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MISIUNEA FUNDAȚIEI
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul
1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia
contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii,
precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.
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MESAJ DIN PARTEA
DIRECTORULUI EXECUTIV
VICTOR URSU

Provocările cu care se confruntă Moldova în ultimii ani sunt considerabile. Criza politică, încetinirea creșterii
economice, abuzul de putere practicat de către funcționarii publici și corupția sunt principalii factori destabilizatori
pentru o democrație ce devine din ce în ce mai fragilă.
În acest context, Fundația Soros-Moldova și-a actualizat Strategia pentru anii 2017 – 2020, abordând provocările
create de criză și valorificând oportunitățile emergente astfel încât să combată riscurile ce afectează procesele
democratice. Pentru a ne realiza obiectivele și a ne îndeplini misiunea, ne-am concentrat activitatea în jurul la
doi piloni majori:



Dezvoltarea angajamentului civic în guvernanța democratică
Promovarea drepturilor omului și a justiției sociale

În vederea contestării corupției și managementului ineficient la nivel local și central, Departamentul Buna
Guvernare s-a focalizat pe promovarea și consolidarea celor trei principii de bază ale unei guvernări eficiente:
responsabilizare, transparență și integritate. În același timp, am continuat să susținem inițiativele comunitare, or
o guvernare eficientă presupune participarea cetățenilor și a experților în procesele de reforme sectoriale.
Ținând cont de faptul că o societate nu se poate dezvolta fără o informare obiectivă a cetățenilor, Fundația a
contribuit la promovarea jurnalismului de calitate și la descurajarea practicilor de manipulare a opiniei publice.
O tendință pozitivă a anului 2017 o constituie deschiderea structurilor de ordine către schimbare, printre care și
eforturile poliției de a-și schimba imaginea, fapt ce se datorează și activităților implementate în cadrul
Departamentului Justiție și Drepturile Omului. Având trei domenii majore de intervenție – justiția penală,
drepturile omului și abilitarea juridică a populației – Departamentul a contribuit la implementarea mecanismelor
de asigurare a drepturilor persoanelor reținute de către poliție, a grupurilor vulnerabile, precum și a cetățenilor
din zonele rurale.
De asemenea, Fundația a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea platformelor de activism și educație în
domeniul drepturilor omului pentru a reduce astfel tensiunile sociale generate de ignoranță, manipulare și
utilizarea discursului instigator la ură și discriminare.
Prin participarea la Programul Regional Cadru pentru Abilitare Juridică, ne-am propus în următorii patru ani să
dezvoltăm, instituționalizăm și implementăm politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităților
grupurilor sociale marginalizate, inclusiv ale tinerilor aflați în dificultate, prin extinderea serviciilor de asistență
juridică comunitară.
Pentru a responsabiliza autoritățile ne-am îndreptat eforturile pe susținerea societății civile care monitorizează
implementarea policilor în domeniul sănătății și al drepturilor grupurilor defavorizate. În 2017 am mutat accentele
de la intervenția timpurie pentru copii și educația incluzivă la asigurarea accesului la medicamentele esențiale și
rambursabile, în mod special disponibilitatea acestora pentru grupurile vulnerabile.
În final, dar nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc tuturor membrilor echipei și organelor decizionale ale
Fundației pentru eforturile lor de a promova valorile democratice și a aduce beneficii palpabile pentru societate.
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DEPARTAMENTUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI
Acronime
DJDO
MAI
IGP
CNAJGS
ANPM
DO

Departamentul Justiție și Drepturile Omului
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Poliției
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova
Drepturile Omului

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, în perioada 2017-2018, Departamentul Justiție și Drepturile Omului a avut trei
domenii majore de intervenție: justiția penală, drepturile omului și abilitarea juridică a populației. Astfel,
Programul și-a propus să contribuie la:




asigurarea drepturilor omului la etapa pre-judiciară prin remodelarea cadrului legal și a
practicilor polițienești prin creșterea rolului societății civile în monitorizarea poliției pe segmentul
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 categoriile sociale cele mai vulnerabile.

Pentru a-și realiza obiectivele stabilite, DJDO a colaborat cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul
Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției
Sociale și Familiei, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, dar și
cu diverse organizații neguvernamentale naționale, organizații internaționale și instituții donatoare, active în
domeniul justiției și promovării drepturilor omului.
Departamentul Justiție și Drepturile Omului a obținut succese importante în fiecare dintre cele trei domenii,
valorificând oportunitățile existente și abordând provocările care au apărut pe parcursul implementării strategiei.
În domeniul activității polițienești, am reușit să folosim deschiderea spre schimbare a MAI și a IGP și am avansat
semnificativ în domeniul implementării mecanismelor de asigurare a drepturilor persoanelor reținute de către
poliție. Poliția își dorește o imagine mai bună, care poate fi obținută doar printr-un respect mai mare pentru
drepturi și transparență decizională. Se pare că s-a ajuns la un consens asumat de către poliție, donatori și
societatea civilă privind Strategia de Reformare a Poliției cu accent pe drepturile omului, adoptată de către
Guvern în anul 2016. La fel de important este faptul că am ajuns să înțelegem cu toții de ce sistemul de justiție
penală din Republica Moldova eșuează constant să asigure deplina respectare a drepturilor și garanțiilor
prevăzute de lege la etapa pre-judiciară. Problemele sunt de natură sistemică, iar soluționarea lor cere un
răspuns adecvat.
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În imagine: Lansarea Procedurilor Standard de Operare privind
reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia poliției
Cazul decesului cetățeanului Andrei Brăguță a scos la iveală problemele grave de sistem cu privire la asigurarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor aflate în custodia organelor de aplicare a legii. Din
momentul reținerii de către angajații poliției și până la plasarea acestuia în instituțiile penitenciare, i-a fost lezată
demnitatea umană și au fost violate total sau parțial garanțiile minime împotriva relelor tratamente. Indiferența și
neglijența angajaților poliției, lipsa unor mecanisme funcționale de comunicare interinstituțională între sistemul
penal și cel medical, lipsa unor regulamente interne clare cu privire la intervenția în situațiile excepționale și
gestionarea crizelor comportamentale ale reținuților, detenția persoanelor cu dizabilități sau tulburări psihice sunt
circumstanțe, care având efectul bulgărelui de zăpada au zguduit societatea și au scurtcircuitat justiția din
Moldova.
În ceea ce privește Drepturile Omului, în 2017, DJDO a continuat să exploreze un segment important din punct
de vedere al echilibrului de drepturi: dreptul la libertatea religioasă și dreptul la nediscriminare, libertatea de
exprimare. Pe parcursul anului 2016, am lucrat împreună cu echipa Centrului pentru Inovare Publică din
București, la o cercetare complexă care și-a propus să analizeze din perspectivă socială modul în care se
construiește relația Biserică și Stat în Republica Moldova. În anul 2017, a fost organizată lansarea acestei
cercetări care denotă o implicare și o influență inacceptabilă a instituțiilor religioase asupra drepturilor omului și
vieții politice din Republica Moldova.
În același timp, DJDO a sprijinit eforturile de dezvoltare sustenabilă și regenerare a platformelor de activism și
educație de DO în scopul reducerii tensiunilor sociale generate de ignoranță, manipulare și utilizare a discursului
instigator la ură și discriminare. În acest scop, Departamentul a susținut proiectul „Consolidarea unei platforme
de dezvoltare a activismului și educației de Drepturile Omului în Republica Moldova”, implementat de Asociația
Obștească Promo LEX. Proiectul a avut drept scop consolidarea mecanismului de monitorizare a discursului
instigator la ură și discriminare, un mecanism creat în anii precedenți în cadrul Programului de capacitare a
Grupului Resursă pentru Drepturile Omului. Proiectul prevede și elaborarea unui studiu privind situația și
necesitățile în domeniul educației pentru Drepturile Omului în sistemul educațional public pre-universitar din
Republica Moldova, precum și dezvoltarea unui incubator de DO în cadrul Asociației Promo LEX.
În domeniul abilitării juridice, DJDO a susținut consolidarea și dezvoltarea Asociației Naționale a Para-juriștilor
din Republica Moldova, organizație neguvernamentală specializată în domeniul asistenței juridice primare și
abilitării juridice a populației. De asemenea, în parteneriat cu Departamentul de Sănătate Publică al Fundației
Soros-Moldova, am contribuit la crearea și pilotarea unor servicii noi de asistență juridică primară specializată.
Am inițiat și menținut un parteneriat strategic cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
pentru îmbunătățirea Sistemului Informațional Automatizat de evidență a datelor statistice ale CNAJGS, astfel
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încât acesta să reflecte managementul de caz, procedura de raportare, monitorizare și evaluare a activității parajuriștilor contractați de CNAJGS. Pentru a finaliza procesul de instituționalizare a profesiei de para-jurist,
Ministerul Justiției a creat Grupul de Lucru interinstituțional pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ
privind asistența juridică primară garantată de stat, Fundația Soros-Moldova fiind membră a acestui grup de
lucru. Toate activitățile din domeniul abilitării juridice au fost posibile grație participării DJDO la implementarea
unui program-cadru global inițiat și susținut de Fundațiile pentru o Societate Deschisă în anul 2016, care se
implementează în 11 țări, inclusiv în Republica Moldova.
Strategia DJDO și activitățile implementate în anul 2017 ne-au ajutat să constatăm că interacțiunea inițială cu
poliția, reținerea de facto a unei persoane urmată de arestare generează constant cazuri de violare gravă a
drepturilor omului. Schimbarea poate fi obținută doar printr-o abordare sistemică și sincronizată la nivel legislativ,
dar și la nivel operațional. De asemenea, am învățat că sistemul existent de pregătire inițială și continuă a
ofițerilor de urmărire penală și a celor de investigații (care intră primii în contact cu persoana) necesită o revizuire
completă.
Programele de burse privind capacitarea profesională au contribuit direct la pregătirea unei generații noi de tineri
activiști în domeniul drepturile omului. Cu toate acestea, suntem încă în căutarea unor soluții sustenabile, pe
termen lung, care ar putea asigura un flux constant de tineri către acest sector de activitate. Eforturile societății
civile nu sunt suficiente pentru aceasta. Trebuie să existe politici de stat și strategii, care să se regăsească în
sistemul de educație publică și care să fie ancorate în realitățile de drepturile omului din Republica Moldova.
Viziunea strategică a DJDO pentru următoarea perioadă a fost configurată de lecțiile învățate. Astfel, ne-am
propus să:




continuăm eforturile de asigurare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară, prin remodelarea
cadrului legal și a practicilor polițienești, și prin creșterea rolului societății civile în monitorizarea
poliției pe segmentul reținerii și arestului;
dezvoltăm, consolidăm și să susținem eforturile societății civile de monitorizare constantă și de
advocacy, pentru ca Guvernul să-și onoreze angajamentele internaționale privind drepturile
omului;
continuăm dezvoltarea unui sistem de abilitare juridică pentru cele mai vulnerabile categorii
sociale.

GARANȚII PROCESUALE LA ETAPA PRE-JUDICIARĂ A PROCESULUI PENAL
Protecția și respectarea drepturilor omului în interiorul justiției penale este una dintre preocupările majore ale
Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. Experiența de peste 15 ani în
domeniul reformelor penale reconfirmă, cu o frecvență îngrijorătoare, faptul că drepturile omului sunt cel mai des
ignorate la etapa urmăririi penale, în special, în fazele ei incipiente. Reținerea, ca formă de constrângere
procesuală, se înscrie în categoria procedurilor care generează cele mai complexe și sensibile responsabilități
pentru Poliţie. În lipsa reglementărilor interne detaliate și a instruirii adecvate a angajaților poliției, reținerea poate
duce la încălcări flagrante ale drepturilor omului sau la decesul persoanelor.
În acest sens, a fost efectuată o analiză a necesităților care a vizat cadrul legislativ și regulamentele interne ale
MAI și IGP care reglementează direct sau tangențial instituția reținerii polițienești. Deficiențele constatate au
reconfirmat necesitatea revizuirii cadrului intern al MAI și IGP și utilitatea dezvoltării unor Proceduri Standard de
Operare, corelate cu experiențele pozitive și bunele practici internaționale. Drept urmare, au fost elaborate
Proceduri Standard de Operare cu privire la reținere, escortare și detenția provizorie a persoanelor reținute de
poliție care descriu acțiunile exacte ale poliției, urmând ca în 2018, acestea să fie propuse spre adoptare și
implementare în activitatea cotidiană a polițiștilor.
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Avocații care activează în sistemul de asistență juridică garantată de stat sunt un grup-cheie, cu cel mai înalt
grad de expunere la etapa pre-judiciară a procesului penal și au un rol important în asigurarea respectării
drepturilor persoanei reținute și arestate. Din păcate, aceștia nu au suficientă experiență și cunoștințe practice în
domeniu. Am abordat această problemă prin elaborarea unei metodologii noi de instruire interactivă și
organizarea seminarelor pentru avocații care activează în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de
stat. Instruirea s-a concentrat pe standardele de calitate și tehnici de reprezentare efectivă la etapele inițiale ale
procesului penal, precum și pe bunele practici în lansarea unui litigiu cu caracter strategic la această etapă.

În urma monitorizărilor, s-a constatat că
procesul de reținere a persoanei, începând cu
faza reținerii de facto, conducerii persoanei la
sediul de poliție și desfășurarea acțiunilor
procesuale de reținere prezintă unele diferențe
de la un inspectorat de poliție la altul. Aceste
diferențe sunt bazate pe „reguli locale” și sunt
„moștenite de la colegi”. De exemplu, aplicarea
cătușelor în momentul escortării persoanei
reținute sau informarea despre dreptul la
tăcere, sunt bazate pe interpretări diferite,
uneori eronate, ale legislației.

În continuarea eforturilor de prevenire a acțiunilor arbitrare întreprinse de poliție la etapa reținerii, am continuat
susținerea aplicării instrumentelor de monitorizare propuse în Ghidul practic de monitorizare a
respectării drepturilor persoanei reținute. Monitorii și voluntarii din cadrul Clinicii Juridice din Bălți au
monitorizat activitatea a patru inspectorate din nordul republicii.

Mai mult decât atât, ne-am propus să sporim rolul
societății civile în modernizarea și evaluarea activității
polițienești pe segmentul reținerii și arestului. În acest
sens, reprezentantele APADOR-CH din România
au livrat un program de instruire în domeniul
monitorizării respectării drepturilor omului la etapa
reținerii și detenției de către poliţie pentru un grup de
17 persoane alcătuit din activiști în domeniul
drepturilor omului, reprezentanți ai ONG-urilor și
avocați activi în sectorul neguvernamental, interesați
de activitatea poliției și a instituțiilor de aplicare a legii
din Republica Moldova.
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În anul 2018, vom continua eforturile de asigurare a drepturilor omului la etapa pre-judiciară, prin remodelarea
cadrului legal și a practicilor polițienești și prin creșterea rolului societății civile în monitorizarea poliției pe
segmentul reținerii și arestului.

Realizări-cheie:


A fost lansat Raportul cu privire la analiza de necesități pentru reglementarea arestului și
reținerii de către poliție. Raportul a fost elaborat de către expertul român Daniel Barbu, în
parteneriat cu patru consultanți naționali și identifică problemele cu privire la reținere și arestul
efectuat de Poliție și propune recomandări conforme standardelor, experienței și bunelor practici
europene și internaționale în domeniu.



Au fost elaborate 3 Proceduri Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția
provizorie în custodia Poliției, care valorifică lecțiile învățate în urma vizitei de studiu organizată
în Marea Britanie, la sediul Poliției din Northamptonshire. Procedurile urmează a fi adoptate de
MAI/ IGP și puse în aplicare începând cu anul 2018.



60 de avocați penaliști din sistemul acordării asistenței juridice garantate de stat au beneficiat de
un curs de instruire interactivă în domeniul standardelor de apărare și litigare strategică pentru o
reprezentare efectivă pe durata aflării suspecților în sectoarele de poliţie, în faţa procurorului şi a
judecătorului de instrucție.



A fost organizat un program de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la
etapa reținerii/detenției de către poliţie la care au participat 17 activiști în domeniul drepturilor
omului, reprezentanți ai ONG-urilor și avocați activi în sectorul neguvernamental, interesați de
activitatea poliției și a instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova.



A fost lansat Raportul privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în
cadrul inspectoratelor de poliție din nordul Moldovei elaborat de Clinica Juridică Universitară
din Bălți în care se constată că procesul de reținere are o practică neuniformă și diferă de la un
inspectorat la altul.



Scrisoarea de Drepturi pentru informarea persoanelor reținute despre drepturile garantate de
lege în perioada aflării în custodia Poliției a fost plasată pe pagina principală a site-ului oficial
www.politia.md și a devenit un instrument de lucru accesibil publicului larg și angajaților Poliției.

REDUCEREA LIMITĂRILOR ARBITRARE ALE DREPTURILOR OMULUI
În anul 2017, Departamentul Justiție și Drepturile Omului a lansat studiul „Biserica și Stat în Republica Moldova”.
Raportul a analizat modul de interacțiune dintre biserică și stat și impactul pe care îl are asupra drepturilor
omului în Republica Moldova. Cercetarea constituie un nou reper și prezintă bune practici pentru orice
organizație, care intenționează să se lanseze în cercetări de Drepturile Omului și elaborare de politici pe
segmentul libertate religioasă, libertate de exprimare și interdicția instigării la ură. Acest raport aduce argumente
imbatabile pentru inițierea modificărilor legislative ce țin de libertatea religioasă și interdicția pentru culte de a se
implica în campanii electorale și de a face politică.
De asemenea, am sprijinit Asociația Obștească Promo LEX care și-a propus să dezvolte o platformă sustenabilă
și regenerabilă de activism și educație de drepturile omului în scopul reducerii tensiunii sociale generate de
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ignoranță, manipulare și utilizare a discursului instigator la ură și discriminare. În cadrul proiectului „Consolidarea
unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de drepturile omului în RM” organizația a monitorizat
discursul instigator la ură și discriminare în mass-media, spațiul public și în cadrul campaniilor electorale. Echipa
Promo LEX și-a propus să identifice câteva cazuri relevante și să le preia pentru litigare strategică pentru a
îmbunătăți cadrul legal în domeniu și a schimba bunele practici. În același timp, organizația urmează să
pregătească un grup de tineri în cadrul Incubatorului de Drepturile Omului, care să aibă capacitatea de a se
dezvolta continuu și ar putea deveni o sursă regenerabilă de activiști de Drepturile Omului. Pentru a avansa
subiectul ce se referă la educația de drepturile omului la etapa pre-universitară, în sistemul de învățământ public,
Promo LEX va elabora un studiu privind situația și necesitățile în domeniul educației pentru Drepturile Omului.
Activitățile inițiate în anul 2017 vor continua pe parcursul anului 2018.

PROGRAM REGIONAL CADRU PENTRU ABILITARE JURIDICĂ - SHARED FRAMEWORK ON LEGAL
EMPOWERMENT
Începând cu luna martie 2016,
DJDO este parte la o nouă
inițiativă a Fundațiilor pentru
Societate Deschisă, cu o durată
de 4 ani - Shared Framework on
Legal Empowerment - Program
regional cadru pentru abilitarea
juridică. Prin intermediul acestei
inițiative, Fundațiile pentru
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 11 țări:
Africa de Sud, Indonezia,
Kenya, Macedonia, Moldova,
Mongolia, Nepal, Pakistan,
Sierra Leone, Ucraina și Statele
Unite ale Americii.
În imagine: membrii Asociației
Naționale a Para-juriștilor
Fundația Soros-Moldova și-a propus pentru următorii patru ani să dezvolte, să instituționalizeze și să
implementeze politici și practici de abilitare juridică, ce răspund necesităților juridice ale grupurilor sociale
marginalizate, inclusiv ale tinerilor aflați în dificultate, prin extinderea serviciilor de asistență juridică comunitară
(vezi aici). 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 și Familiei, societatea civilă și cu comunitatea avocaților.
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Realizări-cheie:
 În parteneriat cu Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, am contribuit la
crearea și pilotarea unor servicii noi de asistență juridică primară, specializate pentru a răspunde la
necesitățile anumitor grupuri marginalizate specifice cum ar fi: consumatorii de droguri injectabile,
lucrătorii sexului comercial, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.
 A fost dezvoltat un modul separat care reflectă activitatea para-juriștilor în cadrul Sistemului
Informațional Automatizat de evidență a datelor statistice a CNAJGS-ului. Sistemul de raportare,
monitorizare și evaluare a fost digitalizat. Para-juriștii vor utiliza noul sistem de management de
caz electronic pentru a înregistra activitatea lor. Datele statistice dezagregate în funcție de diferite
filtre (sex, vârstă, localitate, probleme juridice etc.) sunt disponibile publicului larg în timp real pe
site-ul www.cnajgs.md și www.parajurist.md.
 Ministerul Justiției a creat un Grup de Lucru interinstituțional pentru a îmbunătăți cadrul legislativ și
normativ privind asistența juridică primară garantată de stat. Sarcina de bază a acestui grup de
lucru este să definitiveze procesul de recunoaștere a statutului de para-jurist ca profesie oficială în
Republica Moldova. În activitatea sa, Grupul de Lucru este ghidat de rezultatele unui studiu
elaborat în anul 2016 „Foaia de parcurs: Consolidarea profesiei de para-jurist în cadrul

sistemului național de asistență juridică primară”
 Susținerea Asociației Naționale a Para-juriștilor din Republica Moldova pentru consolidarea
capacităților instituționale ale ANPM prin îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor membrilor ei și a
raporturilor cu autoritățile naționale și donatorii externi.
 În parteneriat cu Biroul Asociat de Avocați EFRIM, ROȘCA și Asociații, au fost promovate bunele
practici în domeniul practicării serviciilor pro bono de către avocații din Republica Moldova.
 Am continuat să colaborăm cu Biroul Asociat de Avocați ȚURCAN CAZAC pentru a susține
dezvoltarea și promovarea platformei www.yavo.md. Pe parcursul anului 2017, 170 de juriști
înregistrați pe platformă au oferit peste 4000 de răspunsuri juridice. Conform datelor statistice
disponibile, 70 000 de cititori au consultat web site-ul pentru a găsi răspunsuri la problemele
juridice cu care se confruntă în viața cotidiană.

