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MESAJUL DIRECTORULUI EXECUTIV 

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și 
apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul 
de a promova valorile societății deschise în Moldova. Misiunea Fundației este 
de a contribui la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea 
unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile 
omului, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.  

 

Pentru promovarea misiunii sale precum și a priorităților strategice, și în 2018 fundația a operat atât în 
calitate de organizație implementatoare cât și în regim de instituție donatoare, acordând peste 80 de 
granturi organizațiilor societății civile din Moldova.  

Anul 2018 a fost unul în care au continuat să se agraveze mai multe probleme cu care se confruntă 
Republica Moldova, unele din acestea fiind foarte îngrijorătoare. Politicul a continuat să polarizeze 
societatea în baza unor teme de inspirație populistă. Justiția rămâne a fi încă departe de a fi independentă, 
fapt confirmat și de raportul Comisiei Internaționale a Juriștilor, publicat în 2019. Schimbarea abruptă a 
sistemului electoral în pofida lipsei unui consens societal și în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția 
a generat îngrijorări serioase privind liniile roșii pe care unele forțe politice sunt dispuse să le treacă pentru 
a-și asigura controlul instituțiilor de stat. Acestea și alte tendințe negative din Republica Moldova au dus la 
scăderea scorului democrației calculat de Freedom House care caracterizează Moldova drept un Regim 
Hibrid. 

Aceste condiții au determinat fundația să continue implementarea activă a priorităților strategice, în același 
timp urmărind îndeaproape evoluțiile curente pentru a veni cu contribuția proprie la generarea soluțiilor 
pentru provocările nou-apărute. Pentru a răspunde noilor provocări, cum ar fi cele generate de schimbarea 
sistemului electoral din Moldova, fundația a susținut mai multe proiecte în domeniul electoral care au adus 
o contribuție semnificativă în informarea alegătorilor, monitorizarea unor procese electorale, dar și 
asigurarea unei transparențe sporite a proceselor electorale. De asemenea, în 2018 fundația împreună cu 
alte organizații partenere a continuat implementarea unor proiecte de anvergură finanțate de Uniunea 
Europeană, precum „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societate civilă și guvern” 
și „Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”. 

Dintre rezultatele obținute de Fundația Soros-Moldova în anul 2018 câteva trebuie evidențiate în mod 
aparte. În domeniul Justiție și Drepturile Omului, au fost realizate progrese semnificative în asigurarea 
drepturilor persoanelor în relația cu Poliția precum și în asigurarea accesului la justiție a persoanelor din 
categoriile dezavantajate ale societății. Aceste rezultate au fost obținute printr-o conlucrare strânsă cu 
Poliția pentru elaborarea și implementarea unor proceduri de operare bazate pe drepturile omului precum 
și prin instituționalizarea profesiei de para-jurist și extinderea rețelei de para-juriști. În domeniul Buna 
Guvernare am reușit să dezvoltăm noi grupuri de organizare comunitară la nivel local și să consolidăm 
capacitățile societății civile de monitorizare a corupției și integrității funcționarilor publici. În domeniul 
Mass-Media putem vorbi despre eforturile constante de contracarare a dezinformării și manipulării prin 
încurajarea solidarizării breslei jurnalistice și susținerea vocilor independente și echidistante din media din 
Moldova. Printre principalele rezultate înregistrate în domeniul Sănătate Publică sunt extinderea accesului 
la servicii sociale pentru diverse grupuri dezavantajate precum și publicarea studiului „Accesul la 
medicamente esențiale în Republica Moldova” recomandările căruia, odată implementate în practică ar 
putea îmbunătăți accesul populației Republicii Moldova la medicamentele necesare. 

31 mai 2019 
Petru CULEAC 

 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
http://soros.md/law
http://soros.md/good_governance
http://soros.md/good_governance
http://soros.md/massmedia
http://soros.md/department/356
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DEPARTAMENTUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI 

 

Acronime 

 

DJDO  Departamentul Justiție și Drepturile Omului 

DO  Drepturile Omului  

MAI  Ministerul Afacerilor Interne 

IGP  Inspectoratul General al Poliției 

CNAJGS  Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

ANPM  Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova  

UORN  Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor 

OAP  Oficiul Avocatului Poporului 

PSO  Proceduri Standard de Operare 

CMF  Congresul Mondial al Familiilor 

 

Viziune 

 

Departamentul Justiție și Drepturile Omului contribuie la edificarea unui sistem de justiție echitabil, 

accesibil și predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale 

omului. 

 

Context 

 

Conform Strategiei Fundației Soros-Moldova (FSM), în perioada 2017 - 2018, Departamentul Justiție și 

Drepturile Omului al FSM a avut trei domenii majore de intervenție: justiția penală, drepturile omului 

și abilitarea juridică a populației. DJDO și-a propus să contribuie la: 

 

- asigurarea drepturilor omului la etapa pre-judiciară a procesului penal, prin  ajustarea 

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

monitorizarea poliției la etapele reținerii și arestului; 

- dezvoltarea, consolidarea și susținerea eforturilor societății civile de monitorizare 

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

privind drepturile omului; 

- dezvoltarea unui sistem de abilitare juridică pentru grupuri de risc. 

 

Pentru a-și realiza obiectivele stabilite, DJDO al FSM a colaborat cu un șir de instituții naționale, în 

special Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul 

Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, precum și cu diverse organizații 

neguvernamentale naționale, organizații internaționale și instituții donatoare active în domeniul 

justiției și promovării drepturilor omului. 
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Contribuția DJDO pe segmentul drepturilor omului la realizarea Strategiei de Reformare a Poliției 

adoptată în anul 2016 a fost consemnată prin Acordul de colaborare dintre Fundația Soros-Moldova, 

Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în aprilie 2018.  

 

Conform acestui document, părțile și-au asumat angajamentul comun pentru elaborarea de politici 

instituționale referitoare la sporirea responsabilității și transparenței activității angajaților Poliției, 

precum și pentru implementarea unor măsuri adecvate în vederea respectării efective a drepturilor 

omului la etapa urmăririi penale. 

 

În ceea ce privește echilibrul de drepturi, dreptul la informare, la libertatea de exprimare și 

nediscriminare am susținut activitatea Centrului pentru Politici, Inițiative și Cercetări ”Platforma” care 

a informat opinia publică despre repercusiunile negative ale Congresului  Mondial al Familiilor asupra 

agendei DO din Republica Moldova. În același timp, am susținut Asociația Obștească Promo LEX care 

și-a propus să dezvolte o platformă sustenabilă și regenerabilă de activism și educație în domeniul DO 

în vederea reducerii tensiunilor sociale generate de ignoranță, manipulare și utilizare a discursului 

instigator la ură și discriminare.  

 

În domeniul abilitării juridice, pe parcursul anului 2018 echipa DJDO a contribuit la consolidarea 

profesiei de para-jurist și a reușit să obțină mai multe realizări în acest sens. În rezultatul acțiunilor 

noastre, Republica Moldova și-a asumat mai multe angajamente privind finalizarea procesului de 

instituționalizare a profesiei de para-jurist și extinderea rețelei, angajamente care sunt stipulate 

expres în documentele strategice de politici publice naționale.  

 

Pe parcursul anului 2018 am susținut activitatea Asociației Naționale a Para-juriștilor din Republica 

Moldova – principala organizație neguvernamentală specializată în domeniul asistenței juridice 

primare și abilitării juridice a populației. Am susținut, de asemenea activitatea Uniunii pentru 

Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, care a lucrat în parteneriat cu Consiliul Național pentru 

Asistența Juridică Garantată de Stat pentru a dezvolta servicii de asistență juridică primară 

specializată. Totodată, am prelungit colaborarea începută în 2016 cu Biroul Asociat de Avocați ”Țurcan 

Cazac” care dezvoltă continuu platforma online www.yavo.md. Această platformă oferă un spațiu 

virtual de interacțiune unde comunitatea de avocați, juriști, para-juriști, mediatori pot să 

interacționeze cu publicul larg și să răspundă la întrebările cu caracter juridic cu care se confruntă 

oamenii în viața de zi cu zi.  

 

Pentru prima dată în Republica Moldova a avut loc Forumul Internațional ”Moldova – Macedonia: 

Asistența Juridică Garantată de Stat și Abilitarea Juridică a Populației, importanța, realizări și 

perspective de dezvoltare”. Evenimentul a fost organizat cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a 

Asistenței Juridice Garantate de Stat din Republica Moldova și a avut scopul de a întruni practicieni și 

experți din structuri guvernamentale și nonguvernamentale pentru a-și împărtăși experiența și lecțiile 

învățate cu privire la diferite modele de promovare a accesului la justiție în lume.  

 

 

http://www.yavo.md/
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Pe baza lecțiilor învățate, în anul 2018 DJDO al FSM și-a propus să: 

 

- continue eforturile de asigurare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară; 

- prevină și reducă limitările abuzive ale drepturilor omului și încercările sistematice de a 

încălca DO, prin invocarea necesităților de a păstra ”valorile tradiționale”; 

- contribui la dezvoltarea unui sistem de abilitare juridică sustenabil și accesibil pentru 

categoriile sociale vulnerabile. 

 

 

GARANȚII PROCESUALE LA ETAPA PRE-JUDICIARĂ A PROCESULUI PENAL 

 

În cadrul proiectului „Garanții procesuale la etapa urmăririi penale” au fost lansate Procedurile 

Standard de Operare (PSO) cu privire la reținerea, escortarea și plasarea persoanelor reținute de 

poliție în Izolatorul de Detenție Provizorie. Aceste Proceduri reprezintă o inovație pentru sistemul de 

justiție penală din Republica Moldova și explică pas cu pas când, ce și cum trebuie să facă exact 

angajații Poliției în procesul de reținere a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor: din 

momentul opririi în stradă și până la plasarea în detenție provizorie în custodia poliției.  

 

Cu toate că elaborarea Procedurilor a început în 

2017, definitivarea și aprobarea acestora a fost 

realizată în 2018. Cele trei PSO au fost consultate 

cu ofițerii de poliție din întreaga țară pentru a 

ajusta cadrul normativ intern al IGP și al MAI. În 

perioada 19 - 21 iunie 2018, au fost organizate 3 

evenimente regionale la Chișinău, Bălți și Cahul, 

în cadrul cărora polițiștii au luat cunoștință de 

conținutul acestor documente și și-au expus 

opiniile vizavi de ele. Ulterior acestea au fost 

aprobate prin ordinul șefului IGP, dl Alexandru 

Pînzari și puse în implementare.  

 

Următorul pas în asigurarea DO la etapa pre-judiciară a constituit elaborarea unui modul de instruire 

pentru angajații Poliției, care a constat dintr-un șir de seminare interactive, organizate pe baza unui  

ghid metodologic de predare a PSO pentru maturi, astfel încât informația să fie ușor asimilată de către 

ofițerii de poliție, precum și un suport de curs privind asigurarea garanțiilor procesuale la momentul 

reținerii, escortării și detenției provizorii în custodia Poliției. Aceste materiale didactice urmează a fi 

incluse în programul de studiu al Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI. 

Modulul de instruire a fost testat și îmbunătățit în cadrul a 4 seminare de instruire interactivă pentru 

angajații Poliției.   

 

”Faptul că s-a abordat un spectru amplu de aspecte ale activității noastre de fiecare zi ne va permite 

să soluționăm eficient problemele cu care ne confruntăm. Procedurile Standard de Operare sunt un 
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ghid care ne vor ușura activitatea, dar mai ales ne vor ajuta să respectăm drepturile persoanei 

reținute”, a menționat Șeful Adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Bălți în cadrul unei activități de 

instruire a ofițerilor de poliție care sunt nemijlocit implicați în procesul reținerii. 

 

Circa 60% din participanții la instruire au menționat că vor împărtăși colegilor informația și experiența 

acumulată în cadrul activității de instruire, iar circa 70% au declarat că vor avea o atitudine mai 

diligentă la întocmirea actelor procedurale, referindu-se la Procesul verbal de reținere de facto, Fișa 

de cunoaștere a persoanei, etc.  

 

Pe lângă activitățile de consolidare a capacităților, Fundația Soros-Moldova  a susținut societatea civilă 

și instituțiile responsabile de procesul de monitorizare și semnalare a practicilor abuzive din timpul 

reținerii, escortării, detenției în izolatoarele de detenție ale poliției.  

 

Oficiul Avocatul Poporului (OAP) a implementat 

proiectul Managementul reținerii și detenției în 

Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova. În 

procesul de implementare au fost monitorizate 

inspectoratele de poliție și izolatoarele de detenție 

din țară, în partea ce ține de respectarea 

drepturilor persoanelor reținute și asigurarea 

garanțiilor minime în detenția preventivă.  

 

 

Informațiile colectate în procesul de monitorizare, vor fi sistematizate și încorporate în Raportul 

privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției. Acesta va fi un prim document ce va 

prezenta situația reală privind respectarea garanțiilor legale a persoanelor reținute.  

Totodată, în cadrul proiectului, OAP a constituit Forumul Studenților Anti-tortură, aceasta fiind o 

platformă a studenților pentru implicarea voluntară în activități de prevenire a torturii și relelor 

tratamente. 

 

„În cadrul lucrării mele de licență cercetez infracțiunea de tortură atât pe plan național, cât și 

internațional, de aceea îmi este foarte util și interesant să particip la colectarea și analiza datelor la 

subiectul în cauză”, a menționat studenta Inga PASCAL, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, în 

cadrul evenimentului de lansare a Forumului. În această ordine de idei, subliniem importanța 

participării studenților și încurajarea spiritului civic în vederea transferului de experiență în 

monitorizarea și prevenirea  torturii.  
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Scrisoarea de drepturi – instrumentul de informare a persoanelor reținute și aflate în custodia 

poliției 

 

Cu susținerea Fundației Soros-Moldova a 

fost elaborată scrisoarea de drepturi 

conține informațiile necesare privind 

drepturile garantate de lege în perioada 

aflării în custodia poliției.  

 Aceste postere au fost tipărite în patru 

limbi: română, rusă, engleză și găgăuză, 

ulterior fiind distribuite angajaților 

Poliției pentru uz în exercițiul funcției lor 

și pentru a fi mai accesibile persoanelor 

reținute sau oricărei persoane aflate în 

incinta unui Inspectorat de Poliție.  

 

Posterele au fost distribuite prin ordinul șefului IGP, în toate cele 47 de Inspectorate de Poliție din 

țară. 

 

O altă realizare importantă pentru DJDO în 2018, a fost semnarea Contractului de Grant între Fundația 

Soros-Moldova și delegația Uniunii Europene. Contractul prevede implementarea proiectului 

”Promovarea activității polițienești bazată pe drepturile omului în Moldova”, pentru o perioadă de 3 

ani. Acest proiect va continua să contribuie la înrădăcinarea standardelor și practicilor privind drepturile 

omului în activitatea zilnică a poliției. În același timp, programul va contribui la stabilirea legăturii 

durabile între activitatea polițienească și comunitățile rurale. Pentru acesta vor fi implementate și 

susținute diverse inițiative de poliție comunitară la nivel local, ușor reproduse la nivelul întregii țări. 

 

 

Realizări-cheie în anul 2018 

 

- Aprobarea de către IGP a trei PSO privind reținerea, escortarea și transportarea, precum și 

plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă. PSO au fost lansate și aprobate 

prin ordinele Șefului IGP, Alexandru Pînzari, nr. 193, 194, 195 la 30 martie 2018;  

- Elaborarea și implementarea modulului de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție în baza 

Procedurilor Standard de Operare;  

- Instruirea a 80 de polițiști dintre care ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație, 

escortare și detenție provizorie din Chișinău, Bălți și Cahul în vederea ajustării cadrului 

normativ intern al Inspectoratului General al Poliției și adoptării Procedurilor Standard de 

Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției;   

- Distribuirea în 17 mii de exemplare a Scrisorii de drepturi în format de postere în limbile: 

română, rusă, engleză și găgăuză în toate cele 47 de Inspectorate de Poliție din țară; 
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Activități pentru anul 2019 

 

Ca o continuitate a eforturilor de asigurare a respectării drepturilor omului în perioada pre-judiciară, 

Fundația Soros-Moldova a semnat un contract de grant cu Oficiul Avocatului Poporului pentru 

realizarea Proiectului ”Managementul reținerii și detenției în inspectoratele de Poliție din Republica 

Moldova”.  

La finele anului 2018, Fundația Soros-Moldova a semnat de asemenea un contract de grant cu 

Delegația Uniunii Europene privind implementarea proiectului ”Promovarea activității polițienești 

bazată pe drepturile omului în Moldova”, cu o durată de 3 ani. 

Pentru anul 2019 DJDO al Fundației Soros-Moldova planifică următoarele activități: 

- Promovarea necesității ajustării cadrului normativ intern al Inspectoratului General al Poliției; 

- Elaborarea Procedurilor Standard de Operare privind asistența medicală, traducerea și 

interpretarea pentru persoanele reținute;  

- Elaborarea Ghidului de drepturile omului pentru poliție și ofițerii de investigație; 

- Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, 

precum și a impactului acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii; 

- Colectarea și generarea datelor empirice privind respectarea drepturilor omului la aplicarea 

măsurilor preventive privative și non-privative de libertate. 

 

REDUCEREA LIMITĂRILOR ARBITRARE ALE DREPTURILOR OMULUI 

DJDO al FSM a susținut Asociația Obștească ”Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări - Platforma” în 

eforturile de informare a opiniei publice din Republica Moldova despre Congresul Mondial al Familiilor 

(CMF) și de analiză a impactului organizării acestui eveniment în Moldova.  

În perioada 13-16 septembrie 2018 la Chișinău a fost organizat Congresul Mondial al Familiilor, cu 

susținerea Președintelui Republicii Moldova. CMF a fost format în 1997 pentru a mobiliza mișcarea 

internațională pro-familia și reprezintă o rețea globală de organizații, lideri, din peste 80 de țări care și-au 

propus să protejeze și să promoveze ”familia naturală”, acest concept fiind definit extrem de restrictiv, 

limitându-se doar la căsătoria dintre un cuplu heterosexual și copiii lor biologici, excluzând alte modele de 

familie. În acest context, CMF susține o divizare arhaică a rolurilor de gen în familie: soții fiind percepuți a fi 

capul familiei, iar soțiile ajutorul lor și născătoare de copii. În lupta lor pentru păstrarea ”valorilor 

tradiționale” CMF militează activ pentru limitarea altor drepturi, cum ar fi avortul și restrângerea altor 

drepturi reproductive ale femeilor, libertatea de exprimare a comunității LGBT, anti-discriminarea. CMF 

promovează activ agenda conservatoare și depune eforturi pentru a atrage în ea diverse mișcări politice și 

religioase din lume. 

 Echipa de implementare a elaborat și publicat mai multe articole informative, precum și un raport privind 

modul în care acest eveniment a fost reflectat în mass-media. Concluziile raportului arată că încercarea de 

a ambala valorile conservatoare în forma preocupărilor pentru evoluția demografică sau familia 

modernă a avut foarte puțină atenție din partea publicului larg. În afară de publicațiile prietenoase ale 

Președinției, majoritatea jurnaliștilor care au relatat despre acest eveniment, l-au privit prin prisma 

luptelor politice interne și a intereselor geopolitice ce se suprapun în Moldova.  

http://www.platzforma.md/arhive/category/congresul-mondial-al-familiilor-2018
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De asemenea, am sprijinit Asociația Obștească ”Promo LEX” care dezvoltă o platformă sustenabilă și 

regenerabilă de activism și educație de drepturile omului în scopul reducerii tensiunii sociale generate de 

ignoranță, manipulare și utilizare a discursului instigator la ură și discriminare. În cadrul proiectului 

implementat cu 

susținerea DJDO, 

organizația a monitorizat 

spațiul public și 

campaniile electorale care 

au fost organizate pe 

parcursul anului 2018. 

