajate de necesitatea protecţiei drepturilor omului, a
responsabilizării judiciare, incluziunii sociale şi bunei guvernări.
Context: Câteva evenimente majore au avut loc în ţară în perioada de timp supusă raportării. În februarie
2012, Parlamentul a acceptat numele noului candidat la funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de
Justiţie. În martie 2012, după aproape trei ani de criză politică, Parlamentul a ales şi preşedintele ţării. Tot
anul trecut a fost ales şi Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Deşi există o întreagă strategie
pentru sectorul justiţiei ce urmează a fi implementată, guvernului îi lipsesc deocamdată capacităţile
tehnice necesare pentru implementare şi, prin urmare, când e vorba de activităţi specifice, se bazează
integral pe suportul donatorilor.
Pe parcursul anului 2012, programul a continuat să-şi promoveze cele trei priorităţi strategice conform
strategiei de program pentru anii 2011-2012: îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru persoanele
defavorizate; promovarea echităţii şi a responsabilităţii sistemului de justiţie penală; sporirea respectului
pentru drepturile civile în Moldova.
În vederea implementării primei sale priorităţi strategice, programul a contribuit la crearea aparatului
administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Bugetul
sistemului de asistenţă juridică garantată de stat a fost şi el unificat datorită efortului constant de
advocacy al programului. Mai mult, oficiile teritoriale ale CNAJGS au fost instruite să implementeze
efectiv în practică politicile din domeniul asistenţei juridice. În 23 de comunităţi rurale, unde funcţionează
reţeaua de parajurişti susţinută de program, au fost înregistrate evoluţii în ceea ce priveşte accesul la
justiţie şi identificarea soluţiilor potrivite pentru problemele juridice ale persoanelor marginalizate. Cea mai
importantă realizare a proiectului de creare a reţelei de parajurişti comunitari în perioada supusă
raportării, constă în disponibilitatea CNAJGS de a prelua povara remunerării parajuriştlor. Acesta va
contribui la remunerarea parajuriştilor cu fonduri alocate de către guvern pentru asistenţa juridică primară.
În cadrul celei de-a doua priorităţi strategice, programul a acţionat în vederea sporirii capacităţilor
societăţii civile de a monitoriza respectarea drepturilor omului la etapa pre-judiciară a procesului penal, în
special în procesul de aplicare a arestului de către judecătorii de instrucţie. În acest sens, a fost sprijinită
crearea unor echipe mobile formate din activişti în domeniul drepturilor omului, jurnalişti şi avocaţi care
monitorizează continuu şi expun public erorile judiciare, încurajând presiunile publice asupra sistemului
judiciar, pentru a-l determina să răspundă pozitiv necesităţii de schimbare. Programul a mai elaborat
instrumente noi pentru judecătorii de instrucţie, care să-i ajute să-şi motiveze corect deciziile. Acesta a
lucrat îndeaproape cu diverşi parteneri interni şi externi, printre care Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior
al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie şi Comisia Internaţională a Juriştilor. În cooperare cu aceasta
din urmă, a fost efectuată o evaluare comprehensivă a factorilor care împiedică funcţionarea efectivă a
sistemului judiciar.
În privinţa celei de a treia priorităţi, programul a promovat rolul societăţii civile în menţinerea legăturilor cu
organizaţiile internaţionale pentru protecţia drepturilor omului prin prezentarea rapoartelor analitice
calitative pe situaţia drepturilor omului în ţară. Programul a conectat Grupul de Resurse pentru Drepturile
Omului la reţeaua de parajurişti comunitari pentru a răspunde adecvat cazurilor de încălcare a drepturilor
omului la nivel comunitar şi a le trimite spre soluţionare către mecanismele naţionale de protecţie. Dreptul
de acces la informaţia cu caracter public a fost abordat prin acordarea granturilor orientate către
transparenţa procesului decizional în utilizarea fondurilor de rezervă ale guvernului şi eşecul sistematic în
implementarea hotărârilor Curţii de Conturi.
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Prioritatea 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA JUSTIŢIE PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE
Asistenţa juridică garantată de stat – un drept al fiecărui cetăţean
Unul din cinci moldoveni s-a confruntat cu cel puţin o problemă civilă sau administrativă gravă şi greu de
rezolvat în justiţie, în ultimii trei ani şi jumătate. Printre cele mai frecvente categorii de probleme de natură
juridică sunt conflictele cu vecinii, situaţiile legate de relaţiile de familie, dar şi cele ce ţin de drepturile
consumatorului. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului „Probleme cu caracter juridic ale
populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”, susţinut de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.
Studiul relevă că în momentul când are nevoie de asistenţă juridică, majoritatea populaţiei preferă să
ceară sfaturi de la prieteni, rude sau colegi. Asistenţa juridică garantată de stat este însă asigurată de
Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, intrată în vigoare la 1 iulie 2008.
Având accesul la justiţie drept prioritate constantă, Programul de Drept şi-a început intervenţiile în acest
domeniu când conceptul de management al asistenţei juridice lipsea cu desăvârşire, iar criteriile de
admisibilitate şi eligibilitate pentru cazuri şi clienţi lipseau şi ele. Nu exista cadru legal şi niciun buget
separat. Prin urmare, programul a iniţiat o campanie extinsă de advocacy, oferind asistenţă tehnică
guvernului pentru elaborarea şi promovarea cadrului normativ care să reglementeze asistenţa juridică
garantată de stat. Eforturile de advocacy au culminat în 2012 cu un şir de rezultate evidente. După cum
se estimează, reformele în domeniul asistenţei juridice garantate de stat au fost realizate în proporţie de
75%, iar Fundaţia Soros-Moldova continuă parteneriatul cu Guvernul în sensul finalizării cu succes a
acestora.
În anul 2012, CNAJGS a fost echipat cu un aparat administrativ funcţional. Astfel, a apărut o autoritate
publică care să organizeze, să finanţeze şi să exercite controlul asupra asistenţei juridice oferită din surse
publice. Acest fapt va duce inevitabil la o creştere a capacităţii de monitorizare a calităţii asistenţei
juridice, precum şi la o planificare strategică şi elaborare de politici pe domeniu mai eficiente. Mai mult,
aceste evoluţii vor consolida independenţa CNAJGS în procesul de luare a deciziilor, ducând spre o
funcţionare eficientă a întregului sistem.
Noile modificări aduse la Legea privind Asistenţa juridică garantată de stat prevăd o creştere a numărului
categoriilor de persoane eligibile pentru asistenţă juridică, indiferent
de venitul pe care-l au. Lărgirea criteriilor de eligibilitate va contribui la
un acces mai mare la justiţie a grupurilor vulnerabile care vor avea
acum posibilitatea să identifice rapid soluţii pentru problemele lor cu
caracter juridic. Guvernul pare a fi decis să facă faţă şi cerinţelor
financiare crescânde în domeniul asistenţei juridice prin alocarea
resurselor bugetare adiţionale. Astfel, în perioada 2007-2012, bugetul
pentru asistenţa juridică garantată de stat a crescut mai bine de cinci
ori. Bugetul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat pentru
anul 2012 a constituit 22,8 milioane lei, ceea ce indică asupra faptului că accesul la justiţie în cauze
penale, civile, contravenţionale şi administrative este o preocupare majoră a statului. La fel se întâmplă şi
cu numărul de beneficiari ai asistenţei juridice care, comparativ cu anul 2006, a crescut de patru ori.
Datorită eforturilor de advocacy ale programului, asistenţa juridică a intrat şi în atenţia altor donatori
prezenţi în ţară. Astfel, asistenţa juridică a reprezentat o parte din Programul Comun al Consiliului
Europei şi al Uniunii Europene în domeniul justiţiei, în timp ce Guvernul Suediei sprijină dezvoltarea
asistenţei juridice primare prin reţeaua de parajurişti comunitari. Asistenţa juridică garantată de stat se
bucură de atenţia deplină a guvernului, acesta rezervându-i un loc aparte în cadrul pilonului III din
Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, unde Fundaţia Soros-Moldova este
văzută ca un partener de încredere cu sprijinul căruia reformele din acest domeniu pot fi duse la bun
sfârşit.
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Realizări-cheie în 2012
 A fost creat aparatul administrativ pentru CNAJGS şi pentru oficiile sale teritoriale;
 Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au ajuns la un acord comun
pentru elaborarea unui cadru normativ coerent şi integrat care să reglementeze asistenţa juridică
primară oferită de parajurişti;
 Necesitatea promovării abilitării juridice prin intermediul serviciilor parajuriştilor a fost recunoscută
şi de câteva documente de politici guvernamentale, cum ar fi: Planul de Acţiuni al Guvernului
pentru anii 2011-2014, Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei (SRSJ) şi Planul de Acţiuni
pentru implementarea SRSJ.
Prioritatea 2: ECHITATEA ŞI RESPONSABILITATEA SISTEMULUI DE JUSTIŢIE PENALĂ
Jurnalişti, activişti pentru drepturile omului şi avocaţi – cu ochii pe activitatea judecătorilor de
instrucţie
Ţara noastră este condamnată constant la CEDO pentru încălcarea dreptului la libertatea şi securitatea
persoanei, în special datorită motivării insuficiente a deciziilor de arestare. Deşi aceste decizii afectează
direct libertatea persoanei, ele sunt adesea nişte forme fără conţinut datorită lipsei părţii motivatorii. Prin
urmare, nu pot produce efecte juridice. Se pare că semnificaţia şi importanţa motivării, chiar dacă
reprezintă esenţa oricărei hotărâri judecătoreşti, nu a fost
suficient de bine adusă la cunoştinţa judecătorilor din
Moldova. Aceasta explică şi dovedeşte faptul că
încălcarea dreptului la libertate şi siguranţă în Moldova
este un fenomen de natură sistemică şi continuă. Ţinând
cont de această situaţie, Programul a implementat un şir
de iniţiative care se concentrează pe aplicarea abuzivă a
arestului preventiv şi motivarea insuficientă a încheierilor
judecătorilor de instrucţie la aplicarea acestuia.
Astfel, a fost dezvoltată capacitatea societăţii civile de
monitorizare adecvată a respectării drepturilor omului la
etapa pre-judiciară a procesului penal, în special la luarea
deciziei de aplicare a arestului preventiv. În acest sens,
programul a sprijinit crearea a cinci echipe mobile,
formate fiecare dintr-un activist în domeniul drepturilor
omului, un jurnalist şi un avocat, care şi-au propus să
monitorizeze continuu şi să expună public erorile
judiciare, în special cele comise de către judecătorii de instrucţie. Acest lucru a fost necesar pentru
exercitarea presiunilor publice asupra judecătorilor pentru ca ei să recunoască necesitatea schimbărilor.
Echipele mobile au un scop dublu. În primul rând, ele trebuie să colecteze informaţia într-o manieră
profesională, în special relele practici, şi să monitorizeze activitatea judecătorilor de instrucţie în ceea ce
priveşte respectarea dreptului la libertate şi securitate. Un alt aspect al activităţii lor constă în diseminarea
informaţiei colectate şi expunerea publică a judecătorilor care au un comportament nedemn, în
antrenarea în diverse campanii de advocacy care să ducă la schimbări sistemice în rezultatul
conştientizării gravităţii problemei.
Din momentul creării şi până în decembrie 2012, echipele mobile au monitorizat şi expus public 20 de
cazuri de arest ilegal rezultat din acţiunile abuzive ale judecătorilor de instrucţie, ale procurorilor şi
poliţiştilor. A fost creată şi o reţea electronică de comunicare - echipe-mobile-arest@googlegroups.com,
pentru a facilita comunicarea între membrii echipelor mobile. La fel a fost creat şi un grup pe reţeaua de
socializare Facebook, pentru a stimula reflecţii şi atitudini publice asupra fenomenului arestului abuziv, iar
primul număr al buletinului de ştiri elaborat de echipele mobile a apărut şi el la sfârşitul anului trecut .
Impactul realizat de echipele mobile până în prezent este destul de vizibil. De fiecare dată când cazurile
de arest ilegal sunt aduse la cunoştinţa publicului larg, societatea îşi exprimă nemulţumirea profundă şi
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indignarea. Organizaţiile de drepturile omului, dar şi sistemul de justiţie reacţionează prompt, fapt ce se
datorează activităţii echipelor mobile.
Realizări-cheie în 2012
 Au fost create cinci echipe interdisciplinare (jurnalişti, activişti pentru drepturile omului şi avocaţi)
pentru a monitoriza constant activitatea judecătorilor de instrucţie;
 A fost încheiat un acord cadru cu Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie şi
Comisia Internaţională a Juriştilor pentru identificarea factorilor care împiedică funcţionarea
efectivă a sistemului de justiţie;
 Calitatea deciziilor emise de judecătorii de instrucţie a fost analizată în mod sistematic de către
echipa de experţi a programului;
 Au fost elaborate noi instrumente de lucru pentru judecătorii de instrucţie, care să-i ajute în
procesul decizional şi să le îmbunătăţească capacitatea de argumentare;
 O organizaţie neguvernamentală (Centul de Resurse Juridice din Moldova) monitorizează
constant activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, verificându-i transparenţa decizională şi
eficienţa în baza procedurilor sale interne şi a celor de administrare a sistemului judiciar.