În anul 2018, ne vom concentra eforturile asupra finalizării cu succes a procesului de instituționalizare a profesiei
de para-jurist la nivel național; vom continua să susținem Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica
Moldova pentru a deveni un actor important în domeniul abilitării juridice, și Uniunea pentru Prevenirea HIV și
Reducerea Noxelor pentru a dezvolta serviciile de asistență juridică primară specializată; vom organiza Forumul
Moldo-Macedonian în domeniul abilitării juridice și, nu în ultimul rând, vom organiza o campanie națională de
informare privind rolul para-juristului în comunitate și importanța alfabetizării juridice a populației.
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DEPARTAMENTUL BUNA GUVERNARE

Acronime
ANI
API
APL
ADEPT
CAJPD
CBTM
CIJM
CPAS
CPD
FAOAM
IPP
OSF
PISA
ESP

Autoritatea Națională de Integritate
Asociația Presei Independente
Administrația Publică Locală
Asociația pentru Democrație Participativă din Moldova
Centrul de Asistență Juridică a persoanelor cu Dizabilități
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală
Institutul de Politici Publice din Moldova
Fundațiile pentru o Societate Deschisă
Programul International de Evaluare a Elevilor
Programul de Sprijinire a Educației

Viziune
Misiunea Programului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea
guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
Context
Activitățile Fundației Soros-Moldova și a organizațiilor partenere s-au desfășurat într-un context socio-politic
dominat în continuare de un șir de provocări care subminează calitatea guvernanței atât la nivel local, cât și
central. Calitatea democrației din Moldova a urmat o traiectorie în descreștere, fapt confirmat și de scăderea
scorurilor Republicii Moldova în evaluările efectuate de Freedom House sau The Economist pentru anul 2017.
Principalele provocări continuă să fie legate de transparența scăzută a instituțiilor publice și restricționarea
accesului la informațiile de interes public, incapacitatea statului de a combate eficient corupția la nivel înalt,
încercările autorităților de a reduce din libertatea de acțiune a societății civile prin impunerea unor restricții cu
privire la accesarea surselor de finanțare externe, concentrarea controlului politic asupra instituțiilor mass-media,
reformele lente în domeniul anticorupție.
Un șir de noi provocări au fost generate de modificarea sistemului electoral contrar recomandărilor Comisiei de
la Veneția și în pofida lipsei unui consens național. Înrăutățirea parametrilor calității democrației a făcut mai
dificilă dar și mai necesară promovarea principiilor societății deschise în Moldova. Pentru a răspunde la unele din
aceste provocări, teoria schimbării pe care am abordat-o pornește de la necesitatea consolidării cererii din
partea cetățenilor pentru transparența, integritatea și responsabilitatea autorităților, pentru ca activitățile de
monitorizare și promovare a principiilor bunei guvernări la nivelul autorităților centrale și locale să genereze
treptat schimbările respective. Astfel, Departamentul Buna Guvernare a urmărit două obiective stabilite în
strategia actualizată pentru anii 2017-2020:



Promovarea responsabilizării, transparenței și a 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.
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Pentru a atinge obiectivele stabilite eforturile departamentului s-au concentrat pe de o parte, pe susținerea
inițiativelor organizațiilor societății civile de a spori transparența și responsabilitatea instituțiilor de stat prin
monitorizări și investigații jurnalistice, pe de altă parte pe susținerea inițiativelor ce încurajează implicarea
cetățenilor în dezvoltarea comunităților precum și implicarea experților în elaborarea și promovarea propunerilor
de politici privind eficientizarea reformelor.
Ca rezultat, a sporit într-o anumită măsură transparența proceselor bugetare și a Ministerului Finanțelor.
Subiectele anti-corupție continuă să fie în vizorul opiniei publice prin investigații jurnalistice și prin publicarea
unui studiu de analiză a impactului acestor investigații.
De asemenea, în urma eforturilor de advocacy ale organizațiilor partenere ale Fundației s-a reușit modificarea
cadrului legal privind transparența utilizării mijloacelor financiare din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență
Medicală precum și îmbunătățirea procesului de consultare cu cetățenii pe anumite direcții de activitate ale
municipalității Chișinău.
Ca și în anii precedenți Departamentul a susținut elaborarea studiilor de politici publice, fiind publicate mai multe
documente de analize tematice aprofundate pe mai multe domenii cheie precum anticorupția, finanțele
electorale, reforma justiției, mass-media și informarea oficialilor europeni privind carențele care persistă în
reformele din aceste domenii.
Principalele lecții învățate în această perioadă țin de necesitatea unei sinergii în eforturile diferiților actori ai
societății civile de a genera o cerere sporită pentru transparență și responsabilitate din partea autorităților,
contracararea eficientă a corupției și îmbunătățirea calității proceselor de guvernanță la nivel local sau central.

PROMOVAREA RESPONSABILIZĂRII, TRANSPARENȚEI ȘI A INTEGRITĂȚII PENTRU A CONTESTA
CORUPȚIA ȘI MANAGEMENTUL INEFICIENT LA NIVEL LOCAL ȘI CENTRAL
În domeniul transparenței bugetare Fundația Soros-Moldova a susținut și în 2017 inițiativele Centrului
Independent Expert-Grup. Ca rezultat, Ministerul Finanțelor a îmbunătățit conținutul documentelor bugetare,
practic la toate etapele acestui proces. A sporit calitatea și volumul de informații publice ce se conțin în
documentele bugetare la nivel central, prin informarea mai sistematică a societății privind formarea și executarea
bugetului, și prin angajarea împreună cu alți actori non-guvernamentali în monitorizarea autorităților.
La etapa de elaborare a bugetului, și anume Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM), în ultimii ani se observă
o îmbunătățire semnificativă a conținutului acestui document și respectării procesului de elaborare și aprobare.
Documentul pentru perioada 2018-2020 a inclus mai multe informații privind cadrul de cheltuieli pe sectoare și o
analiză mai bună a riscurilor decât cele precedente. Remarcăm că Ministerul Finanțelor tot mai insistent
promovează deschiderea procesului de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli, în acest sens documentul
(care este aprobat de Guvern) conține prevederi privind obligativitatea ministerelor să publice strategiile
sectoriale de cheltuieli de care sunt responsabile.
La etapa de executare a bugetului pe parcursul anului 2017 Ministerul Finanțelor a îmbunătățit, față de 2016,
calitatea rapoartelor lunare de executare a bugetelor și a elaborat și publicat în termen raportul semi-anual de
executare a bugetului pentru 2017. Un alt element extrem de important în sporirea transparenței și
responsabilizării autorităților a fost elaborarea și publicarea de către Ministerul Finanțelor a unui raport de
evaluare a CBTM 2017-2019 mult mai calitativ decât în anii precedenți. De asemenea, pentru sporirea înțelegerii
subiectelor bugetare de către publicul larg Ministerul Finanțelor, deja de câțiva ani publică bugete pentru
cetățeni, inclusiv și pentru bugetul aprobat pentru anul 2018.
Pentru sporirea controlului public asupra cheltuirii banilor publici, eforturile Expert-Grup au rezultat în fortificarea
independenței instituției Curții de Conturi. Prevederi în acest sens au fost cuprinse în noua lege privind
organizarea și funcționarea Curții de Conturi (nr.260/ 07.12.2017). Mai mult decât atât, Expert Grup a promovat
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intens subiectul sporirii rolului Parlamentului în supravegherea procesului bugetar și asigurării executării
recomandărilor Curții de Conturi. Printre rezultatele acestor eforturi este și faptul că în recomandările pentru
modificările Regulamentului Parlamentului este și recomandarea pentru punerea în sarcina unei comisii
monitorizarea și analiza rapoartelor Curții de Conturi, în loc de subcomisie.
Prin monitorizarea minuțioasă a activității Guvernului în domeniul finanțelor publice, Expert Grup împreună cu
alte organizații, a inițiat acțiuni publice pentru a stopa adoptarea unor acte legale cu mare risc de corupție,
precum cunoscutele proiecte de legi legate de „liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală” sau proiectul de lege
privind „de-criminalizarea businessului”, care conținea un alt pachet de prevederi extrem de riscante cu privire la
reducerea sancțiunilor pentru infracțiunile din sectorul financiar bancar.
În același timp, așa cum Ministerul Finanțelor nu a publicat informații bugetare pentru cetățeni pentru alte etape
bugetare, pentru a acoperi anumite goluri de informare privind procesul bugetar, Expert Grup a elaborat 27 de
note analitice, rapoarte de monitorizare, comentarii economice și infografice, disponibile online la: www.expertgrup.org, www.budgetstories.md, accesate de peste 51 de mii de ori și preluate pe larg de alte mijloace
mass-media naționale. În acest fel Expert Grup a acționat drept o importantă sursă de informații pe subiectul
finanțelor publice pentru reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, a ambasadelor, jurnaliștilor străini și
consultanților implicați în implementarea proiectelor de asistență tehnică acordată Guvernului Republicii
Moldova.
Promovarea responsabilizării și a transparenței autorităților a fost susținută și mai departe prin activitatea
jurnaliștilor de investigație. Partenerii fundației, Asociația Presei Independente ( www.moldovacurata.md) și
Centrul pentru Investigații Jurnalistice din Moldova (www.anticoruptie.md) au publicat un număr semnificativ
de articole de investigație jurnalistică sau materiale generale privind așa subiecte precum corupția, integritatea
funcționarilor publici sau accesul la informație cu caracter public.
Pe portalul www.moldovacurata.md au fost publicate în anul 2017 peste 100 de materiale jurnalistice despre
veniturile, proprietățile şi interesele persoanelor cu funcții publice, dar și despre problemele de integritate ale
procurorilor, judecătorilor, activitatea Autorității Naționale de Integritate (ANI), etc. Echipa portalului a desfășurat
și o activitate intensă de monitorizare a reformei CNI/ANI: procesul de alegere a conducerii ANI, conflictele
apărute în cadrul ANI, modalitatea de colectare/publicare a declarațiilor de avere și interese ale persoanelor cu
funcții publice etc., fiind publicate circa 14 articole sau mini-investigații pe acest subiect.
O atenție sporită din partea mass-media și a factorilor de decizie a generat publicarea studiului elaborat de API,
“Reacția instituțiilor statului la investigațiile jurnalistice: autosesizări multe, rezultate puține”1. Studiul reprezintă o
documentare a reacției autorităților la faptele descrise de jurnaliștii de investigație referitoare la integritatea
persoanelor publice, în perioada 2014 - 2017. Studiul evaluează gradul de implicare a autorităților/instituțiilor
competente ale statului în investigarea cazurilor de corupție despre care scriu jurnaliștii și schimbările reale care
s-au produs ca rezultat al publicării acestora. Experții au formulat un șir de concluzii și recomandări atât pentru
autorități, cât și pentru comunitatea de jurnaliști care scriu la tema declarării avarilor și intereselor persoanelor
publice, una din concluziile de bază fiind că pentru moment autoritățile reacționează selectiv la investigațiile
jurnalistice ce vizează integritatea persoanelor publice. Studiul constată și incapacitatea autorităților de a
penaliza funcționarii cu probleme de integritate, dimpotrivă, aceștia fiind în unele cazuri avansați în funcții.
Eforturile API de promovare a transparenței au rezultat de asemenea într-un șir de procese inițiate împotriva
instituțiilor/autorităților care îngrădesc accesul la informații. Unul din procesele în care este implicată API îl
vizează pe fotojurnalistul Constantin Grigoriță, care a acționat în judecată Președintele țării și instituția

1

http://soros.md/publication/studiu-reactia-institutiilor-publice-investigatii
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prezidențială pentru îngrădirea accesului liber la informații 2 (“Accesul la informație este mai presus ca imunitatea
lui Igor Dodon”3,4).
Un al caz ține de procesul de judecată “API vs. Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”” în care la
începutul lunii octombrie 2017 Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis o decizie irevocabilă, prin care
obligă întreprinderea de stat să ofere API informații referitoare la concursurile de achiziții desfășurate pe
parcursul anilor 2014-20165.
Tot în această perioadă și Centrul de Investigații Jurnalistice a implementat campania media ”Jurnaliștii pentru
integritate în serviciul public”, în decursul căreia echipa de proiect a CIJM a monitorizat cazurile mai multor
demnitari ajunși pe banca acuzaților pentru corupție, abuzuri, trafic de influență, probleme de integritate. Ca
rezultat au fost realizate peste 70 de știri, analize și investigații jurnalistice, pe marginea dosarelor de rezonanță
ale unor demnitari, judecători, alți funcționari, dar și oameni de afaceri ajunși în vizorul organelor de drept și de
justiție. În afară de acestea cel puțin 7 investigații jurnalistice se află în faza de cercetare și documentare, 5
dintre care sunt în proces de finalizare, inclusiv 2 documentare video.
Elementul central al campaniei lansate de Centrul de Investigații Jurnalistice reprezintă documentarele video.
Astfel, documentarul „Parcurile din Chișinău sub lama intereselor 6” realizat de CIJM în 2017, a obținut premiul I
în cadrul unui concurs pentru anchete pe teme de corupție, desfășurat de PNUD Moldova 7. Pe cazul dat a fost
pornit un dosar penal, la baza căruia au stat și detaliile din investigația CIJM 8. În baza investigațiilor realizate de
CIJM privind integritatea în serviciul public procurorii au pornit un dosar penal pe numele magistratului Oleg
Melniciuc pentru îmbogățire ilicită. Judecătorul a fost reținut în luna iunie 2017 fiind primul magistrat urmărit
penal pentru îmbogățire ilicită. Magistratul ar deține mai multe bunuri înregistrate pe numele rudelor sale, despre
care CIJM a scris în mai multe materiale9.
Materialele elaborate de CIJM generează interes din partea cetățenilor și mass-media, fiecare al treilea material
publicat pe portalul www.anticoruptie.md fiind preluat și de alte medii de informare. Echipa de proiect a
monitorizat activitatea ANI, constituirea noii structuri, Legea privind evaluarea integrității instituționale, a altor
instituții de stat care au tangență cu dosarele funcționarilor, inclusiv pe partea de integritate, dar și declarațiile de
avere și de interese ale funcționarilor publici, mai ales ale celor care au plecat din instituțiile publice sau care au
fost promovați în funcții. În acest sens, CIJM a avut o colaborare bună cu ADEPT și portalul Avere.md, dar și cu
CAPC. Au fost realzate mai multe topuri legate de averile demnitarilor în baza platformei www.avere.md.
În total pe parcursul anului 2017 portalul www.anticoruptie.md a înregistrat peste 655 000 de vizitatori unici.
O altă inițiativă de promovare a transparenței, susținută de Fundația Soros-Moldova în anul 2017 a fost sporirea
controlului public asupra integrității persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică, inițiativă implementată
de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a monitorizat îndeaproape procesele ce au avut loc în
domeniul asigurării integrității persoanelor cu funcții de demnitate publică precum și procesul de reformare a
autorității naționale de integritate.
2

http://www.moldovacurata.md/news/view/accesul-la-informatie-este-mai-presus-ca-imunitatea-lui-igor-dodon
http://www.moldovacurata.md/news/view/accesul-la-informatie-este-mai-presus-ca-imunitatea-lui-igor-dodon
4 http://api.md/news/view/ro-accesul-la-informatie-este-mai-presus-ca-imunitatea-lui-igor-dodon-1718
5 http://www.moldovacurata.md/news/view/magistratii-de-la-csj-au-decis-posta-moldovei-este-obligata-sa-ofereasociatiei-presei-independente-informatii-despre-firmele-care-au-renovat-oficiile-postale-din-tara
6 https://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/video-parcurile-din-chisinau-sub-lama-intereselor
7 https://www.anticoruptie.md/ro/stiri/anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptiepremiate-de-pnud-moldova
8 https://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/video-declaratiile-omului-de-afaceri-andrei-gargalic-retinut-deprocurori-despre-afacerea-club-royal-park
9 http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/apartamente-la-pret-redus-pentru-mama-si-rudele-magistratuluioleg-melniciuc-in-blocul-destinat-judecatorilor
3
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Unul din produsele de bază a Asociației ADEPT în acest domeniu este baza de date a informațiilor privind
averile și interesele funcționarilor publici – www.avere.md – care după actualizare conține o listă cu peste 260
de persoane.
Procesul lent de reformă al ANI, a generat mai multe provocări în decursul anului. Astfel și în anul 2017,
procesul de selectare de către ANI a serviciilor de prelucrare și digitizare a declarațiilor de avere și interese
pentru anul 2016 s-a desfășurat cu întârziere. Acest lucru a cauzat plasarea tardivă a declarațiilor pentru anul
2016 pe portalul www.declaratii.ani.md. Ca urmare, activitatea de prelucrare și plasare a declarațiilor pentru
2016 pe pagina web www.avere.md a putut fi inițiată abia în luna octombrie 2017.
Procesul de selectare a conducerii ANI a trenat, încheindu-se abia în luna decembrie 2017, fapt ce a dus la o
ușoară amânare a unor activități planificate pentru perioada noiembrie-decembrie 2017. Mai mult decât atât,
remanierile frecvente în cadrul administrației publice centrale și a reformei recente a Guvernului, au constituit un
impediment în plus în activitatea proiectului. Astfel în perioada de raportare, pe pagina web www.avere.md au
fost plasate profilurile a 263 de demnitari publici monitorizați, iar în cazul a 133 de demnitari monitorizați –
prelucrate și publicate declarațiile de avere și interese pentru anul 2016.
Un element nou pe site-ul avere.md este rubrica ”Apariții în anchete jurnalistice” care include informații despre
circa 76 de anchete jurnalistice privind persoanele monitorizate. De asemenea a fost creată în profilurile
personale ale demnitarilor monitorizați o rubrică nouă „Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale”, care
prezintă informația despre donațiile electorale sau cele făcute partidelor de către demnitari în perioada 20092017.
Informațiile se bazează pe contrapunerea datelor din rapoartele financiare depuse de partidele politice la CEC și
declarațiile de avere și interese depuse la organele abilitate în perioada 2009–2017. În perioada de referință au
fost realizate 3 clasamente ale demnitarilor în baza informației extrase din declarațiile pentru anii 2009-2016:
„Demnitari cu donații mai mari decât veniturile declarate”; „Demnitari cu automobile dobândite în 2016” și
„Demnitari cu datorii de milioane”, fiind ulterior preluate de mai multe mijloace mass-media10.
În perioada de raportare, ADEPT a monitorizat în mod continuu procesul de selectare și numire a conducerii
ANI, care s-a încheiat în luna decembrie 2017. În același timp, experții ADEPT au participat activ și la procesele
legate de reforma instituțională a ANI și procesul decizional în domeniul integrității publice. În acest context,
ADEPT a elaborat un proiect de opinie cu privire la proiectul de lege de modificare și completare a mai multor
acte legislative privind ANI și declararea averilor și intereselor personale11, proiect care a fost expediat la adresa
Ministerului Justiției în ianuarie 2018 12.

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PRIN PARTICIPAREA CETĂȚENILOR ÎN INIȚIATIVELE COMUNITARE ȘI
A EXPERȚILOR ÎN PROCESELE DE REFORME SECTORIALE
Nivelul scăzut al încrederii populației în principalele instituții ale statului și elitele politice, populismul acestora
precum și reticența autorităților de a deveni mai responsabile în fața cetățenilor scoate în evidență ruptura
crescândă dintre aceste două categorii de societale. Răspunsul cetățenilor în aceste condiții deseori se exprimă

10

http://independent.md/top-zece-demnitari-cu-cele-mai-mari-datorii-figurantul-furtului-miliardului-ilan-sor-liderdetasat/#.WeWyWNSLTGg
http://tv8.md/2017/11/27/infografic-top-10-demnitari-cu-automobile-procurate-in-2016/
http://tv8.md/2017/10/30/grafic-top-zece-demnitari-care-au-donat-mai-mult-decat-au-castigat-in-frunteaclasamentului-un-deputat-pdm/
11 http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
12 http://www.e-democracy.md/files/2018-01-18-opinie-adept-proiect-lege-454.pdf
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fie prin intensificarea propensiunii pentru emigrare, fie prin detașarea și apatia față de procesele democratice de
participare la luarea deciziilor.

Departamentul Buna Guvernare și-a asumat drept prioritate strategică obiectivul de consolidare a
participării cetățenilor în inițiativele comunitare din convingerea că schimbarea atitudinii și
comportamentului autorităților nu poate avea loc fără o cerere sporită din partea cetățenilor pentru mai
multă transparență și responsabilizare a acestor autorități.

În vederea promovării acestui obiectiv strategic, în anul 2017 au fost susținute mai multe inițiative ale
organizațiilor societății civile care și-au propus consolidarea comunităților, implicarea cetățenilor în inițiative
comunitare precum și monitorizarea autorităților publice locale.
Trei dintre aceste inițiative au fost implementate nemijlocit în vederea organizării comunităților din municipiul
Chișinău, două dintre acestea fiind direct concentrate pe monitorizarea autorităților municipale. Inițiativele
respective au fost implementate, respectiv de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
(CAJPD), Asociația „Primăria Mea” și Asociația „Oberliht”.
În proiectul „Chișinăul - accesibil pentru toți”, CAJPD a urmărit să contribuie la sporirea gradului de participare
a cetățenilor și creștere a responsabilității autorităților privind respectarea cerințelor de ”design universal” la
amenajarea obiectelor din spațiul public a mun. Chișinău (străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri
publice). În vederea realizării obiectivelor propuse, CAJPD a desfășurat o activitate intensă de advocacy având o
prezență vizibilă în procesul de consultări publice privind diverse subiecte de importanță majoră ce țin de
accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități.

