
Chișinău, 2022

RAPORT
ANUAL
2021



Conținut
Mesaj de la Director Executiv
Justiție și Drepturile Omului
Reformarea Justiției
Abilitarea juridică a populației
Activism, educație și monitorizarea respectării Drepturilor omului
Poliția Comunitară
Poliția și Drepturilor omului
Răspuns la încălcarea drepturilor omului în contextul COVID-19
Buna Guvernare
Anticorupție și echitate economică 
Educație
Participarea civică și advocacy
Media
Consolidarea jurnalismului de investigație
New Media
Reforme în domeniul media
Suport pentru mass-media independentă
Sănătate Publică
Îngrijiri paliative
Răspuns la pandemia COVID-19
Sănătatea - în vizoriul nostru
Servicii Sociale mai bune
Anexe

3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
18
20
21
22
23
24
27
28
30
31
33
35



Pe parcursul anului 2021 Fundația a oferit granturi în sumă de 
peste 3,6 milioane de dolari. Aceste granturi au fost îndreptate 
spre un șir de teme: de la dezvoltarea spiritului de participare civică 
a cetățenilor, elaborarea de politici publice, până la activități de 
susținere a reformelor în domenii precum justiția și lupta cu 
corupția. Eforturile fundației reprezintă investiții pe termen lung 
îndreptate spre a susține dezvoltarea statului Republica Moldova. 
Impactul acestora deseori este generat după mult timp, grație per-
sistenței și dedicației multiplelor organizații partenere cu care avem 
onoarea să lucrăm. În 2021 Fundația și-a continuat activitățile în 
cele patru domenii strategice: justiție și drepturile omului, bună 
guvernare, mass-media, sănătate publică. Pe lângă acestea, am 
desfășurat activități îndreptate spre reducerea efectelor negative 
ale pandemiei COVID-19. Acest raport anual constituie o trecere în 
revistă a principalelor activități desfășurate dar și a rezultatelor 
obținute într-un an de provocări și oportunități. 

În domeniul justiției și drepturilor omului, Fundația Soros Moldova 
a sprijinit eforturile societății civile de a sensibiliza publicul cu 
privire la corupția în sectorul justiției, dar și de a promova o 
reformă transparentă, sistemică și bine fundamentată a justiției. 
De peste cinci ani, Fundația Soros Moldova, lucrând în parteneriat 
cu Asociația Națională a Parajuriștilor din Republica Moldova 
(ANPM) și Uniunea pentru Echitate și Sănătate, a sprijinit înființarea 
și dezvoltarea serviciilor de asistență juridică primară. Drept 
urmare, acest sprijin a contribuit la o mai mare durabilitate a 
rețelei de parajuriști din Moldova, furnizorii de asistență juridică 
primară beneficiind de acces la resurse nelimitate de formare, 
atenție sporită din partea CNAJGS și vizibilitate în rândul 
comunităților vulnerabile. Am sprijinit dezvoltarea serviciilor de 
poliție comunitară în mai multe comunități din Moldova. Poliția 
comunitară este o modalitate specifică de comunicare și 
parteneriat între poliție și comunități aplicată pentru rezolvarea 
problemelor legate de ordinea și securitatea publică. Am contribuit 
la promovarea unui discurs public curat, inclusiv prin susținerea 
unor amendamente la actele legale relevante și prin educarea 
tinerei generații de activiști pentru drepturile omului. Drept urmare, 

anul 2021 a arătat o scădere a incidenței discursului instigator la 
ură și a discursurilor discriminatorii în mass-media. Pentru a aborda 
riscul încălcării drepturilor omului în contextul pandemiei, Fundația 
Soros Moldova a sprijinit activitatea mai multor ONG-uri menite să 
acumuleze date privind încălcările drepturilor omului ale 
deținuților, angajaților, cazurilor de violență domestică, pe fondul 
pandemiei de COVID.

În domeniul bunei guvernări Fundația Soros Moldova a susținut 
eforturile societății civile de a monitoriza gestionarea fondurilor 
obținute de stat de la instituțiile financiare internaționale. Am 
oferit sprijin întreprinderilor mici și mijlocii pentru combaterea 
impactului negativ al pandemiei de COVID-19. Am început un nou 
parteneriat cu Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale 
(ARBI), o subdiviziune autonomă de specialitate aflată în 
subordinea Centrului Național Anticorupție (CNA). Ca parte a 
acestui parteneriat, Fundația Soros Moldova oferă sprijin pentru 
întărirea capacităților autorităților responsabile cu sistemul de 
recuperare a bunurilor infracționale prin adaptarea cadrului legal 
existent la standardele internaționale și creșterea eficienței 
sistemului. Am continuat să sprijinim aducerea de inovații în 
procesul de predare și învățare la clasă, dezvoltarea abilităților de 
implicare a elevilor în luarea deciziilor la nivel de școală și 
îmbunătățirea expertizei în elaborarea politicilor educaționale. În 
cooperare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, 
Fundația a ajutat la formarea unui grup de tineri interesați de 
cercetare și politici publice pentru a îi ajuta să își consolideze 
capacitățile în acest domeniu. În 2021, Fundația a acordat cinci 
burse pentru ca participanții la program să poată elabora propuneri 
de politici publice. Din 2017, Fundația Soros Moldova a acordat un 
total de 26 de burse tinerilor interesați de cercetare și elaborarea 
politicilor publice.

În domeniul mass-media, fundația a susținut eforturile continue 
ale societății civile de a promova dialogul și colaborarea cu 
instituțiile publice precum și elaborarea documentelor de politici 
publice în domenii cheie: publicitate, concurență, acces la 

informație. Fundația a sprijinit jurnalismul de investigație care 
abordează teme legate de delapidarea banilor publici, scheme de 
corupție, probleme de integritate în serviciul public, probleme de 
mediu și încălcarea drepturilor omului. Am investit în dezvoltarea 
de conținut media online, ajutând astfel la reconfigurarea spațiului 
informațional și la dezvoltarea unei alternative sănătoase prin 
instruire și sprijinire a vocilor care urmăresc să aducă opinii și opinii 
independente în spațiul media din Moldova și să abordeze temele 
importante pentru public.

În domeniul sănătății publice, fundația a avut o abordare 
complexă. Pe de o parte, am sprijinit activitatea organizațiilor 
societății civile în furnizarea de opinii bazate pe dovezi, 
interpretarea independentă și neutră a datelor obiective și în 
pregătirea documentelor de poziție pe diverse probleme din acest 
sector. Totodată, ne-am menținut angajamentul de a combate 
efectele negative ale pandemiei de COVID, per total, sprijinul pe 
care Fundația Soros Moldova l-a oferit în acest sens fiind în valoare 
de aproape un milion de dolari. Mai mult, fundația a contribuit, de 
asemenea, la consolidarea resurselor umane în sectorul sănătății, 
prin dezvoltarea și pilotarea, cu implementarea ulterioară a 
programelor de studii privind urgențele de sănătate publică. De 
asemenea am susținut distribuirea de informații accesibile și de 
încredere despre COVID-19 către public, autorități publice și 
organizații de asistență medicală. În sfârșit, fundația împreună cu 
organizațiile sale partenere a avansat procesul de dezvoltare a 
serviciilor sociale de către organizațiile societății civile cu sprijinul și 
colaborarea autorităților locale. Această acțiune a jucat un rol 
important în creșterea capacității organizațiilor societății civile 
active în domeniul social și a facilitat stabilirea și menținerea 
parteneriatelor între societatea civilă și autoritățile locale.

 

Mesaj de la Director Executiv

Petru Culeac, Director Executiv



JUSTIȚIE ȘI
DREPTURILE
OMULUI j



Reformarea justiției
În Republica Moldova sistemul justiției nu a avut oportunitatea 
să treacă printr-un proces amplu de reformare. Tentativele 
anterioare de creștere a eficienței și de eliminare a corupției, 
nu au avut succes. În lipsa forței de muncă și a specialiștilor, 
Guvernul are nevoie de consultație și opinii din exterior pentru 
modificări substanțiale în modul de funcționare a sistemului și 
pentru creșterea încrederii cetățenilor în justiție. Conform 
datelor Barometrului Opiniei Publice, din februarie 2021, 81% 
din respondenți nu aveau încredere în sistemul justiției.

Asigurarea unui sistem de justiție integru, independent și 
echitabil este una din valorile de bază ale societății deschise. 
Din acest motiv Fundația Soros Moldova susține constant 
efortul societății civile în lupta cu corupția și promovarea 
reformei sistemului. 

Fundația Soros Moldova și-a propus desfășurarea unei 
campanii naționale de sensibilizare a opiniei publice cu privire 
la crima organizată și corupția în justiție. În același timp, noi 
am continuat susținerea Grupului de Experți în domeniul 
Justiției (GEJ) pentru promovarea unui proces transparent, 
sistemic și fundamentat de reformare a sectorului.  