Prioritatea 3: SPORIREA RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE CIVILE ÎN MOLDOVA
Obligaţiile legislative asumate de către Guvern au fost monitorizate de Grupul resursă de
drepturile omului
Conform rezultatelor cercetărilor efectuate de program, niciunul dintre grupurile pentru protecţia
drepturilor omului nu deţine resursele interne necesare pentru a putea pretinde calitatea de lider în
privinţa cercetărilor în domeniul drepturilor omului şi a campaniilor de advocacy, care să genereze
schimbări pozitive în acest domeniu. Se constată şi lipsa unei informaţii calitative în ce priveşte
problematica drepturilor omului în Republica Moldova. Pentru a face faţă acestui vid informaţional,
programul a lansat un proiect pentru
crearea şi dezvoltarea unei reţele de
cercetători în domeniul drepturilor omului –
Grupul Resursă de Drepturile Omului
(GRDO) - care să prezinte produse
analitice de substanţă în faţa instituţiilor şi
mecanismelor specializate ONU şi a celor
din cadrul UE pentru protecţia drepturilor
omului. După un început promiţător şi
implicarea activă în procesul de Revizuire
Periodică Universală (UPR) în anul 2011,
GRDO s-a concentrat asupra monitorizării
şi desfăşurării campaniilor de advocacy
pentru a influenţa implementarea de către
guvern a obligaţiilor asumate la nivel
internaţional.
Prin urmare, în anul 2012, a fost elaborat un şir de materiale cu caracter analitic, cercetări şi note
informative – toate în scop de advocacy. Acestea au fost ulterior transmise către Consiliul ONU pentru
Drepturile Omului şi mecanismul de dialog UE-RM pentru drepturile omului. În acelaşi timp, programul şia adus contribuţia substanţială la procesul de formare a cadrului normativ şi a politicilor care
reglementează nediscriminarea şi egalitatea. În rezultatul campaniilor de advocacy desfăşurate de GRDO
în raport cu diverse comitete ONU şi proceduri speciale (Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării
Rasiale, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Consiliul ONU pentru
Drepturile Omului), precum şi în raport cu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, au fost făcute un şir de
recomandări cu caracter foarte specific din partea instituţiilor sus-menţionate pentru guvernul Republicii
Moldova, scopul cărora a fost crearea unui cadru adecvat în privinţa nediscriminării. În consecinţă, în luna
44

mai 2012, Parlamentul a adoptat Legea privind Egalitatea de şanse. Mai mult, eforturile de advocacy în
faţa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului şi CESCR au îmbunătăţit substanţial Planul Naţional pentru
Drepturile Omului pentru anii 2011-2014 şi au contribuit la elaborarea unui plan de acţiuni pentru
implementarea concluziilor pe CESCR ce urmează a fi implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale. Astfel, am reuşit să condiţionăm suportul extern pentru Moldova de îmbunătăţirea
situaţiei în două domenii: respectarea drepturilor omului în sistemul de justiţie şi nediscriminarea.
Totodată, Programul depune eforturi constante pentru a conecta Grupul Resursă pentru Drepturile
Omului la o reţea de 15 parajurişti comunitari, pentru a identifica soluţii pe cazuri de încălcare a
drepturilor omului la nivel comunitar şi pentru a le re-adresa către mecanismele naţionale de protecţie. În
rezultatul unui program intens de instruire, parajuriştii au obţinut cunoştinţele necesare pentru a oferi
consultaţii profesioniste victimelor, sau potenţialelor victime ale încălcării drepturilor omului şi să
comunice cazurile lor către instituţiile de profil sau ONG-urile specializate. În anul 2012, parajuriştii au
identificat peste 130 de cazuri de violare a drepturilor omului, au documentat şi transmis spre soluţionare
aproximativ 75 din ele. Activitatea parajuriştilor a avut un impact semnificativ asupra situaţiei în domeniul
drepturilor omului în comunităţile rurale, determinând o implicare mai mare a organizaţiilor societăţii civile
în cazuri concrete, şi a responsabilizat autorităţile locale şi centrale să ia atitudini imediate pe cazurile
concrete identificate de parajurişti.
Realizări-cheie în 2012
 O reţea de activişti pentru drepturile omului (GRDO) a fost înzestrată cu abilităţi de
conceptualizare şi elaborare a rapoartelor analitice şi a documentelor de advocacy în domeniul
drepturilor omului, care să corespundă standardelor şi necesităţilor de dialog în cadrul
parteneriatului UE - Republica Moldova, sau pentru conlucrarea cu mecanismele şi procedurile
speciale ale ONU;
 Au fost abordate două domenii deosebit de problematice din perspectiva dreptului de acces la
informaţia cu caracter public: transparenţă în procesul de utilizare a fondurilor de rezervă a
guvernului şi eşecul sistematic al guvernului de a implementa deciziile şi recomandările Curţii de
Conturi.
Publicaţii lansate în 2012
Societatea şi Justiţia Penală: Ghid pentru jurnalişti şi activişti de drepturile omului pentru
monitorizarea şi raportarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară a
procesului penal a fost elaborat de către doi experţi naţionali – un profesor de drept penal şi un jurnalist
de investigaţii. Acesta este structurat după cum urmează: 1) un capitol care descrie elementele de bază a
justiţiei penale întru-un limbaj accesibil, unde accentul se pune pe etapa pre-judiciară; şi 2) un capitol
care se referă la aspectele principale ale monitorizării drepturilor omului în sistemul de justiţie penală.
Această parte a ghidului conţine sfaturi şi idei utile pentru jurnalişti şi activişti, tocmai pentru a le facilita
activitatea de monitori. Ghidul a fost diseminat pe larg în mediul jurnaliştilor şi
activiştilor, comunităţi care au avut reacţii foarte pozitive şi încurajatoare pentru
autori şi pentru program.
Apărarea penală efectivă în Europa de Est a fost elaborată în cadrul Reţelei
Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN) – o reţea internaţională pentru
schimb de informaţii şi bune practici, formată din persoane individuale şi
organizaţii care şi-au pus drept scop să promoveze asistenţa juridică şi
apărarea penală efectivă. Reţeaua a fost creată în anul 2009 cu sprijinul OSJI.
Publicaţia dată reprezintă un document cu acoperire regională, scopul căreia
este promovarea drepturilor persoanelor acuzate de săvârşirea unor infracţiuni
pe agenda legislativă a Uniunii Europene. Acest lucru se face în scopul
îmbunătăţirii standardelor de protecţie a drepturilor omului şi de implementare a
lor, dar şi pentru a oferi autorilor de politici penale şi practicienilor dovezi
despre probleme sistemice de drepturile omului în justiţia penală şi recomandări bine argumentate pentru
soluţionarea acestora în cadrul unor reforme penale comprehensive.
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DECLARAŢIE DE CHELTUIELI

Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2012
Egalitate şi participare civică
Est Est: Parteneriat fără frontiere
Programul de Drept
Buna Guvernare
Mass-media
Sănătate publică
Politici culturale
Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli
TOTAL