În imagine: Consultări cu persoanele cu dizabilități privind accesibilitatea spațiilor publice
De asemenea au fost aplicate și mecanisme juridice pentru a responsabiliza factorii de decizie care manifestă
reticență în adoptarea bunelor practici în materie de accesibilizare a spațiului public, un exemplu în acest sens
fiind chemarea în judecată a CNSM, unde ca rezultat al medierii judiciare s-a ajuns la un acord privind obligarea
CNSM să efectueze accesibilizarea clădirii și scuarului din fața acesteia. Un element important al eforturilor
CAJPD a fost demersul de coalizare a diverselor comunități și ONG-uri, precum și dezvoltarea dialogului cu
autoritățile, prin aplicarea metodei ”ședințelor cu utilizatorii” (”users’ panels”). Metoda a permis implicarea
cetățenilor utilizatori ai serviciilor municipale de amenajare a spațiului public, precum și a autorităților
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responsabile (Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău (DGTPCC), la discutarea
problemelor legate de accesibilitatea infrastructurii urbane 13.
Un rezultat al metodei respective este că după discutarea propunerilor de accesibilizare formulate în urma
monitorizărilor obiectelor spațiului public în mun. Chișinău majoritatea propunerilor au fost acceptate de factorii
de decizie din cadrul Primăriei Chișinău. În afară de aceasta, în urma recomandărilor CAJPD, a fost elaborată
matricea nouă pentru pavajul tactil, conform standardelor ISO. În bugetul 2018 al direcției DGTPCC au fost
bugetate circa 3 milioane Lei pentru pavaj tactil și semafoare cu semnalizare sonoră.
Un alt rezultat intermediar al activităților CAJPD este și stabilirea unui dialog cu autoritățile locale, îndreptat spre
asigurarea unui caracter participativ al proceselor de luare a deciziilor cu privire la infrastructura urbana din
Chișinău. Ca urmare a eforturilor CAJPD de coalizare a actorilor interesați s-a creat un parteneriat dintre mai
multe grupuri de inițiativă și organizații din domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități precum și a
celor interesate de buna guvernanță la nivel urban.
Cel de-al doilea proiect implementat în municipiul Chișinău, „Monitorizarea Consiliului Municipal Chișinău”
aparține Asociației „Primăria Mea”, organizație care a fost constituită în baza grupului de inițiativă al tinerilor
interesați de eficientizarea activității guvernării locale la nivelul municipiului Chișinău. „Primăria Mea” și-a propus
să contribuie la creșterea nivelului de transparență, responsabilitate și bună guvernare a Consiliului Municipal
Chișinău și a autorităților conexe, prin monitorizarea sistematică a ședințelor Consiliului, a ședințelor operative
ale Primăriei și implicarea comunității în ajustarea agendei politice a autorităților la prioritățile cetățenilor.

În imagine: Monitorizarea în regim on-line a ședințelor Consiliului Municipal

13https://www.facebook.com/ChisinaulAccesibil/photos/a.858980400854835.1073741828.857222361030639/145

4803194605883/?type=3&theater
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Necesitatea implementării acestui proiect a fost impusă de mai multe probleme ce persistă la nivelul
administrației capitalei, precum caracterul neprietenos al ședințelor consiliului pentru publicul larg,
iresponsabilitatea consilierilor, slaba informare a cetățenilor despre activitatea administrației locale, incapacitatea
Consiliului Municipal de a oferi răspunsuri strategice și soluții pe termen lung pentru mai multe probleme cu care
se confruntă locuitorii orașului.
În perioada de raportare echipa Asociației „Primăria Mea” a monitorizat:





19 ședințe ale Consiliului Local Chișinău cu publicarea pe site-ul www.primariamea.md a
sintezelor subiectelor discutate de consilieri14 și a transmisiunilor video de la ședințele15 consiliului
local.
20 de ședințe ale serviciilor primăriei Chișinău, înregistrările acestora fiind retransmise online 16.
19 consultări publice de interes major pentru cetățeni, cum ar fi de exemplu, Planurile Urbanistice
Zonale privind valorificarea unor terenuri17, reforma administrației publice și a serviciilor publice,
infrastructura de transport18, traficul rutier și ambuteiajele din oraș, achizițiile publice electronice,
taxarea electronică în transportul public19 etc. Primăria Mea a participat la aceste consultări,
publicând online în unele cazuri retransmisiunile live ale ședințelor sau sinteza discuțiilor 20.

În scopul impulsionării discuțiilor în cercurile specialiștilor, precum și a cetățenilor cu privire la principalele
probleme cu care se confruntă orașul și posibilele soluții, echipa de la „Primăria Mea” a elaborat și publicat în
perioada de raportare 4 cercetări pe teme presante pentru locuitorii capitalei: animalele fără stăpân 21, fondul
locativ din Chișinău22, construcția noilor blocuri de locuit23, transportul public învechit24. Cercetările au fost
publicate online pe site-ul PrimariaMea.md și au fost preluate de mai multe mijloace mass-media precum
diez.md, TV8.md și agora.md.
Obiectivul de mobilizare a comunităților orășenești de la nivel de grass-roots a fost abordat și de Asociația
„Oberliht”, cea de-a treia organizație care a implementat activități de instruire și de organizare comunitară în
orașul Chișinău în cadrul proiectului „Comunități active pentru democrație participativă în oraș”. Specificul
activităților implementate de Oberliht constă în evitarea clișeelor și utilizarea metodologiilor inovatoare în
comunicarea cu cetățenii, organizarea instruirilor și organizarea comunitară propriu-zisă.
Pentru mobilizarea, consolidarea, dezvoltarea și organizarea comunităților locale active în Chișinău, activiștii
„Oberliht” au desfășurat o serie de instruiri și ateliere practice de acțiune colectivă pentru mai multe grupuri de
beneficiari (cetățeni, activiști și artiviști), realizate de experți locali și străini. Evenimentele de instruire organizate
de „Oberliht”, au reușit de fiecare dată să atragă participanți din diverse categorii sociale nu doar din orașul
Chișinău, numărul participanților la fiecare instruire fiind în jur de circa 30 de persoane.

14

http://primariamea.md/ce-fac-consilierii/#sedintele_cmc
http://primariamea.md/ce-fac-consilierii/#video
16 http://primariamea.md/sedinta-serviciilor-primariei-din-27-noiembrie-2017/
17 https://www.facebook.com/primariamea/videos/871845259640194/
18 https://www.facebook.com/primariamea/videos/918771711614215/
19 https://www.facebook.com/primariamea/videos/893256714165715/
20 http://primariamea.md/ce-facem-cu-ambuteiajele-din-chisinau/
21 http://primariamea.md/animalele-nimanui-o-problema-tuturor/
22 http://primariamea.md/fondul-locativ-din-chisinau-degradare-sau-reforma/
23 http://primariamea.md/cum-se-construiesc-blocurile-chisinau/
24 http://primariamea.md/troleibuze-inovatii-sau-regres/
15

19

În perioada de referință Asociația Oberliht a desfășurat instruiri la următoarele subiecte:

 „Algoritmul procesului decizional în cadrul Autorităților Publice Locale și posibilități de






participare a societății civile”25, instruire facilitată de expertul jurist Anatolie Albin 26
„Activism civic și mobilizarea comunității locale în monitorizarea APL”, cu activistul civic Vitalie
Voznoi27
Identificarea și colectarea resurselor, campanii crowdfunding, crowdsourcing, bugetarea
participativă, voluntariat”28, cu participarea sociologului și activistului Vitalie Sprînceană
„Principiile organizării comunitare” 29, cu expertul în organizare comunitară Vlad Cătună din
București, România
„Elaborarea unei campanii, scrierea petițiilor, colectarea semnăturilor și a scrisorilor de
suport30”, cu expertul în organizarea campaniilor 31 Tudor Brădățan din Cluj, România
„Comunicarea cu mass-media”, cu participarea activistului Oleg Brega.

„Oberliht” a desfășurat și un șir de activități de organizare comunitară în comunitățile locuitorilor din zona
parcului Zaikin privind construcția cișmelei cu apă potabilă, cu grupul de inițiativă „Porțile Orașului” privind
amenajarea unui teren de joacă.
Alte două inițiative susținute de Departamentul Buna Guvernare pe parcursul anului 2017 au fost îndreptate spre
consolidarea comunităților locale din afara Chișinăului. Partenerii fundației în acest sens au fost două organizații
cu experiență în domeniu: Centrul CONTACT Cahul și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Centrul CONTACT-Cahul a urmărit consolidarea participării civice în localitățile rurale din sudul țării prin
organizarea comunitară și dezvoltarea abilităților de auto-organizare a cetățenilor în grupuri civice informale în
vederea participării active în procesul decizional local.
Ca rezultat al eforturilor depuse de Centrul CONTACT-Cahul în cadrul acestei inițiative au fost puse bazele
procesului de organizare comunitară în 4 localități ale raioanelor de sud ale țării (s. Roșu, raionul Cahul,
Cazangic, raionul Leova, orașul Cahul și satul Vișniovca, raionul Cantemir). Instruirea organizatorilor comunitari
a fost urmată de organizarea activităților de consolidare a grupuri informale de cetățeni interesați de implicarea
în rezolvarea problemelor comunității identificate de cetățeni, organizarea atelierelor 32 de identificare și
prioritizare a problemelor33 identificate anterior în baza interviurilor de la ușă-la ușă.
În scopul sporirii capacităților de advocacy și de colectare de fonduri ale membrilor Juriilor Cetățenești Locale,
pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate și trei ateliere de planificare a campaniilor de advocacy cu
reprezentanții JCL din trei localități, precum și o instruire dedicată tematicii identificării oportunităților de

25

https://comunitatiactive.com/2017/08/21/cronica-instruirii-despre-structura-si-mecanismele-de-functionare-apl/
https://comunitatiactive.com/2017/08/21/algoritmul-procesului-decizional-in-cadrul-apl-anatolie-albin/
27 https://www.facebook.com/ComunitatiActive/videos/345759885879537/
28 https://comunitatiactive.com/2017/09/15/sinteza-ideilor-privind-identificarea-si-colectarea-resurselor-pentruinitiativele-civice/
29 https://comunitatiactive.com/2017/12/13/video-atelier-de-organizare-comunitara-cu-vlad-catuna/
30 https://comunitatiactive.com/2017/11/16/cum-se-planifica-si-organizeaza-o-campanie/#more-693
31 https://www.zdg.md/editia-print/social/de-fapt-puterea-este-in-mainile-noastre#comments
32https://www.facebook.com/191127841445958/photos/ms.c.eJw1zskNADEIA8COVpjb~;Te2CgnPkY0FqIR0eIq
Q8mFMLZob8hpy85J1jbOfYaevjDWhWan2rNdYO~_be~;Dli7mPzmv3m7rdPrtunnr2I~;Ye3X~;0DBFop7w~-~.bps.a.192910847934324.1073741828.191127841445958/192910854600990/?type=3&theater
33https://www.facebook.com/1623422297680828/photos/ms.c.eJxFzNsJADEMA8GODkt~_999YwEec32ElhFLJo
IAG9ocLap4WXOgB91dEtmQvpPwfeJMpqraoKaAXygYkDy6KGwQ~.bps.a.1632322590124132.1073741828.1623422297680828/1632322620124129/?type=3&theater
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finanțare34. Unul din rezultatele intervenției Centrului CONTACT-Cahul a fost încurajarea cetățenilor să
acționeze împreună, să dezvolte abilitățile de atingere a consensului, dezvoltând un sentiment de proprietate
asupra procesului de organizare, să studieze cadrul legal pentru a se asigura că activitățile și soluțiile propuse
sunt în conformitate cu legislația care vizează problemele prioritizate.
În același timp, inițiativa „Parteneriate pentru bună guvernare” implementată de Centrul Parteneriat pentru
Dezvoltare (CPD) s-a confruntat cu mai multe dificultăți în desfășurarea eforturilor de organizare comunitară în
comunitățile din afara capitalei. Una din ambițiile demersurilor CPD a fost de a lucra în patru comunități (Cupcini,
Glodeni, Dondușeni și Strășeni) unde situația privind participarea civică și transparența autorităților locale era la
un nivel jos. Astfel principalele provocări ale acestei inițiative sunt legate de atitudinea ne-transparentă a unor
reprezentanți ai administrației publice locale față de relațiile cu cetățenii, atmosfera politizată din primării,
caracterul dispersat al consiliilor locale și nivelul redus de pregătire a consilierilor.
Metodologia aplicată de CPD a inclus pe de o parte dezvoltarea unui dialog cu reprezentanții administrației
publice locale, pe de altă parte discuții cu reprezentanții societății civile pentru a crea grupurile de inițiativă
informale de cetățeni în aceste localități.
În procesul de instruire a membrilor echipelor comunitare, participanții și-au dezvoltat abilitățile cu privire la
mobilizarea comunitară, participarea cetățenească, lucrul cu constituenții, metodologii de asigurare a bunei
guvernări; cunoașterea mai bună a membrilor echipelor comunitare; consolidarea echipelor comunitare;
identificarea potențialelor riscuri în activitatea grupurilor informale.
Complementar acestor instruiri în perioada de raportare au fost desfășurate activități de consolidare a
capacităților reprezentanților APL, care au inclus: instruire în domeniul bunei guvernări, cartografierea proceselor
interne în cadrul APL, identificarea priorităților de intervenție în ceea ce privește consolidarea bunei guvernări în
cadrul APL, Dezvoltarea Planului de Bună Guvernare în cadrul APL.
Principalele realizări în urma primelor activități din proiect sunt constituirea grupurilor informale compuse din
persoanele interesate de implicarea în dezvoltarea comunităților la nivel local, elaborarea unor evaluări obiective
ale stării de lucruri în ce privește asigurarea transparenței procesului decizional și a accesului cetățenilor la
informații cu caracter public, identificarea bunelor practici în cadrul fiecărei primării participante la proiect și
recunoașterea necesității audierilor și consultărilor cu cetățenii, a dezbaterilor publice în procesul de asigurare a
bunei guvernări la nivel local.
Pe lângă încurajarea implicării cetățenilor prin organizare comunitară, Departamentul Buna Guvernare a acordat
o atenție aparte și implicării comunității de experți tematici în eforturile de îmbunătățire a actului guvernării
inclusiv prin propuneri de politici publice sau recomandări de ajustare a cadrului legal. Astfel, pentru a soluționa
problema ce ține de lipsa de transparență a utilizării banilor publici din cadrul sistemului asigurării obligatorii de
asistență medicală, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (CPAS) cu susținerea Fundației Soros-Moldova
s-a ocupat de monitorizarea a utilizării banilor din cadrul FAOAM.
Ambiția Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate a fost să asigure accesul la informații privind întregul
proces, pornind de la deciziile Consiliului de Administrare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
(CNAM), până la contractarea instituțiilor medico-sanitare publice/private și raportare. Anual peste 400 de
instituții medico-sanitare publice și private sunt contactate pentru a presta servicii medicale, beneficiind de
resursele acumulate în cadrul Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală, ce constituie bani publici.
În acest scop CPAS a implementat un șir de activități de pledoarie și a elaborat mai multe materiale media
privind modul de utilizare a banilor pentru sănătate și lipsa de transparență în gestionarea lor. Pe lângă aceste
materiale, a fost lansată și o petiție „NU secretizării banilor publici acumulați din contribuțiile cetățenilor pentru
polița medicală” care a avut drept scop și de a face presiuni asupra parlamentarilor ca să voteze proiectul de
34

https://www.facebook.com/contactcahul/posts/1980525085542250
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Lege nr.240 pentru completarea Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistență medicală, care asigură transparența Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 35. Petiția a
fost publicată pe https://www.petitieonline.com/desecretizare și a fost promovată în mass-media, inclusiv
pe rețelele de socializare, fiind vizualizată de peste 73000 persoane doar pe portalul Spitale.md.
Împreună cu Compania de consultanță ERA - Birou Asociat de Avocați ”Efrim Roșca și Asociații”, CPAS a
efectuat o analiză amplă a cadrului juridic privind asigurarea transparenței în repartizarea și gestionarea
FAOAM, raportul36 referitor la accesul la informațiile privind administrarea fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală37 fiind ulterior prezentat pe 28 noiembrie 2017.
Unul din rezultatele activităților de pledoarie desfășurate de CPAS în scopul transparentizării banilor publici din
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a fost faptul că instituțiile medicale au început să
reacționeze și să plaseze rapoartele financiare pe paginile oficiale web. Astfel, în perioada de raportare
instituțiile medico-sanitare publice au publicat rapoarte financiare în 9 cazuri, contractul cu Compania Națională
de asigurări în Medicină în 4 cazuri, informații despre achiziții publice în 27 de cazuri și informația despre
componența Consiliului Administrativ în 9 cazuri (de menționat că la începutul proiectului exista doar o singură
instituție medico-sanitară publică care avea publicat raportul financiar).

PROIECTUL DE SPRIJINIRE A EDUCAȚIEI
Fundația Soros-Moldova își menține dedicația de a contribui la asigurarea bunei guvernanțe în educație,
îmbunătățirea și eficientizarea politicilor educaționale, mobilizarea și implicarea societății civile și a actorilor
educaționali în sprijinul reformelor din educație.
Începând cu anul 2014 Fundația Soros-Moldova a lansat Proiectul de Sprijinire a Educației (în continuare
Proiectul Educațional) implementat din resursele oferite de Programul de Sprijinire a Educației (ESP) al
Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (OSF), având două componente:



în perioada 2014-2015 a fost acordat un suport tehnic autorităților pentru sprijinirea efortului de
implementare a reformelor în domeniul educației și
în 2014-2016 a fost sprijinită implicarea tuturor actorilor educaționali în efortul de elaborare de politici
educaționale eficiente.

Din ianuarie 2017, Proiectul Educațional a devenit parte integrantă a Strategiei Fundației Soros-Moldova,
trecând sub egida Departamentului Buna Guvernare, fiind în continuare co-finanțat de Fundație și ESP/OSF.
Pe parcursul anului 2017 prin activitățile sale în domeniul educației Departamentul Buna Guvernare a contribuit
la consolidarea eforturilor societății civile în sprijinirea implementării reformelor educaționale pe două direcții
majore:

 Consolidarea efortului participativ al societății în vederea sporirii accesului la o educație de
calitate prin implicarea beneficiarilor direcți și indirecți ai educației în reformarea domeniului;
 Implicarea actorilor educaționali în procesul de elaborare a politicilor educaționale eficiente, prin
aducerea în spațiul public a rezultatelor evaluărilor naționale și internaționale și utilizarea
acestora pentru elaborarea recomandărilor și propunerilor de politici care să influențeze
procesul de luare a deciziilor în domeniul educației.

35http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3852/language/ro-

RO/Default.aspx
36 http://www.pas.md/ro/PAS/Studies/Details/54
37 https://www.privesc.eu/Arhiva/79094/Prezentarea-analizei-juridice--Cadrul-legislativ-national-in-vigoareprivind-accesul-la-informatia-despre-administrarea-Fondurilor-Asigurarii-Obligato
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Inițiativele sprijinite în cadrul Proiectului Educațional și implementate de organizațiile-partenere au contribuit la
informarea continuă a societății asupra mersului reformelor în educație și au facilitat implicarea cetățenilor în
dezbaterea publică a problemelor din domeniu. Astfel, prin activitățile desfășurate a fost facilitată implicarea
diverșilor actori educaționali în monitorizarea reformelor în educație, sensibilizată opinia publică referitor la
gradul de responsabilizare și de receptivitate al autorităților din domeniu și încurajată implicarea participativă a
comunităților în soluționarea problemelor socio-educaționale, care gravitează în jurul școlii.
Totodată, a fost asigurată vizibilitatea în spațiul public a reformelor ce țin de educație, oferindu-se mai multe
oportunități pentru participare și antrenare într-un dialog eficient dintre diferiți actanți ai procesului educațional,
fiind prezentate evaluările internaționale și naționale, care reflectă rezultatele reale înregistrate de Republica
Moldova în domeniul educației. Evaluarea corectă și imparțială a acestora va contribui, într-o perspectivă mai
mare, la schimbarea percepției publicului asupra reformelor implementate și problemelor dictate de necesitățile
stringente acumulate.

Ne dorim ca proiectele implementate să producă în timp următoarele efecte:
 Menținerea cursului reformelor în educație prin creșterea rolului părinților, comunităților,






organizațiilor societății civile în dezvoltarea unui învățământ de calitate
Extinderea modelului de școli centrate pe copil, care va contribui la afirmarea unei educații bazate
pe meritocrație, performanță şi incluziune
Implicarea mai activă a actorilor societății civile în elaborarea, implementarea şi monitorizarea
politicilor educaționale
Propunerile de politici educaționale, identificate în procesul dezbaterilor publice organizate vor
conduce în consecință la o îmbunătățire a programei școlare și a procesului de învățare
Acceptarea necesității introducerii unor practici de recrutare şi promovare a cadrelor didactice
şi celor de conducere în baza competențelor şi performanței demonstrate
Creșterea capacităților în sectorul educațional și calității analizelor realizate în domeniul politicilor
educaționale drept urmare a acordării unor burse individuale tinerilor cercetători, preocupați de
elaborarea și perfecționarea politicilor educaționale.

Activitățile din domeniul educației implementate în 2017:
Proiectul Consolidarea colectivităților școlare: creșterea rolului părinților şi comunităților în guvernarea
educației, implementat de Institutul de Politici Publice, a avut drept scop creşterea rolului părinților, comunităților
locale şi organizațiilor societății civile în guvernarea învățământului general în vederea democratizării mediului
şcolar şi creşterii culturii participării părinților în viața şcolii. Scopul a fost atins prin elaborarea şi publicarea de
sinteze şi studii de politici educaționale, organizarea de dezbateri publice, diseminarea datelor referitoare la
calitatea educației şi eficiența instituțiilor de învățământ, promovarea în spațiul public a viziunilor şi
recomandărilor societății civile privind politicile educaționale şi impactul lor asupra asigurării accesului la o
educație de calitate.
În vederea menținerii şi accelerării cursului reformelor și dezvoltarea unui învățământ accesibil pentru toți, în
aceste activitățile desfășurate au fost atrași reprezentanți ai elevilor, părinților, cadrelor didactice şi comunităților
locale din toate regiunile țării. O astfel de abordare a contribuit considerabil la includerea în agenda discuțiilor
publice a documentelor de politici referitoare la extinderea oportunităților de participare a elevilor şi părinților în
guvernarea educației și la Implicarea mai activă a societății civile în elaborarea, implementarea şi monitorizarea
politicilor educaționale. Propunerile de politici educaționale, identificate în procesul dezbaterilor publice şi
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definitivate de experții proiectului, au fost incluse în Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat in mai
2017, şi în noile Planuri-cadru pentru învățământul liceal, recomandat pentru pilotare în instituțiile de învățământ
începând cu noul an de studii.
Elaborate în conformitate cu realizările recente în dezvoltarea învățământului modern, noile planuri-cadru extind
oportunitățile de alegere oferite elevilor, părinților şi comunităților locale în racordarea ofertei educaționale a
şcolilor la necesitățile beneficiarilor ai educației. Campaniile de informare şi promovare, desfăşurate în mediile
online, în presa scrisă şi cea electronică, au contribuit la creșterea nivelului de conștientizare de către cadrele
didactice şi cele de conducere din sistemul educațional a importanței implicării părinților şi comunităților în
guvernarea instituțiilor de învățământ. Fiind desfășurate în strânsă colaborare cu consiliile elevilor şi organizațiile
obşteşti ale părinților, aceste activități au sporit nivelul de mobilizare a beneficiarilor educației în favoarea
implicării lor atât în administrarea fiecărei instituții de învățământ, cât şi în guvernarea întregului sistem
educațional.