Rezultatele monitorizării 

au fost incluse în raportul 

analitic Discursul de ură și 

instigare la discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova. Raportul include și o 

analiză comparativă a standardelor internaționale și naționale în domeniul libertății de exprimare și a 

discursului de ură. Conform acestui studiu, pe parcursul a 6 luni de monitorizare au fost identificate 457 

cazuri de discurs de ură, exprimate în mass-media, evenimente publice și comentarii la știri (în medie 2,5 

cazuri noi de discurs de ură pe zi). Numărul total 

de cazuri identificate se referă atât la discursul de 

ură, cât și la cazurile de instigare la violență, 

sexism, rasism, instigare la discriminare și 

promovarea publică a stereotipurilor și 

prejudecăților. Pentru a contracara acest 

fenomen, autorii studiului au propus un șir de 

recomandări specifice pentru instituțiile relevante 

la diferite niveluri –  începând cu Parlamentul 

Republicii Moldova terminând cu Organizațiile 

Societății Civile –  concluzia finală a studiului, însă, 

este că: ”Autoritățile Republicii Moldova nu au 

răspuns la discursul de ură”.  

Promo-Lex a elaborat, de asemenea studiul ”Educație pentru Drepturile Omului în Învățământul 

Preuniversitare din Republica Moldova”, ce prezintă o analiză a situației și necesităților în domeniul 

Educației pentru Drepturile Omului, însoțită de o foaie de parcurs cu recomandări pentru îmbunătățirea 

situației existente.  

Raportul răspunde la o serie de întrebări: 

- Care este scopul educației pentru drepturile omului în RM? 

- Cum se face educația pentru DO în RM? 

- Care este impactul actual al educației pentru DO? 

- Care sunt pașii ce trebuie urmați?  

 

https://promolex.md/?lang=ro
https://promolex.md/13894-raport-discursul-de-ura-si-instigarea-la-discriminare-in-spatiul-public-si-mass-media-din-republica-moldova/?lang=ro
https://promolex.md/13894-raport-discursul-de-ura-si-instigarea-la-discriminare-in-spatiul-public-si-mass-media-din-republica-moldova/?lang=ro
https://promolex.md/13708-a-fost-lansat-raportul-educatie-pentru-drepturile-omului-in-invatamantul-preuniversitar-din-republica-moldova/?lang=en
https://promolex.md/13708-a-fost-lansat-raportul-educatie-pentru-drepturile-omului-in-invatamantul-preuniversitar-din-republica-moldova/?lang=en
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În 2018 a fost elaborat conceptul unui program 

complex de pregătire profesională pentru 

tineri, care urmărește dezvoltarea și 

capacitarea de noi resurse umane pentru 

activismul în domeniul DO în Moldova.  

Programul PromoTE include un curs de instruire cu durata de 14 luni, bazat pe învățare practică, ce 

oferă acces la expertiza și experiența Asociației Promo LEX. Programul a fost lansat la sfârșitul anului 

2018. Cursul va fi inițiat de către Promo-Lex în anul 2019. 

PROGRAM REGIONAL CADRU PENTRU ABILITARE JURIDICĂ – Legal Empowerment Network 

Strategies 

Legal Empowerment Network Strategies – 

Program regional cadru pentru abilitarea 

juridică este o inițiativă a Fundațiilor pentru 

o Societate Deschisă ce se implementează în 

perioada anilor 2016 – 2020, Fundația Soros-

Moldova fiind parte a acestei inițiative chiar 

de la începuturi.  

Prin intermediul acesteia, Fundațiile pentru o 

Societate Deschisă își propun să intensifice 

eforturile de instituționalizare, promovare și 

extindere a serviciilor de asistență juridică 

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

Programul este implementat simultan în 13 țări – Africa de Sud, Albania, Indonezia, Iordania, Kenya, 

Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Ucraina și Statele Unite ale Americii – 

de către Fundațiile Naționale și 2 Programe tematice ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă: 

Programul Sănătate Publică și Programul pentru Inițiative Juridice. 

Timp de acești patru ani, Fundația Soros-Moldova și-a propus să dezvolte, să instituționalizeze și să 

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

marginalizate, prin extinderea serviciilor de asistență juridică primară.  În vederea realizării scopului 

propus, Fundația colaborează cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, dar și cu 

alte autorități naționale relevante - Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 

societatea civilă și cu comunitatea avocaților. 

Prin realizările obținute pe parcursul anului 2018 am contribuit la consolidarea profesiei de para-jurist în 

politicile publice de strategie națională: 

- Includerea ocupației de ”para-jurist” în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, 

modificare publicată în Monitorul Oficial nr.58-66/23.02.2018, art.258;  

- Facilitarea accesului la asistență juridică garantată de stat drept una din țintele strategice ale 

Planului Național de acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2018 – 2022, aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului Nr. 89 din 24.05.2018. Acesta prevede 2 sub-acțiuni și 5 indicatori de 

 

 

https://promolex.md/14132-concurs-de-selectare-a-participantilor-pentru-programul-promote/?lang=en
http://soros.md/event/proiect-nou-abilitare-juridica-moldova
http://soros.md/event/proiect-nou-abilitare-juridica-moldova
http://soros.md/event/proiect-nou-abilitare-juridica-moldova
http://www.parajurist.md/
http://www.parajurist.md/
http://uorn.md/parajuristi-specializati-instruiti-in-asistenta-grupurilor-vulnerabile-in-contextul-hiv-sida-in-moldova/
http://www.cnajgs.md/ro/
http://lex.justice.md/md/374413/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376768
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monitorizare care se referă la rețeaua para-juriștilor; 

- Includerea activității rețelei de para-juriști în una din sub-acțiunile Planului de acțiuni pentru o 

Guvernare Deschisă pe anii 2019 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1172 din 

28.11.2018;  

DJDO a contribuit și la dezvoltarea societății civile în domeniu prin sprijinirea activității Asociației Naționale 

a Para-juriștilor din Republica Moldova și a Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor.  

Asociația Națională a Para-juriștilor 

(ANPM) și-a propus drept misiune 

abilitarea oamenilor cu cunoștințe 

juridice de bază în mod confidențial prin 

rețeaua de para-juriști comunitari 

competenți, într-un cadru legislativ clar, 

predictibil și orientat pe interesele și 

dezvoltarea oamenilor.  

În activitatea sa, Asociația își propune atingerea următoarelor obiective: 

- Consolidarea cunoștințelor juridice și de dezvoltare personală a para-juriștilor comunitari, membri 

ai Asociației; 

- Creșterea nivelului de abilitare juridică a comunităților acoperite de membrii Asociației și a 

nivelului de înțelegere a rolului para-juristului de către APM; 

- Îmbunătățirea raporturilor cu autoritățile naționale relevante.  

 

Pe parcursul anului 2018 membrii Asociației au beneficiat de un ciclu instruiri pentru a-și dezvolta abilitățile 

profesionale, ceea ce în final a condus la creșterea calității serviciilor prestate pentru membrii comunității. 

În același timp, Asociația și-a consolidat capacitățile instituționale și structura organizațională.  

 

În primul său an de activitate, ANPM a reușit să 

stabilească parteneriate importante atât la nivel național, 

cât și la nivel internațional cu asemenea organizații ca: 

Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, 

Asociația Obștească ”Centrul pentru Politici, Inițiative și 

Cercetări - Platforma”, Coaliția Națională ”Viață fără 

violență în familie”, Rețeaua Globală a Organizațiilor 

Neguvernamentale în domeniul Abilitării Juridice 

”NAMATI”, Inspectoratul Național de Probațiune. T 

 

Toate activitățile realizate de ANPM au fost implementate în parteneriat cu CNAJGS. Cu susținerea DJDO a 

FSM, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor a pilotat acordarea unor servicii noi de 

asistență juridică primară pentru grupuri marginalizate specifice: consumatorii de droguri, lucrătoarele 

sexului comercial, bărbați care fac sex cu alți bărbați și persoanele care trăiesc cu HIV.  

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=378313&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=378313&lang=1
http://www.parajurist.md/anpm
http://www.parajurist.md/anpm
http://uorn.md/?s=parajurist
https://stopviolenta.md/
https://stopviolenta.md/
https://namati.org/
http://www.probatiune.gov.md/
http://www.cnajgs.md/ro/
http://uorn.md/?fbclid=IwAR1_QGul7GxuvsqFmPalYfc6mEDmIfYljNvujVfBi_AeM07JYwABRWKXdxA
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Pe parcursul a 8 luni de activitate au fost organizate: 

- peste 750 de servicii de asistență juridică primară, prestate de o rețea de 15 para-juriști 

specializați; 

- peste 20 de lecții publice cu participarea a peste 140 de persoane; 

- 7 acțiuni de promovare a drepturilor omului.  

Activitatea rețelei de para-juriști specializați este supervizată de reprezentanții Consiliului Național pentru 

Asistența Juridică Garantată de Stat. Pe parcursul anului 2019 UORN va continua dezvoltarea acestor 

servicii și vor fi identificate soluții pentru a instituționaliza rețeaua de para-juriști specializați pentru a 

asigura sustenabilitatea acestor servicii.  

În 2018, FSM în comun cu CNAJGS au 

organizat în premieră Forumul Internațional 

Moldova-Macedonia: Asistența Juridică 

Garantată de Stat și Abilitarea Juridică a 

Populației, importanța, realizări și perspective 

de dezvoltare, marcând aniversarea a 10 ani 

de activitate a Asistenței Juridice Garantate de 

Stat din Moldova.  

La eveniment au participat 150 de practicieni 

și experți din structuri guvernamentale și non-

guvernamentale din Republica Moldova, 

Macedonia, Lituania, Ucraina, Sierra Leone, 

Mongolia, Statele Unite al Americii, etc. 

Forumul a avut scopul de a întruni actori relevanți din domeniu pentru a-și împărtăși experiența și lecțiile 

învățate cu privire la diferite modele ce promovează accesul la justiție în lume.  

În cadrul evenimentului a fost lansată o expoziție fotografică inedită cu tematica ”Accesul la Justiție”. 

Autorul, artistul fotografic Igor Țurcan, a surprins în imagini activitatea cotidiană a para-juriștilor care 

lucrează cu toate grupurile sociale și a para-juriștilor specializați.  

”Timp de 6 luni cât am lucrat la acest proiect, am avut ocazia să văd o realitate a Moldovei care este mai 

puțin afișată. Pentru oamenii care apar în poze asistența juridică primară oferită de para-juriștii din 

comunitățile lor este nu doar o necesitate, ci o doză de speranță că viața poate deveni mai bună”, a 

menționat Igor Țurcan. 

Pe parcursul anului 2019, în cadrul Programului Regional Cadru pentru Abilitare Juridică, Fundația Soros-

Moldova va continua să susțină activitatea para-juriștilor, inclusiv rețeaua de para-juriști specializați, va 

căuta modele inovatoare de a utiliza tehnologiile informaționale moderne de a consolida procesul de 

pregătire profesională inițială a para-juriștilor și va continua să lucreze la finalizarea procesului de 

instituționalizare a profesiei de para-jurist. 

 

 

 

 

 

http://soros.md/event/2018-10-16-0
http://soros.md/event/2018-10-16-0
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DEPARTAMENTUL BUNA GUVERNARE 

 

ADEPT  Asociația pentru Democrație Participativă din Moldova  

ANI  Autoritatea Națională de Integritate  

API  Asociația Presei Independente  

APL  Administrația Publică Locală  

CAJPD  Centrul de Asistență Juridică a persoanelor cu Dizabilități  

CBTM  Cadrul Bugetar pe Termen Mediu  

CDPD  Centrul de Drept al Persoanelor cu Dizabilități 

CI  Consiliul de Integritate 

CIJM  Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova 

CMC  Consiliul Municipal Chișinău  

CPD  Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  

CPR  Centru de Politici și Reforme 

ESP  Programul de Sprijinire a Educației 

IPP  Institutul de Politici Publice din Moldova  

OSF  Fundațiile pentru o Societate Deschisă  

PISA  Programul International de Evaluare a Elevilor  

UTAG  Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia 

 

Viziunea  

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova are scopul de a spori transparența, 

responsabilitatea și eficiența sistemului guvernamental în conformitate cu agenda Europeană.  

Context  

Anul 2018 a fost marcat de un șir de evenimente ce au influențat modul în care societatea civilă din 

Republica Moldova își desfășoară activitatea. De asemenea, s-a schimbat dinamica relațiilor între 

societatea civilă și instituțiile guvernamentale. Administrația publică a devenit mai reticentă față de 

propunerile societății civile, iar uneori chiar a lansat un șir de acuzații în adresa acesteia. Perioada pre-

electorală a creat o incertitudine privind modul de acțiune a Guvernului și Parlamentului Republicii 

Moldova. Transparența procesului legislativ a fost diminuată, fiind aprobate legi și hotărâri ce nu au 

fost consultate public. Cu toate acestea, pentru prima dată după mulți ani, bugetul de stat pentru anul 

2019, a fost aprobat într-un regim normal și în termenele stabilite de legislație.   

Transparența redusă a instituțiilor de stat, lipsa accesului la informații și închiderea de care dau 

dovadă instituțiile publice sunt caracteristice unei societăți închise și mai puțin democratice.  
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Având în vedere contextul descris mai sus, Departamentul Buna Guvernare al FSM și-a continuat 

eforturile sale, bazându-se pe cele două concepte prevăzute în Strategia Fundației pentru perioada 

2019-2022: 

- Promovarea responsabilizării, transparenței și integrității pentru a contesta corupția și 

managementul ineficient la nivel local și central; 

- Îmbunătățirea guvernanței prin participarea cetățenilor în inițiative comunitare și a experților 

în procesele de reforme sectoriale. 

Pentru a-și atinge obiectivele, Departamentul Buna Guvernare a susținut organizațiile non-

guvernamentale care investighează cauzele corupției și metodele de combatere a acestora. Au fost 

susținute, de asemenea, inițiativele de organizare comunitară și fortificare a participării civice la nivel 

local.  

 

PROMOVAREA RESPONSABILIZĂRII, TRANSPARENȚEI ȘI A INTEGRITĂȚII PENTRU A CONTESTA 

CORUPȚIA ȘI MANAGEMENTUL INEFICIENT LA NIVEL LOCAL ȘI CENTRAL 

Promovarea responsabilității și contestarea corupției, este una din prioritățile fundației. Organizațiile 

susținute de fundație s-au concentrat pe informarea și implicarea cetățenilor. Pentru a transforma 

cetățeanul din consumator pasiv de informație despre campanii anti-corupție în actori activi în 

identificarea instituțiilor și practicilor corupte, organizațiile au încurajat cetățenii să se implice direct în 

campaniile publice prin raportarea cazurilor de corupție sau situațiilor favorabile corupției. 

Astfel, cu susținerea Fundației Soros-Moldova, Centrul de Politici și Reforme a creat platforma 

www.faracorupție.md prin intermediul căreia cetățenii pot raporta cazuri de corupție sau situații 

favorabile corupției, utilizatorii având posibilitatea de a vedea care sunt cele mai problematice 

instituții sau proceduri. Centrul de Politici și Reforme, implementatorul proiectului, a lansat un apel 

către ONG-uri, mass-media, sectorul privat și autoritățile centrale de a declara anul 2019 drept Anul 

Anticorupției. Cu toate că autoritățile publice nu au dat curs acestei inițiative, cele 50 de organizații 

semnatare ale apelului, inclusiv din mediul de afaceri, vor promova pe parcursul anului 2019 activități 

de prevenire și combatere a corupției. 

Principala provocare a proiectului a constat în percepția cetățenilor că fenomenul corupției este 

concentrat doar la nivel înalt și are loc în proporții mai mici la nivel local. Pe parcursul anului 2018, CPR 

a discutat cu peste 1 200 de cetățeni în orașele Orhei, Bălți, Ialoveni, Hîncești care au fost încurajați să 

raporteze cazuri de corupție sau situații favorabile corupției. Comunicarea directă cu cetățenii a 

asigurat o înțelegere mai bună de către aceștia a fenomenului corupției. De asemenea, au fost 

organizate 4 ateliere de lucru în care ONG-urile, mediul de afaceri și jurnaliștii au abordat problema 

corupției în diferite sectoare. În perioada pre-electorală din anul 2018 au fost raportate circa 20 de 

cazuri de corupere a alegătorilor prin diferite mijloace.  

 

https://faracoruptie.md/
https://watch.cpr.md/2019-anul-anticoruptiei/
https://watch.cpr.md/2019-anul-anticoruptiei/
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Elaborarea analizelor de politici publice și combinarea acestora cu activități de advocacy, a dus la 

plasarea pe agenda publică a unor subiecte importante, precum accesul la informație, corupția politică 

și utilizarea ineficientă a fondurilor publice și altele. CPR a publicat șapte analize despre scheme de 

corupție la nivel înalt care au fost preluate de TVR Moldova, Jurnal.md, Unimedia.  CPR de asemenea 

a formulat recomandări pentru autorități, precum și pentru cetățeni.  

Grație publicării acestor analize1, subiectul legat de necesitatea amendării legislației ce reglementează 

activitatea fundațiilor, inclusiv a fundațiilor afiliate politic din Republica Moldova a fost readus pe 

agenda discuțiilor din parlament, fiind abordat din perspectiva implicării fundațiilor afiliate politic în 

special în perioada campaniilor electorale. 

 

Jurnalismul de investigație și integritatea în funcția publică 

Promovarea transparenței și integrității 

autorităților publice a fost asigurată prin 

susținerea activității jurnaliștilor de investigație, 

reprezentanți ai CIJM, API, RISE.  Materialele 

jurnalistice, elaborate de organizațiile susținute de 

Fundația Soros-Moldova, au fost documentate și 

au atras un interes mare din partea cetățenilor. 

Astfel, 129 de instituții media au preluat  44 de 

materiale elaborate de CIJM și API privind cazurile 

de îngrădire a accesului la informație de către 

autoritățile publice, asigurând un acces mai larg a 

publicului la informația despre integritatea 

funcționarilor publici.  

 

                                                           
1 http://tvrmoldova.md/politic/orheilandromat-caritate-politica/  

http://www.jurnal.md/ro/news/953ec64b31f3c819/%20orheilandromat-caritate-politica.html  

https://unimedia.info/stiri/%20orheiland---parcul-de-distractii-gratuit-pentru-toti--construit-din-surse-

dubioa%20se--cum-fundatiile-de-binefacere-folosite-de-politicieni-nu-sunt-reglementate-de%20-lege-

162006.html  

http://www.jurnal.md/ro/news/d4c54d10632be842/%20intreprinderile-unui-stat-capturat-cum-poate-fi-

oprita-coruptia-si-clientela-pol%20itica.html  

https://www.moldova.org/cercetare-cpr-o-mana-spala-pe-alta-business-ul-si-politica/  

https://unimedia.info/ro/news/7cb94ca7091fca6f/%20cpr-unda-verde-la-coruptie-in-ecologie-de-la-

milionari-in-afaceri-cu-statul-la-b%20ani-aruncati-de-fen-pe-proiecte-moarte.html 

http://tvrmoldova.md/politic/orheilandromat-caritate-politica/
http://www.jurnal.md/ro/news/953ec64b31f3c819/%20orheilandromat-caritate-politica.html
https://unimedia.info/stiri/%20orheiland---parcul-de-distractii-gratuit-pentru-toti--construit-din-surse-dubioa%20se--cum-fundatiile-de-binefacere-folosite-de-politicieni-nu-sunt-reglementate-de%20-lege-162006.html
http://tvrmoldova.md/politic/orheilandromat-caritate-politica/
http://www.jurnal.md/ro/news/953ec64b31f3c819/%20orheilandromat-caritate-politica.html
https://unimedia.info/stiri/%20orheiland---parcul-de-distractii-gratuit-pentru-toti--construit-din-surse-dubioa%20se--cum-fundatiile-de-binefacere-folosite-de-politicieni-nu-sunt-reglementate-de%20-lege-162006.html
https://unimedia.info/stiri/%20orheiland---parcul-de-distractii-gratuit-pentru-toti--construit-din-surse-dubioa%20se--cum-fundatiile-de-binefacere-folosite-de-politicieni-nu-sunt-reglementate-de%20-lege-162006.html
https://unimedia.info/stiri/%20orheiland---parcul-de-distractii-gratuit-pentru-toti--construit-din-surse-dubioa%20se--cum-fundatiile-de-binefacere-folosite-de-politicieni-nu-sunt-reglementate-de%20-lege-162006.html
http://www.jurnal.md/ro/news/d4c54d10632be842/%20intreprinderile-unui-stat-capturat-cum-poate-fi-oprita-coruptia-si-clientela-pol%20itica.html
http://www.jurnal.md/ro/news/d4c54d10632be842/%20intreprinderile-unui-stat-capturat-cum-poate-fi-oprita-coruptia-si-clientela-pol%20itica.html
https://www.moldova.org/cercetare-cpr-o-mana-spala-pe-alta-business-ul-si-politica/
https://unimedia.info/ro/news/7cb94ca7091fca6f/%20cpr-unda-verde-la-coruptie-in-ecologie-de-la-milionari-in-afaceri-cu-statul-la-b%20ani-aruncati-de-fen-pe-proiecte-moarte.html
https://unimedia.info/ro/news/7cb94ca7091fca6f/%20cpr-unda-verde-la-coruptie-in-ecologie-de-la-milionari-in-afaceri-cu-statul-la-b%20ani-aruncati-de-fen-pe-proiecte-moarte.html
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În cadrul proiectului ”Moldova Curată” , 40 de 

cetățeni au primit asistență din partea juristului, 4 

din ei fiind susținuți în cadrul unor procese de 

judecată și chiar câștigând procesele de judecată. 