TOTAL 2012 cheltuieli
(in Dolari SUA)
$
$
$
$
$
$
$
$
$

652,182
306,419
702,396
572,251
360,104
3,549,525
119,334
448,947
6,711,157

%
9.72%
4.57%
10.47%
8.53%
5.37%
52.89%
1.78%
6.69%
100%

46

ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA
Senat
Sorin HADÂRCĂ, Preşedintele Senatului, lider de echipă la ECORYS/DFID „Suport pentru
implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova”; membru fondator al Clubului
IDEA
Tamara CĂRĂUŞ, Doctor în filologie, cercetătoare în filozofie
Oxana GUŢU, Expert Superior în Politici şi Planificare Strategică, DFID „Suport pentru implementarea
Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova”
Otilia BOLOGAN-VIERU, Consilier juridic naţional, Programul Antitrafic şi Gender, Misiunea OSCE în
Moldova (până în iulie 2012)
Octavian ŢÎCU, Conf. universitar, dr. în istorie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova; Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, ASM
Stela BIVOL, Director de programe, Centrul pentru Analize şi Politici în Sănătate
Sorin HANGANU, Ofiţer protecţia copilului, UNICEF Moldova (ianuarie – iulie 2012)

Juriul pentru Programul Mass-media
Radu BENEA, Editor, Radio Europa Liberă (din aprilie 2012)
Dmitrii CALAC, Redactor-şef adjunct, ziarul „Economicheskoe obozrenie "Logos-press” (din aprilie 2012)
Georgeta STEPANOV, Şefa Catedrei Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM
Dumitru LAZUR, Coordonator programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova
Juriul pentru Programul Egalitate şi Participare Civică
Olesea CRUC, Coordonator de programe, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD (din
februarie 2012)
Ana MIHAILOV, Coordonator programe, Fundaţia Friedrich Ebert (din februarie 2012)
Silvia APOSTOL, Consultant coordonator / Ofiţer de proiecte, PNUD Moldova
Andrei BRIGHIDIN, Director dezvoltare şi evaluare, Fundaţia Est-Europeană
Nicolae BEŞLIU, Manager de proiect, AO Keystone Human Services International Moldova Association
(până în iunie 2012)
Juriul pentru Programul Sănătate Publică
Gabriela IONAŞCU, Coordonator pe ţară, UNAIDS Moldova
Silviu DOMENTE, Coordonator de programe, Biroul de Coordonare al OMS în Moldova
47

Stepan GHEORGHIŢĂ, Vicedirector, Centrul Naţional de Sănătate Publică
Victor BURINSCHI, Director program TB, Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a
Proiectelor (UCIMP)
Valeriu CRUDU, Coordonator de program, Centrul de Politici şi Analiză în Sănătate
Aliona SERBULENCO, Director medical, Clinica de medicină estetică “Sancos”
Mihai CIOCANU, Director, Spitalul Internaţional Medpark

Juriul pentru Programul Buna Guvernare
Igor GROSU, Expert principal în participare, Cancelaria de Stat
Oleg HÎRBU, Manager de proiecte în domeniul finanţelor publice şi suport bugetar, Delegaţia Uniunii
Europene în Moldova
Liuba CUZNEŢOVA, Consultant planificare strategică, Banca Mondială (din octombrie 2012)
Mariana PUNTEA, Manager de program, CrossBorder Cooperation Program (aprilie – octombrie 2012)
Zina ADAM, Coordonator de proiect, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, UNDP (din
ianuarie 2012)
Sergiu GALIŢCHI, Manager de proiect, Susţinere oferită Parlamentului din R. Moldova, PNUD Moldova
Consiliul de experţi în Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere
Ghenadie IVAŞCENCO, Director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezări Umane „Habitat Moldova”
Octavian ŢÎCU, Conf. Universitar, Dr. în istorie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM;
Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, ASM
Igor CAŞU, Conferenţiar, Facultatea de Istorie, USM; cercetător la Institutul de Istorie al AŞM; Expert în
domeniul relaţiilor inter-etnice
Leonidas CRISCIUNAS, Consultant, PNUD Moldova
Roman CHIRCA, Director, Institutul Economiei de Piaţă (din mai 2012)
Anatol GREMALSCHI, Director de programe, IPP (din ianuarie 2012)
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COLABORATORII FSM
Victor URSU, Director executiv

vursu@soros.md

Varvara COLIBABA, Director-adjunct

vcolibaba@soros.md

Silvia URSU, Manager de comunicare

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, Director, Programul Est Est fără Frontiere

acoretchi@soros.md

Marina COGÎLNICEANU-SCLIFOS, Coordonator, Programul Est Est fără Frontiere

msclifos@soros.md

Elena LEŞAN, Director, Programul Egalitate şi Participare Civică

elesan@soros.md

Natalia CAMBURIAN, Asistent, Programul Egalitate şi Participare Civică

ncamburian@soros.md

Cristian CIOBANU, Coordonator de proiect, Programul Egalitate şi Participare
Civică

cciobanu@soros.md

Victoria MIRON, Director, Programele Politici Culturale şi Mass-media

vmiron@soros.md

Ion CEREVATÎI, Asistent, Programul Politici Culturale

icerevatii@soros.md

Liliana GHERMAN, Director, Programul Sănătate Publică

lgherman@soros.md

Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator, Programul Sănătate Publică

vslobozian@soros.md

Victoria CONDRAT, Coordonator, Programul Sănătate Publică

vcondrat@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

Ana GONCEAR, Asistent, Programul Sănătate Publică

agoncear@soros.md

Olga CRIVOLIUBIC, Director, Programul Buna Guvernare

ocrivoliubic@soros.md

Denis BORDIAN, Asistent, Programul Buna Guvernare

dbordian@soros.md

Victor MUNTEANU, Director, Programul de Drept

vmunteanu@soros.md

Diana MARIAN, Coordonator de proiect, Programul de Drept

dmarian@soros.md

Marcel VARMARI, Manager financiar şi de proiect, Programul de Drept

mvarmari@soros.md

Cristina GODOVANCIUC, Recepţioneră

cgodovanciuc@soros.md

Ana CHITOROAGĂ, Recepţioneră

achitoroaga@soros.md
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ADRESE UTILE
Fundaţia Soros-Moldova
str. Bulgară, nr. 32
Chişinău, MD-2001
tel.: (373 22) 270031, 270232
fax: (373 22) 270507
e-mail: foundation@soros.md
http://www.soros.md/
Centrul Educaţional „Pro Didactica”
str. Armenească, nr. 13
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 541994, 542556
fax: (373 22) 544199
e-mail: prodidactica@prodidactica.md
http://www.prodidactica.md/
Programul Educaţional „Pas cu Pas”
str. Puşkin, nr. 16
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 220112
tel./fax: (373 22) 220113
www.pascupas.md
Institutul de Politici Publice
str. Puşkin, nr.16/1
Chişinău, MD-2001
tel.: (373 22) 276786, 276785
fax: (373 22) 276786
e-mail: ipp@ipp.md
http://www.ipp.md/
Centrul de Informaţii Universitare
str. Puşkin, nr. 16
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 221172
fax: (373 22) 221167
e-mail: eac@eac.md
http://www.eac.md
Centrul Internaţional de Limbi Moderne
str. Petru Rareş, nr. 43
Chişinău, MD-2005
tel.: (373 22) 292988, 292815, 292865
fax: (373 22) 292811
e-mail: iltcmoldova@gmail.com
http://www.iltc.md/
Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare
str. Puşkin, nr. 16A
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 212769
tel./fax: (373 22) 228365
e-mail: info@debate.moldnet.md
http://www.debate.md
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Centrul pentru Jurnalism Independent
str. Şciusev, nr. 53
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 213652, 227539
fax: (373 22) 226681
e-mail: dbase@ijc.md
http://ijc.md/
SRL MicroInvest
Bd. Renasterii Nationale, 12
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 250025
fax: (373 22) 229902
e-mail: microinvest@microinvest.md
http://www.microinvest.md
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
str. Armenească, nr. 13
Chişinău, MD-2012
tel./fax: (373 22) 241393
tel: (373 22) 237089, 207158, 207157
e-mail: cpd@progen.md
http://www.progen.md
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”
str. V. Alecsandri, 13, et. 2., of. 19
Chişinău, MD-2009
tel.: (373 22) 281394
fax: (373 22) 725976
e-mail: accesinfo1@yahoo.com
http://www.acces-info.org.md
Centrul pentru Artă Contemporană
str. Bănulescu-Bodoni, nr. 5, ap.2
Chişinău, MD-2043
tel./fax: (373 22) 237272
e-mail: ksak.info@mail.md
http://www.art.md/
Centrul CONTACT-Chişinău
str. Bucureşti, nr. 83
Chişinău, MD-2012
tel.: (373 22) 233946, 233947
fax: (373 22) 233948
e-mail: centrulcontact@gmail.com; echipa@contact.md
http://www.contact.md/
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Centrul CONTACT-Bălţi
Str. Ştefan cel Mare, nr. 5, ap. 83
Bălţi
tel./fax: (373 231) 43529
e-mail: contactw@mail.ru, vghitu@yahoo.com
www.contact-balti.org
Centrul CONTACT-Cahul
str. Frunze, nr. 57, ap. 11
Cahul
Tel/Fax: (373 299) 27788; 27781
e-mail: contact_cahul@yahoo.com
Centrul CONTACT-Soroca
str. Viilor, nr. 17, ap. 40
Soroca
tel./fax: (373 230) 26023
e-mail: soroca@alegerilibere.md
www.contact-soroca.org
Centrul CONTACT-Comrat
str. Komsomolskaia, nr. 12, ap. 2
Comrat
Tel./Fax: (373 238) 23516; 27604
e-mail: contact.comrat@gmail.com
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ANEXĂ
Proiecte susţinute pe parcursul anului 2012
Programul Sănătate Publică
Nr