GEJ a fost creat în anul 2020 de către Asociația Obștească 
„Institutul pentru Politici și Reforme Europene” (IPRE). Pe 
parcursul anului 2021 experții au monitorizat în continuare 
evenimentele, inițiativele, propunerile de politici publice în 
sectorul justiției. Au fost elaborate 7 Monitoare ale Justiției și 8 
Opinii în care se oferă analize asupra evoluțiilor din sector. Cele 
mai importante concluzii au fost incluse în 6 materiale video și 
3 infografice. În august a fost publicată Cartea Albă a Justiției  

– un document de politici publice alternativ Strategiei și
Planului de Acțiuni pentru asigurarea independenței și
integrității sectorului justiției, elaborat de Ministerul Justiției. În
cadrul studiului sunt abordate patru domenii: Consolidarea
capacităților autorităților din sectorul justiției; Promovarea
integrității în sectorul justiției; Consolidarea profesiilor conexe
sectorului justiției; Implementarea tehnologiilor informaționale
în sectorul justiției.

Fundația Soros Moldova a susținut două organizații 
neguvernamentale – IPRE și Comunitatea ”WatchDog.md” – în 
lansarea unei campanii naționale ample de deconspirare, 
descurajare și contracarare a crimei organizate și corupției în 
sectorul justiției. Au fost elaborate și expediate partenerilor de 
dezvoltare șase note informativ-analitice, care abordează cele 
mai importante și rezonante cazuri de corupție, abuz de putere 
și trafic de influență în domeniul politicului și justiției. Pe rețele 
de socializare au fost publicate și distribuite 21 de materiale 
video, elaborate de Comunitatea WatchDog.md, o parte dintre 
care - cu participarea experților și juriștilor IPRE. Ele prezintă 
cazuri de presupusă corupere, constrângere ai judecătorilor, 
procurorilor și altor actori din justiție.

În luna noiembrie, echipa WatchDog a lansat un nou proiect, 
susținut financiar de Fundația Soros Moldova, scopul căruia 
este de a uni eforturile jurnaliștilor de investigație în vederea 
monitorizării evoluțiilor din sectorul justiției și a oferi informații 
imparțiale privind candidații la funcții de membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. A 
fost creată o platformă comună de schimb de informații între 
societatea civilă și mass-media. În același timp, la postul de 

televiziune JurnalTV a fost lansată o serie de emisiuni tematice 
despre justiție. În două luni au fost elaborate 27 de materiale 
jurnalistice.

Activitățile implementate pe parcursul anului 2021 de către 
societatea civilă cu susținerea Fundației Soros Moldova au 
contribuit la atingerea unor rezultate palpabile pentru a 
îmbunătăți starea de lucruri în sectorul justiției. Majoritatea 
recomandărilor GEJ, enunțate în Cartea Albă a Justiției, au fost 
reflectate în Strategia privind asigurarea independenței și 
integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025. Partenerii 
de dezvoltare au fost informați și au obținut analize imparțiale 
cu privire la evoluțiile cazurilor rezonante în justiție, iar 
materialele jurnalistice elaborate au colectat peste 3 milioane 
de vizualizări, ceea ce atestă interesul sporit al publicului larg 
asupra neregulilor în domeniu. În același timp, platforma de 
cooperare dintre mass-media și societatea civilă va servi și în 
viitor drept bază de schimb de idei și informații privind cazuri de 
corupție și abuz de putere în domeniul politic și judiciar.j

https://ipre.md/proiect/
https://ipre.md/proiect/
https://ipre.md/category/rapoarte/
https://ipre.md/category/opinii/
https://ipre.md/category/opinii/
https://ipre.md/category/multimedia/
https://www.facebook.com/IPREMoldova
https://www.facebook.com/IPREMoldova
https://www.watchdog.md/
https://www.facebook.com/watchdogmd
https://www.facebook.com/watchdogmd
https://ipre.md/category/multimedia/page/2/
https://www.facebook.com/secreteleputerii
https://www.facebook.com/secreteleputerii


Abilitarea juridică a populației
Republica Moldova se confruntă în continuare cu sărăcia și 
marginalizarea grupurilor vulnerabile, iar abilitarea juridică și 
accesul la justiție al oamenilor defavorizați sunt încă foarte 
limitate. Majoritatea cetățenilor se confruntă cu proceduri 
birocratice complexe, lipsa deschiderii din partea autorităților 
publice, cheltuieli neprevăzute, inaccesibilitatea serviciilor 
juridice specializate. Este evidentă și discriminarea grupurilor 
vulnerabile specifice: consumatorii de droguri, lucrătorii sexului 
comercial, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, comunitatea 
LGTBQ+. 

La nivel primar, serviciile de abilitare juridică a cetățenilor sunt 
livrate de rețeaua națională de parajuriști. Acum  11 ani, 
Fundația Soros Moldova a susținut crearea mecanismului de 
asistență juridică primară prin intermediul parajuriștilor 
comunitari. Deși funcțională, eficientă și extrem de solicitată, 
rețeaua se confruntă cu o serie de dificultăți de ordin 
instituțional: remunerare scăzută, prevederi legislative care nu 
permit combinarea profesiei de parajurist cu alte activități 
remunerate de administrațiile publice, lipsa instruirilor 
sistematice, imposibilitatea angajării de către Consiliul 
Național pentru  Asistență Juridică Garantată de Stat 
(CNAJGS) a candidaților fără studii superioare. Pentru a 
răspunde acestor necesități, în anul 2016, Fundația Soros 
Moldova a devenit parte a Programului Regional pentru 
Abilitarea Juridică a Populației (LENS) – o inițiativă a Fundațiilor 
pentru o Societate Deschisă, care a contribuit la promovarea și 
extinderea serviciilor de asistență juridică primară.

Pe parcursul a cinci ani, Fundația Soros Moldova a susținut 
crearea și dezvoltarea serviciilor de asistență juridică primară, 
prin colaborare cu două organizații neguvernamentale: 

Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova 
(ANPM) și Uniunea pentru Echitate și Sănătate.  

Fundația Soros Moldova a susținut inițiativa Asociației 
parajuriștilor pentru crearea unui sistem modern de instruire - o 
necesitate vitală pentru dezvoltarea și menținerea standardelor 
înalt profesionale ale conduitei și performanței. În iunie 2021, a 
fost lansată Platforma pentru instruirea inițială și acreditarea 
para-juriștilor, iar în noiembrie 2021 ANPM a finalizat procesul 
de elaborare a Platformei pentru instruirea continuă a 
para-juriștilor. Ambele platforme cumulează 53 de teme în 
domeniile de interes ale beneficiarilor serviciilor de asistență 
juridică primară. Fiecare temă conține: suport de curs, material 
video educativ, infografice și test grilă. 
 
Asociația Parajuriștilor a solicitat autorităților majorarea 
remunerării de la 1640 la 2403 lei și modificarea legislației, care 
interzice angajaților din sistemul public să combine profesia de 
bază cu cea de parajurist. Totodată, ANPM a lansat campania 
online pentru promovarea și popularizarea profesiei. Au fost 
elaborate trei materiale video și două bannere, publicate online 
și distribuite prin canale de Facebook, Google și Youtube. 

Uniunea pentru Echitate și Sănătate a continuat să susțină 
rețeaua de parajuriști specializați, care oferă asistență juridică 
primară grupurilor vulnerabile specifice. 17 parajuriști 
specializați au oferit 3794 de consultații comunităților 
vulnerabile, au desfășurat 110 lecții publice pentru 750 de 
persoane și au participat în calitate de mediatori în rezolvarea a 
42 de conflicte, cu participarea în total a 168 de persoane. 

Echipa Uniunii a lucrat individual cu fiecare parajurist și a 

organizat trimestrial  ședințe de mentorat și suport și o instruire 
avansată pentru consolidarea competențelor profesionale.
În contextul celui de-al treilea Ciclu de Evaluare Periodică 
Universală a Republicii Moldova, Uniunea pentru Echitate și 
Sănătate, în colaborare cu alte organizații neguvernamentale, a 
elaborat și a depus Raportul cu recomandări specifice privind 
promovarea drepturilor femeilor consumatoare de droguri, 
lucrătoarelor sexului comercial și disponibilitatea tratamentului 
dependenței de droguri în Republica Moldova. 