În urma proiectului, cele 11 ziare partenere ale API 

au inaugurat rubrici privind accesul la informație și 

transparență decizională permanente, informația 

fiind disponibilă și în continuare pe site-urile 

acestor parteneri. 

 

În anul 2018, API a reușit să semnaleze peste o sută de cazuri de încălcare a regimului declarării 

averilor și intereselor de către persoanele publice. Echipa portalului MoldovaCurata.md a monitorizat 

activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI) și a Consiliului de Integritate (CI) și a informat, cu 

regularitate, utilizatorii paginii web despre deciziile adoptate de aceste instituții, reformele 

desfășurate, implementarea “pachetului de integritate” etc. Datorită materialelor jurnalistice 

realizate, dar și a dezbaterilor publice desfășurate de API, cu implicarea unui număr important de 

factori de decizie au fost făcute presiuni mediatice asupra CI și ANI. În același timp, din mai multe 

motive, de mai bine de un an și jumătate, Agenția Națională pentru Integritate (ANI) nu este 

funcțională. În aceste condiții, ANI nu a examinat și nu a sancționat prompt persoanele publice cu 

probleme de integritate semnalate de către jurnaliștii de investigație. Astfel, platforma 

www.moldovacurata.md, www.anticorupție.md și www.avere.md continuă să monitorizeze 

integritatea demnitarilor și funcționarilor publici. 

În anul 2018, cu suportul Fundației Soros-Moldova, API a publicat studiul ”Reacția instituțiilor publice 

la investigațiile jurnalistice: AUTOSESIZĂRI MULTE, REZULTATE PUȚINE” - o analiză privind impactul 

investigațiilor jurnalistice în combaterea corupției. Rezultatele analizei cantitative arată că autoritățile 

/ instituțiile de control și de drept au reacționat, de regulă, prin autosesizări, la investigațiile ce vizează 

funcționarii publici. Majoritatea cazurilor au fost clasate cu argumentul că persoana vizată a indicat în 

declarațiile de avere toate bunurile înregistrate pe numele ei; un alt argument formulat în actele de 

constatare ale CNI este că funcționarul a comis, la completarea declarației, greșeli considerate 

neintenționate. Controalele pornite de CNA și PA au fost încetate, de cele mai multe ori, cu 

argumentul lipsei componenței de infracțiune.  

Comportamentul neuniform al instituțiilor vizavi de faptele descrise de jurnaliști indică asupra unor 

factori subiectivi și obiectivi care le-au influențat reacția. Una din recomandările studiului îndeamnă 

organizațiile societății civile să-și asume funcția de monitorizare a modului cum instituțiile de stat 

reacționează la dezvăluirile din investigațiile jurnalistice, expediind solicitări de informație sau chiar 

denunțuri. Adresarea unor solicitări de intervenție sub forma juridică de denunț ar obliga instituțiile 

statului să vină cu o reacție. 

 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.anticorupție.md/
http://www.avere.md/
http://www.moldovacurata.md/upload/pages/5a72d5ecd5386148.pdf
http://www.moldovacurata.md/upload/pages/5a72d5ecd5386148.pdf
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Peste 260 de cetățeni din localitățile rurale au participat la campania de informare și asistență „Fii cu 

ochii pe autorități!” , menită să ridice nivelul de conștientizare a populației în ceea ce privește accesul 

la informație și transparența decizională. Răspunsurile la întrebările adresate de cetățeni au fost 

compilate în 4 articole și publicate pe pagina www.moldovacurata.md și în ziarele din rețeaua API. 

Rezultatele proiectului în perioada anului 2018:  

- 71 de articole și 33 de investigații jurnalistice tematice publicate pe portalul 

www.moldovacurata.md, despre persoanele cu funcții publice, judecători și procurori, care 

nu-și declară, sau declară eronat, averile și interesele; 

- 25 de investigații trimise în adresa ANI pentru inițierea controalelor în privința persoanelor cu 

funcții publice; 

- 11 interviuri cu persoane publice și experți în domeniu, publicate pe portalul 

www.moldovacurata.md, inclusiv posibilitatea oferită vizitatorilor portalului de a adresa 

întrebări; 

- 10 întâlniri organizate în 10 localități din țară la tema accesului la informație și transparența în 

procesul decizional; 

- 4 procese de judecată intentate autorităților ca urmare a 40 de consultații juridice oferite 

cetățenilor în domeniul accesului la informație și transparență în procesul decizional, inclusiv; 

- 4 articole cu răspunsuri la întrebările cititorilor publicate în ziarele locale și pe site-urile 

acestora la rubrica “Fii cu ochii pe autorități“; 

- 6 înregistrări video elaborate și difuzate la televiziunile regionale; 

- un studiu privind impactul investigațiilor jurnalistice asupra autorităților publice, cetățenilor 

etc., elaborat și transmis autorităților și altor persoane/instituții interesate; 

- 3 dezbateri publice la tema eficienței activităților structurilor de control legal al integrității 

persoanelor cu funcții publice, cu un total de 60 de participanți (experți, membri ANI, CI 

parlamentari, jurnaliști, ONG-iști, lideri de opinie), organizate. 

În aceeași perioadă, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova a continuat campania media 

”Jurnaliști pentru integritate în serviciul public”, aflată la al 5-lea an de implementare. Scopul urmărit 

de CIJM a fost monitorizarea activității demnitarilor publici, persoanelor cu funcții de conducere în 

structurile de stat, organelor de drept și de justiție și să dezvăluie cazuri grave de corupție, trafic de 

influență și averi nedeclarate. Impactul urmărit a fost de a sensibiliza opinia publică asupra 

problemelor de integritate și de corupție existente în serviciul public.  

Tematica integrității și anticorupției a fost promovată pe larg pe platforma www.anticorupție.md. 

Cetățenii au manifestat un interes sporit pentru materialele despre integritatea demnitarilor. În urma 

investigațiilor publicate, au fost inițiate 3 dosare penale în care au fost vizați protagoniștii 

investigațiilor jurnalistice. Doi judecători despre care s-a scris în anii precedenți, au fost excluși din 

sistemul justiției, iar dosarele inițiate se află în instanța de judecată.  

CIJM a lansat un șir de discuții publice ce țin de integritate și anticorupție, activitatea jurnaliștilor de 

investigații, libertatea presei și accesul la informație de interes public.  

http://moldovacurata.md/campania-fii-cu-ochii-pe-autoritati/fii-cu-ochii-pe-autoritati
http://moldovacurata.md/campania-fii-cu-ochii-pe-autoritati/fii-cu-ochii-pe-autoritati
http://www.moldovacurata.md/
http://www.anticorupție.md/
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La 10 mai 2018 organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media au semnalat un caz ieșit din 

comun în orașul Rezina. La indicația secției poliției economice a Inspectoratului de poliție Rezina, a 

fost sechestrat tirajul săptămânalului regional independent „Cuvântul” care era transportat de la 

tipografie la centrul de poștă din Rezina. Centrul pentru Jurnalism de Investigații, Asociația Presei 

Independente, împreună cu alte organizații non-guvernamentale au publicat o declarație în care 

solicită încetarea tentativelor de intimidare a instituțiilor media. Asistența juridică în acest caz a fost 

oferită cu suportul Centrului de Investigații Jurnalistice. Pe data de 6 februarie 2019, Curtea de Apel 

Chișinău a menținut decizia Judecătoriei de la Orhei privind anularea deciziei Inspectoratului de Poliție 

Rezina de sechestrare a tirajului și a automobilului cu care acesta a fost transportat.  

Principalele rezultate obținute pe parcursul anului 2018 sunt următoarele:  

- 12 investigații jurnalistice; 

- 4 anchete video; 

- peste 300 de știri și alte materiale jurnalistice pe tema integrității în serviciul public, realizate și 

publicate pe portalul www.anticoruptie.md; 

- 2 evenimente ale clubului de presă în cadrul cărora au fost abordate teme de interes public; 

- circa 50 000 de vizitatori unici pe portalul www.anticorupție.md. 

În 2018, Fundația a susținut activitatea de investigație a Asociației Rise Project Moldova care a 

elaborat 15 materiale video: investigații și interviuri cu persoane publice. Aceste spoturi au adunat mai 

mult de 100 000 de vizionări atât pe canalul YouTube al RISE Moldova, cât și pe paginile de social 

media și au fost citate de mai mult de 50 de ori în diferite media din țară și de peste hotare. 

 

Promovarea unui management eficient la nivel local  

Contestarea managementului ineficient la nivelul autorităților publice locale, reprezintă un domeniu 

din planul de acțiuni al Fundației pentru anul 2018. Problema accesibilității spațiului public a fost 

vizată în proiectul implementat de Centrul de Drept al Persoanelor cu Dizabilități (CDPD).  

Proiectul a urmărit să sensibilizeze autoritățile locale asupra necesității de a desfășura consultări cu 

cetățenii referitoare la accesibilitatea și amenajarea obiectelor spațiului public.  

În luna martie 2018, un grup de asociații obștești au semnat cu Primăria Chișinăului un Acord de 

Colaborare ce prevedea un mecanism de participare în conformitate cu legislația în vigoare. Platforma 

”Chișinău Accesibil” a stabilit un cadru de colaborare cu un număr mai mare de subdiviziuni ale 

primăriei ce aplică practici de participare și implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor care îi 

vizează direct. Dacă în 2017 aceasta coopera doar cu Direcția Transport și Căi de comunicație, în 2018 

a cooperat cu șase subdiviziuni ale Primăriei, printre care și Întreprinderea Municipală ”Spații verzi” și 

Direcția Comerț. 

 

http://www.anticoruptie.md/
http://www.anticorupție.md/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6tgyv3ZPnNDSIHxVNeaJn0fpRxV-2WhP
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Planul de acțiuni pentru accesibilitatea municipiul Chișinău 2018 – 2019 a fost elaborat în urma unui 

proces în care au participat reprezentanții organizațiilor societății civile și administrației publice locale. 

Acesta constituie o foaie de parcurs comună a societății civile și autorității publice pentru soluționarea 

problemelor. Pentru asigurarea accesibilității în bugetul municipal pentru anul 2018 au fost alocate 

peste 7 milioane de lei. Pentru a sensibiliza autoritățile privind problema accesibilității spațiului public 

pentru persoanele cu dizabilități, echipa Centrului a realizat 7 ședințe cu Direcția ”Transport și Căi de 

Comunicație”, ”Spații verzi”, Direcția Comerț etc.  

Grupurile de cetățeni create în cadrul proiectului au monitorizat 15 obiecte ale spațiului public (dintre 

care: bd Ștefan cel Mare, str. Alecsandri, I. Creangă, Scuarul Cehov, Grădina Publică ”Ștefan cel Mare” 

etc.). În cazul a 4 obiecte, propunerile echipei proiectului de realizare a modificărilor de accesibilitate 

au fost realizate integral, iar în cazul a 9 obiecte acestea au fost realizate doar parțial. 

Activitatea Centrului de Drept pentru 

Persoanele cu Dizabilități a contribuit la 

sensibilizarea populației față de accesibilitatea 

spațiului public, în mod special a beneficiarilor 

direcți care reprezintă circa 20-25% din 

locuitorii Chișinăului.  

Rezultatele obținute și metodele aplicate în 

cadrul proiectului, pot servi drept exemplu de 

participare a comunității locale, și pot fi 

aplicate în alte domenii și la o scară mai largă. 

În anul 2018, Fundația Soros-Moldova a continuat parteneriatul cu organizația ”Primăria Mea” care a 

monitorizat peste 60 de ședințe ale serviciilor primăriei, precum și peste 40 de ședințe ale Consiliului 

Municipal Chișinău (CMC). Ca rezultat proiectele de decizie pentru  ședințele ulterioare ale CMC au 

fost plasate pe site-ul primăriei. Informația sintetizată despre activitatea consilierilor municipali pentru 

anul 2017 a fost inclusă în primul raport de activitate a Consiliului Municipal Chișinău.  

Peste 40 000 de cetățeni au vizitat pagina www.primăriamea.md și s-au informat despre activitatea 

autorităților municipale. Organizația Primăria Mea a conlucrat cu Consiliului Municipal Chișinău, în 

scopul creșterii transparenței. Ulterior, succesele proiectului au dus la reproducerea acestuia și în 

suburbii. Consilierii din orașul Codru au contactat echipa proiectului ”Primăria mea” pentru inițierea 

unei colaborări în vederea asigurării transparenței în cadrul Consiliului Orășenesc Codru, municipiul 

Chișinău și facilitarea comunicării între locuitorii orașului Codru și consilieri. 

Un exemplu similar a avut loc în orașul Durlești. La solicitarea locuitorilor echipa organizației ”Primăria 

Mea” a ajutat cetățenii să elaboreze petiții către autorități privind calitatea joasă a serviciilor prestate 

de microbuze, precum și să prezinte propunerile administratorilor de rută. Rezultatele acestor 

activități a fost publicate on-line și sunt disponibile. 

Dialogul continuu cu cetățenii a scos la iveală problemele reale cu care aceștia se confruntă zi de zi. 

Autoritățile au fost sesizate despre problemele legate de transportul public, construcțiile ilegale, 

http://www.primariamea.md/
http://www.primăriamea.md/
http://primariamea.md/discutii-publice-transportul-public-codru/?fbclid=IwAR1qu1DBFlXIceuDFkh-lBCND5M379a5cJIaO5Z_UhqAZgN0L_WonLrdCDA
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publicitatea de pe clădirile istorice, comerțul stradal neautorizat, trecerile pietonale și subterane, 

animalele fără adăpost dar și problemele fondului locativ, fiecare dintre aceste subiecte fiind analizate 

în detaliu. Cauzele apariției și potențialele soluții ale acestor probleme au fost formulate în 9 cercetări 

care sunt disponibile pe pagina web http://primariamea.md/cercetari/. Problema pasajelor 

subterane a fost abordată într-o propunere de politică publică.  

Cercetările elaborate, precum și propunerea de politică publică au fost promovate pe agenda 

Consiliului Municipal. Problemele identificate în urma discuțiilor cu cetățenii și a cercetărilor efectuate 

au fost abordate ca priorități în acordarea finanțării în cadrul concursului ”Bugetul Participativ” 

realizat de Primăria mun. Chișinău.  

Principala provocare a proiectului rămâne a fi transparența scăzută, precum și o receptivitate slabă din 

partea autorităților publice. Autoritățile nu publică la timp toate proiectele de decizie și deciziile finale 

adoptate de către Consiliul Municipal Chișinău, iar consilierii nu sunt receptivi la solicitările de 

informație adresate.  

Pentru a depăși aceste dificultăți și pentru a determina administrația publică locală să activeze 

transparent au fost întreprinse activități constante de informare a opiniei publice despre neregulile 

depistate. Pe termen lung, Fundația Soros-Moldova planifică să susțină campaniile de advocacy pentru 

modificări legislative, astfel ca aleșii locali să fie obligați să prezinte periodic rapoarte publice de 

activitate, iar procesele verbale ale ședințelor consiliilor raionale, municipale și locale să fie publicate 

pe site-urile primăriilor. 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PRIN PARTICIPAREA CETĂȚENILOR ÎN INIȚIATIVELE COMUNITARE ȘI 

A EXPERȚILOR ÎN PROCESELE DE REFORME SECTORIALE 

Participarea civică este unul din punctele cheie pentru o democrație veritabilă. Asigurarea unui mediu 

favorabil dezvoltării culturii participative, precum sporirea cererii cetățenilor pentru transparență și 

responsabilitate din partea autorităților, este o prioritate a Departamentului Buna Guvernare al 

Fundației Soros-Moldova.  

În această direcție am susținut organizațiile societății civile care  implică cetățenii în soluționarea 

problemelor comunității, și cheamă autoritățile la dialog în vederea îmbunătățirii practicilor de 

guvernare și sporirii transparenței în relațiile cu cetățenii. 

 

Organizarea comunitară prin susținerea grupurilor de inițiativă locală  

Asociația ”Comunități Active pentru o Democrație Participativă” cu suportul Fundației, a creat Biroul 

de Organizare Comunitară (BOC). Acest centru de resurse oferă cetățenilor posibilitatea de a se 

informa despre metodele de implicare civică, precum și oferă expertiză juridică și în domeniul 

urbanism, necesară pentru a soluționa problemele cu care se confruntă cetățenii. De serviciile BOC au 

beneficiat, în anul 2018 aproximativ  50 cetățeni și grupuri de inițiative cărora li sau acordat 177 de 

http://primariamea.md/cercetari/
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ore de consultații individuale cu un expert jurist și expert urbanist. Centrul oferă și instruire despre 

modul de interacțiune între cetățean sau grupuri de cetățeni și autoritățile publice pentru a obține o 

soluție eficientă la problema semnalată.  

Au fost organizate:  

- 4 sesiuni de consultații publice pe aspecte juridice, contabile, urbanistice, de organizare 

comunitară 

- 2 evenimente în care echipa proiectului le-a explicat cetățenilor metodele de organizare 

comunitară 

O altă activitate a proiectului a fost consolidarea unui grup de cetățeni activi din cartierul Poșta Veche 

a municipiului Chișinău pentru soluționarea comunitară a problemelor din această regiune. Echipa 

proiectului a organizat circa 300 de întâlniri în format ”door to door”, iar în urma discuțiilor cu 

cetățenii, a moderat un dialog public între locuitorii și autoritățile capitalei, cu implicarea specialiștilor 

în urbanism pe problema curților și apelor pluviale, în blocurile de pe strada Socoleni.    

Un rol important în procesul de organizare comunitară în sectorul Poșta Veche l-a avut stabilirea 

parteneriatelor cu biblioteca ”Liviu Rebreanu” și centrul comunitar pentru copii ”Andrieș”. Cu ajutorul 

organizațiilor partenere și cu implicarea cetățenilor a fost cartografiat cartierului Poșta Veche fiind 

creată o hartă interactivă a problemelor și soluțiilor. 

Pentru a începe procesul de rezolvare a problemelor identificate, echipa proiectului, pe de o parte le-a 

explicat cetățenilor modul de interacțiune cu autoritățile, precum și i-a încurajat să se implice direct în 

soluționarea problemelor, pe de altă parte a luat măsuri de responsabilizare a instituțiilor publice, prin 

petiții și întruniri dintre autorități și cetățeni.  

Un alt exemplu de organizare comunitară a avut loc cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare în 

regiunea de sud a Republicii Moldova. Centrul CONTACT Cahul,  prin intermediul proiectului a 

constituit 4 grupuri de inițiativă numite ”Jurii Cetățenești Locale”, întrunind peste 120 de persoane –  

lideri formali și neformali – care au luat cunoștință de instrumentele de advocacy în scopul realizării 

schimbărilor pozitive în comunitate.   