Titlu proiect

Mecanism de implementare

Suma

Iniţiative în domeniul sănătăţii mintale
1
2

3

4

Comunitate incluzivă - Moldova, anul II
Integrarea serviciilor de intervenţie timpurie
în cadrul serviciilor medico-sociale existente
în Republica Moldova, anul II
Participarea la întrunirea "Community for All
Partnership", 18-21 iunie 2012, Istanbul,
Turcia
Participarea la conferinţa "From the birth to
three years of age - Possibilities in the Field
of Early Childhood Intervention", 29-31
octombrie 2012, Budapesta, Ungaria

Keystone Human Services
International Moldova Association

816 798 dolari SUA

Centrul de Intervenţie Precoce
“Voinicel”

69 867 dolari SUA

Ivan PUIU
Ludmila MALCOCI

689 dolari SUA

Ivan PUIU

1560 dolari SUA
Subtotal cheltuieli

888 914 dolari SUA

Iniţiative în îngrijiri paliative
5

Promovarea Protocoalelor Clinice Naţionale
şi legislaţiei în domeniul îngrijirilor paliative
în rândul medicilor de familie

Asociaţia Naţională de Tratament
Paliativ

18 000 dolari SUA

6

Ziua Mondială Hospice 2012 în raionul
Taraclia

AO ''Angelus Taraclia''

2000 dolari SUA

7

Living to the end – Palliative care for an
ageing population

Fundaţia Filantropică MedicoSocială „Angelus Moldova”

3620 dolari SUA

8

Dezvoltarea îngrijirilor hospice

Fundaţia Filantropică MedicoSocială „Angelus Moldova”

31 511 dolari SUA

9

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative

AO ''Angelus Taraclia''

10 650 dolari SUA

10

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în
Hospice Zubreşti

AO ''Prosperare - Zubreşti''

21 928 dolari SUA

Implementarea serviciilor de îngrijiri paliative
în raionul Ocniţa
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în
raionul Cimişlia

AO ''Angelus – Ocniţa''

15 152 dolari SUA

AO ''Angelus-Cimişlia''

22 787 dolari SUA

13

Îngrijirile paliative – un suport considerabil
pentru viaţa persoanelor în vârstă

Centrul Medicilor de Familie
Cimişlia, Instituţie Medico-Sanitară
Publică

940 dolari SUA

14

Participarea la Conferinţa Internaţională în
Îngrijiri Paliative, 10-14 septembrie, 2012,
Moscova, Rusia

Valerian ISAC

625 dolari SUA

15

Participarea la Primul Congres de Îngrijiri
Paliative Pediatrice, 28-30 noiembrie, 2012,
Roma, Italia

Ornelia CIOBANU
Rodica MIRON

1161 dolari SUA

11
12

Subtotal cheltuieli

128 374 dolari SUA
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Iniţiative în drept şi sănătate
Participarea la atelierul „Teaching Law and
Health: Courses on Law, Human Rights and
16
Patient Care” în perioada 9-10 septembrie
2012, Tbilisi, Georgia

Rodica GRAMMA
Andrei PĂDURE

1233 dolari SUA
Subtotal cheltuieli

Iniţiative în sănătate şi media
Promovarea incluziunii sociale a persoanelor
17
cu dizabilităţi
Participarea la seminarul “Storytelling for
18 Advocacy”, 10-12 octombrie 2012, Bodrum,
Turcia
Organizarea seminarului “New Media - Curs
19 de iniţiere’’, 14-15 noiembrie 2012, Vadul lui
Vodă

1233 dolari SUA

Keystone Human Services
International Moldova Association

3000 dolari SUA

Natalia RĂILEANU
Alexandru DIMITROV

975 dolari SUA

Proiect operaţional

2920 dolari SUA

Subtotal cheltuieli

6895 dolari SUA

Alte proiecte
20

Monitorul Sănătăţii (suplimentare)

Instituţia Privată „Centrul pentru
Politici şi Analize în Sănătate”

15 658 dolari SUA

21

Publicarea materialelor informaţionale

AO „Societatea Igieniştilor din
Republica Moldova”

500 dolari SUA

Subtotal cheltuieli 16 158 dolari SUA
Reducerea Riscurilor
Fortificarea rolului poliţiei în răspunsul
AO „Uniunea pentru Prevenirea HIV
22
44 250 dolari SUA
naţional la HIV
şi Reducerea Riscurilor”
Sporirea durabilităţii şi vizibilităţii
AO „Uniunea pentru Prevenirea HIV
23 Programelor de Reducere a Riscurilor
şi Reducerea Riscurilor”
11 530 dolari SUA
implementate în RM (suplimentare)
Profilaxia răspândirii infecţiei HIV/SIDA în
Necomercescoe Partnerstvo
24 penitenciarele transnistrene prin schimbul de ”Medico-Soţialinie Programî”
17 620 dolari SUA
seringi şi activităţi de informare, educare
Profilaxia infecţiei HIV printre CDI din
Necomercescoe Partnerstvo
25
8050 dolari SUA
penitenciarele din Transnistria
”Medico-Soţialinie Programî”
Participarea la seminarul „Patologiile în
Tatiana EŢCO
26 societatea modernă”, 25-27 octombrie 2012, Olga STĂVILĂ
3189 dolari SUA
Varşovia, Polonia
Svetlana SALBEROVA
Proiectul „Activităţi comunitare în teren pentru grupuri vulnerabile (faza II)" finanţat de Fondul Global pentru
combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Acord de finanțare H/SR/002-F2 din 18.01.2010
Prevenirea infectării cu HIV/SIDA în
AO „Pentru Prezent şi Viitor”
rândurile consumatorilor de droguri
27
66 652 dolari SUA
injectabile în cadrul programului reducerea
riscurilor
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din Orhei şi
Centrul pentru educaţie şi
28 Rezina
reabilitare a adolescenţilor
37 400 dolari SUA
”Adolescentul”
Combaterea HIV/SIDA în penitenciare prin
AO „Proiecte Inovatoare în
continuarea activităţilor de Reducerea
Penitenciare”
29
42 930 dolari SUA
Riscurilor, inclusiv schimbul de seringi în 9
penitenciare
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile CDI AO ”Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,
30
81 629 dolari SUA
din municipiul Bălţi, or. Ungheni şi Făleşti
filiala Bălţi
54

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

Reducerea riscurilor în rândurile CDI în
regiunea Nord a RM pentru anul 2012

AO „Tinerele femei – Cernoleuca”

Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din regiunea
Transnistreană
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC
din Orhei

AO „Zdorovoe Buduschee”

Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC
din mun. Bălţi în baza strategiei reducerea
riscurilor
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC
şi CDI din mun. Chişinău
Tratamentul de substituţie cu metadonă din
Bălţi (2013)
Terapia de substituţie pentru consumatorii
de droguri
Tratamentul de substituţie în instituţiile
penitenciare ale Departamentului Instituţiilor
Penitenciare
Tratamentul de substituţie cu metadonă din
Bălţi
Comunitatea LGBT alege siguranţa
Prevenirea HIV/SIDA în rândurile migranţilor

31 766 dolari SUA

Centrul pentru educaţie şi
reabilitare a
adolescenţilor „Adolescentul”
AO „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,
filiala Bălţi
AO ”Reforme Medicale”
IMSP Spitalul Clinic Municipal din
Bălţi
IMSP Dispensarul Republican de
Narcologie
Departamentul Instituţiilor
Penitenciare al MJ al RM
IMSP Spitalul Clinic Municipal din
Bălţi
Centrul de Informaţii
„GENDERDOC-M”
AO „Societate, Om, Sănătate,
Viitor”
Necomercescoe Partnerstvo
”Medico-Soţialinie Programî”

20 490 dolari SUA
17 910 dolari SUA

45 648 dolari SUA
44 990 dolari SUA
3578 dolari SUA
24 770 dolari SUA
25 300 dolari SUA
9760 dolari SUA
31 823 dolari SUA
15 870 dolari SUA

Finanţare parţială a proiectului "Profilaxia
răspândirii infecţiei HIV/SIDA în
42 penitenciarele transnistrene prin schimbul
3070 dolari SUA
de seringi şi activităţi de informare,
educare".
Fortificarea sistemului de tratament direct
AO „AFI”
43 observat în instituţiile penitenciare din R.
10 309 dolari SUA
Moldova
Participarea la „Consultarea regională
Ala IAŢCO
privind consolidarea rolului sectorului de
aplicare a legii în planificarea şi punerea în
44 aplicare a răspunsului naţional la epidemia
842 dolari SUA
HIV/SIDA în Europa de Est şi Asia
Centrală",16-19 octombrie 2012, Ucraina,
Kiev
Proiectul “Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere
SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Acord de finanțare 01-SR-H/SSF/2010 din 10.02.2012
Centrul Social Comunitar pentru PHS,
AO „Credinţa”
45
46 366 Euro
Chişinău
Centrul Social Comunitar pentru PHS din
AO „Zdorovoe Budushee”
46
31 790 Euro
Tiraspol
Centrul Social Comunitar Regional pentru
AO „Respiraţia a Doua pentru
47 suportul specializat al PHS, Bălţi
Oamenii în Etate şi Inactivi din mun. 56 736 Euro
Bălţi”
Centrul Social Comunitar pentru PHS,
AO „Biaz Gul”
48
31 540 Euro
Comrat
Acordarea suportului persoanelor cu HIV în AO „Zdorovoe Budushee”
49
33 404 Euro
Tiraspol, raioanele Slobozia şi Grigoriopol
50 Acordarea suportului persoanelor cu HIV în
AO „Zdorovoe Budushee”
18 850 Euro
55

51

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

penitenciare, Tiraspol
Misiune 2
Dezvoltarea suportului social pentru
persoanele cu HIV/SIDA cu participarea
echipei multifuncţionale la Nordul Moldovei
(inclusiv Bălţi, Făleşti, Şoldăneşti, Edineţ,
Ocniţa, Glodeni, Briceni, Sîngerei, Drochia)
Suport şi susţinere pentru persoanele cu
HIV/SIDA din regiunea Centru
Creşterea accesului la servicii de îngrijire şi
suport pentru PHS în regiunea de sud a RM
Creşterea accesului la servicii de îngrijire şi
suport pentru PHS
Acordarea suportului persoanelor cu HIV în
raioanele Floreşti şi Râşcani
Dezvoltarea suportului psihosocial pentru
PHS din raioanele Râbniţa şi Camenca
Fortificarea comunităţii PHS şi grupurilor de
risc
Asigurarea accesului universal al PHS la
serviciile de suport psiho-social
Fortificarea comunităţii PHS şi grupurilor de
risc
Creşterea capacităţii prestatorilor de servicii
în HIV/SIDA prin învăţământ la distanţă
bazat pe web
Profilaxia – baza sănătăţii tale