În imagine: Elevii, părinții şi pedagogii discută problemele legate de diversificarea şi
modernizarea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ. Mase Rotundă
"Performanța școlară: incluziune, participare, meritocrație", 26 mai 2017

În aceeași măsură proiectul a contribuit la dezvoltarea cadrului-normativ juridic privind extinderea şi consolidarea
parteneriatelor şcoală-familie-comunitate. În pofida divergențelor de opinii referitoare la conținutul şi mersul
reformelor, parteneriatele dezvoltate creează condiții mai favorabile pentru promovarea viziunilor societății civile
şi implicării organizațiilor neguvernamentale, în special ale organizațiilor părinților, în îmbunătățirea actului de
guvernare a educației.

Publicațiile elaborate în cadrul acestei inițiative:
Anatol Gremalschi. Guvernanța învățământului general: descentralizare, participare, implicare. Studiu
de politici educaționale
Anatol Gremalschi. Creşterea rolului părinților şi comunităților în guvernarea educației. Studii de
politici educaționale
Mai multe detalii despre proiect aici.
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Prin proiectul E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației, implementat în perioada noiembrie
2016 – noiembrie 2017, Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA Moldova șia adus contribuția la consolidarea capacităților locale în sprijinul reformelor educaționale din Republica Moldova.
Abordarea proiectului a îmbinat dimensiunea de cercetare și cea aplicativ-experimentală, axându-se pe
capacitarea unor grupuri de inițiativă, capabile să acționeze în plan local pentru creșterea calității educației,
evaluarea impactului intervențiilor socio-educaționale și promovarea experiențelor de bune practici în educație
prin angajarea activă a membrilor comunităților.
Astfel, acțiunile proiectului au fost orientate spre întărirea activismului membrilor a patru localități rurale:
Bădragii-Vechi (Edineț), Fârlădeni (Căușeni), Sireți și Lupa Recea (Strășeni). Localitățile au beneficiat de
susținere și consultanță pe câteva dimensiuni: identificarea și coagularea unor echipe din membri ai
comunităților implicate, constituite în Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) cu un potențial de lider neformal;
capacitarea membrilor GIL în cadrul seminarelor tematice, dedicate familiarizării cu metodologia de elaborare și
management al proiectelor comunitare; elaborarea și implementarea de către GIL a mini-proiectelor menite să
contribuie la soluționarea unor probleme socio-educaționale prioritare, identificate în cadrul fiecărei localități,
utilizarea în practică a procedeului Photovoice ca strategie de acțiune participativă etc.
Problemele identificate în cele patru localități au fost abordate și parțial soluționate prin implementarea unor
mini-proiecte specifice, precum:

 Dezvoltarea oportunităților de integrare socio-educațională a copiilor din s. Lupa Recea, localitate
în care școala a fost închisă

 Promovarea educației estetice şi valorificarea tezaurului cultural autohton în s. Fârlădeni prin
implicarea actorilor comunitari

 Valorificarea potențialului membrilor comunității prin organizarea acțiunilor de educație ecologică
și ghidare în carieră în Sireți, Strășeni
 Promovarea unui mod sănătos de viață prin Centrul educativ-sportiv din Bădragii-Vechi, Edineț.
Proiectul a reușit să sensibilizeze autoritățile publice locale în vederea creării de oportunități pentru sprijinirea
educației la nivel local și creșterea socio-performanței instituțiilor de învățământ din localitățile respective.

La nivel comunitar, durabilitatea rezultatelor proiectului se bazează pe:
- crearea și/sau reactualizarea unor organizații neguvernamentale (Centrul de Educație, Comunicare,
Dezvoltare și Creativitate din Sireți; Asociația „Pro Femina” din Fărlădeni, Asociația Obștească a
Părinților și Pedagogilor din Bădragii Vechi; Asociația „Viitor Plus”, din Lupa Recea)
- stabilirea parteneriatelor funcționale cu instituțiile de învățământ din localități și autoritățile publice
- elaborarea strategiilor de dezvoltare a asociațiilor organizate în baza GIL
- valorificarea potențialului băștinașilor plecați din localități în scopul ghidării în carieră a tinerilor
- promovarea produselor confecționate manual, a activității atelierelor de interes și extinderea spre alte
activități non-profit și culturale.
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În condițiile învățării pe tot parcursul vieții și ale
educației permanente, crește considerabil rolul
educației neformale și informale. Acțiunile socioeducaționale, însoțite de cercetarea sociologică
de teren, realizate în cadrul acestui proiect, au
permis o mai bună cunoaștere a mecanismelor și
factorilor care influențează activismul membrilor
comunității și angajarea lor în sprijinul educației.
Scenariile de intervenție adecvate realității socioeducaționale din țară, testate în realitate în baza
celor patru comunități-pilot, demonstrează că
acestea pot fi reproduse și în alte localități, aflate
în condiții socioeconomice similare. Angajarea
comunității în sprijinul educației – experiențe din
Republica Moldova (vezi aici).
În imagine: Atelier pentru părinții Gimnaziului din Făleștii-Noi
O altă direcție desfășurată în cadrul Proiectului Educațional a constat în sprijinirea unor inițiative venite din
partea ONG-urilor locale și asociațiilor de părinți, axate pe consolidarea parteneriatelor școlare, care s-au înscris
în demersul privind implicarea comunității în sprijinirea educației de calitate. Astfel, ca urmare a unui concurs
desfășurat la nivel național, în perioada noiembrie 2016 – iulie 2017 au fost implementate șapte proiecte în
diverse localități ale tării: Călărași, Cahul, Orhei, Văsieni (Telenești), Făleștii-Noi (Fălești), Taraclia (Căușeni) și
Cărpineni (Hâncești).
Pe data de 25 octombrie a avut loc Masa
rotundă Consolidarea parteneriatelor
școlare, în cadrul căreia au fost evaluate
rezultatele obținute prin proiectele
implementate și efectele pe care le-au produs
în comunitățile lor. Printre constatările
principale, care și-au găsit reflectarea în
mediul școlar, dar și la nivel de comunitate,
se evidențiază următoarele:

În imagine: Prezentarea publică a studiilor elaborate în baza
datelor PISA,găzduită de Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălți





Părinții au realizat importanța implicării lor în activități comune cu participarea copiilor și cadrelor
didactice, contribuind la stabilirea unor relații eficiente atât cu școala, cât și cu proprii copii
Conducerea instituțiilor de învățământ a identificat și dezvoltat noi forme de colaborare cu părinții și
membrii comunității, ceea ce a condus la o mai bună conlucrare și înțelegere dintre părți
Proiectele implementate au contribuit la sporirea interesului diverșilor actori comunitari față de procesul
educațional, inclusiv față de calitatea acestuia
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Echipele de implementare, din componența cărora au făcut parte atât părinții, cât și cadrele didactice,
au acumulat o experiență foarte utilă de interacțiune și conlucrare
În cadrul proiectelor implementate, părinții au beneficiat de ateliere de lucru, axate pe identificarea
problemelor legate de buna funcționare a școlii, formarea abilităților de parenting eficient, înțelegerea
necesităților specifice vârstei elevilor etc., ceea ce a facilitat apropierea părinților de problemele
instituției și nu în ultimul rând, de interesele propriilor copii, îmbunătățindu-se comunicarea și
înțelegerea dintre aceștia
Cadrele didactice au avut posibilitatea să regândească activitățile extra-curriculare tradiționale,
desfășurate în cadrul instituției, însușind metode moderne și interactive de relaționare cu elevii și părinții
prin organizarea unor activități comune, cu o implicare dedicată și dezinteresată, schimbându-le
atitudinea față de procesul educațional și rolul părinților în îmbunătățirea acestuia
Prin intermediul activităților de promovare și reflectare în spațiul public a problemelor ce vizează buna
funcționare a școlii, exprimate prin diverse modalități – crearea revistei electronice, montarea de
spectacole după modelul teatrului social cu implicarea elevilor, părinților și profesorilor, editarea unor
pliante și flyere cu un mesaj de implicare sau încurajare, postarea informațiilor elaborate de elevi despre
activitățile realizate pe pagina web a școlii și/sau pe rețelele de socializare – s-a reușit a aduce educația
în prim-plan atât la nivel de instituție educațională, cât și la nivel de întreaga comunitate.

O altă direcție de activitate din cadrul Proiectului Educațional a constat în creșterea capacitaților de expertiză
locală în domeniul politicilor educaționale, prin oferirea, în baza unui concurs național, a burselor atât pentru
elaborarea studiilor de politici educaționale în baza datelor PISA 2015, cât și pentru elaborarea de proiecte de
cercetare, în baza cărora au fost prezentate recomandări pentru îmbunătățirea și consolidarea politicilor
educaționale existente.
Pe perioada de elaborare a studiilor, bursierii au beneficiat de consultanță din partea experților naționali, iar la
final au avut posibilitate să prezinte rezultatele analizelor realizate și recomandările de politici în educație,
adresate diferiților actori educaționali în cadrul Meselor rotunde organizate la Bălți, Comrat și Chișinău, având
genericul „Consolidarea politicilor educaționale prin sprijinirea procesului de elaborare de studii de
politici educaționale bazate pe dovezi”.
Rezultatele evaluărilor internaționale ale elevilor din Republica Moldova rămân a fi modeste. Cauzele acestui
fenomen sunt multiple: accesul redus la educație al copiilor ce provin din familii vulnerabile, diferențele de gen,
starea de disconfort școlar a elevilor, complexitatea nejustificată a curriculumului, imperfecțiunea metodelor de
predare-învățare-evaluare, lipsa materialelor didactice moderne. Acestea au fost concluziile studiilor, elaborate
de către bursierii Proiectului Educațional al Fundației Soros-Moldova. Concomitent, autorii studiilor au identificat
mai mulți factori ce ar putea contribui la îmbunătățirea calității educației: implicarea mai activă a părinților în
educarea propriilor copii, extinderea metodelor de predare-învățare centrate pe elev, digitalizarea procesului de
învățare etc. Mai multe detalii aici.
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În imagine: Masa rotundă: ”Rezultatele evaluării internaționale PISA 2015: Opțiuni pentru
schimbări de esență în sistemul educațional din Republica Moldova”

La 6 decembrie 2017 Proiectul Educațional a oferit actorilor interesați de domeniul educației o platformă de
discuții asupra rezultatelor PISA-2015, în baza unor proiecte de cercetare în domeniul politicilor educaționale
elaborate de bursieri. Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai societății civile, mediului
academic, dar și cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general, s-au întâlnit în cadrul
Mesei rotunde „Rezultatele evaluării internaționale PISA 2015: Opțiuni pentru schimbări de esență în
sistemul educațional din Republica Moldova”, desfășurate la Chișinău. Prin acest eveniment s-a dorit de a
cultiva interesul față de elaborarea analizelor privind tendințele de dezvoltare a învățământului general și de a
contribui la eficientizarea procesului decizional în baza unor dovezi relevante și științific argumentate, orientând
reformele din educație spre o schimbare calitativă ce va conduce în timp la o îmbunătățire a rezultatelor învățării
la nivel de țară. Mai multe detalii aici.

PROIECTE OPERAȚIONALE ALE DEPARTAMENTULUI BUNA GUVERNARE
Pentru a stimula elaborarea studiilor de politici publice în domeniile de actualitate pentru Republica Moldova,
Fundația Soros-Moldova a continuat colaborarea cu un grup de experți care au urmărit îndeaproape evoluțiile
din domeniile anticorupție, reforma justiției, anti-discriminare, reforma sistemului de integritate al funcționarilor
publici, reforma electorală, mass-media, și reforma sectorului bancar prin prisma Acordului de Asociere al
Moldovei cu UE.
Drept rezultat pentru fiecare din aceste domenii au fost elaborate rapoarte aprofundate privind evoluțiile și
restanțele autorităților în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate. Studiile au analizat evoluțiile din
domeniile vizate și au venit cu recomandări atât către instituțiile UE, cât și pentru autoritățile moldovene.
Recomandările experților au fost discutate cu oficiali europeni în timpul vizitelor de advocacy la Bruxelles.
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Experții au avut ocazia de a discuta cu reprezentanții europeni despre situația actuală din Moldova în sectoarele
menționate, precum și despre subiectele care necesită o atenție urgentă din partea tuturor actorilor implicați.
Documentele elaborate în perioada anului 2016 au fost făcute publice la începutul anului 2017 și publicate
online38. În acest context echipa de experți a efectuat la finele anului 2017 o vizită la Bruxelles pentru a participa
la un șir de întâlniri cu oficiali ai UE și a discuta despre precondițiile pentru acordarea asistenței macro-financiare
Republicii Moldova. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu OSEPI, Bruxelles. Studiile de politici
publice urmează să fie prezentate public în aprilie 2018 în acest fel contribuind la dezbaterile curente privind
implementarea Acordului de Asociere Moldova-UE.
De asemenea, 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 de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind
elaborarea cercetărilor, colectare și analiză a 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. Trei dintre bursierii implicați în proiect au finalizat cu succes
cercetările și la începutul anului 2018 au efectuat prezentarea publică a acestora:

 Victor Chironda, „Modernizarea și eficientizarea sistemului de transport din Chișinău prin
implementarea transportului alternativ”

 Olga Morozan, „Asigurarea siguranței copiilor și tinerilor în spațiile virtuale prin prisma
studiului politicilor publice de protecție socială”

 Ion Efros, „Beneficiile inovațiilor pe o piață de electricitate liberalizată: tendințe europene,
realități moldovenești, căi de reducere a decalajelor”.

La lansarea acestor studii au participat reprezentanți ai comunităților academice, experți din domeniu precum și
reprezentanți ai instituțiilor publice relevante care au pus în discuție concluziile cercetărilor dar și propunerile
înaintate de bursierii proiectului. În termen lung impactul așteptat constă în dezvoltarea abilităților unei noi
generații de tineri cercetători care vor putea să se implice prin propuneri de politici în procesul de luare a
deciziilor și reformelor în domenii de prioritate.
În decursul anului 2017 Fundația Soros-Moldova a implementat un proiect co-finanțat de Comisia Europeană și
îndreptat spre susținerea dezvoltării societății civile din Găgăuzia. Acest proiect urmărește consolidarea
capacităților organizațiilor societății civile în UTA Găgăuzia pentru a le permite să monitorizeze și să influențeze
prioritățile de dezvoltare la nivel local și național în același timp stabilind contacte mai strânse între organizațiile
societății civile și autoritățile locale din UTA Găgăuzia și din alte regiuni ale Moldovei.
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În perioada de raportate echipa de implementare a pus accent pe colectarea, analiza și promovarea informației
cu privire la statutul societății civile în Găgăuzia dar și sporirea numărului actorilor societății civile interesați de
activitatea sectorului non-profit din regiune. După mai multe întâlniri cu reprezentanții Parlamentului, a Adunării
Populare și a Comitetului Executiv din Găgăuzia a fost remarcat faptul că autoritățile înțeleg necesitatea unei
comunicări mai bune cu organizațiile societății civile, dar se așteaptă la un parteneriat mai puțin combativ.
În același timp a fost observat un interes sporit al organizațiilor donatoare față de regiunea Găgăuză.
Principalele rezultate ale activităților desfășurate în perioada de raportare au inclus elaborarea și publicarea unui
studiu de referință cu privire la situația societății civile din regiunea Găgăuză, organizarea unei instruiri în
domeniul advocacy pentru organizațiile neguvernamentale din Găgăuzia, întâlniri ale grupului de experți pe
regiunea Găgăuză, o vizită de studiu în regiunea autonomă Tirolul de Sud din Italia, vizite de studiu ale ONGurilor din Găgăuzia la ONG-urile din Chișinău, precum și organizarea Conferinței Naționale privind Dezvoltarea
ONG-urilor din Găgăuzia.
Studiul de referință cu privire la dezvoltarea societății civile din Găgăuzia a fost elaborat de un grup de experți
reprezentând Institutul de Politici Publice și compania sociologică CBS-Axa. Rezultatele studiului au arătat că din
circa 500 ONG-uri din Găgăuzia incluse în studiu, doar 27 ONG-uri s-au dovedit a fi active în conformitate cu
criteriile minime elaborate de experți. De asemenea, studiul a identificat și alte provocări cu care se confruntă
organizațiile societății civile din Găgăuzia, printre care și deficiențe ale cadrului legislativ, cunoștințe insuficiente
privind funcționarea organizațiilor neguvernamentale, sustenabilitatea financiară precară și resurse umane
limitate. În afară de acestea, studiul include și date referitor la percepția cetățenilor privind sectorul non-profit. La
fel ca și la nivel național, cetățenii din Găgăuzia nu au încredere în ONG-uri și nici nu dispun de informații despre
activitatea acestora.
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DEPARTAMENTUL MASS-MEDIA
Acronime
CCA - Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Viziune: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin
implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi
independenţă editorială, diversitate şi pluralism.
Context
Anul 2017 s-a caracterizat printr-o relativă stabilitate socio-politică, pe fundalul unor tensiuni sporadice între
parlament și guvern, pe de o parte, și președintele ales la finele lui 2016, pe de altă parte.
În lupta politică, în mod tradițional, au fost atrase numeroase insituții de presă. Principalele partide parlamentare
și-au fortificat prezența în spațiul mediatic prin subordonarea celor mai influente televiziuni. Contracararea
concentrării proprietății în audiovizual prin limitarea numărului de licențe a fost compromisă.
Anul 2017 a constituit și eșecul tranziției la televiziunea digitală terestră, care, potrivit autorităților, urma să se
încheie pe 31 decembrie 2017. Jumătate dintre televiziunile care au obținut licențe pentru primul multiplex digital
național au declarat că nu pot achita taxele lunare exagerate de 5600 de euro. Tranziția a fost prelungită cu doi
ani. Analiștii consideră că statul, pur și simplu, nu dorește o informare mai bună a cetățenilor săi.
În 2017 a continuat propaganda din exterior, dar și cea din interior, menite să discrediteze cursul de integrare
europeană a țării și să promoveze vectorul estic. Obligarea prin lege a radiodfuzorilor de a asigura de la 1
octombrie o cotă zilnică de 8 ore de produs mediatic atohton nu a dat rezultatele scontate. O primă monitorizare
a 31 de televiziuni de către CCA a demonstrat că jumătate dintre ele nu s-au conformat legii, iar bună parte
dintre produsele autohtone ale televiziunilor afiliate politic poartă caracter propagandistic.
Tot anul trecut a luat amploare un fenomen care, anterior, era atestat în perioade electorale: apariția de site-uriclonă ori site-uri fantomă ale celor mai populare și credibile portaluri informaționale cu scopul de a manipula
utilizatorii acestora. Au fost semnalate cel puțin 7 asemenea cazuri, inclusiv cel al publicației de investigații
jurnalistice Ziarul de Gardă, al portalului jurnal.md și pagina Stop-fals.md, gestionată de API Moldova. Faptul
este îngrijorător, dacă avem în vedere că circa o pătrime dintre cetățeni se informează din sursele on-line în care
au încredere, iar numărul tinerilor e și mai mare – peste o treime.
În 2017 au persistat problemele grave de integritate profesională a unui număr important de mass-media, și, în
special, ale celor afiliate politic.
În această situație, activitățile departamentului au fost orientate către:




Sprijinirea jurnalismului de calitate care să asigure o ofertă mediatică mai largă și mai
diversificată, precum și încurajarea dezvoltării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line;
Sprijinirea eforturilor în promovarea educației mediatice în rândurile consumatorilor ca măsură
de prevenire a manipulării prin intermediul mass-media;
Fortificarea capacității breslei jurnalistice de a dezbate și a identifica soluții pentru propriile
probleme cu care se confruntă.

Activitățile departamentului au contribuit la încurajarea jurnalismului de calitate și la descurajarea practicilor de
manipulare a opiniei publice prin intermediul mass-media.
Principala lecție învățată: în situația în care o parte din instituțiile de presă este, practic, capturată de partidele
politice, mass-media independentă trebuie sprijinită, în special cea online, pentru a-i fortifica potențialul de
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rezistență în condiții precare de activitate și pentru a-i asigura posibilitatea de a-și exercita misiunea firească de
a sluji interesul public. Astfel, în anul 2017, Departamentul Mass-Media, urmând direcțiile strategice ale FSM, a
contribuit la fortificarea unei prese independente și pluraliste, ca o condiție inerentă pentru o democrație
funcțională.

În cadrul Departamentului:
 Au fost sprijinite noi inițiative de realizare și de distribuire a unor produse multimedia care să






contribuie la fortificarea jurnalismului de calitate, dar și să deconspire informațiile false și
manipulatoare ajunse în spațiul mediatic.
A fost încurajat efortul de concepere și realizare a unor produse mediatice novatoare, care
abordează probleme stringente ale societății.
A fost elaborată metodologia “Indicele credibilității portalurilor informaționale”.
A fost sprijinită participarea a trei experți naționali la Școala de vară “Media Capture: The
Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy”, organizată de Central European
University, Ungaria.
A fost diversificată tematica și componența moderatorilor platformei de deliberări on-line –
mediaforum.md.
A fost organizat și desfășurat Forumul Media, ediția a treia, cu participarea reprezentanților breslei
din țară și a mai multor experți notorii de peste hotare.

EVALUAREA CONŢINUTURILOR JURNALISTICE ON-LINE ŞI IDENTIFICAREA PLATFORMELOR CARE
PRACTICĂ UN JURNALISM INDEPENDENT, NOVATOR, DE CALITATE
Programul Mass-Media a sprijinit jurnalismul de calitate în mediul on-line și a canalizat eforturile unui numeros
grup de tineri activi pe rețelele de socializare către crearea unor produse mediatice novatoare. Acțiunea a fost
motivată de necesitatea fortificării și diversificării mesajelor mediatice independente ca reacție la degradarea
mass-media, generată, mai ales, de afilierea politică.
În acest sens, au fost sprijinite:
 Patru instituții mediatice on-line – diez.md, newsmaker.md, agora.md și oamenisikilometri.md, selectate
printr-o evaluare independentă și competentă. Acestea au realizat 60 de produse mediatice de o calitate
jurnalistică notorie. Instituțiile mediatice au demonstrat vocație socială și angajament plenar în
respectarea deontologiei și eticii profesionale. În context, putem remarca proiectul special ”Nu se va
întoarce nimeni și niciodată — aici vă vor putrezi oasele”, Cum au fost deportați locuitorii
Moldovei sovietice (newsmker.md), ”MonoVlog cu Gheorghe Urschi” (agora.md), longread-ul ”Să
vină sirienii, bețivii și Donbasul!” (oamenisikilometri.md), ciclul ”Unde-s tinerii din Moldova”
(diez.md). Produsele mediatice au abordat teme diverse, din arii geografice diferite. Au fost explorate
aprofundat, în mod special subiecte sociale, prin prisma unei multitudini de protagoniști. Materialele de
presă au fost interactive, ușor de citit, fiind folosite și elemente de multimedia.