Suportul Fundației Soros Moldova în domeniul abilitării juridice 
a populației a contribuit semnificativ la sustenabilitatea rețelei 
de parajuriști din Republica Moldova. În prezent, prestatorii de 
asistență juridică primară beneficiază de resursă nelimitată 
pentru autoinstruire, o atenție sporită din partea CNAJGS și 
vizibilitate în rândul comunităților vulnerabile. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=86439&lang=ro
https://mlearn.gov.md/
https://mlearn.gov.md/
https://mlearn.gov.md/
https://mlearn.gov.md/
https://www.facebook.com/ANPMDL
http://uorn.md/wp-content/uploads/2021/11/UPR_JointSubmission_Moldova_ISSUES-RELATED-TO-THE-SITUATION-OF-VOULNERABLE-WOMEN.pdf


Tatiana Meșcereacova, parajuristă și mentoră, care lucrează în Municipiul Bălți. Tatiana consultă persoanele care consumă droguri și persoanele care practică sexul comercial.  
„Când am fost consultantă, m-am ciocnit cu multe situații când erau încălcate drepturile persoanelor cu care lucram. Era vorba și de limitarea dreptului de acces la ajutor medical, și de abuzurile poliției, dar și multe alte tipuri de încălcări ale 
drepturilor omului. După aceasta, mi-au propus să devin parajuristă și am văzut cum această activitate ajută la soluționarea problemelor. În Bălți, noi deja am obținut niște rezultate foarte bune la capitolul HIV/SIDA - noi am avut situații când 
medicii scriau despre statutul HIV-pozitiv al persoanei chiar pe coperta cărții medicale, când beneficiarii noștri se confruntau cu dificultăți la adoptarea unui copil – era necesar să indici statutul HIV. Acum oamenii, fără vreo legătură cu statutul lui 
HIV, pot adopta copii”, spune Tatiana.



Activism, educație și monitorizarea
respectării Drepturilor omului
Fenomenul discursului instigator la ură în spațiul public 
încalcă direct Drepturile Omului și contravine principiilor unei 
societăți deschise și democratice. Studiile în domeniul 
Drepturilor Omului arată că dinamica utilizării discursului 
instigator la ură și discriminare crește mai ales în perioadele 
electorale. În cadrul alegerilor parlamentare și locale din 2019, 
activiștii au documentat 190 de cazuri, iar pe parcursul 
alegerilor prezidențiale din 2020 – 448 de cazuri. Cel mai des, 
discursul de ură are la bază apartenența politică, sex/gen și 
orientarea sexuală. Media scrisă și online, rețele de socializare 
și televiziunea sunt principalele surse de răspândire a acestui 
fenomen. Doar în anii 2018-2020 activiștii au identificat peste 
1300 de cazuri în presa scrisă și online și încă 120 de cazuri la 
TV. În același timp, în Republica Moldova nu există un cadru 
legal, care să definească și să interzică acest fenomen în 
spațiul public, mai ales în cadrul campaniilor electorale.  

Promo-LEX a monitorizat utilizarea discursului de ură în 
contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. 
Rezultatele activității au fost incluse în cadrul unui capitol din 
Raportul Final al Misiunii de Observare „Promo-LEX” a 
alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și în cadrul 
unui Raport amplu „Discursul de ură și instigare la discriminare 
în spațiul public și mass-media din Republica Moldova în 
cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie 2021”. Monitorii au documentat 299 de 
cazuri de utilizare a discursului de ură, cu aproape o tremie 
mai puțin, comparativ cu anul 2020.

Promo-LEX, cu suportul Fundației Soros Moldova, a promovat 
adoptarea Legii 301/2016 privind reglementarea infracțiunilor 
motivate de prejudecată și Legii 263/2020 privind modificarea 

Codului Electoral pentru interzicerea și sancționarea discursului 
de ură în cadrul campaniilor electorale. 

În contextul utilizării dominante a discursului de ură în 
contextul politic, Promo-LEX a lansat activități de prevenire a 
răspândirii acestui fenomen în cadrul partidelor politice. A fost 
elaborată și publicată o Notă Analitică cu privire la prevederile 
documentelor de reglementare internă ale partidelor politice 
din Republica Moldova referitoare la interzicerea discursului de 
ură și instigării la discriminare.

În februarie, Asociația a finalizat a doua ediție a Programului de 
capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și activis-
mului civic „PromoTE” (Prima ediție a Programului a fost imple-
mentată în anul 2019). Pe parcursul a 13 luni, 9 bursieri au ben-
eficiat de 308 de ore de instruire în domeniile de bază de activi-
tate ale „Promo-LEX”: identificarea și contracararea discursului 
de ură, discriminare, combaterea torturii și relelor tratamente, 
litigare strategică, fundraising, mecanismele internaționale de 
apărare a ale drepturilor omului etc. În luna aprilie a fost lansat 
programul de consolidare a capacităților absolvenților a primei 
și a celei de-a doua ediții PromoTE. 

Rezultatele obținute de către Promo-LEX pe parcursul anului 
2021 indică asupra reducerii cazurilor de discurs de ură și dis-
criminare în spațiul public și în mass-media. Vizibilitatea activi-
tăților au dus la susținerea eforturilor de advocacy pentru mod-
ificarea legislației în domeniu de către alte instituții donatoare 
din Republica Moldova. Totodată, eforturile Promo-LEX au con-
tribuit la dezvoltarea unei noi generații de activiști de drepturile 
omului, unii dintre care au decis să aplice cunoștințele căpătate 

în practică și au fost angajați în cadrul altor ONG-uri.

Dincolo de multiplele eforturi, continuă să existe practici ce 
aduc atingere dreptului de a nu fi supus relelor tratamente a 
persoanelor private de libertate. Spre exemplu, decesul în cus-
todie a lui dl. Andrei Braguța, precum și cazul unui bărbat bătut 
ce se afla în detenție preventivă în cadrul Inspectoratului de 
Poliție Cimișlia, denotă printre altele eșecul autorităților  să 
asigure respectarea garanțiilor medicale. 

Asociația Obștească Institutul pentru Drepturile Omului din 
Moldova (IDOM) din luna septembrie 2021 monitorizează re-
spectarea drepturilor omului în locurile privative de libertate. În 
cadrul vizitelor, experții IDOM poartă discuții cu administrația 
instituțiilor monitorizate. În timpul discuțiilor au fost furnizate și 
colectate date generale despre instituție, numărul persoanelor 
deținute, tipul acestora, care este procedura de detenție în in-
stituție, regimul, cum pot fi depuse plângeri și cine le exam-
inează. IDOM a colectat informații despre serviciile medicale 
oferite deținuților, contactul cu rudele, avocații, acces la infor-
mații.

Echipa de experți a intervievat și persoanele deținute/plasate. 
Interviurile au fost individuale și în grupuri. Aceste interviuri au 
fost confidențiale, cu prezența persoanei aflată în custodie și 
experții IDOM, angajații sau administrația instituțiilor nu au fost 
prezenți la discuții. Toate informațiile colectate în cadrul moni-
torizării vor fi reflectate și analizate într-un raport final în 2022. 

https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/01/Raport_Discursul_de_ura_in_campania-electorala_din_2020.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/raport_APA_2021.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%25C4%2583_%25C3%25AEn_perioada_electoral%25C4%2583_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%25C4%2583_%25C3%25AEn_perioada_electoral%25C4%2583_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3349/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5118/language/ro-RO/Default.aspx
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/05/Nota-Analitic%25C4%2583-cu-privire-la-prevederile-documentelor-de-reglementare-intern%25C4%2583-ale-partidelor-politice-din-Republica-Moldova-referitoare-la-interzicerea-discursului-de-ur%25C4%2583-%25C8%2599i-instig%25C4%2583rii-la-discriminare..pdf


Poliția Comunitară
Activitatea Polițienească Comunitară, este o modalitate de 
activitate a poliției, care oferă Poliției și Comunității 
oportunitatea să activeze în comun, pentru soluționarea 
problemelor de ordine și securitate publică.

În luna mai 2021, 29 de polițiști, parajuriști și reprezentanți ai 
societății civile din întreaga țară au participat la instruirea 
organizată de Fundație. Participanții la instruire au fost 
îndemnați să identifice problemele de siguranță comunitară 
din localitatea lor și să propună soluții sustenabile, care vor 
spori încrederea cetățenilor în poliție și vor crește nivelul 
siguranței în comunitate.

În rezultat, au fost implementate 4 proiecte de poliție 
comunitară, în 10 localități . 

Locuitorii din satele Elizaveta, Balatina și Sadovoe din nordul 
țării au raportat în cadrul unui sondaj realizat de Clinica 
Juridică Universitară din Bălți, problema vitezei excesive a 
transportului ce traversează drumul din sat, un număr mare de 
accidente rutiere, lipsa semnelor de circulație și a trecerilor de 
pietoni. Ținând cont de faptul că de-a lungul traseului din 
fiecare localitate sunt amplasate toate instituțiile principale 
din sat: școala, instituția medicală, oficiul poștal, piața locală 
și grădinița și sunt concentrate în imediată apropiere una de 
alta, siguranța și securitatea locuitorilor este în pericol. 
 
n cadrul proiectului Poliția Comunitară – Poliția mea, Clinica 
Juridică Universitară a luat un șir de măsuri pentru siguranța 
pietonilor: au fost instalate seturi, a câte 4 camere video (cu 
accesorii și sistem de înregistrare), care permit monitorizarea 

nocturnă clară, color și cu sonorizare instalate în localitățile 
Sadovoe și Elizaveta și Balatina în cele mai aglomerate locuri, 
de pe lângă școli, grădinițe, stația centrală de autobuze și 
Primărie. În aceleași localități, comunitățile locale au marcat 
trecerile de pietoni cu semnele rutiere, au instalat denivelatoare 
artificiale/limitatoare de viteză. Clinica Juridică a promovat 
conceptul de Poliție Comunitară în 117 localități din nordul țării. 
Campania desfășurată și rezultatele proiectului au generat 
solicitări de colaborare din partea Inspectoratelor de Poliție din 
nordul țării și din partea a șase primării.