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Gata cu indiferenţa! E timpul să te implici
Ziua de comemorare a persoanelor
decedate de SIDA
Viaţa este oferită pentru a trăi
1 Decembrie - Ziua Mondială de combatere
a SIDA şi ziua solidarităţii cu persoanele
infectate cu HIV în Comrat
Ziua Mondială de combatere a SIDA
Ziua Mondială de combatere a SIDA
Ziua Mondială de Combatere SIDA
Ziua Mondială de Combatere SIDA
Ziua internaţională de Comemorare a
persoanelor decedate de SIDA
Campania informaţională „Ţine minte, pentru
a trăi”
Campania „Tendinţa zero. Zero cazuri noi
de infectare cu HIV. Zero discriminare. Zero
cazuri de deces cauzate de SIDA”
Solidaritatea învinge SIDA
Împreună solidari
Asigurarea suplimentului nutriţional pentru
PHS adulţi şi copii infectaţi/afectaţi de HIV şi
acordarea ajutorului pentru procurarea

Benderscoe Gorodscoe Obshestvo
„Miloserdie”
AO „Respiraţia a Doua pentru
Oamenii în Etate şi Inactivi din mun.
Bălţi”

Centrul Regional pentru Politici
Comunitare
AO „Biaz Gul”
AO „Credinţa”
AO „Credinţa Nord”
AO „Triniti”
AO „Iniţiativa Pozitivă”
AO „Viaţa Nouă”
AO „Iniţiativa Pozitivă”

13 417 Euro

60 285 Euro

24 620 Euro
22 130 Euro
37 834 Euro
12 548 Euro
24 600 Euro
9972 Euro
99 942 Euro
22 740 Euro

AO „Master în Sănătate Publică”
16 890 Euro
AO „Respiraţia a Doua pentru
Oamenii în Etate şi Inactivi din mun.
Bălţi”
AO „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
filiala din mun. Bălţi
AO „Tinerele femei - Cernoleuca”
Benderscoe Gorodscoe Obshestvo
„Miloserdie”
AO „Biaz Gul”

420 Euro
500 Euro
484 Euro
275 Euro
500 Euro

AO „Zdorovoe Budushee”
Centrul Regional pentru Politici
Comunitare
AO „Viaţa Nouă”
AO „Mamele pentru Viaţă”
AO „Biaz Gul”
AO „Zdorovoe Budushee”
„Adolescentul” Centrul pentru
Educaţie şi Reabilitare a
Adolescenţilor
AO „Sfîntul Roman”
AO „Schimbă lumea”
AO „Zdorovoe Budushee”

500 Euro
500 Euro
500 Euro
500 Euro
326 Euro
390 Euro
500 Euro
225 Euro
437 Euro
45 421 Euro
56

77

78

79

80
81
82
83

84

85

86

87
88

89

90
91
92

articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
rechizite şcolare pentru copiii cu diagnostic
HIV. Regiunea Est.
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 diagnostic
HIV. Regiunea Nord.
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 diagnostic
HIV. Regiunea Centru.
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 diagnostic
HIV. Regiunea Sud.
Organizarea odihnei de vară pentru copiii
infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA, regiunea
Centru
Organizarea odihnei de vară a copiilor
infectaţi/afectaţi de HIV, regiunea Sud
Organizarea odihnei de vară a copiilor
infectaţi/afectaţi cu HIV/SIDA, regiunea Est
Organizarea odihnei de vară a copiilor
infectaţi/afectaţi de HIV, regiunea Nord
Editarea şi reeditarea materialelor
informaţionale pentru persoanele cu HIV din
regiunea de est a Republicii Moldova
Publicarea materialelor informaţionale
pentru 1 decembrie, Ziua Mondială de
combatere SIDA
Editarea şi reeditarea materialelor
informaţionale pentru persoanele cu HIV din
regiunea de est a Republicii Moldova
Publicarea materialelor informaţionale
pentru 1 decembrie, Ziua Mondială de
combatere SIDA
Publicarea materialelor informaţionale
Organizarea atelierului pentru evaluarea
progresului şi implementării prevederilor
Rezoluţiei, aprobate la Conferinţa Naţională
HIV/SIDA 2011
Participarea la vizita de studiu în Republica
Cehă în perioada 19-21 noiembrie
Procurarea cutiilor cu alarmă pentru
medicamente
Participarea la Conferinţa Internaţională
”SIDA 2012”, organizata la Washington,
SUA, 22-27 iulie

AO „Respiraţia a Doua pentru
Oamenii în Etate şi Inactivi din mun.
Bălţi”

47 142 Euro

AO „Credinţa”
63 353 Euro

AO „Biaz Gul”
16 215 Euro

AO „Credinţa”
8666 Euro
AO „Biaz Gul’’
AO „Zdorovoe Budushee”
AO „Respiraţia a Doua pentru
Oamenii în Etate şi Inactivi din mun.
Bălţi”
AO „Zdorovoe Budushee”

2957 Euro
3400 Euro
8061 Euro

8760 Euro
AO „Iniţiativa Pozitivă”
7200 Euro
AO „Zdorovoe Budushee”
12 300 Euro
AO „Zdorovoe Budushee”
2000 Euro
Centrul Regional pentru Politici
Comunitare
AO „Iniţiativa Pozitivă”

395 Euro

5850 Euro
AO „Iniţiativa Pozitivă”
IMPS Spitalul de Dermatologie și
Maladii Comunicabile
Alexandru CURAŞOV
Irina BELEVȚOVA
Ruslan POVERGA

16 791 Euro
8517 Euro
846 Euro
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Rambursarea cheltuielilor pentru
Lilia CERGUŢA
participarea la seminarul internaţional
„Psycho-social Care and Support for
93
436 Euro
Children and Adolescents Infected and/or
affected by HIV and AIDS”, 19 august – 6
septembrie, Haifa, Israel
Participare la Conferinţa Internaţională
Svetlana GHEORGHIEVA
94 "Nopţile albe de fundraising ", 27-30 iunie,
953 Euro
Sankt Petersburg, Rusia
Participarea la cursul de instruire
Roman BOTNARI
95 „Consilierea de la Egal la Egal” din 24-29
240 Euro
noiembrie 2012, Moscova, Rusia
Proiectul “Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul tuberculozei în Moldova” finanţat de Fondul Global
de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Acord de finanţare 02-SR-T/SSF/2010 din 15.11.2010
Activităţi de prevenire, identificare timpurie
AO “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,
96 şi referire pentru tratament TB a grupurilor
filiala Bălţi
8830 Euro
la risc în municipiul Bălţi
Îmbunătăţirea programului de control al TB
Necomercescoe Partnerstvo
97 în regiunea transnistreană prin implicarea
”Medico-Soţialinie Programî”
10 664 Euro
comunităţii
Face to face
AO Asociaţia Naţională a Bolnavilor
98
de Tuberculoză (ANBT) din
11 835 Euro
Republica Moldova “SMIT”
Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în
AO „Pentru Prezent şi Viitor”
99
19 470 Euro
controlul TB în Chişinău
100 Să luptăm împreună împotriva TB
AO „Speranţa Terrei”
10 205 Euro
Crearea accesului persoanelor fără loc de
AO ”AFI”
101 trai de pe teritoriul Municipiului Chişinău la
20 148 Euro
servicii de diagnostic şi tratament TB
Să luptăm împreună împotriva Tuberculozei AO „Speranţa Terrei”
102 – activităţi de control TB pentru boschetarii
3125 Euro
din Bălţi
Oportunităţi de implicare a resurselor şi
AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”
103
3745 Euro
capacităţilor locale în controlul Tuberculozei
Viaţa fără TB
AO ”Centrul de Asistenţă şi
104
3280 Euro
Intervenţii Comunitare”
Prin eforturi comune spunem NU maladiei
AO ” Centrul de Asistenţă Socială
105
3829 Euro
TB
Casa Speranţelor”
Grupurile comunitare din raionul Anenii –
AO ”AFI” (Anenii-Noi)
106
7538 Euro
Noi împotriva tuberculozei
Iniţierea activităţilor de prevenire,
AO ”UORN” (Uniunea pentru
identificare timpurie şi referire pentru
prevenirea HIV și reducerea
107 tratamentul TB a grupurilor de risc în cadrul
9113 Euro
riscurilor)
programelor de reducere a riscurilor
implementate în RM
Sănătatea personală este sănătatea
AO ”Tarna Rom”
108
6625 Euro
neamului
109 Nu fi indiferent
AO ”Cuget”
6878 Euro
Împreună pentru un tratament încheiat
AO Asociaţia Naţională a Bolnavilor
de Tuberculoză (ANBT) din
7328 Euro
Moldova “SMIT”
Informarea despre TB a reprezentanţilor
AO ”Speranţa Terrei”
110
1485 Euro
mănăstirilor din Eparhia Bălţi şi Făleşti
Parteneriat împotriva TB
Necomercescoe Partnerstvo
111
1800 Euro
”Medico-Soţialinie Programî”
112 Crearea platformei naţionale a ONG-urilor
AO ”AFI”
19 517 Euro
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113
114

115

active în lupta cu Tuberculoza în RM
TB Club
Mobilizarea bisericilor creştine în activităţi
de prevenire TB în RM
Participarea la seminarul „Consolidarea
capacităţilor comunităţilor şi contracararea
epidemiei de Tuberculoză în Eurasia”, 2023 noiembrie, 2012, Kiev, Ucraina

AO „Speranţa Terrei”
AO ”Iniţiativa pozitivă”

2400 Euro
11 356 Euro

Alexei LEORDA
606 Euro
Subtotal cheltuieli

Organizarea cursurilor locale de instruire
Procurare şi distribuire bunuri/consumabile: seringi - 91 827 dolari SUA, şerveţele
îmbibate cu alcool – 20 954 dolari SUA (finanţare din terţa parte)
Editarea materialelor informaţionale
Cheltuieli pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate
Alte cheltuieli aferente realizării activităţilor implementate
Alte cheltuieli în cadrul Programului Sănătate Publică (cheltuieli administrative)
Total cheltuieli program

599 376 dolari SUA şi
999 001 Euro
84 560 Euro
112 781 dolari SUA
3479 dolari SUA şi
38 773 Euro
22 375 dolari SUA şi
11 627 Euro
73 122 dolari SUA şi
30 757 Euro
110 779 dolari SUA şi
49 604 Euro
1 963 486 dolari SUA
şi 1 214 322 Euro

Programul Egalitate şi Participare Civică
Nr
Titlu proiect
Prioritatea 1
1. Cunoştinţe consolidate ale avocaţilor privind
cazurile de discriminare
2. Includerea socială a copiilor dezavantajaţi
prin participare
3.