Două portaluri on-line – sic.md și mold-street.md, axate pe analize și investigații, inclusiv pe teme
economice, pe măsură să acopere și activități de fact checking. Cele câteva zeci de subiecte jurnalistice
plasate pe site-ul sic.md abordează cu mult profesionalism un vast spectru de probleme majore din
actualitatea cotidiană, punând accent clar pe “scoaterea la lumină” a adevărului în cazul apariției în
spațiul public a unor afirmații manipulatorii, a unor promisiuni populiste, a unor mituri etc, venite, mai
ales, dinspre autorități, cu eventual impact manipulator asupra consumatorilor mai puțin pregătiți să
trateze informația critic. Autorii subiectelor, de fiecare dată, contrapun dezinformărilor o bună
documentare și acuratețe în utilizarea datelor care, practic, nu lasă loc de replică. Subiectele de pe
mold-street.md vin să completeze un gol din peisajul mass-media autohton – cel al jurnalismului
economic. Produsele mediatice realizate atacă teme de importanță majoră, le analizează în profunzime

32



și în cunoștință de cauză și, la necesitate, se ridică la rang de investigații jurnalistice. Platforma stă cu
ochii pe guvernare, urmărește activitatea acesteia pe segmentul economic și reacționează când anumite
acțiuni preconizate ar putea aduce, intenționat sau din ignoranță, prejudicii mediului de afaceri, iar în
definitiv, cetățenilor. Asemenea gen de jurnalism a fost în toate timpurile unul deficitar, de aceea merită
să fie sprijinit;
Inițiativele de creaţie din cadrul Laboratorului Media pentru Tineri. A fost acordat sprijinul necesar unui
grup de circa 30 de participanți care și-au manifestat dorința și disponibilitatea de a realiza, indvidual sau
în echipe, produse mediatice novatoare pe teme de interes social. Participanții au beneficiat de instruiri
în materie de concepere a unui ciclu de produse mediatice; de elaborare și redactare a scenariilor; de
filmare, sonorizare și montare a unui subiect video. În final, participanții au realizat și au prezentat spre
evaluare 14 produse mediatice. Evaluarea a fost făcută în baza a cinci exprtize efectuate independent
(pentru obiectivitate maximă) și, pe lângă desemnarea proiectelor câștigătoare, a scos în evidență
lucruri esențiale, inclusiv: creativitatea participanților; capacitatea lor de a aborda cu discernământ, fiind
ghidați de tutori calificaţi, teme cu impact social; capacitatea de a însuși noi cunoștințe și abilități și, cel
mai important, potențialul enorm pe care îl au cetățenii activi pe rețelele de socializare. Concluzia
echipei de implementare a fost că acest potenţial, fiind sprijinit şi promovat, poate fi pus în servicul de
asanare a conținuturilor “fără conținut” din mediul on-line. Puteți vizualiza mai multe produse mediatice
accesând link-urile de mai jos:

Link 1; Link 2; Link 3; Link 4; Link 5; Link 6; Link 7; Link 8; Link 9.
PROMOVAREA EDUCAȚIEI MEDIATICE ÎN RÂNDURILE CONSUMATORILOR CA MĂSURĂ DE
PREVENIRE A MANIPULĂRII PRIN INTERMEDUL MASS-MEDIA
Toate monitorizărle și studiile efectuate în țară în materie de conținuturi jurnalistice oferite publicului
demonstrează prezența masivă în spațiul mediatic autohton a informațiilor false, propagandistice, provenite din
exterior și/sau din interior, îndreptate intenționat spre manipularea consumatorilor. Din acest considerent.
Departamentul Mass-Media a sprijinit eforturile de promovare a educației mediatice. Pe termen lung, filtrarea
informației și percepția critică a mesajelor mediatice pot deveni un antidot eficient la intoxicare informațională.
În atingerea acestui deziderat:




a fost elaborată, în premieră pentru Republica Moldova, metodologia “Indicele credibilității portalurilor
informaționale”. Aceasta include evaluarea a trei componente considerate iminent necesare în cazul
unei surse de informare care reclamă credibilitate: suficiența datelor de identificare a portalurilor
informaționale; calitatea conținuturilor mediatice; gradul de accesibilitate la datele și conținuturile
portalurilor. Metodologia operează cu criterii, pe cât de relevante scopului, pe atât de ușor de utilizat de
către oricine este interesat de subiect: disponibilitatea datelor de identificare; prezența declarației politicii
editoriale; asumarea publică a normelor profesionale; calitatea produselor mediatice (criteriul-cheie);
accesibilitatea/comoditatea navigării. Criteriul-cheie - calitatea produselor mediatice - măsoară
actualitatea și relevanța temelor, prezența sau lipsa surselor de informație, gradul de imparțialitate al
autorilor și miza pe care portalul o pune fie pe operativitate, fie pe exactitate. Oricine utilizează
metodologia poate stabili, în funcție de rezultate, un rating al credibilității portalurilor informaționale.
Astfel, și specialiștilor, dar și consumatorilor de rând ai mass-media li se pune la dispoziție un mecanism
de identificare a surselor on-line care, fie informează onest, fie manipulează și nu merită credibilitate.
a fost sprijinită participarea a trei experți din țară la Școala de vară “Media Capture: The Relationship
Between Power, Media Freedom and Advocacy”, organizată de Central European University, Ungaria.
Școala de vară a fost relevantă pentru scopurile Departamentului Mass-Media atât prin tematicile
dezbătute ce transpar și din titulatura evenimentului, cât și prin intenția de consolidare a unei rețele de
cercetători și practicieni implicați în studierea efectelor adverse asupra independenței jurnalismului și
jurnaliștilor în cazul unei prese capturate, identificarea soluțiilor pentru asemenea provocări.
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CONSOLIDAREA UNUI CADRU DE FUNCŢIONARE A PRESEI PROPICE PENTRU UN JURNALISM
INDEPENDENT, RESPONSABIL ŞI ETIC
Departamentul Mass-Media a continuat să sprijinine efortul de încetățenire a standardelor jurnalistice în
activitatea cotidiană a breslei. Sprijinul a vizat:



Platforma de deliberări on-line www.mediaforum.md, lansată trei ani în urmă sub egida
Consiliului de Presă din Moldova,
Organizarea și desfășurarea ediției a III-ea a Forumului anual al Mass-Media.

Platforma www.mediaforum.md, în cadrul celor cinci domenii pe care-i structurată, a pus în discuție probleme
stringente pentru breaslă, precum:
 Proiectul de lege antipropagandă: va asigura sau nu
securitatea informațională?,
 Știrile politice: între ce vrea publicul și ce oferă
patronul?
 Reporterii integri - un veac de singurătate sau un
secol de comunicare?"
 Există norme de conduită a jurnaliștilor și
comunicatorilor pe Facebook?
 Cum facem investigațiile jurnalistice atractive?
 Corupția în presă. De ce jurnaliștii participă la
campanii de denigrare?
 Fact-checkerul: înger păzitor şi demon pentru
jurnaliști etc.
Platforma a inițiat o campanie împotriva plagiatului, extrem de necesară în realitățile autohtone. Platforma s-a
dovedit a fi foarte utilă în organizarea Forumului Mass-Media. Prin intermediul ei s-a înregistrat un număr record
(peste 250) de doritori de a participa la lucrările Forumului. Platforma a plasat toată informația relevantă despre
Forum înaintea, în timpul și după desfășurarea evenimentului; a transmis în direct sesiunile-cheie, inclusiv
masterclass-urile și atelierele din cadrul Forumului, iar ulterior le-a arhivat, împreună cu o galerie foto și cu textul
documentelor finale (Rezoluția și Foaia de parcurs). Astfel, oricine a dorit, a putut urmări în timp real evenimentul
și oricine dorește, poate reveni la materialele evenimentului.
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Ediţia a treia a Forumului Mass-Media s-a desfăşurat în zilele de 14 și 15 noiembrie 2017, la Chişinău, cu
participarea reprezentanților breslei, ai organizaţiilor şi asociaţiilor de media, agenţiilor de publicitate, mediului
academic aferent formării profesionale jurnalistice, ai unor valoroși experți din țară și de peste hotare.

În cadrul Forumului Media au avut loc trei masterclass-uri ținute de Andrey Gurkov, redactor Deutsche Welle,
Germania, cu tema: "Talk-show-urile şi dezbaterile TV – tehnologii şi bune practici”; Mirko Lorenz, manager
inovații la Deutsche Welle, Germania, cu tema: “Scrollytelling – istorii multimedia online. Cum “ambalăm”
conținutul online?”; Piotr Piotrowicz, editorul ziarului ”Gazeta Jarocińska”, Polonia, cu tema: “Presa scrisă: cum
ne dezvoltăm în era Internetului?”.
Forumul a găzduit două evenimente adiţionale. Primul, intitulat “Fact checking-ul: de ce și cum verificăm
declarațiile politicienilor”, avându-l ca expert pe Ovidiu Vanghele, senior editor Factual.ro, România, și al doilea,
cu tema “Crowdfunding pentru media”, facilitat de Linor Goralik, expertă în marketing și dezvoltarea brandurilor,
Israel.
Forumul Media a adoptat o Rezoluție, a actualizat și a completat o Foaie de Parcurs cu acțiuni pentru
următorii doi ani recomandate factorilor decizionali. Documentele finale ale evenimentului orientează breasla
spre respectarea standardelor profesionale, iar autoritățile spre dezvoltarea reală a domeniului mediatic pe
principii democratice.
Proiect finanțat din alte surse: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR MASS-MEDIA LOCALE DIN MOLDOVA
PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIE OBIECTIVĂ DESPRE VALORILE
DEMOCRAŢIEI
Cetăţenii din zonele rurale ale Republicii Moldova, în special cele cu acces preponderent la surse de informare
străine, primesc informaţii insuficiente privind diverse aspecte ale procesului democratic de dezvoltare ale ţării.
Pe de altă parte, informaţia transmisă de posturile naţionale de televiziune este puternic politizată. Prin
intermediul proiectului "Consolidarea capacităților mass-media locală din Moldova pentru asigurarea accesului
cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei", Programul Mass-Media şi-a propus să fortifice
capacităţile mass-media regionale de a reflecta într-un mod obiectiv, veridic și nepărtinitor diverse aspecte de
dezvoltare democratică a unei ţări.
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Tematicile abordate pe parcursul anului 2017 au inclus:







Implicarea comunităţii în procesele decizionale
Transparenţa activităţilor şi transparenţa financiară a administraţiilor publice locale
Monitorizarea implementării proiectelor de asistenţă externă
Iniţiative ale tinerilor
Tinerii în politică
Femei în afaceri şi politică

Realizări-cheie în 2017





Instruiri continue pentru jurnaliștii de la zece televiziuni regionale cu privire la abordarea subiectelor
complexe din tematica dezvoltării democratice.
Producerea a 20 de emisiuni TV în format duplex. Acestea au devenit platforme de dialog dintre
locuitorii din spaţiul rural, experţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi factorilor de decizie pe marginea
subiectelor abordate.
În cadrul campaniei de jurnalism cetăţenesc, 30 de tineri s-au implicat direct în activitatea
jurnalistică a unui post de televiziune. Aceştia au participat la realizarea de reportaje, interviuri şi
chiar emisiuni proprii pentru tineri.
Datorită instruirilor în domeniul promovării în spațiul online, audiența online a televiziunilor a sporit
continuu de la o medie de 23.000 vizitatori în iulie 2014 la peste 37.000 în decembrie 2017.

Pe parcursul anului 2018, vom continua să desfășurăm instruirile pentru jurnaliști în subiectele ce promovează
valorile democraţiei. Vom susține în continuare realizarea emisiunilor în format duplex, sporirea audienţei în
mediul online a televiziunilor regionale participante în proiect, implicarea tinerilor în activităţi de jurnalism
cetăţenesc, identificarea şi diseminarea istoriilor de succes despre oamenii care contribuie prin activitatea lor la
dezvoltarea valorilor unei societăți deschise și democratice.
În anul 2018 cîteva echipe de tineri vor realiza în premieră pentru Republica Moldova cîteva emisiuni duplex cu
tematică relevantă.
Proiectul este implementat cu susţinerea financiară a Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă
(Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al Statelor Unite, a început la
01 ianuarie 2015 şi urmează să se încheie la 31 decembrie 2018.
Proiect finanțat din alte surse: PROGRAMUL PARTENERIATULUI ÎN CULTURĂ ȘI CREATIVITATE AL UE
ȘI PARTENERIATUL ESTIC
Programul Parteneriatului în Cultură şi

Creativitate UE-Ţările Parteneriatului Estic a
avut drept scop susținerea sectoarelor creative și
culturale, implicarea în elaborarea de strategii și
reforme, efectuarea unor cercetări practice,
organizarea instruirilor pentru modernizarea sectorului
cultural și crearea de sinergii între public, actorii din
sectorul privat şi societatea civilă, oferirea unor
oportunități de cooperare culturală internațională,
pentru o mai bună înțelegere a rolului culturii și prin
sensibilizarea societăţii privind rolul culturii prin
contribuția sectoarelor creative și culturale la
dezvoltarea durabilă umanitară, socială şi economică
în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi
Ucraina.
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Programul s-a axat pe patru domenii principale:
 dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism eficient de colectare a datelor
 consolidarea capacităților
 sensibilizarea societăţii privind rolul sectoarelor cultural şi creativ în dezvoltarea durabilă
socială şi economică
 crearea oportunităților pentru cooperarea culturală internațională
Programul s-a desfăşurat pe parcursul a trei ani (2
februarie 2015 – 31 ianuarie 2018) cu susţinerea
financiară a Uniunei Europene. Bugetul programului a fost
de €4,2 milioane. În urma unui tender organizat de UE,
Programul a fost gestionat de un consorțiu condus de
Consiliul Britanic (British Council), în parteneriat cu
Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din
Polonia (National Centre for Culture of Poland) și Institutul
Goethe (Goethe-Institut).

Evenimente:

Vizibilitate:






 33977 de participanți direct
 870 de articole
 30 de mii de vizualizări pe
Facebook

252 de evenimente
36 workshop-uri
6 forumuri naționale
3 laboratoare startup
TeamLab

Numărul inițiativelor și a dezbaterilor în țările Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul a trei ani de
implementare a programului conform primelor concluzii al experților Programului Parteneriatului în Cultură şi
Creativitate UE.

Realizări-cheie ale programului pentru anul 2017 în Moldova:








Training cu tema Jurnalismul Cultural care a avut loc în zilele de 23 – 24 februarie 2017, condus de
jurnalista și critic de artă din Marea Britanie – Maya Jaggi, care are o experienţă de peste 25 de ani
în scrierea articolelor pentru The Guardian, Financial Times, Economist și alte publicaţii internaţionale
importante. Invitat - Vasile Botnaru, jurnalist, pictor și directorul biroului din Chișinău al postului Radio
Europa Liberă din Republica Moldova.
Prima ediţia a Forumului Național Cultural, cu genericul „Orașe creative și durabile: Rolul culturii și
creativității în dezvoltarea urbană” s-a desfăşurat în zilele de 4 și 5 mai 2017. Cei peste 150 de
participanți la forum au reprezentat autoritățile naţionale şi locale, societatea civilă, diverse instituții
de cultură, afaceri din sfera creativității și organizații internaționale.
50 de reprezentanți ai Republicii Moldova s-au înregistrat în programul „Europa Creativă”.
Elaborarea și publicarea raportului „Artele spectacolului în Republica Moldova: provocări și
reforme” (autoare Iulia Popovici).
Raportul privind Dezvoltarea Sectorului Artelor Spectacolului a fost inclus în planul de lucru al
Ministerului Culturii pentru anul 2017.
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Elaborarea și publicarea raportului „Dezvoltarea Sectoarele culturale și creative în Republica
Moldova” (autoare Cristina Farinha).
Realizarea proiectului pilot „Orașe și regiuni creative”, cu participarea a șase orașe mici din țările
Parteneriatului Estic, care a inclus elaborarea și publicarea raportului cu recomandări privind o mai
bună înțelegere a felului în care o localitate mică își poate folosi potențialul creativ în mod eficient
„Creative Towns & Regions Initiative: Report for Orhei” (coordonatoarea proiectului şi autoarea
raportului Dumitrița Efremov).
Elaborarea și publicarea de către tinerii manageri culturali - asociați ai Programului - a 6 rapoarte
analitice privind managementul cultural, politicile publice în domeniul culturii, dezvoltarea
infrastructurii sălilor de concerte, design-ul, auditoriul evenimentelor culturale și predarea
artelor în școli.
Traducerea în limba română, publicarea online și editarea tirajului de 300 de exemplare a cărții lui
David Parrish „Tricouri și costume: ghid pentru afacerea creativității” (Editura “Arc”).
Traducerea în limba română și publicarea online a Manualului de proiectare pentru centrele de
cultură, autor Peter Lényi. Manualul analizează 30 bune practici de renovare și creare a centrelor
culturale începând de la clădiri abandonate de fabrici, gări feroviare, și chiar vapoare. Autorul a
adunat 123 de istorii și interviuri în care persoanele active povestesc despre provocările, problemele
și avantajele renovărilor.
Traducerea în limba română și publicarea on-line a 14 cursuri pentru manageri culturali.
Altele (vezi pagina Departamentului)

Site-ul www.culturepartnership.eu va
fi acesibil și după încheierea programului.
Toate resursele elaborate și publicate,
inclusiv cele 14 cursuri online pentru
manageri culturali, realizate în opt limbi,
listele de date și informația privind impactul
economic și social al culturii, precum și 500
resurse utile pentru cei care sunt în căutare
de finanțare, parteneri sau oportunități de
instruire vor fi disponibile în continuare.

Program finanțat de
Uniunea Europeană

Implementat de un consorțiu condus de Consiliul Britanic, în parteneriat cu
Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din Polonia și GoetheInstitut
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DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
Acronime
ANSP
ANTP
GFATM
GRSI
CNEAS
OMS
CNAM
UORN
CDI
LP
LSC
BSB
DOT
HIV/SIDA
TB
LME
LNME

Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Asociația Națională de Tratament Paliativ
Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Grupuri cu Risc Sporit de Infectare
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
Organizația Mondială a Sănătății
Compania Națională de Asigurări în Medicină
Uniunea Organizațiilor active în Reducerea Riscurilor
Consumatorii de Droguri Injectabile
Locuință Protejată
Lucrători ai Sexului Comercial
Bărbații care au Relații Sexuale cu Bărbați
Tratament Direct Observat
Virusul Imunodeficienţei Umane/Boala SIDA
Tuberculoză
Lista de Medicamente Esențiale
Lista Națională de Medicamente Esențiale

Viziune
Viziunea noastră este ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să se bucure pe deplin de sănătate și de
respectarea drepturilor sale. Dreptul la sănătate înseamnă disponibilitatea, accesibilitatea economică și
geografică, precum și acceptabilitatea serviciilor, bunurilor și facilităților de sănătate, furnizate tuturor cetățenilor
fără discriminare. Departamentul Sănătate Publică abordează probleme care afectează toată populația generală
(de exemplu: accesul la medicamentele esențiale) sau doar anumite grupuri specifice, cum ar fi persoanele cu
dizabilități, persoanele care injectează droguri, persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA și persoanele care au
nevoie de îngrijiri paliative. Grupurile specifice se confruntă cu diverse obstacole în ceea ce privește dreptul la
sănătate din cauza stigmei și a discriminării, factorilor biologici sau socio-economici sau o combinație a acestora.
Considerând sănătatea un drept uman, promovăm și sprijinim dezvoltarea și adoptarea de politici, legi și practici
cu măsuri pozitive și adaptate nevoilor tuturor, pentru a ne asigura că grupurile specifice nu sunt discriminate și
sunt incluse din punct de vedere social.
Context
Inițiativele susținute financiar de Departamentul Sănătate Publică în anul 2017 au constituit activități din cadrul
noii strategii a Fundației Soros-Moldova, încadrate în conceptul “Îmbunătățirea politicilor de sănătate și practicilor
în domeniul sănătății, prin prisma drepturilor omului.” Unele eforturi au continuat activitățile inițiate în anii
precedenți, iar altele au fost totalmente noi.
Asigurarea sustenabilității programelor de prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare în baza strategiei
Reducerea Riscurilor a fost o preocupare continuă a Programului Sănătate Publică. Am observat o
implementare întârziată și lentă a angajamentelor Guvernului, chiar dacă punerea lor în aplicare a fost și este
monitorizată îndeaproape de societatea civilă. De exemplu, finanțarea internă pentru două proiecte de reducere
a riscurilor a fost alocată cu o întârziere de doi ani, precedată de câțiva ani de pledoarie și presiune continuă,
oferire de asistență tehnică decidenților și condiția înaintată de donator (GFATM) cu privire la trecerea de la
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finanțare externă la cea internă. Chiar și așa, o mare îngrijorare rămâne viabilitatea finanțării pentru programele
de prevenire HIV în rândurile grupurilor cu risc sporit de infectare și creșterea graduală a acesteia, în
conformitate cu prevederile Programului Național HIV/SIDA.
Punerea în aplicare a politicilor deja aprobate a constituit o altă provocare. Cadrul legislativ și normativ național
care reglementează dezvoltarea și furnizarea de îngrijiri paliative, existența protocoalelor clinice naționale de
îngrijiri paliative, standardelor de îngrijire, medicamentelor și personalului instruit, nu au redus substanțial
numărul mare de persoane suferinde care au nevoie de îngrijire paliativă fără orice acces la aceste servicii.
Consumul de medicamente utilizate pentru gestionarea durerii a fost și este încă foarte mic, ceea ce înseamnă
că durerea nu este controlată în mod adecvat. Fundația a oferit suport pentru realizarea unei evaluări ample a
statutului îngrijirii paliative în Republica Moldova cu identificarea ulterioară a pașilor necesari a fi întreprinși
pentru lărgirea accesului populației la aceste servicii.
Accesul la medicamentele esențiale în Republica Moldova a fost și rămâne o provocare pentru sistemul de
sănătate în general și pentru fiecare consumator de servicii de sănătate în parte. Lista națională de
medicamente esențiale (LNME) nu a fost actualizată din anul 2011. LNME trebuie să determine achiziția și
distribuția de medicamente în sectorul public, schemele de rambursare pentru medicamente, donațiile de
medicamente și producția locală a acestora. Din păcate, doar mai puțin de jumătate din medicamentele
achiziționate la nivel central se regăsesc în LNME, iar lista medicamentelor compensate din cadrul asigurării
obligatorii de asistență medicală este încă modestă. Astfel, cele mai multe medicamente sunt inaccesibile din
punct de vedere economic pentru populația RM, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate.
Fundația a oferit suport pentru efectuarea unei analize complexe a LNME, dar și a sistemului de compensare a
medicamentelor. Evaluarea este realizată în perioada anilor 2017-2018. În rezultatul analizei vor fi elaborate mai
multe recomandări, implementarea cărora va contribui la îmbunătățirea accesului populației țării noastre la
medicamente esențiale.
În anul 2017 am continuat să monitorizăm și evaluăm independent politicile de sănătate prin intermediul
Centrului PAS, și să informăm cetățenii cu privire la acțiunile autorităților din sănătate, dar și să implicăm activ
populația în evaluarea serviciilor spitalicești de sănătate.