Aceste grupuri sunt un suport și totodată ”un motor” ce asigură dinamica procesului de dezvoltare 

locală în localitățile selectate: satul Cazangic, raionul Leova, satul Vișniovca, raionul Cantemir, satul 

Roșu, raionul Cahul, un cartier din orașul Cahul.  

Rezultatele cantitative atinse în cadrul proiectului sunt:  

- 24 persoane instruite în domeniul organizării comunitare; 

- 600 de persoane din 4 localități implicate în activitățile efectuate de Juriile Cetățenești Locale; 

- 714 întâlniri realizate cu cetățenii din localitățile-țintă ale proiectului pentru identificarea 

problemelor locale prin intermediul chestionarelor realizate ”door to door”;  

- 8 probleme din 4 localități soluționate la nivel comunitar; 

- 3 campanii de sensibilizare în privința protecției mediului organizate în 3 localități implicate în 

proiect; 

https://cadp.md/harta/
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- 65 de voluntari din 4 localități cu experiență și cunoștințe îmbogățite în ceea ce privește 

procesul decizional local, comunicarea cu factorii decizionali, informare, planificare, cercetare, 

coordonare, negociere, presiune și monitorizare; 

- 21 de persoane din 4 localități fac schimb de experiență în domeniul advocacy și dezvoltare 

comunitară prin participarea la vizitele de studiu reciproce din localitate în localitate; 

Un impact important al proiectului a fost conștientizarea de către cetățenii a faptului că prin 

participare și implicare cu forțele proprii pot contribui la rezolvarea problemelor lor. Datorită implicării 

cetățenilor în monitorizarea și susținerea administrației publice locale, cetățenii sunt mai activi în 

procesele de dezvoltare locală, în timp ce procesele de luare a deciziilor - mai echitabile și 

transparente.  

Procesul de organizare comunitară a întâmpinat și dificultăți în cele 4 localități din sudul Republicii 

Moldova. Autoritățile publice locale au tergiversat răspunsurile la demersurile înaintate de grupurile 

de cetățeni, aceștia din urmă diversificând metodele de influență prin colecta rea de semnături, 

publicații în mass-media, precum și solicitări de sprijin din partea autorităților publice locale de nivelul II.  

Relația dintre cetățeni și autoritățile publice este în continuare una din problemele stringente în 

asigurarea unei democrații la nivel local. Transparența activității instituțiilor publice la nivel local este 

scăzută. Pregătirea consilierilor locali este la un nivel incipient. În cadrul audierilor publice, aceștia își 

doresc ca cetățenii să nu ofere întrebări incomode și doar să asiste fără să intervină.  

Această problemă în comun cu rezistența la schimbare din partea funcționarilor publici, a fost ținta 

proiectului ”Parteneriate pentru o Buna Guvernare” realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.  

Proiectul a vizat 4 localități: satul Cupcini, orașul Glodeni, orașul Dondușeni, orașul Strășeni. Proiectul 

a demonstrat că identificarea transparentă a problemelor comunitare, care vizează diverse categorii 

ale populației, are o influență majoră asupra mobilizării comunitare. Astfel, un succes inerent al 

proiectului este dezvoltarea proceselor participatorii la nivel local, solidarizarea comunității, creșterea 

interesului pentru a activa în interesul comunității și, cel mai important, activizarea dialogului între 

APL și cetățeni. La Dondușeni primăria a susținut crearea Consiliului Orășenesc al tinerilor, a creat 

Fondul tinerilor, iar la Cupcini a fost creat Clubul cetățenilor activi, care a participat activ la elaborarea 

Proiectului strategiei de dezvoltare a orașului pentru perioada 2018-2023. 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a elaborat modele de activitate pentru instituțiile publice prin 

care poate fi asigurată respectarea și aplicarea transparenței decizionale și a accesului la informații. 

Aceste modele au fost au fost prezentate și propuse spre aprobare de către 3 localități din cele 

menționate mai sus. De asemenea, prin aplicarea acestor modele, autoritățile locale cooperează mai 

bine cu societatea pentru promovarea principiilor bunei guvernări prin adoptarea și aplicarea în mod 

consecvent a unor proceduri clare de asigurare a transparenței decizionale.  

Un alt succes al aceluiași proiect este elaborarea, în fiecare localitate a unui plan pragmatic, detaliat și 

complex de asigurare a transparenței decizionale pentru anii 2017-2019, care contribuie la 

implementarea politicilor eficiente în acest domeniu. Toate planurile au fost aprobate de Consiliile 

orășenești. În același timp în 3 primării au fost elaborate pentru prima dată Raportul anual de 
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transparență decizională pentru anul 2017. Acestea au fost elaborate cu respectarea tuturor 

procedurile legale prevăzute de Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional. Rapoartele au fost  făcute publice în condițiile legii.  

 

 Alte rezultate ale proiectului sunt:  

- Raport privind evaluarea capacității instituționale în domeniul transparenței decizionale 

pentru fiecare primărie separat; 

- Proceduri interne de transparență în 3 primării partenere, conform Planului de Acțiuni de 

asigurare a Bunei Guvernări, aprobat la ședințele consiliului; 

- Rapoarte anuale ale transparenței decizionale cu respectarea tuturor procedurilor legale 

pentru anul 2017; 

- Material video despre rezultatele proiectelor de granturi mici, realizat de ”Urma Ta”; 

- Instrucțiuni și scenarii pentru desfășurarea dezbaterilor publice, create și oferite autorităților 

publice; 

- 4 rapoarte de analiză instituțională elaborate și aprobate  de 4 Consilii orășenești (Cupcini, 

Glodeni, Dondușeni, Strășeni); 

- Proceduri de transparență pilotate: identificarea părților interesate, elaborarea anunțurilor de 

inițiere a procesului de consultare, desfășurarea a 5 dezbateri publice etc.;  

- 8 ateliere de instruire; 

- 3 proiecte comunitare implementate în cadrul cărora au fost soluționate 3 probleme ale 

comunității prin mobilizare și participare  activă a cetățenilor;  

- Plan Strategic de dezvoltare a comunității Cupcini; 

- Strategia de dezvoltare economică a orașului Dondușeni. 
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PROIECTUL DE SPRIJINIRE A EDUCAȚIEI  

 

Acronime 

 

CE  Consiliul Elevilor 
COMpEC Comunitatea pentru o Educație de Calitate 
FSD  Fundațiile pentru o Societate Deschisă  
OSC  Organizațiile Societății Civile 
PISA  Programul International de Evaluare a Elevilor 
PSE  Programul de Sprijinire a Educației 

 

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

Participarea actorilor educaționali și a reprezentanților societății civile în procesul de guvernanță 
democratică a fost încurajată prin sprijinirea organizațiilor-partenere, active în domeniul educației, cu 
experiență atât în eficientizarea politicilor educaționale, cât și în mobilizarea comunităților la nivel de 
”firul ierbii” . Concomitent, proiectul a facilitat implicarea comunității experților în procesul dezvoltării 
unor politici relevante în domeniul educației, contribuind la creșterea responsabilității publice atât a 
instituțiilor educaționale și a factorilor de decizie, cât și a diferitor actori sociali.  

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, au fost obținute mai multe realizări semnificative în domeniul 
reformării sistemului educațional. În prezent, putem constata o implicare mai activă a societății civile 
în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor educaționale. Instruirile oferite liderilor 
asociațiilor de părinți, studiile și ghidurile elaborate vor servi în continuare drept instrumente necesare 
pentru a implica efectiv părinții în procesele de luare și de implementare a deciziilor ce privesc 
educația propriilor copii. Ca urmare a demersului public, autoritățile au acceptat includerea a cel puțin 
câte un reprezentant al organizațiilor societății civile în Consiliile de etică ale organelor locale și 
centrale de specialitate în domeniul învățământului.  

În cadrul întrunirilor regionale, reprezentanții consiliilor elevilor, asociațiilor părinților și organelor 
locale și centrale de specialitate în domeniul învățământului au venit cu propuneri de politici care să 
îmbunătățească implicarea părinților în guvernanța educației, să discute despre diverse modalități de 
consolidare a parteneriatelor școală-părinți-comunitate și de responsabilizare publică a instituțiilor 
de învățământ. Propunerile înaintate au fost incluse în curricula pentru noile discipline școlare 
“Educația pentru societate” și „Dezvoltarea personală”, care se implementează începând cu anul de 
studii 2018-2019. În prezent, în curs de implementare se află noile planuri-cadru pentru învățământul 
liceal, având patru modele de proiectare a proceselor de studiu, ce includ până la 40% din discipline, 
propuse elevilor la libera alegere.  

http://ipp.md/wp-content/uploads/2019/01/Ghid_Pentru_Parinti.pdf
http://ipp.md/wp-content/uploads/2019/01/Ghid_Pentru_Parinti.pdf
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Cercetările sociologice privind plățile informale în școli au atras atenția publicului, constatările și 
recomandările acestor studii fiind incluse în Planul Sectorial Anticorupție în domeniul Educației 
pentru anii 2018-2020, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. 

În pofida schimbărilor promițătoare ce au avut loc în sistemul de învățământ, participarea actorilor 

educaționali în guvernarea educației se confruntă cu obstacole cauzate atât de instabilitatea politică, 

cât și de nedorința de asumare a unor măsuri energice de reconsiderare a sistemului de învățământ 

aflat în impas. 

Una din constatările principale ale studiului sociologic ”Etica și integritatea academică în 

învățământul general. Plățile informale în școli” este că fenomenul plăților informale în școli poate fi 

diminuat prin implementarea de facto a Codului de etică al cadrului didactic, precum și prin 

schimbarea mentalității anumitor categorii de părinți. 

 

Inițiative educaționale la firul ierbii 

În 2018, ONG-urile locale și Asociațiile părinților și pedagogilor au continuat implementarea 
inițiativelor de consolidare a parteneriatelor școlare, încurajând comunitatea să sprijinire educația de 
calitate. Proiectele implementate au fost axate pe soluționarea problemelor care au solicitat o 
implicare mai mare a părinților în viața școlii, conectând membrii comunității la problemele cu care se 
confruntă instituția de învățământ din localitate. Proiectele desfășurate au oferit părinților și cadrelor 
didactice noțiuni de educație parentală, au facilitat angajarea în activități extra-curriculare comune cu 
implicarea elevilor și părinților și identificarea unor modalități de depășire a tensiunilor în relaționare.  

Cunoștințele digitale, însușite de elevi în cadrul 
activităților de instruire, au fost transferate către 
părinți și bunei, crescând astfel gradul de înțelegere și 
comunicare dintre generații, care adeseori este 
perceput ca un element generator de tensiuni. 
Exemplul acestor comunități poate fi multiplicat la 
nivel național ca modele de succes cu rezultate și 
efecte pozitive asupra vieții comunităților, care au 
condus atât la sporirea gradului de implicare a 
membrilor comunității în soluționarea problemelor 
socio-educaționale, cât și la diversificarea activităților 
de voluntariat în comunitățile-participante.  

 

Pelaghia Traci, Președinta Asociației Părinților și Pedagogilor de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 
din Taraclia, r. Căușeni: 

Am reușit să creăm un parteneriat viabil dintre elevi, părinți și profesori prin promovarea în școală a 
modului sănătos de viață, bazat pe principiile unei educații comportamentale corecte. Subiectele 
scenice transpuse prin intermediul teatrului social au fost gândite, elaborate și interpretate de elevi, 
alături de părinți și profesori, ocazii nemaiîntâlnite, de aceea foarte apreciate de comunitatea școlară. 
S-au format relații de respect și acceptare, de simpatie și chiar admirație reciprocă. Simțitor s-a 

http://soros.md/publication/2018-10-31
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_163.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_163.pdf
http://soros.md/publication/2018-10-31
http://soros.md/publication/2018-10-31
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diminuat comportamentul neadecvat al unor elevi și uneori agresiv al părinților și a crescut 
posibilitatea de a soluționa problemele într-un mod pozitiv.  

Ion Jitari, Președintele Asociației Părinților și Pedagogilor de la Gimnaziul Făleștii-Noi, r. Fălești: 

Proiectul a creat o premisă reușită pentru aprofundarea activităților de consolidare a parteneriatului 
grădiniță-școală-comunitate, ne-a oferit posibilitatea de a implica părinții în activitatea instituției și a 
întregii comunități. În planul de activitate al gimnaziului și grădinițelor au fost incluse noi activități de 
lucru cu părinții. Impactul asupra copiilor este unul semnificativ, le-a crescut dorința de a se  implica în 
activități de formare pentru a-și dezvolta diverse abilități. Astfel elevii câștigă încrederea și aprecierea 
adulților, care deseori îi subapreciază.  
 

Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional  
 
Această inițiativă este implementată în colaborare cu organizațiile-partenere: Centrul CONTACT din 
Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca, și co-finanțată de Fundația Soros-
Moldova, Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange al FSD. Scopul proiectului 
constă în încurajarea participării elevilor în procesul decizional la nivel de instituție, abilitarea 
membrilor Consiliilor de elevi, a cadrelor didactice și manageriale în vederea angajării lor în crearea 
unui climat participativ în mediul școlar.  
 

Prezentările și discuțiile de motivare, 
atelierele și focus-grupurile organizate au 
atras în activități diverse categorii de elevi, 
care deseori se simt marginalizați sau se 
auto-izolează din varii motive, dar care 
dispun de un potențial sau se bucură de 
autoritate în rândul semenilor. Acești elevi 
au fost instruiți în domeniul participării 
civice și dezvoltării personale și încurajați să 
candideze sau să se implice în calitate de 
observatori ai alegerilor în CE. În consecință, 
o parte dintre ei au devenit membri ai 
noilor Consilii de elevi, spărgând astfel 
tiparele tradiționale din mediul școlar. 

  
Activitățile proiectului au cuprins în total peste 2 000 de elevi din cele șase licee-participante, dintre 
care în jur de 1 200 elevi s-au implicat nemijlocit într-un exercițiu participativ, indiferent de statutul lor 
social sau de gradul de loialitate în raport cu profesorii sau autoritățile școlii.  

La finele anului echipele de liceeni au participat la o masă rotundă, în cadrul căreia și-au împărtășit 
experiențele și lecțiile învățate în calitate de membri ai CE. Evenimentul le-a oferit acces și la o 
experiența mai avansată din partea reprezentanților Consiliului Național al Elevilor din România. 
Grație acestui proiect în comunitatea elevilor a crescut gradul de conștientizare a necesității de creare 
a unui CE funcțional și reprezentativ, care să reflecte interesele și nevoile tuturor elevilor.  

În 2019 proiectul va continua prin abilitarea noilor membri ai CE și instituirea unui mecanism 
reprezentativ de participare la procesul de luare a deciziilor în cadrul fiecărei instituții școlare. O 

http://soros.md/event/2018-12-18
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atenție sporită va fi acordată rolului coordonatorilor adulți, mentorilor CE, în ghidarea și eficientizarea 
activităților desfășurate de elevi și pentru elevi. 

 

Comunitatea pentru o Educație de Calitate COMpEC 

În 2018 au fost desfășurate un șir de activități, orientate spre coagularea unui grup de experți și 
susținători ai reformelor relevante în educație, având drept scop sporirea vizibilității problemelor din 
domeniu și mobilizarea unei părți semnificative a societății în sprijinul transformărilor necesare.  

Pe fundalul unei crize sociale și demografice, instituțiile de învățământ general și cel superior se 
confruntă cu o criză instituțională acută, care se manifestă printr-o diminuare drastică a calității 
învățământului, reflectată în parte și prin reușita școlară scăzută a elevilor din Moldova în raport cu 
țările europene.  

 

 

Tabel 1: Ponderea elevilor cu diferite niveluri de competențe în funcție de tipul și mărimea localității în 
care se află instituția de învățământ 

Aceste subiecte au fost abordate de participanții la Masa rotundă “Calitatea învățământului general 
în Republica Moldova: Constatări și așteptări PISA” (datele studiului cu aceeași denumirea fiind 
disponibile aici), în cadrul căreia au fost prezentate studii de politici publice elaborate de către 
bursierii fundației în baza datelor PISA-2015.  

La întrunire au fost discutate problemele care împiedică modernizarea educației și identificate 
posibilele soluții de a răspunde la provocările acestui proces iminent. În consecință s-a configurat idea 
de a uni eforturile celora care pledează pentru schimbări eficiente în domeniul educației prin crearea 
unui grup de reprezentanți ai societății civile, experți în domeniu și reprezentanți ai ONG-urilor, 
interesați să sprijine implementarea unor reforme eficiente în educație pentru creșterea calității 
acesteia.  

http://soros.md/event/discutii-imbunatatire-politici-educationale-rezultate-pisa-2015
http://soros.md/event/discutii-imbunatatire-politici-educationale-rezultate-pisa-2015
http://soros.md/files/Studiu%20Velicova%20Tatiana%202017-10-10%20Rom.pdf
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Lansarea oficială a Comunității pentru o Educație de Calitate (COMpEC) a avut loc la 25 septembrie și 
a întrunit în jur de 70 participanți - experți naționali și internaționali din domeniul educației, 
reprezentanți ai ONG-urilor, cadre didactice și manageriale, profesori universitari și jurnaliști.   

Comunitatea își propune să aducă în spațiul public 
teme și problematici curente din educație, să 
contribuie la generarea unor soluții inovatoare pentru 
mobilizarea unei părți semnificative a societății în 
suportul reformelor în educație. Membrii comunității 
sunt deschiși să interacționeze cu exponenții 
instituțiilor publice și neguvernamentale care doresc să 
se implice activ în conceperea unor soluții 
reformatoare în educație. Nu în ultimul rând, își propun 
să contribuie la sporirea vizibilității problemelor privind 
educația prin luări de atitudine în spațiul public și 
creșterea gradului de conștientizare în societate a 
misiunii și calității educației. 

După lansarea oficială, în cadrul comunității au fost organizate două discuții publice, având la bază 
sinteze de politici elaborate de membrii acesteia, cu următoarele subiecte: Cum sporim atractivitatea 
profesiei de pedagog și Confortul psihologic al elevilor și cadrelor didactice, considerate a fi subiecte 
definitorii pentru impulsionarea transformărilor necesare în domeniu.  

Spoturile video de la evenimentele organizate în cadrul platformei au fost pregătite de portalul 
stiripozitive.eu și pot fi accesate după cum urmează: 

 
- Lansarea platformei COMpEC 
- Cum facem profesia de pedagog să fie din nou atractivă 
- Bunăstarea emoțională a elevilor și profesorilor 
- Cum transformăm școala trecutului în școala prezentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2079733182066889/
http://soros.md/publication/2018-12-11
http://soros.md/publication/2018-12-11
http://soros.md/publication/2019-03-14
http://www.stiripozitive.eu/
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=5&id=4284&t=/Oameni/Societate/Comunitatea-pentru-o-Educatie-de-Calitate-COMpEC-o-platforma-de-dialog-si-actiune-Video/
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=5&id=4354&t=/Oameni/Societate/Pledoarie-pentru-o-educatie-de-calitate-Sporirea-atractivitatii-profesiei-de-pedagog-Video/
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=5&id=4364&t=/Oameni/Societate/Pledoarie-pentru-o-educatie-de-calitate-Bunastarea-emotionala-a-elevilor-si-profesorilor-Video/
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=4446&t=/Evenimente/Societate/Cum-transformam-scoala-trecutului-in-scoala-prezentului-atelier-de-discutii-in-vederea-crearii-unui-sistem-educational-de-calitate/
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CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII CIVILE DIN UTA GĂGĂUZIA 

Proiectul are drept scop fortificarea capacităților actorilor locali ai societății civile din Unitatea 

Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceștia, la rândul lor, să monitorizeze și să influențeze 

prioritățile de dezvoltare la nivel local și național.  

În anul 2018, obiectivele proiectului au fost: 

- Oferirea suportului ONG-urilor din UTAG prin realizarea programului de granturi care va 

susține parteneriatele dintre OSC-uri și instituții media din Găgăuzia, cu implicare în procesul 

de monitorizare a implementării activităților planului anticorupție, adoptat de autoritățile 

publice locale.  

- Susținerea grupului de lucru tematic de experți din Găgăuzia în facilitarea procesului de 

advocacy către grupul parlamentar de lucru în UTAG. 