Asociația pentru Motivație și Dezvoltare Comunitară din orașul 
Sîngera, Municipiul Chișinău, a realizat un sondaj de opinie 
privind siguranța cetățenilor și conceptul de polițist comunitar 
în orașul Sîngera, satele componente - Dobrogea și Revaca și 
satele vecine Floreni și Chetrosu, din raionul Anenii Noi. 
Organizația a constatat că nivelul de informare a populației 
privind drepturile omului este unul redus, iar cetățenii nu au 
contact cu polițistul lor de sector. Drept răspuns la necesitățile 
cetățenilor a fost creat serviciul de patrulare pe biciclete 
format din polițiștii de sector și voluntari. A fost stabilit un 
grafic de patrulare, chiar dacă proiectul a fost finalizat în 
noiembrie 2021, patrularea continuă. 

Comuna Sipoteni este una din cele mai mari localități rurale din 
raionul Călărași, dar și din țară, cu o populație de cca 7,5 mii 
locuitori. Aproximativ 80% din locuitorii comunei au indicat 
problema iluminatului stradal pe timp de noapte. Un număr 
destul de mare de locuitori ai comunei activează în municipiul 
Chișinău și fac naveta zilnic cu trenul, în special cu ruta de la 
ora 05:00 și cea de la 19:00 și 22:00. Asociația Baștina Sipoteni, 

a venit cu o soluție. În cadrul proiectului, a fost instalat 
sistemul de iluminat stradal pe 31 de străzi (ceea ce constituie 
aproximativ peste 15 km) din comuna Sipoteni.  Sistemul de ilu-
minat a fost transmis la balanța Primăriei Sipoteni care va asig-
ura în viitor mentenanța acestuia.

În Municipiul Bălți, una din principalele platforme de vânzare a 
drogurilor este rețeaua de socializare Telegram. Adresele 
magazinelor online sunt scrise pe pereți, garduri și copaci. 
Uniunea pentru Echitate și Sănătate din municipiul Bălți și-a 
propus să elimine toate adresele electronice a tuturor canalelor 
de comercializare a drogurilor plasate în spațiile publice, În 
perioada implementării proiectului, polițiștii, împreună cu 
parajuriștii specializați, au inspectat  locurile publice și au 
înlăturat inscripțiile cu adresele magazinelor online de vânzare a 
drogurilor. În rezultat, au fost igienizate 17 spații din oraș. 
Polițiștii de sector, în comun cu parajuriștii specializați, vor 
continua patrularea și după finalizarea proiectului, 
deplasându-se pe bicicletele procurate în cadrul proiectului 
pentru înlăturarea adreselor magazinelor on-line de 
comercializare a drogurilor.
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https://www.tvn.md/ro/archives/24701/
https://www.tvn.md/ro/archives/24701/
https://www.tvn.md/ro/archives/24701/
https://www.tvn.md/ro/archives/24701/
https://www.tvn.md/ro/archives/26238/
https://www.jurnaltv.md/news/50ca034f46206816/politistii-si-voluntarii-isi-unesc-fortele-si-vor-incepe-a-patrula-pe-biciclete.html
https://www.jurnaltv.md/news/50ca034f46206816/politistii-si-voluntarii-isi-unesc-fortele-si-vor-incepe-a-patrula-pe-biciclete.html
https://www.btv.md/ro/video-politia-echipata-in-lupta-cu-magazinele-online-de-comercializare-a-drogurilor/?fbclid=IwAR0ZaxCCRSGY1tVDxKkWOvnqJ0jVmYzNLViOteJTO8wsCBknpTQk2lUWEdE
https://www.btv.md/ro/video-politia-echipata-in-lupta-cu-magazinele-online-de-comercializare-a-drogurilor/?fbclid=IwAR0ZaxCCRSGY1tVDxKkWOvnqJ0jVmYzNLViOteJTO8wsCBknpTQk2lUWEdE


Voluntarii Uniunii pentru Echitate și Sănătate acoperă inscripțiile cu 
adresele magazinelor online de droguri de pe pereții din cartierul 
Pamânteni din Bălți. Proiectul a fost implementat ca parte a inițiativei 
Poliției Comunitare. 

j



Poliția și Drepturile Omului
Pentru cercetarea cauzelor care duc la încălcări grave ale  
drepturilor omului la etapa pre judiciară, ne-am propus să 
efectuăm un studiu care să analizeze relația dintre actorii de 
bază responsabili de acest proces, și anume: ofițerii de 
urmărire penală și procurorii. Atât Codul de Procedură Penală, 
cât și actele interne departamentale și inter-departamentale 
nu fac o delimitare clară a atribuțiilor acestor profesii, de 
aceea am inițiat evaluarea normelor și practicilor ce 
guvernează interacțiunea procesuală dintre ofițerii de urmărire 
penală și procurori. Inițial, a fost creat un Grup de Lucru 
inter-instituțional, format din reprezentanți din cadrul MAI/IGP, 
din cadrul Procuraturii Generale și un reprezentant al mediului 
academic. Pentru colectarea informațiilor veridice și 
identificarea lacunelor practice existente, am intervievat, prin 
intermediul unui chestionar anonim, ofițerii de urmărire penală 
și procurorii de pe întreg teritoriul țării. Rezultatele procesării a 
1100 de chestionare au stat la baza studiului de evaluare a 
necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire 
penală și procurori.

În 2021 am testat încrederea în Poliție cu ajutorul unui sondaj 
național cu peste 4000 de respondenți. Ne dorim să avem o 
imagine cât mai reală și reprezentativă, pentru a înțelege cât 
de siguri se simt oamenii să meargă pe stradă sau dacă se vor 
adresa la Poliție în cazul în care li se va întâmplă ceva. 

Pentru aceasta, ne-am propus realizarea unui sondaj care va 
analiza experiența și percepțiile cu privire la infracționalitate, 
poliție și sistemul de justiție penală din Republica Moldova și 
care va constata dacă a existat vreo schimbare în ultimul 

deceniu privind securitatea locuitorilor din Republica Moldova.

Compania CBS-Research a colectat informația pentru sondaj în 
perioada iulie august 2021. Au fost realizate 4567 de interviuri în 
37 de zone urbane și 134 de zone rurale din țară.

Prin comparație cu anul 2010, când a fost dat publicității un 
sondaj similar, în prezent se atestă o îmbunătățire a percepției 
cetățenilor față de gradul de securitate din Republicii Moldova. 
Totuși, cea mai mare parte dintre respondenți nu se simt în 
siguranță și consideră că autoritățile statului au o capacitate 
redusă de a le asigura protecția.
Studiul mai arătă că în ultimii 10 ani se atestă o crește a gradu-
lui de încredere a populației în instituția poliției. 22% dintre re-
spondenți consideră că activitatea poliției și serviciile prestate 
de oamenii legii s-au îmbunătățit. „53% dintre respondenți con-
sideră că statul Republica Moldova nu le asigură securitatea. 
Totuși, este o îmbunătățire semnificativă față de datele sonda-
jului din 2010, care arătau că 65% dintre respondenți consideră 
că statul nu le asigură securitatea”. 

„Raioanele care sunt mai aproape de frontiera de stat cu 
România sau Ucraina se simt mai protejați și asta poate avea 
legătură cu activitatea poliției de frontieră”, a afirmat Jean Red-
path, autoarea studiului, în cadrul evenimentului de lansare a 
studiului. Vom compara datele noastre cu datele oficiale. În 
baza rezultatelor acestui sondaj vom planifica și prioritiza acțiu-
nile noastre viitoare, pentru a contribui la sporirea siguranței și 
securității cetățenilor din țara noastră.

https://soros.md/files/publications/documents/Studiu_Nivelul%2520de%2520victimizare.pdf


Răspuns la încălcarea drepturilor omului în contextul COVID-19

La începutul anului 2021 Republica Moldova trecea prin cel 
de-al doilea val de pandemie COVID-19. Agravarea situației prin 
apariția unor noi tulpini a pus o povară suplimentară asupra 
sistemului medical, dar și a lovit în garanțiile fundamentale ale 
drepturilor omului. La începutul anului 2021 în sistemul 
administrației penitenciare erau deținute 5444 de persoane. 
Conform datelor Oficiului Avocatului Poporului, majoritatea 
instituțiilor penitenciare sunt suprapopulate, iar condițiile de 
detenție și de îngrijire medicală sunt inadecvate. Situația a 
devenit mai gravă în contextul pandemiei COVID-19. 