Departamentul Sănătate Publică a asigurat pe parcursul anului 2017 implementarea a două proiecte finanțate de
GFATM și anume:



Programul de granturi pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi greu accesibile,
afectate de TB
Prevenirea infecţiei HIV în rândul populaţiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele
cu HIV.

PROMOVAREA DREPTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE A TRĂI ÎN COMUNITATE
Cu sprijinul financiar al Fundației, pe parcursul anilor 2016-2017, cu asistența tehnică oferită de Asociația
Keystone Moldova, a fost elaborat Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru
anii 2017-2022. Programul a fost aprobat de Guvernul RM pe data de 10 august 2017. Implementarea
Programului va contribui la îmbunătățirea accesului persoanelor cu necesități speciale la măsuri de protecţie
socială, la facilitarea accesibilităţii infrastructurii, transporturilor, informaţiei şi comunicaţiilor. Alte obiective nu
mai puțin importante stabilite în Program vizează sporirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la servicii
medicale, promovarea educației incluzive a copiilor, precum și creșterea ratei de încadrare în câmpul muncii a
persoanelor cu necesități speciale.
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În anul 2017 a fost elaborată metodologia de planificare bugetară a serviciilor sociale bazată pe participare, date
statistice actualizate și nevoi ale persoanelor. Metodologia a fost mediatizată în toate raioanele țării și
implementată în 12 raioane. Elaborarea bugetului serviciilor sociale în mod participativ în bază de programe și
sub-programe va contribui la asigurarea transparenței utilizării finanțelor publice și implementarea bugetului
conform nevoilor și destinațiilor pentru servicii sociale de calitate, contribuind la corelarea direcțiilor de activitate
a structurilor de asistență socială cu sub-programele bugetare și indicatorii de performanță. Totodată, au fost
elaborate 12 rapoarte de analiză a sistemului de servicii sociale existente la nivel de raion și recomandări pentru
îmbunătățirea procesului de bugetare/raportare a implementării serviciilor sociale în baza indicatorilor de
rezultat, de produs și de eficiență în conformitate cu metodologia bugetării pe programe și sub-programe,
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015.
Au fost organizate 5 ateliere participative de elaborare a proiectului de buget pentru serviciile sociale la nivel de
raion cu implicarea a 129 reprezentanți ai autorităților publice locale din 32 de raioane. Subiectele de bază
discutate în cadrul atelierelor participative, s-au focalizat pe rezultatele analizelor efectuate la nivel de raion și
elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a procesului de bugetare.
A fost elaborat proiectul Programului național de dezinstituționalizare și proiectul Planului de acțiuni pentru anii
2018-2026, fiind asigurată participarea largă în procesul de elaborare și consultare cu actorii cheie.
Angajamentul autorităților de a remite spre aprobare documentul de politici elaborat a fost făcut public.
S-a triplat numărul cazurilor de dezinstituționalizare în comparație cu anul precedent. Atât autoritățile publice
locale, cât și administrația instituțiilor rezidențiale din subordinea MSMPS, au colaborat fructuos cu echipa
Keystone Moldova în procesul dezinstituționalizării persoanelor cu necesități speciale.
Pe parcursul anului a fost acordat suport tehnic MSMPS și instituțiilor rezidențiale din Bălți, Bădiceni, Cocieri și
Orhei în procesul de procurare a imobilelor din sursele instituțiilor rezidențiale și Agenției Cehe pentru
Dezvoltare și procesul de dezvoltare a serviciilor comunitare în imobilele procurate. Astfel 34 de persoane cu
dizabilități mintale au fost transferate din instituțiile rezidențiale în Locuințe protejate (LP): LP Zgurița I (6), LP
Zgurița II (6), LP Cocieri (6), LP Orhei I (6), LP Orhei II (4) și LP Mereșeni (6).
Echipa proiectului a acordat asistență și suport atât angajaților serviciilor noi create, cât și persoanelor
transferate în perioada de tranziție de la trai în instituția rezidențială la trai în comunitate. Personalul din sfera
serviciilor a fost instruit la locul de muncă cum să organizeze și să presteze serviciile de suport pentru a preveni
transferul practicilor negative din instituția rezidențială în Locuința protejată; cum să acorde asistență
persoanelor cu dizabilități pentru a spori independența acestora și cum să lucreze cu vecinii și membrii
comunității pentru a preveni și combate discriminarea și rezistența.
Autoritățile publice locale din raioanele Anenii Noi, Cahul, Drochia, Dubăsari, Florești, Hâncești, Orhei, Rezina și
mun. Chișinău au beneficiat de suport continuu oferit de Asociația Keystone Moldova în procesul de
dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale din toate cele 6 instituții rezidențiale subordonate
MSMPS. Ca rezultat, 24 de persoane au fost dezinstituționalizate în colaborare cu autoritățile din raioanele
menționate mai sus.
Toate serviciile Casă Comunitară și Locuință Protejată, create de către APL din sursele financiare oferite de
Fundația Soros-Moldova cu suportul Asociației Keystone Moldova (14 servicii în total), sunt funcționale, au
bugete asigurate pentru anul 2018 și sunt preluate ca modele de bună practică de instituțiile rezidențiale.
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EXTINDEREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIRI PALIATIVE
Protocolul Clinic National “Îngrijiri Paliative la Copii”, elaborat pe parcursul anului trecut de către Asociația
Națională de Tratament Paliativ, cu suportul Fundației Soros-Moldova, a fost supus expertizei internaționale și
ulterior aprobat prin ordin de ministru pe 28 aprilie 2017. Protocolul a fost multiplicat și distribuit participanților în
cadrul a două seminare regionale organizate pentru mediatizarea și distribuirea largă a documentului.
În vederea asigurării disponibilităţii morfinei buvabile în Republica Moldova şi asigurarea accesului pacienţilor
paliativi la această formă a medicamentului (înregistrare, import, producere, distribuire etc.) a fost elaborată
Foia de parcurs. Documentul conţine două opțiuni distincte pentru asigurarea disponibilității formei buvabile de
morfină prin importul (i) produsului finit şi (ii) substanţei active cu prepararea ulterioară în condiţii de farmacie.
Raportul conține o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesibilității și disponibilității formelor orale de
morfină în RM. Foaia de parcurs a fost remisă MSMPS și urmează să ghideze instituțiile/persoanele
responsabile în efortul acestora de a asigura disponibilitatea medicamentelor supuse controlului strict în diverse
forme, inclusiv formule pediatrice.
A fost elaborată și definitivată Recomandarea metodică „Estimarea necesităţilor de opioide utilizate în îngrijirea
paliativă”. Recomandarea metodică, elaborată în cadrul unui grant oferit ANTP, a fost remisă MS și aprobată
prin ordin de ministru pe data de 31.03.2017. Ulterior a fost elaborat suportul de curs pentru implementarea
recomandărilor metodice (evaluarea necesităților reale de opioizi în cadrul asistenței medicale primare și celei
spitalicești, pentru pacienții cu durere cronică moderată și severă) și organizate 3 seminare regionale la Comrat,
Bălți și Chișinău. La seminarele regionale au participat directorii instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP),
medici specialişti şi medici de familie. Participanților le-au fost prezentate recomandările metodice elaborate și
oferite soluții practice pentru implementarea metodologiei de estimare a necesarului de medicamente.
Participanții la seminarele regionale au avut posibilitatea să beneficieze de asistență tehnică ulterioară pe
parcursul anului 2017 privind evaluarea necesității de opioide utilizate în îngrijirea paliativă la nivel de raion.
În anul 2017 Fundația a oferit suport financiar pentru evaluarea dezvoltării îngrijirilor paliative în RM în perioada
anilor 2007-2017. Această evaluare a fost menită să documenteze succesele înregistrate, să identifice
problemele existente în domeniile administrării și organizării, finanțării, asigurării și instruirii resurselor umane,
precum și în domeniul prestării serviciilor de îngrijiri paliative. De asemenea au fost elaborate recomandările
necesare a fi implementate pentru a schimba situația spre bine. Suplimentar, pe parcursul anului 2018, va fi
efectuată o cercetare care să pună în evidență factorii ce determină în esență performanța funcțională a
prestatorilor publici și privați de servicii de îngrijiri paliative, precum și barierele în obținerea accesului la servicii
de îngrijiri paliative adecvate și de calitate.
Pentru sensibilizarea și informarea cetățenilor cu privire la îngrijirile paliative, precum și pentru sporirea
responsabilizării autorităților cu privire la paliație, Fundația a oferit suport pentru implementarea proiectului
“Media în sprijinul îngrijirilor paliative”, implementat de Hospice Angelus Moldova. În cadrul proiectului sunt
elaborate emisiuni lunare. În total vor fi realizate12 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 2017 a fost oferit suport ANTP pentru contribuție și facilitare a elaborării conceptului național al serviciilor
integrate de îngrijiri paliative, asigurând un proces amplu de consultări cu toți actorii cheie, precum și pilotarea
serviciilor integrate de îngrijiri paliative întru asigurarea continuității prestării acestor servicii de diversă
complexitate și la diferite nivele de oferire a asistenței. Activitățile proiectului au demarat în toamna anului 2017
și vor continua pe parcursul anului viitor.
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CONSOLIDAREA EFORTURILOR PENTRU LĂRGIREA ACCESULUI POPULAȚIEI LA MEDICAMENTE
În toamna anului 2017 Fundația a oferit suport pentru implementarea unui proiect care are scopul de a promova
și contribui la îmbunătățirea implementării în RM a unei LNME ajustată cu LME a OMS și a unei Liste de
medicamente compensate conformă cu LNME în cadrul unui mecanism transparent, holistic, expres și fezabil
de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare
medicală obligatorie. Proiectul va fi implementat în perioada 2017-2018. Implementarea proiectului va contribui
la adoptarea unei LNME în conformitate cu LME a OMS și la identificarea problemelor și neajunsurilor actualului
mecanism de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de
asigurare medicală obligatorie. Rezultatele proiectul vor avea impact direct asupra calității LNME pentru
tratamentul în condiții de ambulator și asupra sistemului de compensare a medicamentelor în cadrul asigurării
obligatorii de asistență medicală.
MONITORUL SĂNĂTĂȚII
Proiectul „Monitorul sănătăţii pentru buna guvernare în Republica Moldova” tinde să contribuie la soluționarea
problemelor din domeniul asistenţei medicale și serviciilor de sănătate publică, stabilind un dialog dintre
administraţia publică centrală, consumatorii de servicii medicale, societatea civilă, organizații internaţionale
multilaterale şi bilaterale şi alte părţi interesate, prin implementarea unui mecanism de monitorizare a situaţiei din
sistemul de sănătate şi a impactului politicilor şi intervenţiilor asupra reformelor medicale prevăzute de politicile
de stat, sectoriale şi intersectoriale în domeniul sănătății.
A fost îmbunătățit design-ul grafic al paginii web http://www.e-sanatate.md/Spitale/Home prin includerea
iconițelor cu informație explicativă despre cele trei componente de bază ale Spitale.MD, pentru o mai bună
înțelegere a utilizatorilor. Astfel au fost adăugate trei iconițe cu următorul text (a se vedea și imaginea de mai
jos): ”Clasament – prezintă topul spitalelor în funcție de rezultatele obținute la o serie de indicatori generali și
specifici privind activitatea staționarului.”; ”Compară – oferă posibilitatea de a examina simultan rezultatele
obținute de un spital în plan comparativ cu alte spitale, luând în considerare indicatorii de activitate a
staționarului și gradul de satisfacție a pacientului.”; ”Evaluează - oferă posibilitatea de a aprecia cu o notă
prestația spitalului în baza unui chestionar de satisfacție a pacientului, care a beneficiat de servicii în spital.”

De asemenea, pe pagina web Spitale.MD au fost adăugate următoarele noi secțiuni: i) TOP 5 Spitale Raionale
cele mai bune în funcție de Scorul PAS; ii) TOP 5 cele mai vizitate Spitale de pe pagina web SPITALE.MD; iii)
TOP 5 Spitale cele mai bune în funcție de Satisfacția Pacienților și iv) Afișarea a cinci comentarii recente de pe
Spitale.MD.
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Monitorizarea continuă a dezvoltării politicilor și reformelor de sănătate
Cu suportul oferit de Fundație, Centrul PAS a monitorizat proiectele de decizii ale Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale legate de reforme esențiale în sistem. În anul 2017 ministerul a reușit să promoveze doar
reforma serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice, iar Centrul PAS a venit cu propuneri de
îmbunătățire a sistemului de asigurare a calității în sănătate, și anume: examinarea posibilității de
instituționalizare a unui sistem de asigurare a calității serviciilor de sănătate și nu doar a sistemului de evaluare
și acreditare în sănătate în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).De asemenea, sa propus ca funcțiile de control al calității serviciilor de sănătate să se regăsească în funcțiile ANSP legate de
control și nu în cele de evaluare și acreditare în sănătate.
În același timp, în contextul propunerii Guvernului de modificare a mecanismului de alocare din buget a surselor
financiare pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a categoriilor de persoane, pentru care Guvernul
poartă calitatea de asigurat, a fost analizată și s-a formulat o opinie privind proiectul de lege pentru modificarea
articolului 9 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală. Proiectul prevedea substituirea textului: ”o cotă procentuală din
totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepția cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinație
specială prevăzute de legislație, nu mai mica decât 12,1%” cu următorul text: ”suma aprobată a transferurilor din
bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent, indexată la indicele
prețurilor de consum prognozat pentru anul în cauză”. Propunerea nu a fost fundamentată din punct de vedere al
riscurilor de pierdere a sumelor pentru sănătate în caz dacă veniturile bugetare vor crește. A fost sugerată
asigurarea unui sistem solidar veritabil din partea statului, a angajatului și a angajatorului în acumularea de
fonduri, pentru acoperirea reală a costului Programului unic per persoană asigurată, după cum urmează: ”suma
medie a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitată din bugetul de stat per persoană din
categoriile de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală nu trebuie să fie mai mică decât suma medie a primei de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală achitată per persoană angajată.”
De asemenea, Centrul PAS a realizat studiul ”Asigurarea cu preparate ARV 2010-2016”. Principalele
constatări ale studiului sunt că în țară sunt utilizate 3 mecanisme de procurare a preparatelor antiretrovirale: i)
procurări efectuate din sursele Fondului Global de către UCIMP; ii) procurări efectuate din sursele Bugetului de
Stat de către AMED; iii) procurări efectuate din sursele Bugetului de Stat de către PNUD. Studiul relevă că nu
sunt explorate la nivel maxim posibilitățile de obținere a celor mai bune prețuri, or aceasta ar permite acoperirea
unui număr mai mare de persoane cu HIV/SIDA cu tratament ARV în condițiile aceluiași buget, ceea ce se
aliniază la obiectivul Programului Național de mărire a acoperirii cu tratament ARV și la situația actuală de buget
auster, inclusiv pentru preparate ARV.
Astfel pentru soluționarea problemei Centrul PAS a identificat șapte recomandări pentru autoritățile din sănătate
în vederea procurării preparatelor ARV din sursele Bugetului de Stat:





Utilizarea pe termen scurt a mecanismului de procurare PNUD pentru procurarea de preparate ARV atât
din banii publici, cât și din sursele Fondului Global;
Trecerea la utilizarea mecanismului de procurare ”pooled” Wambo elaborat de catre Fondul Global,
disponibil pentru recipienții principali și pentru țări începând cu anul 2016;
Modificarea cadrului legal național privind achizițiile publice pentru a crea condiții de procurare a
medicamentelor importante pentru sănătatea publică prin intermediul agențiilor globale de achiziție;
Optimizarea schemelor de tratament utilizate. De exemplu, considerarea pentru utilizarea în calitate de
schemă I a combinației TDF+3TC+DTG, care în conformitate cu acordul între producătorii de preparate
pe de o parte și guvernele statelor, agențiile internaționale și donatorii, pe de altă parte va costa 75 USD
per pacient pe an pentru Republica Moldova;
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Explorarea altor posibilități de înlocuire a preparatelor ARV în scopul cost-eficienței;
Elaborarea și implementarea politicilor și acțiunilor de scădere a prețurilor preparatelor ARV;
Asigurarea transparenței procurărilor indiferent de surse de finanțare și agenția de procurare;
Implicarea societății civile în procesul de monitorizare a procurărilor preparatelor ARV.

Reflectarea rezultatelor monitorizării în mass-media
Materialele abordează problemele sistemului de sănătate. Publicul țintă îl constituie comunitatea medicală,
responsabilii din domeniul sănătății și, bineînțeles, pacienții. Pentru o vizibilitate mai mare materialele jurnalistice
sunt distribuite pe paginile speciale (Sănătate INFO, E-Sănătatea TA, Platforma E-Sănătate, care în total sunt
urmărite de peste 12 mii de oameni, numărul persoanelor care urmăresc aceste pagini fiind în creștere în fiecare
lună). De asemenea, în grupuri din rețelele sociale (Sănătate să aveți (5.558 membri), 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 (118 mii de membri), anticoruptie.md (11 mii de membri),
Verticalitate (aproximativ 6 mii de membri), etc.). Acestea sunt distribuite targhetat, pe grupuri de interese și în
funcție de interese.

Sănătate INFO monitorizează acțiunile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, reformele din
sistemul de sănătate (reforma medicinii primare, spitalelor, sănătatea publică, elaborarea Codului Sănătății),
cazurile de corupție, de încălcare a drepturilor pacienților, insuficiența resurselor financiare pentru activitatea
spitalelor, exodul cadrelor medicale, infecțiile nosocomiale, precum și reforma administrației publice centrale, în
urma căreia mai multe ministere au fuzionat, inclusiv cel al Sănătății și cel al Muncii, Protecției Sociale și Familiei
etc. Toate materialele media sunt plasate pe site-ul sanatateinfo.md, unul dintre produsele media al
Platformei E-Sănătate și preluate ulterior de către alte instituții media naționale, precum agora.md, Jurnal TV,
unimedia.info, TRM, unica.md, point.md, etc.
Materialele media publicate pe Platforma E-Sănătate sunt vizualitate lunar de cel puțin 70 de mii de vizitatori
unici, numărul total al acestora ajungând la sute de mii de vizualizări odată cu preluarea informațiilor de către
alte site-uri de știri, posturi de radio sau TV.