- Sporirea dialogului dintre actorii locali, naționali și internaționali prin desfășurarea conferinței 

internaționale a societății civile din UTAG.  

În 2018, Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a 

finanțat 18 proiecte implementate de către organizațiile din UTA Găgăuzia independent sau în 

parteneriat cu organizații naționale.  

Organizațiile finanțate s-au axat pe realizarea activităților care încurajează participarea civilă la nivel 

local și comunicarea mai intensă și structurată cu APL prin realizarea campaniilor de advocacy. 

Asociația Biaz Gul, în parteneriat cu Liga Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, au desfășurat un proces 

consultativ cu grupurile de risc și cu autoritățile publice. Rezultatul proiectului a fost elaborarea 

Strategiei UTA Găgăuzia de susținere a persoanelor diagnosticate cu HIV/SIDA. Documentul a fost 

înaintat Comitetului Executiv, dar încă nu a fost aprobat. Un alt succes îl reprezintă activitatea 

Centrului pentru Inițiative Civice din orașul Ciadîr Lunga ”GrIn”. Echipa proiectului a reușit să 

mobilizeze un grup de inițiativă pentru identificarea problemelor la nivel local și realizarea acțiunilor 

de advocacy pentru a obține soluționarea problemelor împreună cu autoritățile publice locale. 

Problemele cele mai frecvente abordare de grupul de inițiativă au fost legate de evacuarea deșeurilor, 

construcții ilegale, asigurarea cu apă și costul stabilim pentru un m3 de apă, precum și problema 

transparenței utilizării bugetului local. 

Participarea civică și implicarea în soluționarea problemelor locale a fost abordată și de Grupul de 

Inițiativă ”Casa noastră Vulcănești” din orașul Vulcănești. Echipa proiectului a creat 8 grupuri de 

cetățeni în diferite regiuni ale orașului. După o serie de instruiri, grupurile de cetățeni au identificat 

problemele din vecinătatea lor, au colectat fonduri, au implicat alți cetățeni și au reușit soluționarea 

problemei identificate. Primăria or. Vulcănești a susținut activitatea grupurilor de inițiativă, precum și 

le-a apreciat eforturile în cadrul festivității dedicate zilei orașului. Acest fapt a trezit interesul 

cetățenilor care au solicitat și ei să fie implicați în astfel de acțiuni.  

Activitatea grupului tematic de experți din Gagauzia, în anul 2018 a fost axată pe subiecte ce țin de 

dreptul de asociere la nivel local. Experții au identificat problema implicării organizațiilor non-

guvernamentale în activități politice și au elaborat un studiu privind dreptul de asociere a cetățenilor 
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care locuiesc in UTA Găgăuzia. Studiul a abordat problema din aspectul dreptului de asociere politică și 

lipsa opțiunilor de a crea partide regionale, precum și dreptul de asociere în alte scopuri și formatul de 

cooperare dintre ONG-uri și actorii politici. Acest subiect a fost discutat pe larg și în cadrul Conferinței 

Internaționale ”Grow 2019”, dedicată dezvoltării sustenabile a societății civile din autonomie.  

PROIECTE OPERAȚIONALE ALE DEPARTAMENTULUI BUNA GUVERNARE 

Pentru a susține procesului de elaborare a studiilor de politici publice în domeniile de actualitate, 

Departamentul Buna Guvernare a colaborat cu echipa de experți afiliați din domeniile anticorupție, 

reformarea justiției, reforma sectorului bancar și domeniul societății civile prin prisma Acordului de 

Asociere al Moldovei cu UE.   

Pentru fiecare din aceste domenii, experții au elaborat studii de analiză a evoluțiilor din domeniile vizate și 

au venit cu recomandări către instituțiile UE și autoritățile moldovene. Recomandările elaborate de experți 

au fost prezentate oficialilor europeni în timpul vizitelor de advocacy la Bruxelles. În cadrul discuțiilor, 

experții au prezentat subiectele care necesită o atenție urgentă din partea tuturor actorilor implicați. 

Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu OSEPI, Bruxelles. Studiile de politici publice au fost 

prezentate și autorităților de la Chișinău, în acest fel contribuind la dezbaterile curente privind 

implementarea Acordului de Asociere Moldova-UE.  

În scopul susținerii cercetătorilor tineri în vederea elaborării de studii de politici publice în domenii de 

actualitate pentru Republica Moldova, Departamentul Buna Guvernare a continuat implementarea 

proiectului operațional „Public Policy Fellowship Initiative”.  

Proiectul are menirea de a susține consolidarea capacităților comunității de cercetători pentru a influența 

procesele de elaborare a politicilor publice, precum și pentru a încuraja cooperarea pro-activă dintre 

cercetători, organizațiile societății civile și decidenți pentru a spori calitatea cercetărilor și a documentelor 

de politici bazate pe date. Proiectul și-a propus să ajute cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și 

abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectarea și analiza datelor, utilizarea metodelor 

cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiză a datelor statistice, elaborare a documentelor de 

politici (rapoarte, propuneri de politici, note de politici, etc.) precum și de desfășurare a campaniilor de 

advocacy pentru promovarea documentelor de politici elaborate.  

Printre principalele rezultate ale acestui proiect sunt instruirea a patru bursieri privind metodologiile de 

cercetare, scrierea și efectuarea eficientă a studiilor comparative, testarea ipotezelor, vizualizarea de date, 

aplicarea instrumentelor statistice de analiză a datelor, etc. Vitalie Rapcea, unul dintre bursierii implicați în 

proiect a finalizat cu succes cercetării pe tema ”Contribuții la soluționarea dilemei: cost-eficiență și 

responsabilitatea față de mediul înconjurător la reabilitarea drumurilor din Republica Moldova studiu 

comparat al opțiunilor de politici publice” iar la sfârșitul anului 2018 a efectuat prezentarea publică a 

acesteia. La prezentarea studiului de politică publică au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, 

societatea civilă și mediul academic. În cadrul evenimentului, participanții au convenit asupra nevoii de a 

expedia studiul autorităților de profil. Fundația Soros-Moldova a expediat studiul, însă nu a primit un 

răspuns la încercările sale de a sensibiliza autoritățile cu privire la problema respectivă.  

 

 

http://soros.md/publication/2018-12-05
http://soros.md/publication/2018-12-05
http://soros.md/publication/2018-12-05
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DEPARTAMENTUL MASS-MEDIA  
 
Acronime  
 
APEL  Asociația Presei Electronice 
API  Asociația Presei Independente 
CCA  Consiliul Coordonator al Audiovizualului  
 
Viziune: consolidarea unei societăți deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, 
prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor 
democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism.  
 
Context  
 
Anul 2018 s-a caracterizat, pe de o parte, printr-o intensificare a luptei politice interne generată de 
alegerile parlamentare ordinare, care urma să aibă loc în baza unui nou sistem electoral, și, pe de altă 
parte, printr-o înrăutățire fără precedent a relațiilor dintre Republica Moldova și principalii parteneri de 
dezvoltare externi.  
 
Deși anul 2018, oficial, nu a fost unul electoral, în realitate a fost perceput și, mai ales, utilizat de către 
factorii politici interesați, ca un an electoral. Acest fapt a influențat, ca și până acum, comportamentul 
mass-media: instituțiile media subordonate politic au fost cutii de rezonanță ale patronului politic; 
instituțiile media independente, pe lângă exercitarea funcțiilor firești ale jurnalismului responsabil, au 
trebuit să facă față, deseori, atacurilor atât din partea politicienilor, organelor de drept, etc., cât și din 
partea mass-media afiliată politic. În consecință, în 2018, problemele de integritate profesională a celor 
mai influente mass-media afiliate politic, s-au acutizat simțitor.  
 
În 2018, odată cu adoptarea modificărilor la Codul audiovizualului, numite și ”Legea Anti-propagandă”, 
fluxurile de propagandă și dezinformare din exterior s-au diminuat, dar nu au dispărut. În același timp, 
propaganda și dezinformarea internă prin intermediul mass-media s-au întețit. CCA, fiind sesizat pe un 
caz de dezinformare și utilizare a discursului de instigare la ură, practicat de PublikaTV, după ce a 
analizat cazul, nu a depistat nimic demn de condamnat și de sancționat. Este vorba despre o știre potrivit 
căreia diplomații și angajații Ambasadei Republicii Moldova din Berlin ar fi fost amenințați cu moartea 
de către „membrii unei grupări islamiste” care ar avea legătură cu „cei șapte profesori turci expulzați 
din Moldova”. 
 
În anul 2018 și-a continuat activitatea Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, 
creat de Parlament. Legislativul a reușit să adopte trei legi elaborate de Grup, inclusiv Codul serviciilor 
media audiovizuale. 
 
În acest context, Departamentul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova s-a concentrat pe: 
 

- susținerea jurnalismului de calitate cu scopul asigurării unei oferte mediatice diversificate, 
inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line; 

- suport pentru dezvoltarea educației mediatice în rândurile consumatorilor de media ca măsură 
de contracarare a manipulării și dezinformării prin intermediul mass-media; 

https://stopfals.md/ro/article/fals-diplomatii-si-angajatii-ambasadei-moldovei-in-germania-au-fost-amenintati-cu-moartea-de-membrii-unei-grupari-islamiste-180073
https://stopfals.md/ro/article/fals-diplomatii-si-angajatii-ambasadei-moldovei-in-germania-au-fost-amenintati-cu-moartea-de-membrii-unei-grupari-islamiste-180073
https://www.publika.md/embed/5087321
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- consolidarea oportunităților pentru comunitatea jurnalistică în a identifica problemele 
stringente ce le afectează activitatea, precum și a le discuta pe larg și a găsi căi comune de 
soluționare a acestora.  

 
Departamentul a încurajat jurnalismul de calitate în vederea diminuării practicilor de 
manipulare/dezinformare a publicului prin intermediul mass-media.  
 
Lecția învățată în contextul descris mai sus este că jurnalismul independent trebuie sprijinit în 
continuare pentru a consolida valorile democratice, ce trebuie respectate de către toate instituțiile 
media.   
 
 
EVALUAREA CONȚINUTURILOR JURNALISTICE ON-LINE ȘI IDENTIFICAREA PLATFORMELOR CARE 
PRACTICĂ UN JURNALISM INDEPENDENT, NOVATOR, CALITATIV 
 
În anul 2018 Departamentul Mass-Media a sprijinit următoarele:  

- 4 instituții media on-line – diez.md, newsmaker.md, moldova.org și oamenisikilometri.md, 

selectate printr-o procedură de evaluare corespunzătoare. Acestea au realizat 66 de produse 

mediatice, inclusiv produse multimedia și longread-uri. Instituțiile mediatice sprijinite au 

reconfirmat atașamentul pentru valorile jurnalismului responsabil și au explorat în profunzime 

tematici, preponderent, cu caracter social, oferindu-le publicului într-o formă prietenoasă ce 

facilitează percepția mesajelor transmise; 

- 2 portaluri on-line – sic.md și mold-street.md, axate pe analize și investigații de genul fact-

checking, pe teme sociale, politice și economice. Astfel, portalurile au realizat și au oferit 

publicului circa 80 de produse mediatice inedite, inclusiv clipuri de animație, brief video, și alte 

elemente vizuale menite să ajute consumatorul în cazul unor subiecte complexe, analitice, cu 

elemente de investigații;    

- 2 platforme on-line – kinopop.md și academy.rockit.md, care în anul precedent au înregistrat 
cele mai bune rezultate realizate în cadrul Laboratorului Media pentru Tineri. Acestea au 
realizat 21 de produse  mediatice novatoare.  
 
 

Performanțele atinse în 2018 au fost aliniate cu recomandările formulate în anul precedent: să fie 
utilizat și valorificat, prin sprijin și încurajare, potențialul unor asemenea platforme ale tinerilor activi și 
creativi pe rețelele de socializare  în scopul diminuării conținuturilor ”fără conținut” din mediul on-line 
și consolidarea activismului civic al tinerilor. 

 
 
CONSOLIDAREA UNUI CADRU DE FUNCȚIONARE A PRESEI PENTRU UN JURNALISM INDEPENDENT, 
RESPONSABIL ȘI ETIC  
 
Departamentul Mass-Media a continuat să promoveze standardele profesionale în mediul jurnalistic 
prin:  

- activitatea platformei de dezbateri on-line www.mediaforum.md, lansată în anul 2015 sub 
egida Consiliului de Presă din Moldova;  

- organizarea și desfășurarea ediției a 4-a a Forumului anual al Mass-Media.   

http://diez.md/
https://newsmaker.md/
https://www.moldova.org/
https://oamenisikilometri.md/
http://sic.md/
https://www.mold-street.com/
http://kinopop.md/
http://academy.rockit.md/
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Platforma www.mediaforum.md a pus în discuție 50 de subiecte, structurate pe 
cinci domenii: deontologie, profesionalizare, management, legislație și practici 
jurnalistice (rubrica ”Țintește în presă”).  
 
 

 
 
Conform statisticilor portalului și a ratei de reacție a vizitatorilor, cele mai populare teme au fost: 
 

- Cine plătește, totuși, ceaiul jurnalistului? 
- Până unde poate merge jurnalismul cetățenesc? 
- Jurnaliștii nevoiți să o facă  pe procurorii 
- Cum scriem despre copii? 
- Geamul sediului PD pe care ar trebui să intre jurnaliștii TV8 și Jurnal TV 
- Cazul Grigoriță: lipsă de solidaritate între jurnaliști sau elementară nepăsare? 
- Articolele comerciale: beneficii și riscuri 
- Merită să facem jurnalismul o activitate licențiată? 
- Jurnaliști atacați în timpul muncii. Scopuri și efecte 
- Câtă încredere (mai) avem în presă? 
- Pot jurnaliștii neonești să devină onești într-o bună zi?  
- Cum înțelegeți libertatea presei și în ce măsură e liberă presa noastră? 

 
Platforma www.mediaforum.md este un canal suplimentar de promovare a Consiliului de Presă. Prin 
intermediul rubricii ”Media critica” sunt distribuite știri de actualitate. Platforma este, de asemenea, un 
instrument de organizare, desfășurare și difuzare a edițiilor Forumului anual Mass-Media. Ca și în anii 
precedenți, ea a oferit posibilitate tuturor celor interesați să se înregistreze pentru a participa la cea de 
a patra ediție a forumului și să se familiarizeze cu toată informația relevantă despre acest eveniment, 
precum și să urmărească în timp real lucrările Forumului. Arhivarea informației despre Forum, inclusiv 
a tuturor sesiunilor lui, permite oricui interesat de domeniu, să revină la problemele discutate și/sau la 
documentele adoptate. 
 
178 de profesioniști au participat La Forumul Media – 2018, care a inclus: 
 

- 4 paneluri; 
- 3 seminare cu implicarea facilitatorilor de talie internațională; 
- 6 ateliere tematice, inclusiv 4 susținute de experți notorii din străinătate.  

 
Facilitatori ai seminarelor au fost: 

- Arturas MOROZOVAS, co-fondatorul platformei multimedia Nanook.lt (Lituania), cu tema ”Cum 
obținem bani pentru conținut multimedia profesionist și calitativ? Experiență de 
crowdfunding”; 

- Mykhailo KOLTSOV, DW Akademie, cu tema ”Jurnaliștii și sursele: cine pe cine folosește? Cum 
gestionăm scurgerile de informații controlate?”; 

- Dan TĂPĂLAGĂ, co-fondatorul site-ului independent G4Media.ro (România), cu tema ”Pot face 
jurnalism independent jurnaliștii care lucrează la patroni?”. 

 
 
 

http://www.mediaforum.md/
https://mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/cine-plateste-totusi-ceaiul-jurnalistului?page=1&comment=2114
https://www.mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/pana-unde-poate-merge-jurnalismul-cetatenesc
https://www.mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/jurnalistii-nevoiti-sa-o-faca-pe-procurorii
https://www.mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/cum-scriem-despre-copii
https://mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/geamul-sediului-pd-pe-care-ar-trebui-sa-intre-jurnalistii-tv8-si-jurnal-tv?page=2&comment=2260
https://www.mediaforum.md/ro/deontologie-si-etica/cazul-constantin-grigorita-lipsa-de-solidaritate-intre-jurnalisti-sau-elementara-nepasare
https://mediaforum.md/index.php/ro/management/articolele-comerciale-beneficii-si-riscuri?page=1&comment=1936
https://mediaforum.md/ro/management/merita-sa-facem-jurnalismul-o-activitate-licentiata
https://mediaforum.md/ro/management/jurnalisti-atacati-la-locul-de-munca-scopuri-si-efecte?page=2
https://mediaforum.md/ro/mediacritica-9/cata-incredere-mai-avem-in-presa
https://www.mediaforum.md/ro/mediacritica-9/pot-jurnalistii-neonesti-sa-devina-onesti-intr-o-buna-zi
https://mediaforum.md/index.php/ro/mediacritica-9/cum-intelegeti-libertatea-presei-si-in-ce-masura-e-libera-presa-noastra
http://www.mediaforum.md/
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Experți străini din cadrul atelierelor tematice au fost: 
 

- Urmo SOONVALD, redactor-șef al cotidianului Eesti Päevaleht și al Agenției Delfi (Estonia) 
și Dmitri Kukuškin, redactor-șef Delfi în rusă (Estonia), cu tema ”Cum rezistăm încercărilor 
politicienilor să influențeze mass-media?”; 

- Yevgenia ALBATS, jurnalistă de investigație, redactoră-șefă a revistei „The New Times” (Rusia), 
cu tema ”MeToo în jurnalismul modern”; 

- Daniel RZASA, Teaching Fellow, CEE, Google News Lab,  cu tema ”Tool-uri digitale utile pentru 
jurnaliști”; 

- Lennart GERWERS, DW Akademie (Germania), cu tema ”Să ne cunoaștem audiența: cum și de 
ce?”. 

 
Forumul a găzduit și trei evenimente adiționale: 

 

1. Premierea câștigătorilor concursului național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2018”, 

desfășurat de Asociația Presei Independente (API) și Fundația Friedrich Naumann; 

2. Premierea profesioniștilor media care promovează egalitatea de gen în cadrul Programului 

„Click pentru egalitate de gen”, desfășurat de API și UN Women Moldova;  

3. Prezentarea studiului național: "Percepția populației despre mass-media în Republica 
Moldova", realizat cu suportul Internews-Moldova.  

 
Forumul Media a adoptat o Rezoluție în care se solicită autorităților, precum și jurnaliștilor să 
întreprindă un șir de acțiuni pentru a îmbunătăți cadrul de funcționare a mass-media într-o societate 
democrată.  
 
Realizări-cheie ale departamentului pentru anul 2018:   

- sprijinirea a șase instituții media on-line și a doua platforme on-line care au realizat și au 
distribuit produse mediatice independente, de calitate, novatoare.  

- consolidarea eforturilor de încetățenire a jurnalismului independent, responsabil și etic. 
 
 
PROIECTE FINANȚATE DIN ALTE SURSE 
 

1. ”Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”, finanțat de Eurasia Regional 

Reserve Fund 

Proiectul a urmărit trei obiective majore: 
 

- Informarea cetățenilor despre noul sistem electoral; 
- Educarea electoratului, cu un accent special pe tânăra generație și încurajarea participării lor 

active în procesul de votare; 
- Asigurarea accesului egal la mass-media a tuturor candidaților electorali. 

 

 

http://mediaforum.md/upload/rezolutie-forum-m-m-2017-finalpdf-5a0c95bc07741.pdf
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În cadrul proiectului au fost oferite granturi Asociației Presei Electronice APEL, Asociației Presei 

Independente API și televiziunii “Canal Regional” pentru consolidarea capacităților stațiilor regionale de 

televiziune și radio, precum și a instituțiilor de presă scrisă în vederea organizării dezbaterilor electorale 

și informării electoratului (programe radio și TV, publicații tipărite).  

Proiectul a sprijinit stațiile locale de televiziune și radio neafiliate politic în acele localități rurale unde 

astfel de instituții activează, iar în localitățile unde nu există presa electronică, a sprijinit presa scrisă și 

portaluri web. 