Criza pandemică a influențat negativ și asupra drepturilor 
salariaților. Conform datelor organizațiilor neguvernamentale, 
pe parcursul pandemiei angajații au fost afectați prin: 
reducerea numărului de personal din cauza imposibilității 
respectării distanței sociale; cererea de muncă scăzută din 
cauza crizei economice; reducerea migrației circulare; 
reducerea posibilității de ocupare a părinților din cauza trecerii 
învățământului general în online. 

Fundația Soros Moldova a susținut eforturile a patru 
organizații neguvernamentale pentru a răspunde riscului 
încălcării drepturilor omului în contextul crizei pandemice: 
Asociația Obștească „Promo-LEX”, Centrul „Parteneriat pentru 
Dezvoltare” (CPD), Centrul de Politici și Reforme din Moldova 
(CPR) și AO Centrul Internațional „La Strada”.

a sfârșitul anului 2020, Promo-LEX a publicat primul Raport 
„Gestionarea pandemiei COVID-19 în sistemul penitenciar din 
Republica Moldova”. Către sfârșitul anului 2021, organizația a 
definitivat cel de-al doilea Raport cu privire la gestionarea 

pandemiei în sistemul penitenciar. Acesta urmează să fie 
publicat pe parcursul anului 2022. În cadrul raportului, experții 
Promo-LEX constată că Administrația Națională a 
Penitenciarelor nu are o metodologie de calcul și de redistribuire 
a articolelor de igienă între deținuți, cadrul normativ în domeniul 
sănătății este învechit, iar autoritățile publice centrale nu au 
aplicat măsuri de eliberare din detenție a anumitor grupuri de 
persoane vulnerabile. Pe de altă parte, autoritățile au instruit 
personalul medical, iar Administrația Națională a 
Penitenciarelor a reacționat prompt la posibilitatea vaccinării 
deținuților.

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și-a pus dinamizarea 
pledoariei în perioada pandemică pentru drepturile persoanelor 
angajate în Moldova. Centrul a lansat un sondaj de opinie, prin 
care au fost identificate efectele pandemiei COVID-19 asupra 
nivelului de respectare a drepturilor persoanelor angajate în 
sectoarele cele mai afectate de pandemie: industrie, transport, 
construcții, comerț, servicii și HORECA. Datele obținute din 
sondaj au stat la baza unor note analitice ale CPD. Prima notă 
analitică „Munca sigură pe timp de pandemie” a fost publicată 
și prezentată online la sfârșitul anului 2021. Conform 
documentului, 35% dintre persoanele angajate au afirmat că nu 
se află în siguranță la locul de muncă pe timp de pandemie. În 
majoritate, aceste persoane sunt în vârstă sau cu dizabilități. 
Aproape 75% din angajați nu au împărtășit angajatorului 
îngrijorările legate de siguranța la locul de muncă în contextul 
COVID-19. 

Echipa Centrului de Politici și Reforme a analizat impactul 
restricțiilor anti-Covid asupra libertăților cetățenești și a 

elaborat un ghid pentru autorități pentru a-i ajuta pe cei care 
vor să organizeze întruniri și pe cei care vor să participe la 
acestea, să asigure condiții sigure de participare, dar și să-și 
cunoască drepturile. 

Organizația La Strada a evaluat răspunsul sistemic al 
instituțiilor de drept la cazurile de violență în familie în 
contextul crizei COVID-19 în Republica Moldova. În acest sens, 
La Strada a elaborat studiul Răspunsul organelor de drept la 
cazurile de violență în familie în contextul crizei COVID-19 în 
Republica Moldova. Studiul elaborat a fost prezentat polițiștilor 
din toată țara în cadrul unor ateliere de lucru. Scopul acestor
ateliere a fost punerea în practică a recomandărilor studiului în 
vederea asigurării unor intervenții eficiente în cazurile de vio-
lență în familie în contextul urgențelor în sănătate publică. Mai 
mult, a fost elaborat și prezentat materialul didactic video care 
arată exact algoritmul intervenției polițistului în cazurile vio-
lenței în familie. Prin intermediul Telefonului de Încredere al or-
ganizației La Strada, au fost consiliate victime ale violenței în 
familie, care considerau că în perioada pandemiei nu mai pot fi 
ajutate de nimeni. Serviciile avocatului din proiect, au ajutat 
circa 60 de femei să își recapete siguranța că pot trăi fără vio-
lență în familie. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%2520office%2520moldova/attachments/publications/2020/un%2520woman%2520ro%2520030920%2520changed.pdf?la=en&vs=38
https://cpr.md/
https://lastrada.md/rom/despre
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Mmonitorizare-1_-Covid-19-%25C3%25AEn-penitenciare.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Mmonitorizare-1_-Covid-19-%25C3%25AEn-penitenciare.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Mmonitorizare-1_-Covid-19-%25C3%25AEn-penitenciare.pdf
https://progen.md/wp-content/uploads/2021/12/CPD_Munca-sigura-pe-timp-de-pandemie_final.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=330343675601752
https://cpr.md/2021/11/30/libertatea-intrunirilor-in-perioada-pandemiei-covid-19-recomandari-pentru-autoritati/
https://lastrada.md/pic/uploaded/Studiu_Raspuns_org_drept_RO.pdf
https://lastrada.md/pic/uploaded/Studiu_Raspuns_org_drept_RO.pdf
https://lastrada.md/pic/uploaded/Studiu_Raspuns_org_drept_RO.pdf
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Anticorupție și echitate economică 
Republica Moldova a beneficiat în perioada pandemiei de un 
suport fără precedent din partea instituțiilor financiare inter-
naționale pentru domeniul sănătății. În anul 2020, Guvernul a 
semnat acorduri de împrumut și suport financiar în valoare de 
circa 418 milioane de euro (aproximativ nouă miliarde de lei). 
Administrarea corectă și transparentă a acestor fonduri trebuie 
să fie o prioritate pentru autoritățile publice. Oamenii trebuie 
să cunoască care este destinația acestor fonduri și cine sunt 
beneficiarii finali. Autoritățile urmează să asigure acces liber la 
această informație, inclusiv la date despre progresul de valo-
rificare a fondurilor, rata de absorbție și eventualele motive 
care justifică nevalorificarea bugetului acordat. Din aceste con-
siderente, Fundația susține efortul societății civile și mass 
media de monitorizare a administrării acestor fonduri. În 
același timp, cu suportul Fundației Soros Moldova, Institutul 
pentru Inițiative Strategice și Expert Grup lucrează la o iniția-
tivă care promovează administrarea social responsabilă a 
finanțării externe, inclusiv prin dezvoltarea economiei verzi, du-
rabile și inclusive, precum și promovarea investițiilor/cheltuiel-
ilor sociale. 

Pandemia COVID-19 a avut efecte negative și asupra sectorului 
economic. Întreprinderile mici și mijlocii angajează 60% din 
forța de muncă în economia țării. Conform raportului privind 
evaluarea impactului COVID-19, elaborat de Programul Națiuni-
lor Unite pentru Dezvoltare, majoritatea întreprinderilor mici și 
mijlocii au raportat scăderi ale vânzărilor de până la 75-100%, 
1/3 din ele au menționat că au capital/lichiditate care acoperă 
cel mult 3 luni de operațiuni. Fundația Soros Moldova, în part-
eneriat cu Microinvest, au elaborat un nou produs creditar care 
a inclus o porțiune de grant, pentru a susține companiile mici 

și mijlocii - au fost acordate 97 de împrumuturi, iar suma totală 
a debursărilor a ajuns la 36.239.004 MDL. Împrumuturile au fost 
utilizate atât pentru acoperirea necesităților de mijloace circu-
lare (cca 60%), cât și mijloace fixe. 

Fundația a început un nou parteneriat cu Agenția de Recupera-
re a Bunurilor Infracționale (ARBI), o subdiviziune autonomă în 
cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Sistemul de recu-
perare a bunurilor infracționale se confruntă cu o serie de defi-
ciențe legale și operaționale, inclusiv practici neuniforme ale 
instanțelor de judecată; în mod special, în cazul valorificării an-
ticipate a bunurilor infracționale confiscate; birocrația care nu 
permite valorificarea în timp util a bunurilor infracționale; ca-
pacitățile reduse instituționale de a realiza eficient procesul de 
recuperare; lipsa unui registru unic pe țară cu privire la 
bunurilor infracționale disponibilizate.

Fundația a contractat expertiza internațională pentru realizarea 
unui studiu de evaluare de necesități a ARBI și elaborarea unei 
foi de parcurs pentru a identifica necesitățile și a prioritiza acți-
unile de intervenție. 