CREȘTEREA PARTICIPĂRII GRUPURILOR VULNERABILE LA HIV ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR
ACESTORA
Cel mai notabil rezultat pe această dimensiune este contractarea de către CNAM a 2 organizații
neguvernamentale pentru implementarea a 2 proiecte de reducere a riscurilor pentru grupurile cu risc sporit de
infectare (GRSI) la HIV în municipiile Chișinău și Bălți. Astfel, după un efort îndelungat și laborios, care a
canalizat implicarea a mai multor parteneri, scopul propus de către Uniunea Organizațiilor active în Reducerea
Riscurilor (UORN) a fost atins. În 2017 a fost aprobat Regulamentul CNAM, în baza căruia sunt finanțate
proiectele de prevenire HIV pentru consumatorii de droguri. Serviciile programelor de reducere a riscurilor
presupun schimb de seringi, tratament de substituție cu metadonă, servicii de consiliere medicală, psihologică,
parajuridică ș.a.
În același context este de menționat faptul că pe parcursul anului 2017 a fost elaborat Proiectul Standardelor de
Evaluare și Acreditare a Prestatorilor de Servicii de Prevenire HIV și ulterior aprobat de către CNEAS. Mai
multe ONG-uri au început procesul de acreditare în baza acestora.
UORN va continua să monitorizeze în ce măsură Guvernul își onorează promisiunile în sensul creșterii
investițiilor naționale, în contextul în care finanțarea oferită de Fondul Global pentru perioda 2018-2020 este în
scădere cu peste 40% în comparație cu 2015-2017.
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În anul 2017 au fost fortificate eforturile pentru respectarea drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile la
HIV. Asociația Promo-LEX a continuat să monitorizeze activitatea poliției (în contextul aprobării de către
Ministerul de Interne al Instrucțiunii în domeniul prevenirii HIV/SIDA şi reducerea cazurilor noi de infectare în
rândul consumatorilor de droguri injectabile în activitatea Poliţiei), precum și ședințele de judecată care implică
consumatorii de droguri.
De vârstă medie, cu studii nefinalizate, necăsătoriți, fără un loc de muncă și aflați în conflict cu legea – acesta
este profilul subiecților infracțiunii privind circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare. De regulă, aceștia
sunt sancționați cu amenzi sau cu suspendarea condiționată a pedepselor cu închisoarea. Acest fapt denotă
existența practicilor punitive pentru consumatorii de droguri și mai puțin îndreptate spre suportul și reeducarea
acestora.
Sunt câteva din constatările studiului „Practica judiciară de examinare a infracțiunilor și
contravențiilor privind circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare”, elaborat de Asociația
Promo-LEX, cu finanțare din partea Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova.
Una dintre probleme se referă la cantitățile mici stabilite de “Lista substanțelor narcotice, psihotrope şi a
plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantitățile acestora”. Aceasta
predispune preponderent spre atragerea la răspundere penală a consumatorilor de droguri și diminuează
eficiența luptei contra traficului de droguri și a traficanților. UORN, PromoLEX și alte organizații cointeresate în
acest context, urmează să întreprindă pași concreți pentru a schimba situația.
Deși există progrese, gradul de discriminare manifestat
de polițiști față de consumatorii de droguri rămâne a fi
înalt. Aceasta este concluzia la care a ajuns Asociația
Promo-LEX, în urma celei de-a doua evaluări a
implementării Instrucțiunii metodice privind

intervenția poliției în prevenirea și profilaxia
HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de
infectare. Rezultatele evaluării au fost prezentate la
10 octombrie 2017, în cadrul unei mese rotunde cu
participarea reprezentanților Inspectoratului General de
Poliție, a instituțiilor de resort, precum și a
reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, și
experților Promo-LEX.
În imagine: Prezentarea evaluării implementării Instrucțiunii metodice privind
intervenția poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc
sporit de infectare, ONG Promo LEX
O inițiativă a UORN în contextul celor de mai sus este dezvoltarea conceptului de implementare a alternativelor
în cazul pedepselor asociate drogurilor, proiect care este finanțat de Fundație și urmează a fi implementat și pe
parcursul anului 2018. În cadrul acestui proiect, UORN își propune să realizeze o analiză a experiențelor și a
bunelor practici privind implementarea programelor de asistență/intervenție alternativă pentru persoanele
consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de droguri, precum și elaborarea și
promovarea unui plan de acțiuni și a unui concept local privind implementarea unui program de ordine și
sănătate publică adresat persoanelor consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de
droguri.
Activitatea pe aceste două domenii va fi continuată în 2018.
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PREVENIREA INFECȚIEI HIV ÎN RÂNDUL POPULAȚIILOR AFECTATE, ÎNGRIJIRE ȘI SUPORT PENTRU
PERSOANELE CU HIV
Proiectul este implementat de Departamentul Sănătate Publică din 2015, cu susținerea financiară din partea
Centrului PAS, din resursele Fondului Global pentru Combaterea SIDA/Tuberculozei/Malariei (GFATM).
Proiectul vizează sporirea accesului la activități de prevenire HIV și asigurarea accesului universal
comprehensiv la tratamentul HIV, inclusiv îngrijire şi suport pentru persoanele infectate. Activităţile
implementate în cadrul proiectului contribuie la realizarea Programului Național de Prevenire şi Control
HIV/SIDA şi ITS. Proiectul asigură implementarea programelor de prevenire pentru persoanele consumatoare
de droguri injectabile (CDI) şi partenerii acestora, programe de prevenire pentru lucrătorii sexului comercial
(LSC) şi clienții acestora, programe de prevenire pentru bărbații care practică sex cu bărbați (BSB) şi populația
transgender. De asemenea, proiectul presupune activități de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA
în vederea asigurării aderenței pacienților la tratamentul antiretorviral, precum și consiliere şi suport psiho-social
pentru această categorie de persoane.
Sporirea accesului la activităţi de prevenire HIV bazate pe dovezi
În cadrul activităţilor de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS, realizate atât în sectorul civil cât şi penitenciar pe
ambele maluri ale râului Nistru, au fost oferite servicii de schimb de seringi, distribuire de prezervative,
dezinfectanți, consiliere psihologică şi suport pentru CDI, consiliere și testare la HIV prin teste rapide, consiliere
şi consultaţii oferite telefonic, activităţi de reabilitare pentru CDI prin referire la centrele comunitare de asistență
a persoanelor dependente de substanțe psiho-active, activități de informare/comunicare/educare cu privire la
prevenirea supradozărilor şi utilizarea Naloxonei.
Pentru a lărgi accesul la servicii de reducere a riscurilor și prevenire HIV în rândul CDI/LSC, organizațiile „Tinerii
pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi și Inițiativa Pozitivă, Chișinău au distribuit echipament steril şi mijloace
individuale de protecţie prin intermediul a patru farmacii din mun. Bălţi și respectiv cinci farmacii din mun.
Chișinău. Seringile, șervețelele cu alcool, prezervativele și materialele informaționale au fost
schimbate/distribuite gratuit la prezentarea cartelei beneficiarului programului de reducere a riscurilor.
Pe parcursul anului 2017 au fost inițiate Serviciile de Prevenire Mobile în regiunile Nord, Centru și regiunea
Transnistreană. Pe parcursul anului de servicii mobile de prevenire HIV au beneficiat circa 2 900 de persoane
din grupurile cu risc sporit de infectare din localitățile Chișinău, Bălți, Fălești, Ungheni, Edineț, Dondușeni,
Căușeni, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Cahul, Comrat, Orhei, Rezina, Șoldănești, Tiraspol, Rîbnița,
Bender, Dubăsari, Camenca, Grigoriopol și Slobozia.

Aprox. 15 500 CDI au
beneficiat de servicii pe
parcursul anului 2017,
oferite de către organizațiile
impementatoare de servicii,
inclusiv în penitenciare.
Această cifră reprezintă 61%
din populația estimată de
CDI din RM.

Pentru realizarea activităţilor de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS printre
LSC au fost finanțate câteva proiecte în Chișinău, Bălţi, Orhei, Ungheni,
Cahul, Tiraspol, Slobozia, Bender Rîbnița, Dubăsari, Camenca și
Grigoriopol. În cadrul acestora au fost oferite consultații medicale și
consiliere, prestate de consultanții din cadrul organizațiilor. De asemenea,
a fost facilitat schimbul de seringi, distribuirea de prezervative,
dezinfectanți, pachete igienice, materiale informaționale, activități de
educare şi comunicare cu grupul țintă, consiliere și testare la HIV cu teste
rapide.
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5 620 de LSC au beneficiat de servicii în anul
2017, ceea ce constituie 88% din populația
estimată.

Pe parcursul anului 2017, circa 3 636 de
persoane din comunitatea BSB au beneficiat de
servicii de profilaxie HIV, ceea ce reprezintă 51%
din populația estimată de BSB din RM.

Măsurile de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru BSB și comunitatea LGBT au fost asigurate prin
intermediul unui proiect desfăşurat în Chișinău, Bălți și Tiraspol. În cadrul acestuia, au fost oferite servicii de
consiliere şi consultații on-line, consultații psihologice, consiliere și testare la HIV cu teste rapide, distribuite
prezervative şi lubrifianţi, organizate evenimente cu scop de informare a grupului țintă, distribuite materiale
informaționale şi „safer pack”-uri. Pentru beneficiarii din Chișinău și Bălți au fost organizate seminare privind
profilaxia HIV/SIDA/ITS.
Creșterea numărului de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare care au beneficiat de servicii de
profilaxie HIV se datorează, în mare parte, extinderii teritoriale, pachetului de servicii acordat, intensificării
lucrului în teren, activităților de informare/comunicare/educare pe tema prevenirii supradozărilor în rândul CDI şi
distribuirea Naloxonei, lărgirea serviciilor de reducere a riscurilor și de prevenire HIV în rândul CDI/LSC oferite
prin intermediul farmaciilor în mun. Bălți și mun. Chișinău și lărgirea serviciilor de prevenire HIV prin serviciile de
prevenire mobile.
În urma activităților implementate de către
ONG-urile finanțate de Fundație au beneficiat
de servicii:
 15 431 CDI
 5 620 LSC
 3 636 BSB

Au fost distribuite:





Seringi - 2 931 429 unități
Prezervative – 1 344 381 unități
Șervețele cu alcool - 2 621 467 unități
Materiale informaționale - 130 204 unități.

În imagine: Realizarea schimbului de seringi prin prin intermediul Unității Mobile
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Asigurarea accesului universal comprehensiv la tratament HIV, îngrijire şi suport
În cadrul acestei componente, au fost susținute activități de îngrijire și supraveghere pentru pacienții cu
HIV/SIDA – element fundamental pentru asigurarea aderenței la tratamentul HIV. În acest sens, am oferit
câteva granturi pentru a complementa cu servicii Centrele Sociale Regionale de asistență a persoanelor cu
HIV/SIDA ‐ o inițiativă comună a autorităților publice centrale și locale și organizațiilor non ‐ guvernamentale.
Centrele acoperă cele patru regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud și regiunea de Est), oferind un
pachet comprehensiv de servicii de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, în scopul îmbunătățirii
calității vieții persoanelor cu HIV şi creșterii aderenței la tratament. Este important de menționat că, în 2017,
finanțarea Centrelor a fost integral susținută de către stat.
În paralel, prin intermediul ONG-urilor active în domeniu HIV/SIDA, au fost asigurate servicii de îngrijire și suport
pentru persoanele cu HIV/SIDA şi familiilor acestora, inclusiv copiilor infectați și afectați de HIV.
Serviciile de îngrijire și suport includ consiliere medicală, asistență psihologică, consiliere socială, asistență de
la egal la egal, servicii de referire, grupuri de ajutor reciproc, informare şi educare, îngrijire la domiciliu.
Peste 4 725 de persoane cu HIV au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport pe parcursul anului 2017. Această
cifră reprezintă 65% dintre persoanele cu HIV/SIDA din RM.
În 2017, au fost oferite 49 655 de consultații individuale pentru persoanele cu HIV/SIDA, organizate 1 457
activități de grup, distribuite 93 725 de prezervative și 7 822 materiale informaționale specializate.
Adițional, am susținut un proiect prin care persoanele cu HIV/SIDA din Chișinău şi Bălţi au putut beneficia de
servicii de îngrijire paliativă. Circa 126 de pacienți cu HIV/SIDA au beneficiat de asistenţă paliativă, oferită de
echipa Fundației „Angelus Moldova”.
PROGRAM DE GRANTURI PENTRU ONG-uri: ACTIVITĂȚI PENTRU POPULAȚIILE CU RISC SPORIT ȘI
GREU ACCESIBILE, AFECTATE DE TB
Pe parcursul ultimilor trei ani, Departamentul Sănătate Publică a implementat proiectul „Program de granturi
pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi 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 sunt realizate în conformitate cu Programul Național de Control al TB (2016-2020).
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În 2017, au fost finanțate 22 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
creşterea aderenței la tratament, informare și consiliere a
membrilor familiei în susținerea persoanei aflate în tratament,
asistență socială pentru persoanele fără adăpost, utilizatorii de
droguri injectabile, persoanelor cu TB cu risc sporit de abandon al
tratamentului și membrii familiilor acestora, persoane din alte
grupuri vulnerabile.
În imagine: Maraton organizat de Ziua Mondială de combatere a TB cu elevii
gimnaziului din s. Bulboaca, Anenii Noi, ONG „AFI Anenii Noi”
În 2017, au fost acoperite cu servicii de informare și consiliere 867 persoane cu TB și 1664 contacți/membri de
familie, re-întoarse în tratament 43 de persoane, investigate la TB 6022 persoane din grupul de risc dintre care
139 persoane diagnosticate cu TB. De asemenea, au beneficiat de servicii de informare 97 deținuți cu TB din
penitenciarele RM și 33 ex-deținuți cu TB asistați pentru creșterea aderenței la tratament.
Persoanele cu tuberculoză au fost monitorizate şi asistate de echipele multidisciplinare locale și reprezentanții
autorităților locale.
1452 de persoane fără adăpost din mun. Chișinău, Bălți, Bender au beneficiat de screening la TB, 608 de
persoane fără adăpost au fost investigate la TB, dintre care 75 diagnosticate cu TB, 18 de persoane au fost
direct supravegheate în condiții de ambulator şi 8 persoane au finalizat tratamentul.
Și consumatorii de droguri injectabile din mun. Bălți au beneficiat de servicii de screening simptomatic (801 de
persoane), referire și acompaniere la instituția medicală pentru examinare la TB – 242 de persoane,
diagnosticate cu TB -2 persoane, consiliere pentru creşterea aderenței la tratament – 70 persoane cu TB.
Suportul oferit de către organizațiile non-guvernamentale sistemului de sănătate în informarea şi educarea
societății, co-participarea la tratamentul DOT, identificarea persoanelor cu risc de abandon și acompanierea lor
la instituțiile medicale, precum și rezultatele obținute sunt recunoscute la nivel național, iar finanțarea acestor
activități urmează a fi continuată şi în anii 2018-2020.
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Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2017

TOTAL 2017
cheltuieli
(în Dolari SUA)

Cheltuieli administrative și alte cheltuieli

$
922,646
$
540,368
$
577,899
$
2,786,464
$
423,927

TOTAL

$
5,251,304

Buna Guvernare
Justiție și Drepturile Omului
Media
Sănătate Publică

%

18%
10%
11%
53%
8%

100%
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA ÎN ANUL 2017
Senat

Lucia APRODU, director de prognoze și transformări digitale în cadrul Institutului pentru Inițiative Strategice
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 programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova
Rodica GRAMMA, master în legislație și management în sănătate, master în bioetică, 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, economist, specialist politici la PNUD Moldova

Juriul pentru Departamentul Justiție și Drepturile Omului
Denis ARCUȘA, consilier juridic național, Misiunea OSCE în Moldova
Traian ȚURCANU, şeful reprezentanţei UNHCR în Moldova
Viorica GRECU, co-formator în cadrul Programului National Institute for Trial Advocacy (NITA) din SUA
Aliona BLEAH, reprezentantă a Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internațională

Juriul pentru Programul 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
Stelian RUSU, specialist granturi, Ambasada SUA în Moldova
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”
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Juriul pentru Programul Sănătate Publică
Ștefan GHEORGHIŢĂ, 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
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ECHIPA FSM
Victor URSU, Director executiv

vursu@soros.md

Varvara COLIBABA, Director-adjunct

vcolibaba@soros.md

Anastasia RADU, Manager de comunicare

aradu@soros.md

Elena VACARCIUC, Director financiar

evacarciuc@soros.md

Dumitru CHITOROAGĂ, Director, Departamentul Granturi și IT

dchitoroaga@soros.md

Elena VITIUC, Contabilă-şefă

evitiuc@soros.md

Irina BEJENARU, Contabilă

ibejenaru@soros.md

Liuba COTOROBAI, Asistentă financiară

lcotorobai@soros.md

Vasile GÎRLEA, Administrator

vgirlea@soros.md

Victor ANDRONIC, Administrator de reţea

vandronic@soros.md

Petru CULEAC, Director, Departamentul Buna Guvernare

pculeac@soros.md

Alexandru MUSTEAȚĂ, Director de proiect, Buna Guvernare

amusteata@soros.md

Ana COREŢCHI, Director de proiect, Buna Guvernare

acoretchi@soros.md

Ana URSU, Asistentă de program, Buna Guvernare

aursu@soros.md

Victor ROTARI, Coordonator de program, Buna Guvernare

vrotari@soros.md

Cristina VÎRLAN, Asistentă de proiect, Buna Guvernare

cvirlan@soros.md

Victor MUNTEANU, Director, Departamentul Justiție și Drepturile Omului

vmunteanu@soros.md

Marcel VARMARI, Manager financiar şi de program, Justiție și Drepturile Omului

mvarmari@soros.md

Natalia CAMBURIAN, Coordonatoare de program, Justiție și Drepturile Omului

ncamburian@soros.md

Marina COGÎLNICEANU, Coordonatoare de program, Justiție și Drepturile Omului

mcogilniceanu@soros.md

Ana BARGAN, Asistentă de program, Justiție și Drepturile Omului

abargan@soros.md

Alina BERDOS, Asistentă de program, Justiție și Drepturile Omului

aberdos@soros.md

Victoria MIRON, Director, Departamentul Mass-media

vmiron@soros.md

Ion CEREVATÎI, Director de proiect, Mass-media

icerevatii@soros.md

Adrian BIVOL, Asistent de program, Mass-media

abivol@soros.md

Liliana GHERMAN, Director, Departamentul Sănătate Publică

lgherman@soros.md

Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator de Program, Sănătate Publică

vslobozian@soros.md

Ala COJOCARI, Asistentă de program, Sănătate Publică

acojocari@soros.md

Svetlana HANGAN, Director de proiect, Programul Sănătate Publică

shangan@soros.md

Alexandru FLOREA, Director de proiect, Sănătate Publică

aflorea@soros.md

Ștefan IVANOV, Asistent de proiect Sănătate Publică

sivanov@soros.md

Ana CHITOROAGĂ, Recepţioneră

achitoroaga@soros.md
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ANEXĂ
Proiecte susţinute pe parcursul anului 2017
Departamentul Justiție și Drepturile Omului

Nr.

Titlul proiectului

Mecanismul de implementare

Suma dolari
SUA

Inițiativa 1: Asigurarea garanțiilor procesuale la etapa pre-judiciară a procesului penal

1

Analiza legislației naționale privind
garanțiile procesuale la etapa prejudiciară
a procesului penal

Proiect operațional

38 948

2

Participarea la vizita de studiu în Marea
Britanie privind elaborarea Procedurilor
Standard de Operare ale poliției, 11-17
iunie 2018, Northamptonshire, Marea
Britanie

Gheorghe CAVCALIUC

12 487

Stanislav CHIORESCU
Natalia GAIDIBADI
Veronica MIHAILOV-MORARU
Ruslan OJOG
Constantin SÎLI

3

Organizarea seminarelor de instruire
pentru avocații din sistemul asistenței
juridice garantate de stat în domeniul
standardelor de apărare la etapa reținerii
și inițierea litigiilor cu caracter strategic

Proiect operațional

19 044

4

Organizarea programului de instruire în
domeniul monitorizării respectării
drepturilor omului la etapa
reținerii/detenției de către poliţie

Proiect operațional

11 429

5

Lansarea Raportului cu privire la analiza
de necesități pentru reglementarea
arestului și reținerii de către poliție

Proiect operațional

1 691
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Total cheltuieli 1

83 599

Inițiativa 2: Reducerea limitărilor arbitrare și abuzive ale drepturilor omului

1

Consolidarea eforturilor societății civile de
monitorizare constantă și de advocacy,
pentru ca Guvernul să-și onoreze
angajamentele internaționale privind
drepturile omului

Proiect operațional

4 524

2

Lansarea studiului „Biserică și Stat în
Republica Moldova”

Proiect operațional

4 906

3

Conferința Regională: Religia, Statul și
societate civilă în Eurasia

Proiect operațional

15 662

4

Consolidarea unei platforme de
dezvoltare a activismului și educației de
drepturile omului în Republica Moldova

Asociația Obștească Promo-LEX

95 000

5

Participarea la Conferința Regională
„Combaterea impunității și promovarea
intoleranței față de tortură în regiunea
Eurasiatică”, 7-9 noiembrie 2017, Erevan,
Armenia

Alexandru POSTICA

429

Ion GUZUN

Total cheltuieli 2

12 0521

Proiectul: Shared Framework on Legal Empowerment - Program regional cadru pentru abilitarea juridică

1

Susținerea procesului de instituționalizare
și consolidare a rețelei de para-juriști, și
extinderea accesului la justiție grupurilor
vulnerabile

Proiect operațional

Buget total 237
185 dolari SUA
inclusiv 20 000
Sănătate
Publică

2

Suport pentru reconceptualizarea
resurselor informaționale utilizate de
para-juriști

Asociația Obștească Institutul de
Reforme Penale

1 050

56

3

Participarea la Programul de Liderism în
domeniul Abilitării Juridice, 4-9 decembrie
2017, Budapesta, Ungaria

Sabina CERBU

1 496

4

Comunități abilitate juridic și dezvoltarea
rețelei de para-juriști ai Asociației
Naționale a Para-juriștilor din Republica
Moldova

Asociația Obștească

48 000

5

Consolidarea rețelei de para-juriști
comunitari

Biroul Asociat de Avocați EFRIM,
ROȘCA și Asociații

4 800

6

Abilitarea juridică a comunităților
vulnerabile

Asociația Obștească Uniunea
pentru Prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor

49 000

7

Soluții online pentru abilitarea juridică

Biroul Asociat de Avocați
ȚURCAN CAZAC

6 000

8

JustHack

Asociația Obștească Asociația
pentru Guvernare Eficientă și
Responsabilă AGER

2 200

9

Participarea la vizita de studiu la Fundația
pentru o Societate Deschisă din
Macedonia privind pilotarea serviciilor
para-juriștilor specializați, 10-15
septembrie 2017, Skopje, Macedonia

Lilian DELIU

1 379

10

Participarea la vizita de studiu la Fundația
pentru o Societate Deschisă din
Macedonia privind pilotarea serviciilor
para-juriștilor specializați, 10-15
septembrie 2017, Skopje, Macedonia

Sabina CERBU

2 135

Participarea la Simpozionul în domeniul
abilitării juridice organizate la
Johannesburg, Africa de Sud, 28
octombrie-5 noiembrie 2017

Alexandru ȚURCAN

11

Asociația Națională a Parajuriștilor din Republica Moldova

Violeta ODAGIU

3 246

Ala IAȚCO

Total cheltuieli 3

119306
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Departamentul Buna Guvernare
Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Suma dolari
SUA

Inițiativa 1: Promovarea responsabilizării, transparenței și a integrității pentru a contesta corupția și
managementul ineficient la nivel local și central
1.

Procesul bugetar în Republica
Moldova: monitorizarea
transparenței și promovarea
controlului public

Centrul Analitic Independent „Expert Grup”

71 865

2.

Promovarea integrității
persoanelor cu funcții publice prin
platforma on-line
www.moldovacurata.md”

Asociația Presei Independente

44 997

3.

Jurnaliștii pentru integritate în
serviciul public

Centrul de Investigații Jurnalistice

35 250

4.

Sporirea controlului public asupra
integrității persoanelor care dețin
o funcție de demnitate publică

Asociația pentru Democrație Participativă
ADEPT

28 250

Total cheltuieli 1

180 362

Inițiativa 2: Îmbunătățirea guvernanței prin participarea cetățenilor în inițiative comunitare și a experților în
procesele de reforme sectoriale.
1.

„Chișinăul - accesibil pentru toți”

Centrul de Asistență Juridică pentru
Persoanele cu Dizabilități

36 000

2.

Juriul Cetățenesc Local - pentru o
guvernare mai responsabilă

Centrul CONTACT-Cahul

36 000

3.

Monitorizarea repartizării și
utilizării banilor din cadrul
Fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală din Moldova

Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate

36 000

4.

Parteneriate pentru bună
guvernare

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

36 000

5.