Angajatorii pentru Anti-discriminare

4.

Va fi mai bine

5.

Convenţia ONU garant al prevenirii
discriminării persoanelor cu dizabilităţi

6.

Prevenirea şi diminuarea fenomenului
discriminării prin intermediul posturilor TV şi
radio locale

7.

Vizita de schimb de experienţă în România

8.

Program de instruire în domeniul
antidiscriminare pentru jurişti şi avocaţi

Total cheltuieli prioritatea 1
Prioritatea 2
1
Abilitarea femeilor din comunităţile rurale

Mecanism de implementare
Asociaţia Obştească „Centrul de
Drept al Avocaţilor”
Asociaţia Obştească „Centrul de
Informare şi Documentare privind
Drepturile Copilului”
Asociaţia Obştească „Centrul
Naţional de Studii şi Informare
pentru Problemele Femeii:
Parteneriat pentru Dezvoltare”
Asociaţia Obştească „Centrul de
Informaţii GENDEDOC-M”
Asociaţia Obştească „Keystone
Human Services International
Moldova”
Asociaţia Obştească „Asociaţia
Directorilor Posturilor de
Televiziune şi radio Independente
din Moldova MERDIAN”
Fundaţia Soros-Moldova,
Programul Egalitate şi Participare
Civică
Fundaţia Soros-Moldova,
Programul Egalitate şi Participare
Civică

Suma
16 564 dolari SUA
29 400 dolari SUA

29 996 dolari SUA

24 980 dolari SUA
29 970 dolari SUA

29 970 dolari SUA

18 341,45 dolari SUA

26 060,98 dolari SUA

205 282,43 dolari SUA
Asociaţia Obştească „Centrul

392 300 dolari SUA
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2.

Forumului Femeilor Lider din Comunităţile
Rurale 2012

3.

Program de instruire în domeniul dezvoltării
personale

Naţional de Studii şi Informare
pentru Problemele Femeii:
Parteneriat pentru Dezvoltare”
Fundaţia Soros-Moldova,
Programul Egalitate şi Participare
Civică
Fundaţia Soros-Moldova,
Programul Egalitate şi Participare
Civică

Total cheltuieli prioritatea 2
Total cheltuieli program

19 363,07 dolari SUA

35 236,50 dolari SUA

446 899,57 dolari SUA
652 182 dolari SUA

Programul Est Est fără Frontiere
Nr
Titlu proiect
Prioritatea 1
1.
Implicarea societăţii civile din Moldova în
edificarea agendei pro-europene în baza
experienţei ţărilor din Sud-estul Europei
2.
Indicele de integrare europeană pentru
ţările Parteneriatului Estic
3.
Standardele de dezvoltare în domeniul
politicilor în agricultură şi dezvoltare rurală

Mecanism de implementare
Asociaţia pentru Politică Externă

21 211 dolari SUA

Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale IDIS-Viitorul
Asociaţia ProRuralInvest

4 918 dolari SUA

Total cheltuieli prioritatea 1
Prioritatea 2
1.
Responsabilizarea Media: practici de autoreglementare în jurnalism
2.
Implicarea societăţii civile în elaborarea şi
implementarea politicilor anticorupţie
3.
Rolul actorilor sociali în implementarea
reformei administrativ-teritoriale
Prioritatea 3
1.
Incluziunea digitală a comunităţilor rurale

2.
3.

4.
5.

Încurajarea participării tinerilor în viaţa
comunitară
Învăţarea valorilor prin puterea exemplului –
povestea carierelor universitare
Securitate şi siguranţă comunitară:
implicarea comunităţilor rurale
Deschiderea spaţiul public pentru cetăţeni:
inovare şi incluziune

Prioritatea 4
1.
Explorarea noilor strategii de soluţionare a
conflictelor: lecţii ale Ciprului
2.
Egalitate de şanse pentru incluziunea şi
integrarea persoanelor cu dizabilităţi
în învăţământul superior
3.
Analiza comparativă a conflictelor îngheţate
în contextul securităţii regionale

Suma

27 966 dolari SUA
54 095 dolari SUA

Asociaţia Presei Independente

33 992 dolari SUA

Transparency International-Moldova

9 860 dolari SUA

BCI Business Consulting Institute
din Moldova
Total cheltuieli prioritatea 2

17 897 dolari SUA

Alianţa Centrelor Comunitare de
Acces la Informaţie şi Instruire din
Moldova
Asociaţia Comunitară pentru Copii
şi Tineri Făclia din Ungheni
Asociaţia Naţională a Tinerilor
Istorici din Moldova şi Universitatea
de Pedagogică de Stat Ion Creangă
Asociaţia Eco-Răzeni din Ialoveni

20 593 dolari SUA

Asociaţia Tinerilor Plasticieni din
Moldova Oberliht
Total cheltuieli prioritatea 3

2 283 dolari SUA

Asociaţia pentru Politică Externă;
Programul Est Est fără Frontiere
Centrul de Reabilitare MedicoSocială pentru Persoane cu Vedere
Slabă Low Vision
Asociaţia Moldovenească de Ştiinţă
Politică

18 790 dolari SUA

61 749 dolari SUA

25 009 dolari SUA
4 076 dolari SUA

15 718 dolari SUA

67 679 dolari SUA

8 824 dolari SUA

8 500 dolari SUA
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4.

Rolul educaţiei în societăţile multiculturale:
lecţii învăţate

Centrul Educaţional Pro Didactica
Total cheltuieli prioritatea 4
Total cheltuieli subprogram 1

Proiecte de participare
Nr
Titlu proiect
1.
Mecanismul de evaluare periodică
universală şi perspectiva acestuia
31 ianuarie – 3 februarie, Tbilisi, Georgia

2.

Abilitarea tinerilor pentru o democraţie
participativă
15-19 februarie, Stara Zagora, Bulgaria

3.

Asigurarea transparenţei în educaţie prin
prevenirea corupţiei
18-22 martie, Skopje, Macedonia
Analiza comparativă a politicilor de
dezvoltare regională
8-10 martie, Cluj-Napoca, România

4.

5.

Finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale
3-5 aprilie şi 25-27 iulie, Varşovia, Polonia

6.

Consolidarea relaţiilor între organizaţiile
independente de reglementare, parlament
şi ONG-uri
2-5 aprilie, Belgrad, Serbia

Beneficiari ai granturilor travel
Sorina MACRINICI, coordonator de
program, Centrul de Resurse
Juridice
Tatiana CERNOMORIŢ, membră a
Consiliului Naţional de Prevenire a
Torturii; Centrul pentru Drepturile
Omului
Iurii ARIAN, coordonator,
Societatea de Planificare a Familiei
din Moldova
Oleg IVANCIOGLO, coordonator de
program, Asociaţia Perspectiva din
Cahul
Lidia GALUŞ, elevă, Liceul Teoretic
din Sângerei, membră a Grupului
de Monitorizare a Convenţiei privind
Drepturile Copilului
Mircea EŞANU, preşedinte, Centrul
Naţional pentru Transparenţă şi
Drepturile Omului
Svetlana ROGOV, şef-adjunct,
Direcţia Relaţii Internaţionale şi
Atragerea Investiţiilor, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor
Ion BODRUG, şef, Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord
Tudor MEŞINĂ, şef, Agenţia de
Dezvoltare Regională Centru
Liviu ANDRIUŢĂ, director executiv,
BCI Business Consulting Institute
din Moldova
Maria CULEŞOV, şef, Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud
Veaceslav BERBECA, lector,
Universitatea de Studii Politice şi
Economice Europene din Moldova
Corneliu CIUREA, expert, Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale IDIS-Viitorul
Andrei VOLENTIR, secretar,
Comisia Electorală Centrală a
Republicii Moldova
Elena PROHNIŢCHI, coordonator
de program, ADEPT Asociaţia
pentru Democraţie Participativă
Natalia MARDARI, coordonator,
Programul Litigare Strategică,
Institutul pentru Drepturile Omului

10 692 dolari SUA
46 806 dolari SUA
230 329 dolari SUA

Suma
1 236 dolari SUA

1 794 dolari SUA

666 dolari SUA

756 dolari SUA

3 017 dolari SUA

1 595 dolari SUA
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7.

Drepturile femeilor şi rolul moaşelor în
Europa de Est
22-25 mai, Praga, Cehia

8.

Europenii pentru o Europă fără vize:
liberalizarea regimului de vize între UE şi
ţările din Parteneriatul Estic
1-3 iulie, Varşovia, Polonia
23-26 septembrie, Kiev, Ucraina
21-24 noiembrie, Tbilisi, Georgia

9.