Fundația a lucrat împreună cu Asociația Barourilor Americane 
„Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova” (ABA ROLI) la 
pregătirea schiței Programului Național de Recuperare a 
Bunurilor Infracționale. Elaborarea Programului a fost o reco-
mandare expresă a Comitetului Moneyval al Consiliului Europei 
(runda a cincea), este o acțiune care este inclusă în Strategia 
Națională de Integritate și Anticorupție (pilonul III, prioritatea 
II.4) și în Strategia Națională de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (obiectivul general 3, 

obiectivul specific 3.3). Scopul Programului este consolidarea 
autorităților responsabile din sistemul de recuperare a bunurilor 
infracționale prin ajustarea cadrului legal existent, pentru a în-
deplini standardele internaționale și a spori eficiența sistemului. 
Mai mult ca atât, Programul urmărește să sporească comuni-
carea, colaborarea și coordonarea inter-instituțională atât a au-
torităților naționale responsabile, cât și cu autoritățile inter-
naționale. În cele din urmă, Programul va contribui la sporirea 
transparenței și responsabilizării instituțiilor implicate în 
sistemul de recuperare a bunurilor infracționale, prin asigurarea 
unei mai bune colectări de date și diseminări a informației 
referitoare la sechestrarea și confiscarea bunurilor infracționale.



Întreprinderi de stat în Moldova 
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Educație
Modernizarea învățământului general este un subiect actual 
pe agenda publică. Școala trebuie să dezvolte abilități și com-
petențe relevante, pentru ca elevii să poată face față 
provocărilor prezente și celor viitoare. Edu Tolk, lansat în 2019, 
cu suportul Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu Clasa 
Viitorului, a realizat un sondaj online în rândul a 4100 de elevi. 
Elevii au venit cu un șir de sugestii pentru îmbunătățirea pro-
cesului de studii: organizarea activităților practice, interactive, 
aplicarea noilor tehnologii, realizarea experimentelor.

Fundația Soros Moldova a continuat să sprijine câteva direcții 
prioritare în domeniul educației: aducerea inovațiilor în proce-
sul de predare-învățare la clasă, dezvoltarea abilităților de im-
plicare a elevilor în procesul decizional la nivel de instituție 
școlară și creșterea expertizei în domeniul elaborării politicilor 
publice în educație.

În ultimii doi ani de pandemie sistemul educațional a fost 
forțat să treacă printr-un proces accelerat de digitalizare, iar 
cadrele didactice – să deprindă o serie de instrumente pentru 
predare-învățare la distanță, să învețe să creeze conținuturi 
interactive și digitale, să gestioneze procesul educațional și 
comunicarea cu elevii altfel decât erau obișnuiți. Fundația 
Soros Moldova și-a adus contribuția pentru a depăși aceste 
provocări prin încurajarea profesorilor care au excelat în utiliza-
rea tehnologiilor informaționale. 25 de profesori au fost de-
semnați câștigători ai Concursului „Profesorul – Ambasador 
Digital în Educație”, desfășurat de Clasa Viitorului. Ambasadorii 
digitali și-au împărtășit experiența în cadrul a șapte comunități 
specializate pe discipline STEAM. Actualmente, cele șapte co-
munități întrunesc peste 1200 de membri.

Fundația a susținut, în continuare, capacitarea Consiliilor de elevi din șase licee, beneficiari ai proiectelor implementate de Centrul de Re-
surse pentru Tineri Dacia și Centrul CONTACT-Cahul. Elevii consilieri au participat la instruiri pentru dezvoltarea gândirii critice, au identificat 
problemele cu care se confruntă colegii lor. Ei au găsit opțiuni de soluții fezabile și au dezbătut metodele de implementare. Elevii au avut 
posibilitate să implementeze câte un proiect. Pentru Fundația Soros Moldova este important că elevii au posibilitatea să aplice în practică 
cele învățate în cadrul instruirilor teoretice. Fundația, împreună cu partenerii, a susținut Consiliile de Elevi în elaborarea propunerilor de 
proiect și a alocat resursele financiare pentru implementarea lor.

Pentru susținerea ideilor creative și inovative în procesul de învățare, Fundația a organizat un concurs deschis pentru profesorii care ar avea 
nevoie de suport pentru realizarea lor. Din cele 40 de dosare recepționate, au fost selectate cinci inițiative care s-au axat pe:
    instruirea profesorilor pentru utilizarea instrumentelor digitale în baza metodologiei Design-thinking și crearea de lecții interactive în 
format video pentru Youtube/TikTok (autoarea inițiativei, Michelle Iliev, fondatoarea Edu Tolk)
    învățarea experimentală în cadrul disciplinelor STEAM. Elevii au elaborat soluții practice la probleme reale cu care se confruntă societatea, 
de exemplu, micșorarea cu 45% a populației de albini în Republica Moldova, poluarea râului Răut, accidentele rutiere din preajma școlii și 
prevenirea infectării cu virusul COVID-19. Problemele au fost studiate din puncte de vedere multidisciplinar. (autorul inițiativei, Veaceslav 
Macrinici, profesor de la Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei)
    popularizarea TIC ca răspuns la necesitatea diversificării metodelor de predare, pentru un proces de instruire interactiv, interesant și 
relevant pentru elevi:

    inițiativa „Digital Room” care oferă o colecție de video care descriu pașii de lucru și instrumentele de bază în 
programul Geogebra, inclusiv demonstrații vizuale la realizarea construcțiilor geometrice (autoarea inițiativei Galina 
Vasilache, profesoară Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Ștefan Vodă)
    inițiativa „Mobile-learning” - popularizarea utilizării dispozitivelor mobile/telefoane pentru creșterea nivelului de 
interactivitate la ore (autoarea inițiativei, dr. conf. univ. Tatiana Velicova, Universitatea de Stat din Comrat)
    inițiativa „e-book” a promovat utilizarea cărților electronice. Acest tip de manuale permit adaptarea lor la necesitățile 
elevilor(autoarea, dr., conf. Univ. Tatiana Verdeș, Universitatea de Stat din Tiraspol)

https://www.youtube.com/watch?v=uv8vtXwaVR0
https://www.youtube.com/watch?v=uv8vtXwaVR0
https://www.facebook.com/L.T.I.L.Caragiale/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/L.T.I.L.Caragiale/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCo6HYzP8owVt9wiJVJbwitg
https://neoeduct.md/proiecte/


Elevii și profesorii lor demonstrează rezultatele 
implementării inițiativelor creative și inovatoare.  
Orașele Orhei, Comrat, Chișinău și Ștefan Vodă 
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Participarea civică și advocacy
Nivelul scăzut de participare civică influențează negativ 
calitatea actului de guvernare, și la nivel local, și la nivel 
național. Implicit, autoritățile pregătesc programe de politici 
publice care nu sunt mereu relevante necesităților reale ale 
cetățenilor. Pentru a depăși aceste provocări, Fundația Soros 
Moldova a susținut implementarea programelor pentru 
promovarea valorilor societății deschise, care încurajează 
participarea civică și implicarea oamenilor în procesele 
decizionale. Pe de o parte, Fundația a contribuit la capacitarea 
tinerilor: dezvoltarea gândirii critice și creșterea lor 
profesională în calitate de membri activi ai societății. Pe de 
altă parte, Fundația Soros Moldova a contribuit direct la 
sporirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul 
decizional prin diverse acțiuni de advocacy. 

Societatea noastră este afectată considerabil de fenomenul 
exodului forței de muncă înalt calificate (brain drain), care are 
un impact negativ asupra dezvoltării țării. Sistemul 
educațional, în mod special cel universitar, este focusat pe 
obținerea cunoștințelor teoretice și mai puțin pe dezvoltarea 
unor abilități practice. În rezultat, după absolvirea universităților, 
marea majoritate a tinerilor nu au competențe relevante să 
realizeze cercetări și să dezvolte politici publice bazate pe 
date. Din aceste considerente, societatea civilă se confruntă 
cu o problemă majoră legată de expertiza insuficientă pe 
diferite sectoare specifice - urbanism, transport public. 
Fundația Soros Moldova a contribuit la soluționarea acestei 
probleme prin dezvoltarea unor programe de burse care oferă 
posibilitatea tinerilor să-și dezvolte gândirea critică, să-și 
aprofundeze cunoștințele în domeniul politicilor publice, să 
testeze diverse metode de cercetare și să elaboreze propuneri 
de politică publică bazate pe date. În 2021, Fundația Soros 
Moldova a colaborat cu Institutul de Politici și Reforme 
Europene pentru pregătirea un grup de tineri interesați de 
cercetare și politică publică să se profesionalizeze în acest 

domeniu. Fundația a acordat cinci burse de cercetare pentru ca 
participanții la program să vină cu propuneri de politică publică 
pentru soluționarea problemei accidentelor rutiere din Chișinău, 
nivelul redus de siguranță a locuitorilor capitalei, diminuarea 
spațiilor cu potențial de grădinărit din municipiul Chișinău, 
abilitățile digitale reduse ale elevilor, accesibilitatea serviciilor 
consulare pentru diasporă. Menționăm că din 2017 până în 
prezent, Fundația Soros Moldova a acordat, în total, 26 de 
burse tinerilor interesați de cercetare și de scrierea a politicilor 
publice.