Televiziunea “Canal Regional” a organizat dezbateri moderate de alegători tineri din zonele rurale și un 

tele-maraton cu participarea stațiilor TV regionale și a studioului TV din Chișinău pentru a conecta în 

emisie directă reprezentanți ai CEC, experți din Chișinău și cetățeni din zonele rurale pentru a discuta 

specificul noului sistem electoral și a răspunde la întrebările cetățenilor în legătură cu acest subiect.   

Activitățile de informare au rezultat în: 
 

1. sesiuni de instruire pentru moderatorii de dezbateri electorale de la stațiile regionale TV și 
radio, precum și pentru redacțiile de presă scrisă și platformele web privitor la producerea în 
format video a dezbaterilor politice pentru difuzarea lor în mediul on-line; 

2. programe de educație electorală privind sistemul electoral mixt, în limbile română și rusă, și 
difuzarea lor în emisie TV și radio, precum și în mediul on-line;  

3. 51 de hărți publicate cu indicarea localităților incluse în fiecare circumscripție electorală, 
precum și a articolelor explicative pe marginea sistemului mixt de votare;   

4. Un tele-maraton de 5 ore difuzat în timp real pe întreg teritoriul țării; 
5. 10 emisiuni informative și alte produse video dedicate explicării procedurii de votare în baza 

sistemului electoral mixt; 
6. Dezbateri televizate difuzate prin televiziunea Canal Regional găzduite de tineri jurnaliști din 

zonele rurale cu participarea stațiilor locale și studioul TV din Chișinău. 
 
Până pe data de 24 februarie 2019 vor fi organizate dezbateri electorale în toate circumscripțiile 
uninominale din afara Chișinăului.  
 
Începând cu luna octombrie 2018, în cadrul acestui proiect, API și APEL au colaborat cu programul 
Novateca implementat de IREX Moldova. O parte din materialele de educație electorală, hărțile 
circumscripțiilor uninominale au fost transmise librăriilor și folosite de acestea în sesiunile de 
informare a electoratului. Unele biblioteci s-au oferit să asigure spațiu pentru filmarea dezbaterilor 
electorale de către redacțiile de presă scrisă și platformele online. Bibliotecile și-au asumat la fel și 
responsabilitatea pentru difuzarea cât mai largă a informației privitor la difuzarea/publicarea 
dezbaterilor electorale în presă și colectarea de întrebări în adresa concurenților politici. Unele 
biblioteci au decis să difuzeze dezbaterile în emisie live sau în format înregistrat. 
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2. ”Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului 
cetățenilor la informație obiectivă despre valorile democrației”, finanțat de Biroul pentru 
Democrație, Drepturile Omului și Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), 
Departamentul de Stat al SUA 

 
Proiectul a avut scopul de a prezenta informații veridice și nepărtinitoare privind procesele de 
dezvoltare democratică a țării prin intermediul a 10 stații TV regionale, inclusiv în Găgăuzia și 
Transnistria.  
 
În anul 2018, activitățile proiectului s-au axat pe tematica economică, și anume „Dezvoltarea 
antreprenorialului în zonele rurale”.  
 
Care sunt tipurile de afaceri din zonele rurale ale Moldovei, ce afaceri pot avea succes într-o zonă rurală, 
cine a susținut și susține micul business rural, ce tehnologii moderne se aplică în afacerile de la țară, ce 
afaceri inovative pentru Moldova au apărut în zonele rurale ale Moldovei, cum susține statul micii 
întreprinzători, unde și ce produse se exportă cel mai mult din Moldova, de ce este importantă 
dezvoltarea economică a zonelor rurale din Moldova, și multe alte întrebări au fost abordate în cadrul 
emisiunilor «Alternative» realizate de stațiile regionale participante în proiect: ATV, Comrat; Albasat, 
Nisporeni; BasTV, Basarabeasca; DnestrTV, Tighina; DrochiaTV, Drochia; Euronova, Ungheni; ImpulsTV, 
Șoldănești; LikTV, Râbnița; Media TV, Cimișlia; NTS, Taraclia. 
 
Emisiunile din ciclul „Alternative” realizate de stațiile regionale au fost în format duplex și făceau 
legătura, în direct, între o stație regională și Studioul Central din Chișinău. Formatul duplex permite 
invitaților din studioul stației regionale să discute în direct cu invitații, experții și reprezentanții 
autorităților publice din studioul de la Chișinău. 
 
Pe parcursul anului 2018, stațiile regionale au beneficiat de instruire și consultanță continuă atât în 
domeniul jurnalismului, cât și în domeniul social media, pentru a-și putea dezvolta capacitățile de 
promovare și atragere a audienței în mediul on-line. 
 
Rezultatele proiectului: 
 

- 10 emisiuni la tema dezvoltării antreprenorialului în zonele rurale; 
- 10 emisiuni realizate de producători independenți din Bălți, Găgăuzia și Transnistria la tematica 

proiectului; 
- 30 de reportaje despre antreprenori, afaceri și inovații în afacerile din zonele rurale ale 

Moldovei; 
- 10 “Istorii de Succes” despre oameni și organizații care prin activitatea lor au contribuit la 

dezvoltarea comunității lor și pot fi o sursă de inspirație pentru alții; 
- 5 emisiuni în format duplex realizate în exclusivitate de către tineri și cu implicarea tinerilor; 
- modernizarea website-urilor stațiilor regionale astfel încât să fie posibil un schimb mai ușor de 

programe între stațiile participante; 
- Creșterea cu 90% față de anul precedent a audienței online a stațiilor regionale. 

 
Proiectul a luat start în luna ianuarie 2015 și s-a încheiat în luna decembrie 2018. 
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DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
Acronime 
 
AMP – Asistența Medicală Primară 
ANSP – Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
ANTP – Asociația Națională de Tratament Paliativ 
AOPD – Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități  
APSCF – Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei  
CDI - Consumatorii de Droguri Injectabile  
CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină  
DOT – Tratament Direct Observat  
DSP – Departamentul Sănătate Publică 
GFATM – Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei  
GRSI – Grupuri cu Risc Sporit de Infectare 
HIV/SIDA – Virusul Imunodeficienței Umane/Boala SIDA  
IMSP – instituție medico-sanitară publică 
LME – Lista de Medicamente Esențiale 
LNME – Lista Națională de Medicamente Esențiale 
LP – Locuință Protejată 
MSMPS – Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale 
OMS – Organizația Mondială a Sănătății 
RM – Republica Moldova  
SAOAM – sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 
TB – Tuberculoză 
UORN – Uniunea Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor  
 
Viziune  
 
Departamentul Sănătate Publică susține și contribuie la elaborarea și promovarea politicilor și 
practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și 
justiția.  
 
 
Context 

Îmbunătățirea politicilor de sănătate și practicilor în domeniul sănătății, prin prisma drepturilor omului 

a fost conceptul de bază al Departamentului Sănătate Publică în anul 2018. Domeniile prioritare, 

precum îngrijirea paliativă, reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, dizabilitatea 

intelectuală și psiho-socială, monitorizarea și evaluarea independentă a politicilor de sănătate, precum 

și accesul la medicamente au reușit să devină în timp cartea de vizită a FSM în domeniul sănătății.  

Îngrijirea paliativă este o disciplină relativ nouă, care în Republica Moldova s-a dezvoltat în ultimele 

două decenii. Recunoașterea deplină la nivel global a îngrijirii paliative ca drept al omului a fost 

realizată doar în anul 2014, când statele membre ale OMS au adoptat prima rezoluție cu privire la 

îngrijirea paliativă.  Cu toate acestea, doar 14% din persoanele care au nevoie de îngrijire paliativă în 

lume au acces la asemenea servicii. 
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De mai bine de un deceniu Fundația a contribuit la dezvoltarea îngrijirilor paliative în Republica 

Moldova, iar în 2018 a finanțat evaluarea complexă a statutului îngrijirilor paliative. A oferit, de 

asemenea suport pentru identificarea și măsurarea progresului înregistrat la nivel național în 

consolidarea îngrijirilor paliative ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții, în 

conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a OMS din 2014.  

Sustenabilitatea programelor de prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare în baza strategiei 

de Reducere a Riscurilor rămâne în continuare o mare provocare. Finanțarea alocată de autorități 

pentru programele de prevenire HIV în rândurile grupurilor cu risc sporit de infectare în anul 2018 nu a 

fost în concordanță cu prevederile Programului Național HIV/SIDA (fiind mai mică), iar cea planificată 

pentru anul 2019 nu a fost anunțată de autorități până la finele anului, fapt ce îngrijorează 

comunitatea afectată, furnizorii de servicii și activiștii pentru drepturile omului.  Lipsa anunțării unui 

concurs de finanțare a programelor de reducere a riscurilor de către CNAM până la 31 decembrie 2018 

reprezintă un risc major pentru continuitatea oferirii acestor servicii.   

Măsurile alternative detenției contribuie la sporirea încrederii populației în actul justiției și poliției, la 

valorizarea persoanei în conflict cu legea, reducerea supraaglomerării penitenciarelor și implicarea 

comunității în procesul de reabilitare a persoanelor aflate în conflict cu legea. Când vine vorba de 

persoanele dependente de droguri, implementarea măsurilor alternative detenției este și mai 

evidentă, dat fiind faptul că adicția este o condiție medicală și nu o crimă. Deși adicția în sine nu stă la 

baza deciziei de a trimite persoana dependentă în penitenciar, consecințele consumului de droguri pot 

duce la această decizie. Detenția urmează să fie ultima măsură de pedeapsă pentru o persoană aflată 

în conflict cu legea. 

În anul 2018 Departamentul Sănătate Publică a efectuat analiza și evaluarea implementării 

conceptului de medicamente esențiale în sistemul național de sănătate. Raportul de analiză prezintă 

informații actuale și poate ghida acțiunile ulterioare ale actorilor interesați în îmbunătățirea accesului 

populației la medicamentele esențiale.   

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a continuat să monitorizeze și evalueze politicile, 
informând cetățenii despre acțiunile autorităților din ac est domeniu.   
 

Departamentul Sănătate Publică a asigurat pe parcursul anului 2018 implementarea proiectului 

„Program de granturi pentru ONG: activități pentru populațiile cu risc sporit și greu accesibile, afectate 

de TB” finanțat de GFATM din surse terțe.  

Totodată, Fundația a co-finanțat și a implementat proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un 

parteneriat dintre societatea civilă și guvern” susținut financiar de Delegația UE în RM. 
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EXTINDEREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

În anul 2018 a continuat exercițiul de evaluare complexă a îngrijirilor paliative din RM, în perioada anilor 

2007-2017. Perioada de realizare a evaluării a fost extinsă din considerentul că procesul de colectare a 

datelor și informației necesare a durat mai mult timp decât a fost planificat anterior. Totodată, 

extinderea a fost condiționată și de prelungirea perioadei de realizare a expertizei internaționale.  

Raportul va analiza: organizarea și administrarea îngrijirilor paliative, finanțarea acestora, resursele 

fizice și umane dedicate îngrijirilor paliative, prestarea nemijlocită a serviciilor. Totodată, în anul 2019 

va fi realizat un studiu calitativ cu privire la accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative printre 

beneficiarii de servicii de îngrijiri paliative, prestatorii de servicii, medici de familie, persoane cheie din 

sistemul sănătății. Lansarea raportului este planificată la mijlocul anului 2019.  

În anul 2018, Fundația a asigurat participarea echipei naționale de experți la Atelierul regional 

Îmbunătățirea Accesului la Opioide în regiunea Eurasia, organizat la Kiev, Ucraina. Echipa țării a fost 

reprezentată de angajați ai Agenției Medicamentului și Comitetului de Control asupra Drogurilor, 

specialistul principal în îngrijiri paliative al Comisiei de specialitate a MSMPS, reprezentant al USMF N. 

Testemițanu, catedra Farmacie comunitară. În cadrul atelierului, țările participante au prezentat 

situația curentă, au identificat succesele, precum și impedimentele în ce privește asigurarea accesului 

populației la medicație opioidă și au identificat acțiuni necesare a fi întreprinse pentru viitor.    

Totodată, pentru a lărgi cunoștințele furnizorilor de îngrijiri paliative, Fundația a finanțat participarea 

unui grup de profesori de la universități și colegii de medicină la Conferința Asociației Naționale de 

Îngrijiri Paliative din România. Conferința a fost organizată în luna octombrie, la Brașov, România.  

Pe tot parcursul anului 2018 a fost implementat proiectul “Media în sprijinul îngrijirilor paliative”, 

activitate ce a demarat la finele anului 2017. Pentru a crește informarea cetățenilor cu privire la 

îngrijirile paliative, precum și pentru a responsabiliza autoritățile cu privire la asigurarea accesului 
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necesar al populației la acest tip de servicii, Fundația a oferit suport pentru producerea emisiunilor 

televizate lunare pe diverse subiecte ce vizează îngrijirea paliativă. Proiectul a fost implementat de 

Hospice Angelus Moldova. În cadrul proiectului sunt elaborate emisiuni lunare. În total au fost realizate 

12 emisiuni, în format reportaj complex bazat pe storytelling, cu genericul “Trăiește fără durere”, la 

postul public de televiziune Moldova 1, cu retransmitere pe postul de televiziune Moldova 2.  

În anul 2018 ANTP a elaborat proiectul conceptului național al serviciilor integrate de îngrijiri paliative, 

asigurând consultarea acestuia cu actorii cheie. Dat fiind schimbarea leadershipului la MSMPS în anul 

2018, conceptul nu a fost aprobat, lucru ce nu a permis implementarea proiectului în conformitate cu 

planul inițial.  

Pilotarea serviciilor integrate de îngrijiri paliative a fost transferată pentru anul 2019 și va putea fi 

inițiată doar după aprobarea conceptului. Activitățile proiectului au demarat în toamna anului 2017 și 

vor continua pe parcursul anului viitor. 

Pe parcursul anului 2018 au fost revăzute și ajustate standardele naționale de îngrijiri paliative. Acestea 

au fost transmise MSMPS spre examinare și aprobare. 

În anul 2018 a fost elaborată Călăuza pacientului paliativ și plasată pe pagina web a Hopsice Angelus 

Moldova. Călăuza pacientului paliativ poate fi descărcată www.hospice.md. 

CONSOLIDAREA EFORTURILOR PENTRU LĂRGIREA ACCESULUI POPULAȚIEI LA MEDICAMENTE 

Pentru a îmbunătăți aplicarea conceptului medicamentelor esențiale în sistemul național de sănătate, 

Fundația Soros-Moldova, prin Departamentul Sănătate Publică, a efectuat un studiu de analiză și 

evaluare a implementării acestuia. Ca rezultat, a fost analizat cadrul legislativ și normativ general și 

special cu privire la medicamentele esențiale în sistemul de sănătate, modalitatea de aliniere a Listei 

naționale de medicamente esențiale (LNME) la Lista medicamentelor esențiale (LME) a OMS și 

utilizarea LNME la procurarea medicamentelor din banii publici, inclusiv la elaborarea și aprobarea listei 

medicamentelor compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.  

Raportul ”Accesul la medicamentele esențiale în Republica Moldova” a fost prezentat în cadrul unui 

eveniment public pe data de 28 septembrie 2018, la care au participat factori de decizie ai autorităților 

publice, reprezentanți ai mediului academic, domeniului farmaceutic, conducători de nivel superior ai 

instituțiilor medico-sanitare, parteneri de dezvoltare. Toți participanții la eveniment au menționat 

actualitatea Raportului și necesitatea aprobării unei Liste Naționale a Medicamentelor Esențiale noi. 

Baza de date a medicamentelor esențiale a fost transmisă către MSMPS și va simplifica activitatea 

acestuia în ceea ce privește elaborarea Listei Naționale noi a Medicamentelor Esențiale, în 

conformitate cu ultimele recomandări ale OMS. 

Raportul de analiză a mecanismului de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor 

compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală va fi definitivat și lansat în anul 2019. 

 

 

https://www.facebook.com/Traiestefaradurere/
http://www.hospice.md/
http://soros.md/publication/2019-02-22
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MONITORUL SĂNĂTĂȚII 

 

Proiectul „Monitorul sănătății pentru buna guvernare în Republica Moldova” este un proiect 

multianual finanțat de Fundația Soros-Moldova prin intermediul Departamentului Sănătate Publică și 

implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).  

 

Proiectul:  

- actualizează și oferă informația standardizată cu privire la performanța spitalelor raionale din 

RM promovează și  facilitează participarea cetățenilor la evaluarea asistenței spitalicești prin 

intermediul  paginii www.spitale.md;   

- monitorizează independent procesul de elaborare a politicilor și reformelor în domeniul 

sănătății; 

- reflectă și mediatizează rezultatele monitorizării în media pentru publicul larg. 

 

Actualizarea informației cu privire la performanța spitalelor pe pagina electronică www.spitale.md 

(colectată începând cu anul 2015) a permis cetățenilor RM verificarea și compararea activității 

spitalelor din RM, precum și compararea cu spitalele din Uniunea Europeană și din țările membre 

OECD.   

 

                                                
 

Pacienții și rudele acestora au avut posibilitatea să evalueze serviciile medicale primite în spital 

(condițiile și dotarea tehnică a spitalului, organizarea asistenței medicale (inclusiv plățile neformale), 

atitudinea personalului medical și calitatea serviciilor medicale primite) prin modulul Evaluează! al 

paginii electronice.  Pentru o mai bună informare și mobilizare a pacienților la evaluarea spitalului, au 

fost utilizate pagina de Facebook Spitale.md, organizate minicampanii (ex. #multumescdoctore) și 

concursuri în spațiul virtual, inclusiv în parteneriat cu alte platforme online. 

 

http://www.spitale.md/
http://www.spitale.md/
https://e-sanatate.md/Files/p9E1wj1BNH82QJen0aOAhA
https://e-sanatate.md/Files/p9E1wj1BNH82QJen0aOAhA
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Pe parcursul anului 2018 au fost monitorizate politicile MSMPS în domeniul sănătății elaborate și 

promovate pentru aprobare. Pregătirea avizelor cu recomandări la proiectele de decizii  a fost însoțită 

de elaborarea materialelor media pe aceste subiecte și mediatizarea largă a acestora. Astfel despre 

proiectele de reformă din sistemul de sănătate și evaluarea acestora a fost  informată populația 

generală.   

Cel puțin 10 poziții oficiale elaborate de către echipa de implementare a proiectului și/sau consultanții 

cooptați au fost remise autorităților publice. Acestea  au inclus atât analize complete ale politicii 

monitorizate, cât și analize concise, în funcție de timpul oferit de autorități pentru consulare publică 

sau conținutul documentului supus examinării. 

 

Printre subiectele importante, monitorizate intens pe parcursul anului 2018, au fost reforma asistenței 

medicale primare (AMP) și corupția în sistemul medical. 

 

În contextul elaborării de către MSMPS a proiectului de reformă a asistenței medicale primare a fost 

realizat studiul ”Analiza formelor organizatorice de antreprenoriat relevante pentru AMP”. Analiza a 

fost efectuată pentru a informa factorii de decizie cu privire la formele organizatorice relevante pentru 

AMP. Studiul  a fost transmis autorităților și mediatizat pe SănătateInfo. Au fost elaborate 

recomandări și la proiectul Normelor ce reglementează organizarea și funcționarea AMP. 

După mediatizarea analizei susmenționate, MSMPS a retras proiectul de reformă a asistenței medicale 

primare din dezbateri publice.   Ulterior, cu unele modificări, reforma AMP a fost aprobată de 

Guvernul RM în octombrie 2018.  

Monitorizarea implementării reformei AMP rămâne a fi o prioritate pentru anul 2019. 

 

În procesul de elaborare a proiectului  Planului de Acțiuni Anticorupție în sectorul sănătății și 

asigurărilor medicale pentru anii 2018-2020” au fost remise MSMPS mai multe propuneri, în câteva 

etape (etapa 1, etapa 2,  etapa 3).  Propunerile au vizat completarea Planului cu acțiuni de combatere 

a corupției la nivelele inferioare dar și la nivelele superioare ale sistemului sănătății și anume cele care 

previn distorsiunile financiare în procesul de procurare, alocare necorespunzătoare a resurselor 

bugetare limitate, identificare și aprobare de decizii de parteneriat public-privat, în procesul de 

stabilire a priorităților în sectorul sănătății. Practic toate propunerile Centrului PAS s-au regăsit în 

documentul aprobat de Guvern prin HG 892 din 12 septembrie 2018.   