Dezinstituţionalizarea persoanelor cu
dizabilităţi mintale
16-19 iulie, Sofia, Bulgaria

10. Experienţe în reformarea inspectoratelor
auto de stat
5-8 iulie, Kiev, Ucraina

11. Eficientizarea activităţii autorităţilor locale
prin organizarea comunitară
9-14 iulie, Kunbabony, Ungaria

12. Educaţia pentru drepturile omului prin
predarea istoriei regimurilor comuniste
27-28 septembrie, Bucureşti, România

13. Uniunea Europeană, Europa Centrală şi de

din Moldova
Axenia ZAVTONI, preşedinte,
Asociaţia Moaşelor din Moldova
Corina ZAVTONI, consultant,
Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova
Arcadie BARBĂROŞIE, director
executiv, Institutul de Politici
Publice
VICTORIA BUCĂTARU,
coordonator de program, Asociaţia
pentru Politică Externă
Veaceslav BERBECA, lector,
Universitatea de Studii Politice şi
Economice Europene din Moldova
Ludmila MALCOCI, director,
Proiectul Comunitate IncluzivăMoldova; director executiv,
Asociaţia Human Services
International Moldova
Vasile CUŞCĂ, şef, Direcţia Politici
de Protecţie Socială a Persoanelor
cu Dizabilităţi, Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei
Tatiana BUSUNCIAN, preşedinte,
Centrul Pro Marshall din Moldova
Victor COLIN, şef, Direcţia Analiză,
Prognoze şi Prevenire a Corupţiei,
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei
Valentin GORCEAC, şef,
Inspectoratul Auto de Stat,
Ministerul de Interne al Republicii
Moldova
Iurie MAXIMOV, şef, Direcţia
Investigaţii şi Securitate Internă,
Ministerul de Interne al Republicii
Moldova
Vitalie CÎRHANĂ, director, Institutul
de Instruire în Dezvoltare MilleniuM
Carolina CARTOFEANU,
organizator comunitar, Centrul
CONTACT-Cahul
Dorian CIUBOTARU, voluntar,
Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă,
Cantemir
Victor CIMPOIEŞ, director executiv,
Asociaţia CUTEZĂTORUL, Făleşti
Diana DUMITRU, conferenţiar,
Catedra Istorie Universală,
Facultatea de Istorie, Universitatea
Pedagogică Ion Creangă
Sergiu MUSTEAŢĂ, preşedinte,
Asociaţia Naţională a Tinerilor
Istorici din Moldova
Irina SEVERIN, jurnalistă, Radio

1 626 dolari SUA

3 311 dolari SUA

1 641 dolari SUA

1 306 dolari SUA

2 310 dolari SUA

666 dolari SUA

405 dolari SUA
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Est şi Ucraina: prognoze şi perspective
15-17 noiembrie, Kiev, Ucraina
14. Strategii inovatoare de fundraising pentru
ONG-uri aplicate în Europa Centrală şi de
Est
29-31 octombrie, Budapesta, Ungaria
15. Rolul serviciului de probaţiune în integrarea
socială a condamnaţilor cu detenţie pe viaţă
19-23 noiembrie, Erevan, Armenia

16. Încurajarea participării tinerilor în
comunităţile locale
28 noiembrie – 1 decembrie, Kiev, Ucraina

17. Reformarea justiţiei penale în ţările postcomuniste: lecţii învăţate
12-14 decembrie, Kiev, Ucraina

Europa Liberă-Moldova
Elena VESELOVSCAIA, asistent de
program, Centrul Naţional şi
Asistenţă şi Informare a ONG-urilor
CONTACT
Dorina FOCŞA, secretar, Consiliul
Naţional al ONG-urilor din Moldova
Ceslav PANICO, coordonator de
program, Institutul de Reforme
Penale
Sergiu MARGARINT, şef-adjunct,
Oficiul Central de Probaţiune,
Departamentul Instituţiilor
Penitenciare, Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova
Rodica IVAŞCU, coordonator de
proiecte, Centrul Naţional de Studii
şi Informare pentru Problemele
Femeii Parteneriat pentru
Dezvoltare
Cristina NEAGU, coordonator de
proiecte, Asociaţia Caroma-NORD,
s.Pîrliţa, r.Făleşti
Olga POSTOVANU, voluntar,
Asociaţia ProCimişlia, or. Cimişlia
Svetlana MALŢEVA, voluntar,
Meteora ONG, Chişinău
Oxana GRESI, manager de proiect,
Fundaţia de Caritate Clipa Siderală
Anastasia ŞERŞUN, coordonator
de proiect, Asociaţia BESTChişinău
Raisa BOTEZATU, judecător,
profesor universitar, Universitatea
de Stat din Moldova
Tudor OSOIANU, jurist, Institutul de
Istorie, Stat şi Drept al Academiei
de Ştiinţe
Total cheltuieli subprogram 2
Total cheltuieli program

1 532 dolari SUA

1 521 dolari SUA

2 398 dolari SUA

710 dolari SUA

26 490 dolari SUA
306 419 dolari SUA

Programul Politici Culturale
Nr
Titlu proiect
Prioritatea 1
1.
TANDEM: schimb de experienţă în
management cultural Moldova-UcrainaUniunea Europeană

Mecanism de implementare
Fundaţia Soros-Moldova

3 510 Euro**
[ ** contribuţia Fundaţiei
Soros-Moldova]

Total cheltuieli prioritatea 1
Prioritatea 2
2.
TRIO – Hub de dezvoltare rurală culturală,
Moldova 2011-2013

Suma

Fundaţia Soros-Moldova

3 510 EURO
0 EURO ***
[ *** contribuţia Fundaţiei
Soros-Moldova pentru
anul 2011-2012]

Total cheltuieli prioritatea 2

0 EURO
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Alte cheltuieli
Total cheltuieli program

115 824 dolari SUA
119 334 dolari SUA

Programul Mass-Media
Nr
Titlu proiect
Prioritatea 1
1.
Modernizarea Statutului IPNA Compania
Teleradio-Moldova
2.
Monitorizarea gestionării reformelor iniţiate
la IPNA Compania Teleradio-Moldova

Implementator/ONG
IPNA COMPANIA TELERADIOMOLDOVA
Asociaţia Presei Electronice din
Republica Moldova APEL
Total cheltuieli prioritatea 1

Prioritatea 2
1
Program de asistenţă în deetatizarea
publicaţiilor periodice publice
2
Masa rotundă: Trecerea la televiziune
digitală: situaţia actuală, probleme şi
perspective
3
Conferinţă: Trecerea Republicii Moldova la
televiziunea digitală. Realităţi, probleme,
perspective
Prioritatea 3
1
Lansarea emisiei online a Canalului
Regional şi a staţiilor regionale: crearea şi
promovarea site-ului Asociaţiei
Radiodifuzorilor Regionali Meridian şi
modernizarea site-urilor staţiilor membre ale
reţelei
2
Concurs cu decernarea Burselor de
Performanţă: Cea mai importantă
contribuţie la crearea produsului mediatic
3
comun al Asociaţiei Radiodifuzorilor
Regionali
4
5
6
7
8
9

10

11

Cheltuieli operaţionale: Concursul cu
decernarea Burselor de Performanţă)
Lansarea emisiei online a Canalului
Regional: licitaţie procurare echipament
pentru platforma web
FSM/Asdi: Dotarea tehnică şi tehnologică a
studioului central TV pentru producerea
emisiunilor R/ TV şi amenajarea locurilor de
muncă
Conferinţa de totalizare şi consolidare a
echipei comune constituită din radiodifuzorii
regionali şi studioul central din Chişinău

Asociaţia Presei Independente

Suma
3884 dolari SUA
18230 dolari SUA*
[ * finanţat din 2 sau mai
multe priorităţi]

22 114 dolari SUA
20 000 dolari SUA

Fundaţia Soros-Moldova

3469 dolari SUA

Fundaţia Soros-Moldova

3499 dolari SUA

Total cheltuieli prioritatea 2

26 968 dolari SUA

Asociaţia Directorilor Posturilor de
Televiziune şi Radio Independente
din Moldova MERIDIAN

60 060 dolari SUA

LV-Topal SRL
(Bas TV, Basarabeasca)
Dalan SRL
(Impuls TV, Şoldăneşti)
Studio-L SRL
(Studio-L,Căuşeni)
Albasat SRL
(Albasat TV, Nisporeni)
Aiin Aciic SRL
(Aiin Aciic, Ceadîr-Lunga)
Canal-X SRL
(Canal-X, Briceni)
Fundaţia Soros-Moldova

1 500 dolari SUA

Fundaţia Soros-Moldova

14 354 dolari SUA

Fundaţia Soros-Moldova

4066 dolari SUA

Fundaţia Soros-Moldova

7514 dolari SUA

Total cheltuieli prioritatea 3

1 500 dolari SUA
1 250 dolari SUA
1 250 dolari SUA
1 000 dolari SUA
1 000 dolari SUA
225 dolari SUA

93 719 dolari SUA
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Prioritatea 4
1
Lansarea emisiei on-line a instituţiilor de
mass-media independente din Transnistria
şi consolidarea cooperării jurnaliştilor de pe
cele două maluri ale Nistrului
2
Re-organizarea activităţii staţiilor din
Transnistria ca partenere in Reţeaua
Radiodifuzorilor Regionali pentru a asigura
emisia online

NOVAIA VOLNA SRL
(Dnestr TV, Bender)

16 735 dolari SUA

Compania teleradio LIK din Rîbniţa
SRL
(Lik TV, Rîbniţa)

16 484 dolari SUA

Total cheltuieli prioritatea 4
Prioritatea 2 din sursele granturilor returnate din anii precedenţi, ME768040 64076
1
Monitorizarea gestionării reformelor iniţiate
Asociaţia Presei Electronice din
la IPNA Compania Teleradio-Moldova
Republica Moldova APEL

33219 dolari SUA

Prioritatea 2 din sursele granturilor returnate din anii precedenţi
Alte cheltuieli
Total cheltuieli de administrare a programului
Total cheltuieli program

26 138 dolari SUA*
[ * finanţat din 2 sau mai
multe priorităţi]

26 138 dolari SUA
124 374 dolari SUA
33 572 dolari SUA
360 104 dolari SUA

Programul Buna Guvernare
Nr.
Prioritatea 1
1

Titlu proiect

Mecanism de implementare

35 000 dolari SUA

Monitorizarea implementării politicilor
anticorupţie în autorităţile publice centrale in
2012