Mai mulți bursieri ai acestui program au reușit să-și sporească 
profesionalismul, devenind persoane active, care se implică în 
procesele decizionale. De exemplu, cu suportul Fundației, 
bursierele Cristina Voroneanu și Marina Țurcanu lucrează la 
soluționarea problemei transportului deficitar și necalitativ din 
orașul Codru al municipiului Chișinău. Echipa a elaborat un 
studiu pentru identificarea opțiunilor alternative pentru 
transportul public. În cadrul Asociației „Primăria Mea”, tinerele 
au organizat mai multe consultări cu oamenii din localitate, 
transportatorii și autoritățile publice. Cetățenii au venit cu 
propuneri pentru bugetul municipal din 2022 care prevăd 
reproiectarea drumului din regiunea Valea Apelor și amenajarea 
unei stații terminus în această zonă.

O altă inițiativă susținută de Fundație, implementată de 
Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă, a 
încurajat implicarea locuitorilor cartierului Poșta Veche în 
amenajarea spațiului urban din zonă. Circa 100 de persoane au 
participat activ la această inițiativă și au contribuit la 
dezvoltarea conceptului de Pavilion multifuncțional care va fi 
instalat în Parcul Calea Orheiului. Proiectul tehnic a fost 
înaintat spre avizare autorității responsabile și urmează să fie 
implementat cu participarea cetățenilor și a autorităților 
publice locale. Echipa proiectului a realizat mai multe acțiuni de 

informare și consultare a cetățenilor privind problemele cu care 
se confruntă în domeniul administrării urbane, cum ar fi 
problema toaletării copacilor, amenajarea spațiilor publice, 
interesul public în cazul Cafenelei Guguță, regimul 
supravegherii video din spațiul public.

Platforma „Chișinăul accesibil pentru toți”, coordonată de Cen-
trul de Drept al Persoanelor cu Dizabilități, și-a continuat activi-
tatea. Datorită implicării active a Grupurilor cu Mobilitate 
Redusă și a acțiunilor de advocacy ale organizatorilor, șase 
obiective din spațiul public au devenit mai accesibile: scuaruri, 
căi pietonale, stații de așteptare. Un succes remarcabil al plat-
formei este decizia Direcției Generale Transport Public și Căi 
de Comunicație din cadrul Primăriei Chișinău privind crearea 
a 50 de stații de așteptare a transportului public accesibile 
conform conceptului de design universal. Unul din evenimen-
tele inedite organizate în acest an „În pantofii persoanelor cu 
dizabilități” a ajutat factorii interesați să înțeleagă mai bine 
problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. În-
tr-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Gheorghe Croitoru, 
șeful Secției politici și reglementări tehnice în construcții din 
cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a 
vorbit despre emoțiile sale în urma participării la eveniment, în 
rolul unei persoane cu dificultăți de auz, la procurarea medica-
mentelor din farmacie: „Am cerut un calmant, de dureri de cap 
fără paracetamol, a trebuit să-i arăt telefonul, am scris pe 
telefon și am arătat. Este o provocare... mă mir cum se des-
curcă ceilalți...” Cu o declarație similară a venit și Tatiana Mi-
hailova, reprezentanta Asociației „Automobil Club Moldova”: 
„După primele secunde, am început a simți frică și nesiguranță. 
Te pomenești brusc în întuneric și trebuie să te deplasezi într-o 
anumită direcție.(...). E un adevărat act de curaj să mergi la 
magazin, la serviciu sau pe stradă în asemenea condiții. Am 
parcurs câțiva metri, dar am întâmpinat o serie de obstacole: 
borduri, scări, oameni, mașini etc.”.

https://docs.google.com/document/d/1Nlauf97A2G-yixqyM-ezZ2m1NK98qu1J8Q3-5ufYpoU/edit#heading=h.a7weq0t22gh0
https://cadp.md/category/posta-veche/parcul-calea-orhei/
https://www.youtube.com/watch?v=B057zOmo1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Gjbv0oDPpCo
https://www.youtube.com/watch?v=lb9ShAZB5ok
https://www.youtube.com/watch?v=lb9ShAZB5ok


Funcționari din cadrul Guvernului și 
Primăriei Chișinău s-au așezat în scaune 
cu rotile, și-au pus dopuri pentru urechi, 
și-au acoperit ochii cu măști și au 
folosit bastonașe albe pentru a testa 
accesibilitatea infrastructurii pietonale 
a orașului. Centrul pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) și-a 
propus să folosească evenimentul 
pentru sensibilizarea publicului și 
factorilor de decizie, care sunt 
responsabili pentru construirea 
infrastructurii accesibile tuturor. 
Totodată, activitatea a fost folosită ca 
prilej de promovare a inițiativei instituirii 
unei zile naționale, dedicată problemei 
accesibilității în Republica Moldova. 
Chișinău, 5 noiembrie 2021 

g
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Consolidarea jurnalismului de investigație
Fundația a susținut Centrul pentru Investigații Jurnalistice din 
Moldova (CIJM) care a realizat în acest proiect 18  investigații 
jurnalistice vizând delapidarea banilor publici, scheme de 
corupție, probleme de integritate în serviciul public, probleme de 
mediu și încălcarea drepturilor omului. Șapte din investigațiile 
menționate au intrat în top 20 de investigații jurnalistice, cele 
mai citite pe parcursul anului 2021. Toate anchetele jurnalistice 
au fost publicate pe site-ul CIJM www.anticorupție.md, au fost 
preluate sau citate de numeroase alte instituții de presă și au 
fost distribuite pe rețelele sociale. 

Pe parcursul anului 2021 investigațiile jurnalistice realizate de 
echipa CIJM au stat la baza a 26 de controale ale Autorității 
Naționale de Integritate și la opt dosare penale, pornite de 
procurori. În cea mai mare parte, acestea au fost inițiate pentru 
avere dobândită ilicit și alte probleme de integritate.

Pentru optimizarea formatelor în care este structurat și vizualizat 
conținutul complex al cercetărilor realizate, CIJM a completat 
articolele textuale cu produse video (un exemplu elocvent este 
materialul video „Cum şi-a aranjat traiul ex-directorul SIS, care 
i-a expulzat pe profesorii turci”, una dintre cele mai mediatizate 
investigații jurnalistice realizate în acest proiect cu peste 14 mii 
de vizualizări unice și care a fost citată de peste 20 de medii de 
informare).

Totodată, în cadrul proiectului a fost lansat și un podcast anti-
corupție în care s-a vorbit despre investigațiile jurnalistice, prob-
leme de acces la informație și securitatea jurnaliștilor, tehnici de 
investigare, surse de informare etc.
 

Investigațiile s-au bucurat de o vizibilitate de până la 40 de mii de 
accesări doar pe portalul www.anticorupție.md

Portalul Anticoruptie.md, creat în 2012 cu sprijinul Fundației Soros 
Moldova, a înregistrat o creștere semnificativă a vizibilității, cea 
mai bună de până acum (circa 1,12 milioane de vizitatori unici și 
circa 4 milioane de accesări). Este o creștere cu 24% la numărul 
de vizitatori unici față de anul 2020 și o creștere cu 56% a 
numărului de accesări pe portal.  

Investigațiile publicate pe site-urile CIJM au servit drept sursă de 
informare și documentare pentru alte instituții media, pentru 
cetățeni, pentru autorități și pentru societatea civilă. Concomitent, 
acestea sunt și un model de formare pe care îl urmează alți 
jurnaliști tentați să facă investigații jurnalistice.

http://www.xn--anticorupie-gbe.md/
http://www.xn--anticorupie-gbe.md/
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/video-cum-si-a-aranjat-traiul-ex-directorul-sis-care-i-a-expulzat-pe-profesorii-turci?fbclid=IwAR0YTnxkPFon0QDaAmu5m1Lu-rQGc-b2r5F3YwaBnYFcb96MIsBnEPIp4Rc
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/video-cum-si-a-aranjat-traiul-ex-directorul-sis-care-i-a-expulzat-pe-profesorii-turci?fbclid=IwAR0YTnxkPFon0QDaAmu5m1Lu-rQGc-b2r5F3YwaBnYFcb96MIsBnEPIp4Rc


New Media
Proiectul New Media Incubator al Fundației Soros Moldova își 
propune să contribuie la reconfigurarea spațiului informațional 
și la formarea unei alternative sănătoase prin instruirea și 
susținerea vocilor, care să aducă în spațiul mediatic 
moldovenesc viziuni și opinii independente, dar și să abordeze 
subiecte cu adevărat importante pentru public. 