Monitorizarea implementării Planului de Acțiuni Anticorupție în sectorul sănătății rămâne a fi o 

prioritate pentru anul 2019. 

http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/82
http://sanatateinfo.md/News/Item/7700
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/91
http://sanatateinfo.md/News/Item/7727
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/81
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/85
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/86
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377533
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Alte subiecte monitorizate pe parcursul anului au vizat îmbunătățirea transparenței CNAM, 

introducerea pe piața RM a produselor de tutungerie care nu ard, finanțarea bazei tehnico-

materiale a IMSP de către fondatorii acestora, obținerea veniturilor suplimentare la bugetul de stat 

din creșterea accizelor la țigarete, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale 

Asistență Socială și Sănătate Chișinău. 

 

Materialele media elaborate în cadrul proiectului au abordat problemele sistemului de sănătate. 

Publicul țintă l-a constituit comunitatea medicală, responsabilii din domeniul sănătății și, bineînțeles, 

pacienții. Pentru o vizibilitate mai mare materialele media au fost distribuite pe paginile specializate 

(Sănătate INFO, E-Sănătatea TA, Platforma E-Sănătate), dar și alte grupuri din rețelele sociale 

(Sănătate să aveți, Grand Medical Group, Părinți Responsabili (peste 8 mii de membri), Fără tutun, 

Pacienți Moldova, Pacienți din România, Lumea cu bune și rele, Moldova People, Grupul nostru, 

anticoruptie.md, Verticalitate, etc.).  

 

Materialele media publicate pe Platforma E-Sănătate au fost accesate în medie, de aproximativ 80 de 

mii de vizitatori unici pe lună.  

 

CREȘTEREA PARTICIPĂRII GRUPURILOR VULNERABILE LA HIV ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR 

ACESTORA 

 

În anul 2018, în cadrul acestei inițiative au fost continuate eforturile privind monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile la HIV.  

 

Cadrul normativ existent, care atrage la răspundere penală consumatorii de droguri pentru simplu 

consum,  a constituit preocuparea Fundației și partenerilor de implementare UORN și PromoLEX.  

Eforturile întreprinse în vederea  reevaluării și ajustării prevederilor normative  au fost fundamentate 

în baza rezultatelor Studiului „Practica judiciară de examinare a infracțiunilor și contravențiilor 

privind circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare” și a bunelor practici la nivel global.  

Propunerile de modificare a actelor normative au fost formulate de către reprezentanții UORN și 

Promo-LEX,  și remise Comisiei Naționale Antidrog spre examinare. 

 

Asociația Promo-LEX a continuat să 

monitorizeze activitatea poliției (în contextul 

aprobării de către Ministerul de Interne al 

Instrucțiunii în domeniul prevenirii HIV/SIDA 

și reducerea cazurilor noi de infectare în 

rândul consumatorilor de droguri injectabile 

în activitatea Poliției). A fost efectuată  

evaluarea practicilor de urmărire penală și de 

examinare judiciară a cazurilor de posesie și 

circulație ilegală a drogurilor.  

http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/80
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/111
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/84
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/84
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/77
http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/77
https://promolex.md/5789-studiu-practica-judiciara-de-examinare-a-infractiunilor-si-contraventiilor-privind-circuitul-ilegal-de-droguri-fara-scop-de-instrainare/?lang=ro
https://promolex.md/5789-studiu-practica-judiciara-de-examinare-a-infractiunilor-si-contraventiilor-privind-circuitul-ilegal-de-droguri-fara-scop-de-instrainare/?lang=ro
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Rapoarte privind rezultatele acestor cercetări urmează a fi publicate pe parcursul anului 2019. 

 

UORN  a explorat și promovat necesitatea implementării alternativelor în cazul pedepselor asociate 

consumului de droguri.  Pentru a familiariza factorii de decizie din RM cu  experiențele și bunele 

practici privind implementarea programelor de asistență/intervenție alternativă pentru persoanele 

consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de droguri în luna mai a fost 

organizată o vizita de studiu în Portugalia. Grupul a fost constituit din reprezentanți ai Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Parlamentului RM, Inspectoratului General al Poliției, 

Inspectoratului Național de Probațiune, Procuraturii Generale, Dispensarului Republican de 

Necrologie și societății civile.  Grupul a inițiat activitatea pentru elaborarea și promovarea unui plan 

de acțiuni și a unui concept național privind implementarea unui program de ordine și sănătate 

publică adresat persoanelor consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de 

droguri. 

 

Activitățile inițiate vor fi continuate în 2019. 

 

PROMOVAREA DREPTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE A TRĂI ÎN COMUNITATE 

 

Începând cu luna februarie 2018 Fundația a demarat implementarea proiectului “Servicii sociale mai 

bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern“. Proiectul este finanțat de 

Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu 

Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și 

Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD). Proiectul este o 

continuare a eforturilor susținute de Fundație pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psiho-sociale la trai în comunitate. Activitățile proiectului sunt armonizate 

cu prevederile Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-

2022, dar și cu Programul național de dezinstituționalizare și Planul de acțiuni a acestuia pentru anii 

2018-2026. Totodată, din sursele proiectului sunt dezvoltate servicii comunitare și pentru un alt grup 

țintă, și anume, copii din grupuri vulnerabile. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația 

Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei 

(APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD). 

Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021 cu un buget total de 

2,117,578 Euro. 

 

Proiectul abilitează organizațiile societății civile pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor 

inovatoare, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice. 

Implementarea proiectului va contribui la: 

- Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de nivel local din țară, în vederea 

dezvoltării unui dialog constructiv și a unor parteneriate de lungă durată cu autoritățile 

publice, pentru crearea serviciilor sociale comunitare inovatoare, durabile și ajustate la 

http://www.soros.md/page/3225
http://www.soros.md/page/3225
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nevoile copiilor din grupuri vulnerabile și ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-

sociale 

- Dezvoltarea/ extinderea și implementarea serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate 

copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale în 

cadrul Programului de granturi, oferit pentru cel puțin 30 OSC-uri de nivel local 

- Creșterea capacităților OSC-urilor de nivel local în realizarea monitorizării și evaluării 

participative a serviciilor sociale precum și elaborarea unui Ghid care va servi drept suport în 

această activitate. OSC-urile vor fi susținute să monitorizeze și evalueze participativ pe 

termen lung, serviciile sociale prestate la nivel local  

- Mărirea gradului de responsabilizare a autorităților publice centrale și locale pentru 

promovarea traiului în comunitate, crearea mediului comunitar incluziv, precum și 

dezvoltarea și prestarea unor servicii sociale comunitare de calitate 

- Avansarea reformei de dezinstituționalizare și incluziunea socială a copiilor din grupuri 

vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale. 

  

În anul 2018 a fost realizat un studiu de referință pentru evaluarea situației curente din țară privind 

serviciile comunitare existente pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiii 

din grupurile vulnerabile. Lansarea studiului va fi realizată în 2019. 

 

După o mediatizare intensă a posibilității pentru ONG-uri de a accesa fonduri întru 

dezvoltarea/extinderea serviciilor comunitare în parteneriat cu autoritățile din surse europene, atât 

până la lansarea, cât și pe perioada competiției deschise, Fundația a oferit și semnat contracte de 

grant cu 30 de organizații ale societății civile, în valoare de aproape 1,4 mln Euro. La concurs au 

participat 100 de organizații neguvernamentale din toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv 

Transnistria și UTA Găgăuzia, fiind depuse și examinate 101 propuneri de proiecte. Totodată, până la 

lansarea competiției, ONG-urile au avut posibilitatea de a beneficia de instruire cu privire la serviciile 

comunitare, cadrul legal și normativ existent care reglementează crearea și activitatea serviciilor etc.  

Proiectele aprobate spre finanțare prevăd crearea, dezvoltarea sau diversificarea serviciilor sociale la 

nivel local pentru două grupuri țintă distincte vizate de proiect. Următoarele tipuri de servicii vor fi 

create pe parcursul perioadei 2019-2020 la nivel local: case comunitare, locuințe protejate, echipe 

mobile, servicii de igienă și îngrijire, servicii de intervenție timpurie, servicii de zi pentru copiii din 

grupuri vulnerabile, asistență educațională, suport și meditații după ore, asistență și suport psiho-

social, activități de socializare, dezvoltarea abilităților pentru auto deservire și trai independent, 

orientare vocațională și încadrarea asistată în câmpul muncii etc. 
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PROGRAM DE GRANTURI PENTRU ONG: ACTIVITĂȚI PENTRU POPULAȚIILE CU RISC SPORIT ȘI GREU 

ACCESIBILE, AFECTATE DE TB 

 

Pe parcursul ultimilor patru ani, Departamentul Sănătate Publică a implementat proiectul „Program 

de granturi pentru ONG: activități pentru populațiile cu risc sporit și greu accesibile, afectate de TB”, 

finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM. Proiectul urmărește creșterea implicării societății civile, 

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

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

 

Departamentul Sănătate Publică este responsabil de realizarea următoarelor obiective:   

- Creșterea depistării precoce a tuberculozei   

- Sporirea complianței la tratament antituberculos în condiții de ambulator și   

- Obținerea ratei înalte a succesului tratamentului.   

 

Activitățile proiectului sunt în unison și contribuie la realizarea Programul Național de Control al TB 

(anii 2016-2020).   

 

În 2018, au fost finanțate 12 proiecte, în cadrul cărora au fost oferite mai multe tipuri de servicii, 

printre care:  screening simptomatic, referire și acompaniere la instituția medicală pentru stabilirea 

diagnosticului, monitorizarea tratamentului, consiliere pentru creșterea aderenței la tratament, 

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

socială pentru persoanele fără adăpost, consumatorii de droguri injectabile, persoanelor cu TB cu risc 

sporit de abandon al tratamentului și membrii familiilor acestora, persoane din alte grupuri 

vulnerabile.   

  

În imagine: Campanie de informare și 

sensibilizare cu genericul ”Se caută: lideri 

pentru o lume fără Tuberculoză” organizat 

de Ziua Mondială de combatere a TB cu 

elevii gimnaziului ”V.Pârvan” din s. Gotești, 

Cantemir, ONG  „Pas cu Pas regiunea Sud”.  

 

În 2018, au fost acoperite cu servicii de 

informare și consiliere pentru creșterea 

aderenței la tratament 298 de persoane cu 

TB și 589 de contacți/membri de familie din 

8 raioane ale RM.  
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Screeningul la simptomele TB prin aplicarea chestionarului de screening a fost realizat în rândul 

persoanelor din grupul care necesită vigilență sporită (șomeri, persoane cu venituri mici, persoane cu 

consum abuziv de alcool, persoane fără loc stabil de trai, migranți) și, ca urmare, au fost: 

 

- 1867 persoane supuse screeningului 

- 422 persoane investigate la TB  

- 21 persoane diagnosticate cu TB 

 

Ca rezultat a activităților de sensibilizare și pledoarie realizate de către ONG-uri, Administrația Publică 

Locală s-a implicat și a contribuit la depistarea precoce a tuberculozei prin: 

 

- alocarea surselor financiare pentru investigarea la TB a persoanelor din grupurile 

vulnerabile (50 000 MDL alocate de Consiliul Raional Căușeni pentru investigarea a 802 

persoane, din care 16 persoane depistate cu TB; 4 primării din Anenii Noi au achitat 

investigarea și transportarea a 200 persoane); 

- asigurarea transportului pentru deplasarea persoanelor simptomatice la instituția 

medicală raională pentru investigații radiologice (APL din 3 localități, 21 persoane 

transportate); 

 

De asemenea, au beneficiat de servicii de informare și consiliere psihologică 98 deținuți cu TB din 

penitenciarele RM și 24 ex-deținuți cu TB asistați pentru creșterea aderenței la tratament.   

 

Peste 1500 de persoane fără adăpost din municipiul Chișinău au beneficiat de screening la TB, 361 de 

persoane au fost investigate, dintre care 44 diagnosticate cu TB, 15 persoane au fost direct 

supravegheate în condiții de ambulator, 250 persoane testate la HIV/Syphilis.   

 

Consumatorii de droguri injectabile din municipiile Chișinău, Bălți, Bender și Tiraspol la fel au 

beneficiat de servicii de screening simptomatic (2525 de persoane); de serviciile de referire și 

acompaniere la instituția medicală pentru examinare la TB – 495 de persoane, diagnosticate cu TB - 

35 persoane. De asemenea,  132 de persoane cu TB au beneficiat de consiliere pentru creșterea 

aderenței la tratament, iar 210 de contacți ai pacienților au fost informați, 81 din aceștia fiind 

investigați și, ca rezultat, 3 persoane fiind diagnosticate cu TB.  

 

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

educarea societății, co-participarea la tratamentul DOT, identificarea persoanelor cu risc de abandon 

și acompanierea lor la instituțiile medicale, precum și rezultatele obținute sunt recunoscute la nivel 

național și internațional în Compendiumul Bunelor Practici în Implementarea Planului de Acțiuni pe 

Tuberculoză al OMS pentru Regiunea Europeană pentru perioada 2016 – 2020, iar finanțarea 

acestor activități urmează a fi continuată și în anii 2019-2020.   

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311065/9789289053983-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311065/9789289053983-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAȚIEI SOROS-MOLDOVA ÎN ANUL 2018 

 

Senat 

 

Lucia APRODU, lideră de echipă, Vizibilitatea Uniunii Europene și a Asistenței oferite de UE în anul 

2019, Ecorys 

 

Ana MIHAILOV, coordonator de program la Friedrich-Ebert-Stiftung în Moldova 

Radu DANII, coordonator de program privind migrația, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 

Cooperare   

Dumitru LAZUR, coordonator de programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica 

Moldova  

Rodica GRAMMA, master în legislație și management în sănătate, master în bio-etică, doctor în 

filosofie, profesor la Școala de Management în Sănătate Publică 

Ian FELDMAN, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea 

Egalității 

Valeriu PROHNITCHI, consultant independent în economie 

 

Juriul pentru Departamentul Justiție și Drepturile Omului 

 

Denis ARCUȘA, consilier juridic național, Misiunea OSCE în Moldova 

 

Traian ȚURCANU, șeful reprezentanței UNHCR în Moldova 

 

Viorica GRECU, co-formator în cadrul Programului National Institute for Trial Advocacy (NITA) din SUA 

 

Aliona BLEAH, reprezentantă a Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională 

 

 

Juriul pentru Departamentul Buna Guvernare 

 

Andrei RUSANOVSCHI, director adjunct, Reprezentanța în Moldova a Institutului Național Democratic 

din SUA 

 

Andrei BRIGHIDIN, director evaluare și dezvoltare, Fundația Est-Europeană Moldova 

 

Alexandru PELIVAN, coordonator municipal al Proiectului USAID de Susținere a Autorităților Locale 
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Olga CRIVOLIUBIC, manager de proiect PNUD 

 

Iosif MOLDOVANU, consultant, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului; 

profesor în cadrul Universității Pedagogice „Ion Creangă” 

 

 

Juriul pentru Departamentul Mass-Media 

 

Alina ȚURCANU, editor, Radio Europa Liberă, coordonator de proiect la Centrul de Investigații 

Jurnalistice 

 

Mariana TACU, director al Departamentului Teorie și Practica Jurnalismului, Facultatea de Jurnalism și 

Științe ale Comunicării, USM 

 

Vasile SPINEI, jurnalist, director executiv la „Acces-Info” 

 

 

Juriul pentru Departamentul Sănătate Publică  

 

Ștefan GHEORGHIȚĂ, șef de secție, Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

 

Svetlana PLĂMĂDEALĂ, manager de țară al oficiului ONU SIDA 

 

Viorel GORCEAG, reprezentant pe țară a Crucii Roșii în Moldova 

 

Valentina VILC, coordonator al Programului Național TB, Institutul Ftiziopulmonologie 

 

Galina RIZOVA (* Doar pentru evaluarea propunerilor de proiecte participante la Programul de Granturi 

din cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și 

guvern”) 
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ECHIPA FSM 

 

Petru CULEAC, Director executiv   

Varvara COLIBABA, Director-adjunct   

Elena VACARCIUC, Director financiar   

Dumitru CHITOROAGĂ, Director, Departamentul Granturi și IT  

Anastasia RADU, Manager de comunicare 

Elena VITIUC, Contabilă-șefă  

Irina BEJENARU, Contabilă 

 

Liuba COTOROBAI, Asistentă financiară   

Vasile GÎRLEA, Administrator   

Victor ANDRONIC, Administrator de rețea   

Alexandru MUSTEAȚĂ, Director, Departamentul Buna Guvernare  

Ana COREȚCHI, Director de proiect, Buna Guvernare   

Ana URSU, Coordonatoare de program, Buna Guvernare  

Cristina VÎRLAN, Asistentă de proiect, Buna Guvernare  

 

Ana STEGĂRESCU, Asistentă de program, Buna Guvernare  

Vasilisa CUMANOVA, Asistentă de program, Buna Guvernare 

 

Victor MUNTEANU, Director, Departamentul Justiție și Drepturile Omului   

Marcel VARMARI, Manager financiar și de program, Justiție și Drepturile Omului  

Natalia CAMBURIAN, Coordonatoare de program, Justiție și Drepturile Omului  

Mihaela BURDUJA, Coordonatoare de program, Justiție și Drepturile Omului 

Ana BARGAN, Asistentă de program, Justiție și Drepturile Omului 

Alina BERDOS, Asistentă de program, Justiție și Drepturile Omului 

 

Victoria MIRON, Director, Departamentul Mass-media  

Adrian BIVOL, Asistent de program, Mass-media  

Liliana GHERMAN, Director, Departamentul Sănătate Publică   

Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator de Program, Sănătate Publică  

Ala COJOCARI, Asistentă de program, Sănătate Publică  

Svetlana HANGAN, Director de proiect, Programul Sănătate Publică 

Alexandru FLOREA, Director de proiect, Sănătate Publică 

 

Ștefan IVANOV, Asistent de proiect Sănătate Publică  

Victoria MUDREAC, Recepționeră  
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ANEXĂ 

 

LISTA PROIECTELOR FINANȚATE DE FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA ÎN ANUL 2018 

 

Departamentul Justiție și Drepturile Omului 

 

Nr. Titlul proiectului Mecanismul de implementare Suma USD 

Asigurarea garanțiilor procesuale la etapa pre-judiciară a procesului penal  

1 Lansarea Procedurilor standard de Operare Proiect operațional 7 183,01 

1a 

Organizarea seminarelor de instruire pentru angajații 

Poliției privind respectarea drepturilor persoanelor 

aflate în custodia poliției, conform Procedurilor 

Standard de Operare 

Proiect operațional  28 838,69 

1b 
Elaborarea modulului de instruire interactivă  pentru 

angajații poliției 
Proiect operațional 6 517,72 

1c 

 

Tipărirea Scrisorii de Drepturi în 17 mii exemplare, în 

format de postere în patru limbi (română, rusă, 

engleză și găgăuză). 