Filiala "Transparency International
- Moldova" a Organizaţiei
Internaţionale "Transparency
International"
Centrul de Analiză şi Prevenire a
Corupţiei
Centrul Analitic Independent
EXPERT-GRUP

87 173 dolari SUA

Centrul Analitic Independent
EXPERT-GRUP

43 320 dolari SUA

Asociaţia pentru Democraţie
Participativă ADEPT

40 170 dolari SUA

www.moldovacurata.md - platformă on-line
la tema integrităţii persoanelor cu funcţii
publice
Concurs de granturi pentru promovarea
transparenţei şi responsabilizării prin
instrumentele IT

Asociaţia Presei Independente

36 909 dolari SUA

Proiect operaţional

394 dolari SUA

8

Bugetul public pe înţelesul cetăţenilor

22 864 dolari SUA

9

Responsabilizarea traficului rutier prin
participare civică
www.europa.md – platforma on-line cu
tematica integrării europene
Susţinerea concursului Gala Bunelor
Practici „Promovarea Transparenţei în
Sectorul Asociativ”
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat,

Centrul Analitic Independent
EXPERT-GRUP
Centrul de Asistenţă pentru
Autorităţile Publice
Asociaţia pentru Politică Externă
Proiect operaţional

750 dolari SUA

Proiect operaţional

4 283 dolari SUA

2

3

Procesul Bugetar în Republica Moldova:
monitorizarea transparenţei şi promovarea
controlului public

4

5

6

7

10
11

12

Relaţiile UE – Moldova, Monitorizarea
progresului în cadrul Parteneriatului Estic în
anul 2013

Suma

27 100 dolari SUA

19 155 dolari SUA
15 000 dolari SUA
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campania ”Cunoaşte-ţi candidatul!”
Şedinţă de consultări cu OSC a planului de
acţiuni pentru un guvern deschis
Total cheltuieli prioritatea 1
Prioritatea 2
14
Interacţiunea cu noul lider al Transnistriei:
Cum să nu ratăm o oportunitate
13

Studiul „Sistemul de învăţământ superior
din Republica Moldova în contextul
Procesului Bologna: 2005-2011”
16
Conflictul de interese şi regimul de
incompatibilităţi în instituţiile administraţiei
publice locale din RM
17
Stimularea dezbaterilor de politică externă
la nivel de experţi şi societate
18
Analiza transparenţei şi eficienţei
reglementărilor pe piaţa farmaceutică
19
Facilitarea procesului de consultare pentru
definitivarea conceptului de organizare şi
desfăşurare a examenelor de absolvire a
învăţământului preuniversitar (BAC),
sesiunea 2013
20
Şcoala “Tânărul Lider Politic – promotor al
valorilor europene” 2012 - 2013
21
Consolidarea Cadrului legal al autonomiei
financiare locale în Republica Moldova
22
Barometrul de opinie publică
23
Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea
managementului universitar în domeniul
studiilor europene din Republica Moldova
24
Masa rotundă "Searching for New Conflict
Resolution Strategies: Lessons from
Cyprus"
Total cheltuieli prioritatea 2
Cheltuieli administrative
Total cheltuieli program
15

Proiect operaţional

139 dolari SUA
332 257 dolari SUA

Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale, IDIS
„Viitorul”/Programul BG
Proiect operaţional
Autor: Institutul pentru Dezvoltare
şi Iniţiative Sociale, IDIS „Viitorul”
Proiect operaţional
Autor: Institutul pentru Dezvoltare
şi Iniţiative Sociale, IDIS „Viitorul”
Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale, IDIS „Viitorul”
Proiect operaţional
Autor: Institutul Economiei de Piaţă
Proiect operaţional

7 640 dolari SUA

Asociaţia pentru Democraţie
Participativă ADEPT
PNUD, Programul Comun de
Dezvoltare Locală Integrată
Institutul de Politici Publice
Proiect operaţional

32 080 dolari SUA

Proiect operaţional

1 248 dolari SUA

11 392 dolari SUA

29 592 dolari SUA

9 300 dolari SUA
20 803 dolari SUA
4 129 dolari SUA

20 000 dolari SUA
27 301 dolari SUA
25 227 dolari SUA

188 712 dolari SUA
51 282 dolari SUA
572 251 dolari SUA

Programul de Drept
Nr
Titlul proiectului
Prioritatea 1
1.
Promovarea unui sistem durabil de
asistenţă juridică în Moldova
2.
Îmbunătăţirea calităţii şi a managementului
sistemului de asistenţă juridică în Moldova.
2a
Consolidarea capacităţilor manageriale şi
instituţionale ale CNAJGS
3
Cercetarea asupra apărării penale efective
în cauze penale în ţările LARN (Reţeaua
Reformatorilor de Asistenţă Juridică)
3a
Participarea delegaţiei moldoveneşti la
lansarea cercetării “Apărarea penală
efectivă în Europa de Este”, Bruxelles, 7

Mecanism de implementare

Suma

Proiect operaţional

19,271.52 dolari SUA

Proiect operaţional

0.00

Consiliul pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat
Proiect operaţional

77,720 dolari SUA

Nadejda HRIPTIEVSCHI, Vasile
ROTARU, Veronica MIHAILOVMORARU, Roman ZADOINOV

3,593.22 dolari SUA

2,163.41 dolari SUA
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4
5

6
7

iunie 2012.
Traducerea, publicarea şi lansarea cărţii
“Apărarea penală efectivă în Europa de Est”
Crearea reţelei de comunicare dintre
instituţiile nou create de asistenţă juridică
garantată de stat, autori de politici şi avocaţi
publici în Georgia, Lituania, Moldova,
Mongolia şi Ucraina
Pagina web a Reţelei reformatorilor
asistenţei juridice
Întâlnirea grupului de experţi pentru
elaborarea ghidului destinat practicienilor şi
autorilor de politici în domeniul accesului
timpuriu la serviciile unui avocat,
Budapesta, 16-17 Octombrie 2012

Proiect operaţional

7,713.52 dolari SUA

Proiect operaţional

9,574.71 dolari SUA

Proiect operaţional

4,065 dolari SUA

Nadejda HRIPTIEVSCHI

1,186.47 dolari SUA

Total cheltuieli pentru prioritatea 1
Prioritatea 2
1
Respectarea dreptului la libertatea şi
siguranţa persoanei în Moldova
1a
Participarea experţilor din Moldova în
domeniul justiţiei penale la întâlnirea
tematică cu ICJ şi oficiali ONU legată de
respectarea dreptului la libertate şi
siguranţă, Geneva, 21-25 mai 2012
1b
Participarea la vizita de studiu şi masa
rotundă dedicată responsabilităţii
judecătoreşti, mecanismelor interne şi
externe de control şi rolului mass-media în
procesul de monitorizare a justiţiei, 25-30
noiembrie, Academia de Justiţie, Bavaria,
Germania

Prioritatea 3
1.
Îmbunătăţirea mecanismului de
documentare şi educaţia pentru drepturile
omului prin intermediul reţelei de parajurişti
comunitari în câteva zone rurale
2
Program de capacitare a bursierilor din
domeniul drepturilor omului
2a
Participarea activiştilor de drepturile omului
la evenimentele prilejuite de aprobarea
raportului de evaluarea a Consiliului ONU
pentru Drepturile Omului în contextul UPR,
Geneva, Geneva, 13-17 martie 2012
2b
Participarea activiştilor de drepturile omului
la cea de a 4-a rundă de discuţii în cadrul
dialogului pe drepturile omului UE –
Republica Moldova, Bruxelles, 22 – 23 mai,
2012
3
Consolidarea capacităţilor de advocacy ale
Grupului Resursă pentru Drepturile Omului
la nivel naţional şi internaţional
3a
Participarea activiştilor de drepturile omului
la întâlnirea cu oficiali UE şi membri ai
Parlamentului European, dedicată planurilor

125,287.85 dolari SUA

Proiect operaţional

142,842.89 dolari SUA

Anatolie ŢURCAN, Igor DOLEA,
Ghenadie NICOLAEV, Raisa
BOTEZATU, Vladislav
GRIBINCEA, Tudor OSOIANU,
Octavian BODORIN
Alexandru GHEORGHIEŞ, Vitalie
ZAPOROJAN, Andrei BALAN,
Serghei POPOVICI, Serghei
OSOIANU, Constantin BRAGOI,
Tatiana FILATOVA, Lilia IONIŢĂ,
Vitalie DOGARU, Irina LAZUR,
Victor MOŞNEAG, Diana
RĂILEAN
Total cheltuieli pentru prioritatea 2

11,579.43 dolari SUA

Proiect operaţional

75,672.48 dolari SUA

Proiect operaţional

4,649.42 dolari SUA

Ion GUZUN, Iuliana MARCINSCHI

2,990.73 dolari SUA

Nadejda HRIPTIEVSCHI, Ion
GUZUN, Tatiana CERNOMORIŢ

3,150 dolari SUA

Proiect operaţional

4,162.50 dolari SUA

Daniela VIDAICU, Olesea
PEREAN

2,420 dolari SUA

17,984.26 dolari SUA

172,406.58 dolari SUA
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4

5

6

de advocacy pe drepturile omului în
Moldova pentru anul 2013, Bruxelles, 21-24
ianuarie, 2013
Participarea la reuniunea experţilor pentru a
discuta proiectul principiilor globale cu
privire la accesul la informaţie şi securitatea
naţională, Copenhaga, Danemarca, 19-22
septembrie, 2012
Creşterea transparenţei şi a controlului
public asupra utilizării fondurilor de rezervă
a guvernului
Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy
pentru transparenţă şi eficienţă în utilizarea
banilor publici

Viorel CIBOTARU

1,354.82 dolari SUA

Asociaţia pentru Democraţie
Participativă “ADEPT”

49,995 dolari SUA

Institutul pentru Politici Publice
“IPP”

49,670 dolari SUA

Total cheltuieli pentru prioritatea 3
Alte costuri operaţionale (evaluare, monitorizare)
Alte cheltuieli
Cheltuieli administrative
Cheltuieli totale de program

194,063.86 dolari SUA
375.52 dolari SUA
163 093 dolari SUA
47,169.19 dolari SUA
702 396 dolari SUA
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