Comunități active pentru
democrație participativă în oraș

Asociația „Oberliht„

36 000

6.

Monitorizarea Consiliului
Municipal Chișinău

Asociația „Primăria Mea”

29 955

Total cheltuieli 2

209 955

Proiecte operaționale ale Fundației Soros-Moldova
1

Proiectul de monitorizare a
procesului de implementare a

Proiect operațional

20 67

58

Acordului de Asociere semnat cu
UE
2

”Public Poilicy Fellowship
Initiative”

Proiect operațional

3

Proiectul „Sustinerea societatii
civile din UTA Gagauzia”, cofinanțare din partea Fundației
Soros-Moldova

Proiect operațional

50 000

4

Participarea a patru experți în
domeniul urbanismului la
„Forumul Orașelor”, Bishkek,
Kyrgyzstan, 12-13 mai 2017

Grant de călătorie:

4 997

20 734

Andrei VATAMANIUC, arhitect, activist,
asociația ”Oberliht”;
Alexandru MUNTEANU, expert în
urbanistică, Centrul de Urbanism Moldova;
Cristina SĂRĂTEANU, activist, asociația
”Primăria mea”
Mihai STAMATI, designer, lector superior
la Universitatea Tehnică din Moldova
Total cheltuieli proiecte operaționale

96 598

Proiecte susținute în domeniul educației
Nr.

Titlul proiectului

Implementator/ONG

Suma dolari
SUA

Inițiativa 1: Implicarea comunității în sprijinul educației de calitate

1.

Consolidarea colectivităților școlare:
creșterea rolului părinților şi
comunităților în guvernarea educației

Institutul de Politici Publice

38 000

2.

E Durabil! Angajarea comunității în
susținerea educației

Asociația pentru Dezvoltare şi Promovare
Socio-Economică CATALACTICA
Moldova

20 000

Total cheltuieli 1

58 000

Inițiativa 2: Creșterea capacitaților de expertiză locală în domeniul politicilor educaționale
1.

Elaborarea de studii de politici
educaționale în baza datelor PISA
2015: acordarea a 5 burse pe o
perioadă de 3 luni; asigurarea
mentoratului; organizarea Meselor

Proiect operațional

19 380

Bursieri:
Eugeniu CABAC
Inga CHISTRUGA-SÎNCHEVICI
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rotunde la Bălți, Comrat și Chișinău
de prezentare a studiilor

Aliona CRISTEI
Tatiana VELICOVA
Tatiana VERDEȘ

2.

Elaborarea proiectelor de cercetare în
domeniul politicilor educaționale:
acordarea a 4 burse pe o perioadă de
10 luni; asigurarea mentoratului;
organizarea Mesei rotunde
„Rezultatele evaluării internaționale
PISA 2015: Opțiuni pentru schimbări
de esență în sistemul educațional din
Republica Moldova”

Proiect operațional

19 500

Bursieri:
Ana VIVDICI
Daniela TERZI-BARBĂROȘIE
Natalia VLADICESCU
Rima BEZEDE

3.

Participarea la instruirea organizată
de CEU, Budapesta "Cercetare,
scriere efectivă, vizualizare și
advocacy", iunie 2017

Participant: Rima BEZEDE

620

4.

Participarea la Întrunirea Strategică a
Programelor Educaționale de la
Viena, Austria din februarie 2017 și la
Conferința OECD de la Paris, Franța
din noiembrie 2017, organizate de
PSE/FSD

Ana COREȚCHI, Director al Proiectului
Educațional

2 600

Total cheltuieli 2

42 100

Departamentul Mass-Media
Nr

Titlu proiect

Implementator/ONG

Suma dolari SUA

Inițiativa 1: Evaluarea conținuturilor jurnalistice on-line și identificarea platformelor care practică un
jurnalism independent, novator, de calitate
1

2

3

Lansarea Laboratorului Media pentru tineri, cofinanţat de OSF Youth Exchange Program

Cheltuieli gestionate
operaţional de FSM

25 979

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

5 652

Sprijinirea jurnalismului de calitate în mediul online şi a iniţiativelor de fact-checking pentru
fortificarea și diversificarea mesajelor mediatice
independente oferite publicului

Cheltuieli gestionate
operaţional de FSM

67 282

60

4

Burse de merit pentru cele mai bune proiecte
realizate în cadrul programului Youth MediaLab
(Laborator media pentru tineri) finanţat şi
implementat de FSM în parteneriat cu OSF Youth
Exchange Program

Gradul I: Digital Skills Academia Rockit;
KinoPOP; reEDUcă

27 600

Gradul II: „OffSide”;
Moldova:seen; Dr.Tzoi;
Perfect practice/Cahul;
Locals of [kiʃiˈnəw];
GEO’s Review.
Total cheltuieli 1

126 513

Inițiativa 2: Promovarea educației mediatice în rândurile consumatorilor ca măsură de prevenire a manipulării
prin intermediul mass-media
1
Grant de călătorie:
4 889
Participarea a trei experți din Moldova la Școala
de vară din Budapesta “Media Capture:The
Relationship Between Power, Media Freedom and Olga GUȚUȚUI
Advocacy”, organizată de Central European
Olivia PÎRȚAC
University, Ungaria
2

Evaluarea portalurilor de informare on-line şi
elaborarea unui Ghid de navigare în sistemul
informațional digital

Viorica ZAHARIA
Centrul pentru Jurnalism
Independent

12 250

Total cheltuieli 2

17 139

Inițiativa 3 Consolidarea unui cadru de funcționare a presei propice pentru un jurnalism independent,
responsabil și etic
1
Media Forum 2017
Asociaţia Presei
29 497
Independente API
2

Gestionarea platformei www.MediaForum.md în
vederea profesionalizării jurnaliştilor prin metode
inovative, organizării de dezbateri pe teme de
actualitate și stimularea jurnalismului de calitate

Asociaţia Presei
Independente API

39 996

Total cheltuieli 3

69 493

Inițiative finanțate din alte surse
1
Consolidarea capacităților mass-media locală din
Cheltuieli gestionate
Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la operaţional de FSM
167 489
informaţie obiectivă despre valorile democraţiei
Total cheltuieli din alte surse în dolari SUA
2

Programului Parteneriatului în Cultură şi
Creativitate UE-Ţările Parteneriatului Estic

Cheltuieli gestionate
operaţional de FSM
Total cheltuieli din alte surse în Euro

167 489

78 783 Euro

78 783 Euro
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Departamentul Sănătate Publică
Nr.

Titlu proiect

Implementator/ONG

Suma dolari SUA

Iniţiativa 1: Promovarea dreptului persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate
1

Servicii calitative pentru incluziunea socială a
tuturor persoanelor

Keystone Human Services
International Moldova
Association

60 015

Total cheltuieli 1

60 015

Iniţiativa 2: Extinderea accesului la îngrijiri paliative
1

Îngrijirile paliative în Republica Moldova, 20072017

Instituția Privată ”Centrul
pentru Politici și Analize în
Sănătate”

40 222

2

Participarea la Conferința ”Practici în cadrul
Îngrijirilor Paliative în regiunea Euroasiatică,
Schimb de experiență”, organizată în perioada
16-19 octombrie 2017, Ivano-Frankivsk, Ucraina

Andrei BRADU
Valerian ISAC
Vasile SURUCEANU
Mihaela CERNACOVSCHI
Anatolie CIOBANU

1 254

3

Participarea la Seminarul ”Îngrijirile Palliative în
Pediatrie”, organizat în perioada 03-09
decembrie 2017, Salzburg, Austria

Andrei BRADU

Dezvoltarea serviciilor paliative integrate în
Republica Moldova

Asociația Națională de
Tratament Paliativ

26 692

Fundația Filantropică
Medico-Socială ”Angelus
Moldova”

19 220

4

5
Mass-media în susținerea îngrijirilor paliative

329
Natalia LISIȚA

Total cheltuieli 2

87 717

Iniţiativa 3: Creșterea participativității grupurilor vulenabile la HIV și promovarea drepturilor acestora
1

2

3

Dezvoltarea conceptului de implementare a
alternativelor în cazul pedepselor asociate
drogurilor

AO „Uniunea pentru
Prevenirea HIV şi
Reducerea Riscurilor”

34 425

Promovarea respectării drepturilor Grupurilor cu
risc sporit de infectare (GRSI) din RM

AO ''Promo-Lex''

35 575

Participarea unui grup de trei persoane la vizita
de studiu la Fundația pentru o Societate
Deschisă din Macedonia ”Pilotarea serviciilor
para-juriștilor specializați”

Vadim VIERU
3 210
Ala IAȚCO
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Oxana BUZOVICI
Total cheltuieli 3

73 210

Iniţiativa 4: Consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populației la medicamente
1

Sporirea accesului populației la medicamente

Instituția Privată ”Centrul
pentru Politici și Analize în
Sănătate”

29 112

Total cheltuieli 4

29 112

Proiectul Monitorul Sănătății
1
Monitorul Sănătăţii pentru o bună guvernare în
RM

Instituția Privată ”Centrul
pentru Politici și Analize în
Sănătate”

48 740

Total cheltuiel proiecti

48 740

Prevenirea infecției HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV
Obiectiv 1: Sporirea accesului la activităţi de prevenire HIV bazate pe dovezi
Nr.

Titlu proiect

Implementator/ONG

Suma Euro

1

Participarea la întrunirea ”Capacity Building
Meeting on procurement of HIV/AIDS
Commodities at UNICEF Supply Division”,
organizat în perioada 28-30 iunie 2017,
Copenhaga, Danemarca
Prevenirea răspândirii HIV/SIDA şi ITS în mediul
LSC în Bălţi şi Ungheni în baza strategiei de
reducere a riscurilor
Prevenirea HIV/ITS în rândul utilizatorilor de
droguri injectabile din Bălţi, Făleşti şi Ungheni în
baza strategiei Reducerea Riscurilor
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14654 ”Prevenirea HIV/ITS în
rândul utilizatorilor de droguri injectabile din
Bălţi, Făleşti şi Ungheni în baza strategiei
Reducerea Riscurilor”
Realizarea activităților de prevenire HIV în
mediul CDI din mun. Bălți prin intermediul
farmaciilor
Organizarea serviciilor de prevenire mobile a
infecției HIV și ITS în mediul GRSI, beneficiari ai
programelor de reducere a riscurilor

Igor CHILCEVSCHII

1 632

AO ''Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” filiala din Bălți

51 180

2

3

4

5

6

AO ''Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” filiala din Bălți

97 735

AO ''Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” filiala din Bălți

2 610

AO ''Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” filiala din Bălți

34 292

AO ''Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă” filiala din Bălți

22 420

63

implementate în regiunea de Nord a Republicii
Moldova
7

8

9

10

Măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi ITS în mediul
lucrătoarelor sexului comercial din municipiul
Chişinău
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de
prevenire mobile a infecţiei HIV și infecţiilor cu
transmitere sexuală în mediul grupurilor cu risc
sporit de infectare cu HIV în mun. Chișinău și
Cahul.
Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile persoanelor
care oferă servicii sexuale contra plată din Orhei
Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile
consumatorilor de droguri injectabile din Orhei şi
Rezina

AO ''Reforme medicale''

51 100

AO ''Reforme medicale''
AO ''Adolescentul''

19 818
19 370

AO ''Adolescentul''

31 200

AO ''Adolescentul''
AO ” Pas cu Pas”

2 550

11

12
13

14

15
16
17

18

Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14549” Profilaxia HIV/SIDA/ITS în
rândurile consumatorilor de droguri injectabile
din Orhei şi Rezina”
Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul LSC din
Cahul în baza strategiei Reducerea Riscurilor
Prevenirea infecției HIV și ITS în rândul
utilizatorilor de droguri injectabile din Cahul,
Vulcănești, Comrat și Ciadâr-Lunga în baza
strategiei Reducerea Riscurilor
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14548” Prevenirea infecției HIV și
ITS în rândul utilizatorilor de droguri injectabile
din Cahul, Vulcănești, Comrat și Ciadâr-Lunga în
baza strategiei Reducerea Riscurilor”
Încredere
Mobilizarea și angajarea BSB și comunității
LGBT în răspunsul național HIV
Organizarea 1 training “Mobilizarea și angajarea
BSB și comunității LGBT în răspunsul național
HIV” în cadrul grantului nr. 14666
„Profilaxia infecției HIV/SIDA şi ITS printre
utilizatorii de droguri injectabile din mun.
Chişinău şi suburbii, Căușeni, Strășeni prin
intermediul extinderii şi consolidării activităţilor
de reducere a riscurilor

24 590

AO ” Pas cu Pas”

32 400

AO ” Pas cu Pas”
AO ”Miloserdie”

1 450
31 243

Centrul de Informaţii
„GenderDoc-M”

126 798

Centrul de Informaţii
„GenderDoc-M”

3 960

AO ''Pentru Prezent şi Viitor''

81 404
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19

20
21

Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14550” Prevenirea infecţiei
HIV/SIDA în rândurile CDI în cadrul Programului
Reducerea Riscurilor”
Prevenirea HIV/SIDA în rândul CDI din regiunea
transnistreană
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14554” Prevenirea HIV/SIDA în
rândul CDI din regiunea transnistreană”

AO ''Pentru Prezent şi Viitor''

3 160

AO „Zdorovoe Budushee”

47 670

AO „Zdorovoe Buduschee”

650

AO „Tinerele femei –
Cernoleuca”

40 140

AO „Tinerele femei –
Cernoleuca”

1 385

AO ”Programe MedicoSociale”

21 210

AO ”Trinity”

21 030

AO ”Trinity”

2 160

AO ”Trinity”

19 425

AO "Inițiativa Pozitivă"

18 167

AO "Inițiativa Pozitivă"

27 865

AO "Inițiativa Pozitivă"

2 180

Departamentul Instituţiilor
Penitenciare al Ministerului
Justiției al Republicii
Moldova

30 894

22

23

24

25
26

27
28

29

30

31

Reducerea riscurilor în rândurile CDI în regiunea
Nord a RM
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14551” Reducerea riscurilor în
rândurile CDI în regiunea Nord a RM pentru anul
2016”
Profilaxia infecției HIV printre CDI din
penitenciarele transnistrene prin schimbul de
seringi și activități de informare și educare
Activități de profilaxie HIV printre CDI din raionul
Rîbniţa
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14662” Activități de profilaxie HIV
printre CDI din raionul Râbniţa”
Activități de profilaxie HIV și ITS printre LSC din
raioanele Rîbniţa, Camenca, Dubăsari
Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de
reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în
rețeaua de farmacii
Prevenirea infecţiei HIV şi ITS în mediul
utilizatorilor de droguri injectabile din mun.
Chișinău și Anenii Noi
Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea
de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul
grantului nr. 14657” Prevenirea infecţiei HIV şi
ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile
din mun. Chișinău și Anenii Noi în baza
strategiei reducerea riscurilor”
Reducerea transmiterii maladiilor comunicabile
(hemo-, sexual transmisibile) şi diminuarea
comportamentului riscant asociat consumului de
droguri prin implementarea programului schimb
de seringi în penitenciare
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32

33

Organizarea serviciilor de prevenire mobile a
infecției HIV și ITS în mediul GRSI, beneficiari ai
programelor de reducere a riscurilor
implementate în regiunea Transnistreană
Creșterea capacităților Centrului de Resurse în
domeniul Reducerea Riscurilor

Centru pentru Profilaxia și
Combaterea HIV/SIDA și
Bolilor Infecțioase
AO „Uniunea pentru
Prevenirea HIV şi
Reducerea Riscurilor”

6 215
13 067

Total cheltuieli
889 525
Prevenirea infecției HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV
Obiectiv 2: Asigurarea accesului universal comprehensiv la tratament HIV, îngrijire şi suport
1

Asigurarea accesului universal al PHS la servicii
de suport psihosocial

AO "Inițiativa Pozitivă"

63 498

2

Dezvoltarea suportului social şi acompaniere
socială pentru persoane cu HIV/SIDA cu
participarea echipei multifuncţionale la Nordul
Moldovei
Creşterea accesului la servicii de îngrijire şi
suport pentru PHS

AO “Respiraţia a Doua
pentru Oamenii în Etate și
Inactivi”

36 373

AO ”Credinţa”

29 850

4

Suport şi susţinere pentru persoanele cu
HIV/SIDA din regiunea Centru

AO “Centrul Regional pentru
Politici Comunitare”

23 328

5

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor HIV
pozitive din raioanele Floreşti şi Râşcani

OA ”Credinţa-Nord”

16 710

6

Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA

AO “Pas cu PAS regiunea
Sud”

19 511

7

Dezvoltarea suportului psihosocial pentru PHS
din raioanele Râbnița şi Camenca

AO “Triniti”

24 460

8

Alegerea

AO “Miloserdie”

30 775

9

Acordarea suportului persoanelor cu HIV în
Dnestrovsk şi raioanele Slobozia şi Grigoriopol

AO “Zdorovoe Buduschee”

31 851

10

Suport pentru Centrul Social Regional „
Renașterea” din mun. Chișinău

AO "Credința"

38 480

11

Suport pentru Centrul Social Regional „
Renașterea” din mun. Chișinău

AO "Inițiativa Pozitivă"

39 377

12

Dezvoltarea serviciilor specializate sociale
pentru PHS la Centrul Social Regional în mun.
Balti și la nordul Moldovei

AO "Respiraţia a Doua
pentru Oamenii în Etate și
Inactivi”

46 950

3

66

Asigurarea accesului PHS în raionele: Comrat,
Cimişlia, Ceadîr - Lunga, Taraclia,
Basarabeasca, la servicii de îngrijire şi suport
calitativ
Suport pentru Centrul Social Regional pentru
PHS din Tiraspol

IP „Împreună pentru Viaţă”

38 659

AO "Zdorovoe Buduschee"

47 240

15

Acordarea serviciilor de Îngrijire Paliativă pentru
pacienți cu maladii incurabile inclusiv cu
HIV/SIDA în mun. Chișinău și mun. Bălți

Fundaţia Filantropică
Medico-Socială „Angelus
Moldova”

54 623

16

Creșterea capacităților Centrului de Resurse în
domeniul Reducerea Riscurilor

AO „Uniunea pentru
Prevenirea HIV şi
Reducerea Riscurilor”

13 067

13

14

Total cheltuieli

541 685

Program de granturi pentru ONG: activităţi pentru populaţiile cu risc sporit şi greu accesibile, afectate de TB
1

Suportul depistării și tratamentului TB în rândul
persoanelor fără adăpost din or. Bender și
Slobozia

AO ”Programe Medico Sociale”, Bender

8 052

2

Suportul depistării și tratamentului TB în rândul
populației social vulnerabile din or. Bender și
Slobozia

AO ”Programe Medico Sociale”, Bender

23 966

3

Să luptăm împreună împotriva TB

AO „Speranţa Terrei”, Bălți

29 132

4

Identificarea și diagnosticarea persoanelor cu TB
în rândurile persoanelor fără adăpost

AO „Speranţa Terrei”, Bălți

4 130

5

Crearea accesului persoanelor fără loc de trai de
pe teritoriul Municipiului Chișinău la servicii de
diagnostic și tratament TB

AO ”AFI”, Chișinău

31 492

6

Grupuri de suport și depistare precoce a TB în
raioanele Florești, Sîngerei și Drochia

25 447

7

Implicarea comunității în sporirea ratei
succesului în tratamentul bolnavilor de TB prin
sistență și consiliere
Prin consolidarea eforturilor comunităţii
diminuăm incidenţa tuberculozei în raionul
Soroca

AO Asociaţia Naţională a
Bolnavilor de Tuberculoză
(ANBT) din Republica
Moldova “SMIT”, Bălţi
AO „Asociaţia Psihologilor
Tighina”, Căușeni
AO ” Centrul de Asistenţă
Socială Casa Speranţelor”,
Soroca

12 136

8

10 221

9

Suport psiho-social pentru pacienții cu TB/MDRTB

AO „ACTIV”, Bender

26 805

10

Comunitate implicată în prevenirea, diagnosticul
și tratamentul TB

AO „AFI Anenii Noi”, Anenii
Noi

13 880

11

Implicarea comunitară în raionul Cantemir și
raionul Vulcănești pentru accesul grupurilor
vulnerabile la servicii de prevenire şi tratament
TB

AO „Pas cu Pas”, Cahul

6 440
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Implicarea comunității în facilitarea accesului
grupurilor de risc la servicii de prevenire şi
tratament TB în raionul Ciadâr-Lunga și satele
învecinate
Asigurarea aderenței tratamentului
antituberculos a deținuților în detenție și după
liberare

IP Centrul regional social
pentru persoanele cu HIV
„Împreună pentru Viață”,
Comrat
AO ”AFI”, Chișinău

6 249

14

Activități de prevenire, identificare timpurie si
referire pentru tratament TB a consumatorilor de
droguri din municipiul Bălți

AO “Tinerii pentru Dreptul la
Viaţă”, filiala Bălţi

12 000

15

Suportul aderenței la tratament TB și reintegrării
sociale a pacienților liberați din penitenciarele
transnistrene

AO ”Programe Medico Sociale”, Bender

8 530

16

Depistarea TB din rîndul persoanelor din
grupurile social-vulnerabile din raionul Anenii Noi

AO „AFI Anenii Noi”, Anenii
Noi

4 229

17

Comunitate motivată pentru depistarea precoce
a tuberculozei

AO „Asociaţia Psihologilor
Tighina”, Căușeni

5 200

18

Facilitarea accesului grupurilor de risc și
persoanelor care necesită vigilență sporită la
servicii de depistare precoce

5 200

19

Depistarea tuberculozei în rîndul populației din
grupurile de risc/vigilență sporită din raionul
Soroca
Îmbunătățirea depistării TB în rândul populației
din grupurile de risc/vigilență sporită din raionul
Cantemir
Examinarea grupului de risc în raionul Florești

IP Centrul regional social
pentru persoanele cu HIV
„Împreună pentru Viață”,
Comrat
AO ” Centrul de Asistenţă
Socială Casa Speranţelor”,
Soroca
AO „Pas cu Pas”, Cahul

5 200

AO Asociaţia Naţională a
Bolnavilor de Tuberculoză
(ANBT) din Republica
Moldova “SMIT”, Bălţi
AO „Speranţa Terrei”, Bălți

4 165

12

13

20

21

22

Îmbunătățirea depistării TB în rîndul populației
din grupurile de risc în raioanele Rîșcani și
Falești

Total cheltuieli

19 730

5 825

11 212

279 241

68