Proiect operațional 2 013,09 

1d 
Proiectul Managementul reținerii și detenției în 

inspectoratele de Poliție din Republica Moldova 
Oficiul Avocatului Poporului 26 851 

Reducerea limitărilor arbitrare și abuzive ale drepturilor omului 

2a 
Informarea opiniei publice despre desfășurarea 

Congresului Mondial al Familiilor din Chișinău  

Asociația Obștească Centrul pentru 

Politici, Inițiative și Cercetări 

”Platforma”  

24 941  

2b 

Consolidarea unei platforme de dezvoltare a 

activismului și educației de Drepturile Omului în 

Republica Moldova – etapa II 

Asociația Obștească Promo LEX 70 100 

2c 

Participarea la atelierul de planificare strategic 

organizat de programul tematic Eurasia al Fundațiilor 

pentru o Societate Deschisă, 3-4 decembrie 2018, 

Berlin, Germania 

Dumitru SLIUSARENCO 

Vitalie SPRÎNCEANĂ  

Anastasia DANILOVA 

Tatiana CHEBAC 

Victor MUNTEANU 

1964,82 
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Program: Legal Empowerment Network Strategies - Program regional cadru pentru abilitarea juridică   

3 

Susținerea procesului de instituționalizare și 

consolidare a rețelei de para-juriști, și extinderea 

accesului la justiție grupurilor vulnerabile 

Proiect operațional  250 750 

3a 

Forumul Internațional Moldova – Macedonia: 

Asistența Juridică Garantată de Stat și Abilitarea 

Juridică a Populației, importanța, realizări și 

perspective de dezvoltare, organizat cu prilejul 

aniversării a 10 ani de activitate a Asistenței Juridice 

Garantate de Stat din Republica Moldova  

Proiect operațional  
29 238,26 

 

3b 
Digitalizarea abilitării juridice în Moldova 

(www.yAvo.md) 

Biroul Asociat de Avocați ȚURCAN 

CAZAC  
10 050 

3c 
Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile – etapa 

II  

Asociația Obștească Uniunea 

pentru Prevenirea HIV și Reducerea 

Riscurilor 

59 000 

3d 

Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de 

para-juriști ai Asociației Naționale a Para-juriștilor din 

Republica Moldova (ANPM) 

Asociația Obștească 

Asociația Națională a Para-juriștilor 

din Republica Moldova  

55 000 

3e 
Donație de echipament tehnic – contribuție proprie 

(in kind donation) 

Asociația Obștească 

Asociația Națională a Para-juriștilor 

din Republica Moldova 

4717,73 

3f 

Participarea la Programul de Liderism în domeniul 

Abilitării Juridice, 01-08 decembrie 2018, Budapesta, 

Ungaria 

Ala IAȚCO 

Alexandru ȚURCAN 
7308,24 

3g 

Participarea la cea de-a 5-a ediție a Sumitului Global 

privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, 

15-20 iulie, Tbilisi, Georgia 

Cornelia AMIHALACHIOAE  866,81 
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Departamentul Buna Guvernare 

 

Nr. Titlul proiectulului 
Mecanisme de 
implementare(Grant/Operational) 

Valuta Dolari 
SUA/EURO 

Promovarea responsabilizării, transparenței și a integrității pentru a contesta corupția și managementul ineficient la 
nivel local și central 

1 Jurnaliştii pentru integritate în serviciul public    
Centrul pentru Investigații 
Jurnalistice 

 $ 35 250  

2 
Sporirea controlului public asupra integrității 
persoanelor care detin o funcție de demnitate publică  

Asociația Obștească Asociația 
Reporteri de Investigație și 
Securitate Editorială din Republica 
Moldova 

 $ 7 000  

3 
Educare. Implicare. Abilitare. Instrumente comunitare 
împotriva corupției 

Asociația Obștească Centrul de 
Reforme și Politici Structurale din 
Republica Moldova 

 $ 99 750  

4 
Consolidarea principiului integrității persoanelor cu 
funcţii publice şi monitorizarea jurnalistică a activităţii 
ANI 

Asociația Presei Independente  $ 24 976  

5 
Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu 
accesibil în mun. Chișinău 

Asociația Obștească Centrul pentru 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități 

 $ 36 000  

6 Democrație transparentă prin Jurnalism Calitativ 
Asociația Reporteri de Investigație și 
Securitate Editorială din Moldova 

 $  100 000  

7 Monitorizarea autorităților publice locale din Chișinău Asociația Obștească „Primăria Mea”  $  30 000  

8 Monitorizarea cauzelor penale intentate aleșilor locali 
Asociația Obștească Institutul pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale 
„Viitorul” 

 $  29 970  

9 Barometrul opiniei publice 
Instituţia Privată Institutul de Politici 
Publice 

 $  53 373  

10 Barometrul opiniei publice 
Instituţia Privată Institutul de Politici 
Publice 

 $  5 000  

Total  $  421 319  

Îmbunătățirea guvernanței prin participarea cetățenilor în inițiativele comunitareși a experților în procesele de 
reforme sectoriale 

11 Birou de Organizare Comunitară 
Asociația Obștească Comunități Active 
pentru Democrație Participativă 

 $  45 000  

12 Conexiuni între generații-pentru comunități mai puternice 

Instituția Privată Centrul Regional de 
Asistență și Informare a Organizațiilor 
Neguvernamentale din Moldova 
„Contact-Cahul” 

 $  5 000  

14 Participare la guvernare prin Jurii Cetățenești Locale 

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

 $ 36 000  

Total  $ 86 000 
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Proiecte în domeniul educației 

15 
Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea 
rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea 
educaţiei 2018, (anul doi de implementare) 

Instituţia Privată Institutul de 
Politici Publice 

 $  37 000  

16 
Crearea platformei online de informare și 
interacțiune pentru actorii educaționali din 
comunitate 

Asociatia Obsteasca "Speranța"  $ 5 000  

17 Cum să creștem prestigiul educației în comunitate?  
Asociaţia Obştească Centrul de 
Asistență şi Intervenții Comunitare 

 $ 5 000  

18 
Consolidarea  parteneriatului elevi-părinți-profesori 
în promovarea unui mod sănătos de viață în mediul 
școlar 

Asociatia Ostească a Pedagogilor şi 
Părinţilor Speranţa 

 $ 5 000  

19 
Implicarea actorilor educaționali în asigurarea 
accesului la o educație de calitate prin participare 

Asociatia Parintilor si Pedagogilor 
din s.Falestii Noi 

 $ 5 000  

Total  $ 57 000  

Promovarea alegerilor transparente 

20 
Asigurarea caracterului liber și corect al alegerilor 
Parlamentare din  2018 prin educație electorală și 
monitorizarea transparentei procesului electoral 

Proiect operațional  $ 17 850  

21 
Promovarea votului informat şi conştient la alegerile 
parlamentare prin campania de monitorizare şi 
informare „Pentru un Parlament Curat 2018” 

Asociația Presei Independente  $   62 668  

22 
Promovarea votului informat şi conştient la alegerile 
parlamentare prin campania de monitorizare şi 
informare „Pentru un Parlament Curat 2018” 

Centrul de Investigații Jurnalistice  $   49 866  

23 
Promovarea votului informat şi conştient la alegerile 
parlamentare prin campania de monitorizare şi 
informare „Pentru un Parlament Curat 2018” 

Centrul de Analiză și Prevenire a 
Corupției 

 $   43 570  

24 
Monitorizarea listelor de alegători și a litigiile 
electorale în alegerile Parlamentare din 2018 

Asociația Obștească „Promo-LEX”  $   74 044  

25 Alege liber! Alege conștient! 

Instituția Privată Centrul Național 
de Asistență și Informare a 
Organizațiilor Neguvernamentale 
din Moldova Contact 

 $   25 882  

26 
Adecvarea platformei www.alegeri.md la noul sistem 
electoral mixt 

Asociația pentru Democrație 
Participativă „ADEPT” 

 $   60 495  

Total  $   316 525  

Proiecte operaționale ale Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova 

27 
Proiectul de monitorizare a procesului de 
implementare a Acordului de Asociere semnat cu UE 

Proiect operațional  $   7 654,89  

28 Policy Fellowship Initiative Proiect operațional  $   16 451,52  
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Consolidarea comunității experților în domeniul politicilor educaționale  

29 

Editarea culegerii „Modernizarea învățământului 
general în Republica Moldova: Studii de politici 
educaționale elaborate în baza rezultatelor PISA 
2015” 

Proiect operațional  $   3 867,11  

30 
Crearea Platformei de Comunicare COMpEC 
(Comunitatea pentru o Educatie de Calitate) 

Proiect operațional  $   4 107,38  

31 
Organizarea Mesei rotunde “Calitatea 
învățământului general în Republica Moldova: 
Constatări și așteptări PISA”, 4 mai 

Proiect operațional  $   1 819,91  

32 

Organizarea Mesei rotunde “Calitatea educației în 
Republica Moldova: Identificarea oportunităților de 
îmbunătățire“, 25 septembrie/Lansarea Comunității 
pentru o Educație de Calitate COMpEC 

Proiect operațional  $ 2 884,32  

33 

Organizarea discuției publice “Pledoarie pentru o 
educație de calitate: Cum sporim atractivitatea 
profesiei de pedagog“, 21 noiembrie/Organizată de 
Comunitatea COMpEC 

Proiect operațional  $ 1 447,55  

34 
Organizarea discuției publice “Pledoarie pentru o 
educație de calitate: Confortul psihologic al elevilor 
și cadrelor didactice“, 11 decembrie 

Proiect operațional  $ 1 477,90  

Total  $  39 710,58  

 
 
Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional 
 

35 
Masa rotundă "Abilitarea elevilor în vederea 
implicării în procesul decizional. Rolul Consiliilor de 
Elevi în organizarea vieții școlare", 7 decembrie 

Proiect operațional  $  2 207  

36 
Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul 
decizional 

şi Instituția Privată Centrul 
Regional de Asistență și Informare 
a Organizațiilor Neguvernamentale 
din Moldova „Contact-Cahul” 

 $  18 200  

37 
Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul 
decizional 

Centrul de Resurse pentru Tineret 
„Dacia” 

 $  18 200  

  

Proiect ”Dezvoltarea Societății civile din UTA Găgăuzia”, finanțat de Comisia Europeană 

38 Strengthening volunteering in ATUG 
Youth for the Right to Life NGO, 
Balti branch Macarevici Elena 

 € 9 488,65  

39 
Accessibility of public buildings Audit - an efficient 
instrument of advocacy in promoting human rights 
of people with disabilities 

Asociatia Obsteasca Alianta 
INFONET 

 € 8 159  

40 In Unity is our Power 
Biaz Gul Public Association 
Mihailov Vitalie 

 € 20 000  
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41 Strengthening volunteering in ATUG 

Regional association of mothers of 
multiple children and women 
entrepreneurs from Gagauzia 
"Vesta" 

 € 10 320 

42 
Accessibility of public buildings Audit - an efficient 
instrument of advocacy in promoting human rights 
of people with disabilities 

Association of elders Inspiration  € 11 596,92  

43 
Impulse for modernisation of NGOs in Gagauzia ATU 
"UPGradeNGO" 

Center Pro Europa from Comrat  € 14 980  

44 Local decisions through civic councils 
Center for supporting civic 
initiatives "Grin" 

 € 9 139  

45 
Increasing the role of civil society in Gagauzia to 
ensure the gender equality in the region 

Women alliance from south of 
Republic of Moldova 

 € 14 918  

46 Development of Civil Society in Vulcanesti city 
Asociation of condominium 
owners nr. 89/91/23 

 € 12 100  

47 Strengthening youth participation in Gagauzia ATU Comrat Law Clinic  € 9 980  

48 Improving life of people with dizabilities in UTAG 
Women Association of Gagauzia, 
Public Association 

 € 16 685,15  

49 Citizens participation in Ceadir Lunga. 
Women’s Initiative, Public 
Association 

 €  6 935,02  

50 Healthy future  
Association of Social and Cultural 
Develop.DELFIN 

 €  18 939,42  

51 
Оценка населением эффективности деятельности  
МПУ путем соцопроса 

ОО «Güneşçik»  €  5 000  

52 De la mic la mare promovăm idei de dezvoltare. 
Centrul de Resurse pentru copii cu 
dizabilități "Umut" (Speranța) 

 €  2 648  

53 Региональные СМИ: остановка в развитии. 
ОО Союза независимых 
журналистов Гагаузии 
«GAGAUZMEDIYA» 

 €  4 980  

54 Активная молодёжь – процветающее село! 
ОО Европейский Центр 
гражданских инициатив 
«Сталкер» 

 €  4 956  

55 
Социальные НПО Гагаузии улучшают качество 
социальных услуг в диалоге вместе с властями 

Asociatia obsteasca “Femeilor 
mun. Comrat” 

 €  4 641,77  

Total   €  185 466,93  
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Departamentul Mass-Media 

 

Nr. Titlu proiect Implementator/ONG Suma 

Evaluarea conţinuturilor jurnalistice on-line şi identificarea platformelor care practică un jurnalism 

independent, novator, de calitate 

1 

 

Monitorizarea mediei online, identificarea 

platformelor care produc conținuturi mediatice 

proprii şi evaluarea produselor mediatice in 

conformitate cu standardele jurnalismului 

democratic. 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

$ 9 968,72 

 

 

 

2 

 

Sprijinirea jurnalismului de calitate în mediul on-line 

şi a iniţiativelor de fact-checking pentru fortificarea 

și diversificarea mesajelor mediatice independente 

oferite publicului. 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

$ 93 670  

3 Sprijinirea a două platforme on-line, care au 

înregistrat cele mai bune rezultate realizate în 

cadrul Laboratorului Media pentru Tineri. 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

http://kinopop.md 

http://academy.rockit.md 

$ 10 800  

Total $ 114 438,72  

Consolidarea unui cadru de funcţionare a presei propice pentru un jurnalism independent, responsabil şi etic 

1 

 

Forumul Mass-Media 2018 Asociaţia Presei Independente API $ 31 461  

 

2 

 

Instruiri la distanţă şi dezbateri pentru 

profesionalizarea jurnaliştilor și stimularea 

jurnalismului etic prin platforma online 

www.MediaForum.md 

Asociaţia Presei Independente API $ 40 227  

Total  $ 71 688  

Terța parte (fondul de rezervă) 
 

1 Asigurarea caracterului liber și corect al alegerilor 

parlamentare din 2018 prin educație electorală și 

monitorizarea transparenței procesului electoral”, 

componenta “Informarea cetăţenilor şi asigurarea 

accesului egal la mass-media”. 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

$ 12 687,40 

 

2 Contribuții la informarea cetățenilor din 

circumscripțiile uninominale din mediul rural cu 

privire la sistemul electoral mixt, prin intermediul 

instituțiilor mass-media audiovizuale 

locale/regionale. 

AO Asociaţia Presei Electronice 

APEL 

$ 93 000 

 

3 Campanie de informare şi educație electorală în Asociaţia Presei Independente API $ 79 050 

http://kinopop.md/
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regiuni privind alegerile parlamentare 2018  

4 Campanie de informare a cetăţenilor din localităţile 

rurale şi de motivare a tinerilor alegători în 

perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare 

Canal Regional SRL $ 38 321 

 

Total cheltuieli terța parte în dolari SUA $ 223 059,27 

Terța parte (alte surse) 
  

1 

 

Consolidarea capacităților mass-media locală din 

Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la 

informaţie obiectivă despre valorile democraţiei 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

$ 150 000 

Total cheltuieli terța parte în dolari SUA $ 150 000 

2 Faza finală a Programului Parteneriatului în Cultură 

şi Creativitate UE-Ţările Parteneriatului Estic 

Cheltuieli gestionate operaţional de 

FSM 

€ 544,76  

 

Total $ 559 185,99   

€ 544,76 

 

 

 

Departamentul Sănătate Publică 

 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma, dolari 

SUA 

Creșterea participativității grupurilor vulnerabile la HIV și promovarea drepturilor acestora 

1. Promovarea respectării drepturilor grupurilor cu risc 

sporit de infectare în Moldova 

Asociația Obștească ”PROMO-LEX” 8 734 

2. Dezvoltarea conceptului de implementare a 

alternativelor în cazul pedepselor asociate drogurilor 

Asociația Obștească ”Uniunea 

pentru prevenirea HIV și 

Reducerea Riscurilor” 

5 567 

3 Noi reforme și perspective ale politicilor naționale 

antidrog în Republica Moldova 

Asociația Obștească ”Uniunea 

pentru prevenirea HIV și 

Reducerea Riscurilor” 

12 911  

4 Participarea la Atelierul de lucru regional privind 

Poliția Comunitară și Reducerea Riscurilor, 11-

12.09.2018, Odesa Ukraina 

Ala IAȚCO 

Alexandru POSTICA  

282 

Total 27 494 
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Extinderea accesului la îngrijiri paliative 

1 Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 2007-2017 Instituția Privată ”Centrul pentru 

Politici și Analize în Sănătate” 

7156 

2 Mass-media în susținerea îngrijirilor paliative Fundația ”HOSPICE ANGELUS 

MOLDOVA” 

1624 

3 Evaluarea progresului înregistrat de Republica 

Moldova în consolidarea îngrijirilor paliative și 

contribuirea la integrarea acestora în sistemul de 

sănătate din Republica Moldova 

Oficiul Avocatului Poporului 12 419 

4 Sensibilizarea și creșterea cererii pentru 

managementul adecvat al durerii în îngrijiri paliative 

în Republica Moldova 

Instituția Medico-Sanitară Publică 

Institutul Oncologic 

31 981 

5 Participarea la lucrările atelierului regional 

”Disponibilitatea și Accesibilitatea Opioidelor și 

Psihotropelor pentru Utilizare Medicală în Regiunea 

Eurasia”, 09-10.10.2018, Kiev, Ukraina 

Vadim POGONEȚ 

Stela ADAUJI 

Constantin LEȘCO  

1719 

6 Participarea la lucrările celei de-a XIX-a Conferințe 

Naționale de Îngrijiri Paliative ”VOCI PENTRU CEI 

INCĂTUȘAȚI DE SUFERINȚĂ”, 18-20.10.2018, Poiana 

Brașov, România 

Vasile SURUCEANU 

Andrei BRADU 

Natalia LISIȚA 

Adriana PALADI 

Elena STEMPOVSCAIA 

Ludmila POSTICA 

Elena BOLEAC  

2626 

Total 57 525 

Consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populației la medicamente 

1 Sporirea accesului populației la medicamente Instituția Privată ”Centrul pentru 

Politici și Analize în Sănătate” 

41 028 

2 Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în 

Republica Moldova 

Instituția Privată ”Centrul pentru 

Politici și Analize în Sănătate” 

48 946 

Promovarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi in comunitate 

1 Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil 

dintre societatea civilă și guvern 

Asociația Keystone Moldova 55 601 

Program de granturi pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi greu accesibile, afectate de TB 

Nr Titlu proiect Implementator/ONG Suma MDL 

1 Asigurarea aderenței tratamentului antituberculos a 

deținuților în detenție și după eliberare 

AFI Asociația Obștească 379 467 

2 Crearea accesului persoanelor fără adăpost de pe 

teritoriul municipiului Chișinău la servicii de 

AFI Asociația Obștească 770 543 
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diagnostic și tratament TB 

3 Mobilizarea comunității în lupta cu tuberculoza Asociația Obștească ”AFI Anenii 

Noi” 

214 373 

4 Suport centrat pe nevoile pacientului și depistare 

activă a tuberculozei 

Asociația Psihologilor Tighina, 

Asociație Obștească 

239 430 

5 Activități de prevenire, identificare timpurie și 

referire pentru tratament TB a consumatorilor de 

droguri din mun.Bălți 

Asociașia Obștească ”Tinerii pentru 

dreptul la viață” filiala din Bălți 

271 731 

6 Consolidarea eforturilor comunității în controlul 

tuberculozei 

”Centrul de Asistență Socială Casa 

Sperantelor” Asociație Obștească 

230 915 

7 Implicarea comunitară în controlul tuberculozei Asociașia Obștească ”Pas cu Pas 

regiunea Sud” 

239 734 

8 Prevenirea TB în grupurile de risc din mun.Chișinău Asociația Obștească ”Pentru 

Prezent și Viitor” 

290 182 

9 Să luptăm împreună împotriva tuberculozei Asociația Obștească ”Speranța 

Terrei” 

239 394 

10 Suportul controlului tuberculozei în rândul UDI, PTH 

din Transnistria 

”Medico-Sotialinie Programi” 

Necomercescoe Partnerstvo 

289 405 

11 Suportul controlului tuberculozei în rândul populației 

din mun. Bender 

”Medico-Sotialinie Programi” 

Necomercescoe Partnerstvo 

239 523 

12 Implicarea comunitară în prevenirea și tratamentul 

TB 

Asociația Obștească Centrul 

Didactic Regional de Informare și 

Cercetare "ADEPT" 

167 271 

Total 3 571 968  

 

 

 

 