Audienții ediției 2021 New Media Incubator și-au ales ca 
subiecte pentru vlogurile și podcasturile lor combaterea 
violenței domestice, dezvoltarea personală, educația elevilor 
din primele zile de scoală, antreprenoriatul social, ghidarea 
tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ. Mulți dintre ei 
au venit în proiect doar cu ideile, fără să știe cum și le-ar putea 
realiza și cum ar putea face ca mesajul lor să ajungă la 
publicul larg. Audienții New Media Incubator beneficiază de 7 
cursuri teoretice dedicate particularităților și tendințelor 
comunicării mediatice (trainer Dorin Scobioală); scenaristicii și 
regiei (traineri Corneliu Ciobanu și Max Ciorbă); regulilor și 
tehnicilor de bază în filmare și editare (traineri Denis Tcaci și 
Dorin Scobioală); planificării, gestionării și organizării procesului 
de producție (trainer Sergiu Scobioală); fizicii sunetului, 
tehnicilor, echipamentelor și so�urilor înregistrare și procesare 
a sunetului (trainer Andrei Mâțu); producerii unui podcast 
audio (trainer Vlad Drahnea) și creării unui video blog de la 
zero, marketing  și monetizare (trainer Vlad Căluș).

Beneficiind de instruiri teoretice din partea trainerilor NMI, 
acumulând experiență în cadrul exercițiilor practice și având la 
dispoziție resursele tehnice și de personal a unui studio de 
producere radio și TV, entuziaștii au devenit autori cu audiențe 
impunătoare, public fidelizat și strategii de dezvoltare. 

Cu titlu de experiment, începând cu ediția 2020 a New Media 
Incubator, la prima etapă de instruire teoretică au fost admiși 
toți doritorii care au îndeplinit criteriile de bază pentru a 
participa la proiect. Asta le-a permis câtorva zeci de persoane 
interesate de media neconvențională si neinstituționalizată să 
obțină de la experți informații despre particularitățile și 
specificul unor astfel de produse. În cadrul rundei din 2021 
autorii au abordat tematică diversă și au dezvoltat strategii 
pentru a consolida o comunitate de utilizatori receptivă și a-și 
crește astfel canalul. Lilia Buracovschi a lansat un vlog despre 
violența domestică împotriva femeilor și combaterea acesteia, 
Veronela Pruteanu - despre dezvoltare personală, podcastul 
Nataliei Pădure - 
UpGrade Your Community - lansează o discuție despre 
antreprenoriatul social, vlogul Olesei Talmazan este despre cum 
faci față fiind părinte al unui elev de clase primare, Nicoleta 
Stăvilă a lansat un Podcast în derivă pentru a ajuta tinerii să 
depășească incertitudinile de după absolvirea unui liceu sau 
colegiu, vlogul Cristinei Galoi își propune să explice termenii 
juridici pe înțelesul tuturor iar în vlogul Georgianei Fânaru 
prietenii își dau întâlnire  pentru a învață unul de altul să 
crească și să comunice în armonie, să se respecte reciproc și să 
cultive respectul de sine.

Autorii celor mai bune proiecte de creație ajunse la etapa de 
încheiere a ediției respective a NMI și evaluate cu punctaj 
maxim în concursul final primesc în fiecare an granturi de 
start-up, pe care le pot utiliza pentru asigurarea continuității 
produselor lor. În 2021, autorii a cinci proiecte care au acumulat 
punctaj maxim la evaluarea finală (Lilia Burakovsci, Georgiana 
Fânaru, Nicoleta Stăvilă, Natalia Pădure și Olesea Talmazan) au 

beneficiat de granturi în valoare de 1800 USD fiecare. 

Produsele lansate de NMI au un public-țintă bine definit, iar 
pentru a ajunge la acesta, e nevoie de o targetare bine 
construită, care trebuie învățată. În plus, mulți dintre autori, 
chiar dacă dețin expertiză în domeniile de referință, nu dispun 
de cunoștințe și experiență în domeniul producțiilor 
audiovizuale, și nici nu cunosc regulile afirmării pe piața new 
media. Instruirea teoretică și practică primite în cadrul New 
Media Incubator, accesul la resursele tehnice ale studioului, 
mentoratul post-absolvire din partea trainerilor, iar în cazul 
câștigătorilor – granturile oferite de Fundația Soros Moldova, îi 
fac capabili să genereze de sine stătător conținut, diferit de cel 
creat de instituțiile media. Unele dintre proiecte și-au găsit 
publicul de la primul episod, înregistrând audiențe 
impresionante și având feedback-uri pozitive. Altor 
autori/echipe le ia mai mult timp să se afirme, însă cunoștințele 
și experiența obținute în cadrul NMI îi fac să-și organizeze în 
cunoștință de cauză procesul de producție și promovarea, să 
asigure continuitatea și sustenabilitatea proiectelor după 
„absolvire”.



Reforme în domeniul media
Piața mass-media din Republica Moldova este grav afectată de 
concentrarea proprietății media și controlul unor instituții 
media din partea grupărilor de interese cu implicații în scheme 
criminale și utilizarea acestor surse media în scop electoral și 
de dezinformare în scop politic; lipsa unor abordări strategice; 
condiții inegale și concurență neloială pe piața publicității 
media; bariere artificiale la accesul la informația de interes 
public; subdezvoltarea din punct de vedere mediatic a unor 
regiuni unde în general nu există surse media. Aceste 
fenomene împiedică dezvoltarea durabilă a instituțiilor 
mass-media independente în condiții de concurență loială și 
onestă. Prin urmare, reformarea reală a domeniului mediatic 
din Republica Moldova nu este posibilă fără intervenții 
importante pe segmentul legislației. Pe imediata ordine de zi 
sunt:
• aprobarea și realizarea Programului național de dezvoltare 
a mass-mediei pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni 
pentru implementarea Programului, în conformitate cu 
Concepția națională pentru dezvoltarea mass-mediei (Legea nr. 
67 din 26 iulie 2018)
• excluderea impedimentelor artificiale și facilitarea 
accesului la informația de interes public pentru reprezentanții 
instituțiilor mass-media
• îmbunătățirea cadrului  normativ în domeniile publicității 
și concurenței pe piața mediatică
• revizuirea cadrului  normativ pentru asigurarea 
transparenței reale a beneficiarilor instituțiilor mass-media și a 
surselor de finanțare a furnizorilor de servicii media 
audiovizuale
• revizuirea prevederilor Codului electoral în partea care 
vizează reflectarea alegerilor de către mass-media, prin 

excluderea ambiguităților și unificarea noțiunilor utilizate 
pentru facilitarea activității furnizorilor de servicii media 
audiovizuale în perioadele electorale. 
 
Fundația Soros Moldova a susținut consecvent, pe parcursul 
câtorva ani, inițiativele de politici publice pentru asigurarea re-
formelor reale în domeniul media. Aceste eforturi au continuat 
și în anul 2021 prin proiectul „Promovarea inițiativelor de politici 
publice pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media”, 
gestionat de Asociația Presei Independente (API), care a vizat 
elaborarea unor documente de politici publice și eforturi pentru 
inițierea unui dialog și a colaborării cu instituțiile publice. După 
schimbarea guvernării în urma alegerilor parlamentare antici-
pate din 11 iulie 2021, API și experții media susținuți de Fundație 
au reluat demersurile de advocacy pentru îmbunătățirea politi-
cilor publice în domeniul media, inclusiv  privitor la astfel de 
documente de politici publice precum proiectul de lege cu pri-
vire la publicitate, proiectul de lege pentru modificarea Legii 
concurenței, proiectul de lege cu privire la modificarea unor 
acte legislative pentru asigurarea accesului la informația de 
interes public și a.

În rezultatul cooperării noastre cu Comisia parlamentară  cul-
tură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și alte 
instituții publice s-a reușit repunerea în circuitul legislativ a 
Proiectului de lege cu privire la publicitate nr.269 din 27.10.2021 
(adoptat de Parlament în prima lectură pe 11 noiembrie 2021 și 
definitivat în februarie 2022 în baza avizelor instituțiilor publice 
și ale comisiilor parlamentare pentru lectura finală),  actualiza-
rea unui alt proiect de lege - cel cu privire la modificarea a 10 
acte legislative pentru asigurarea accesului jurnaliștilor la infor-

mația de interes public; elaborarea Programului național de 
dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2022-2025 și a unui 
proiect de plan de acțiuni pentru implementarea Programului 
(transmise oficial Comisiei de profil a Parlamentului Republicii 
Moldova și Ministerului Justiției în noiembrie 2021); dar și altor 
inițiative legislative elaborate în cadrul proiectului. Implementa-
rea Proiectului „Promovarea inițiativelor de politici publice 
pentru asigurarea reformelor reale în domeniul media” va conti-
nua și în anul 2022.



Suport pentru mass-media independentă
În baza unei monitorizări/evaluări continue a spațiului mediatic 
online efectuată de experți independenți și a recomandărilor 
formulate, Fundația Soros Moldova a sprijinit câteva platforme 
media care publică produse variate, originale, realizate de o 
manieră profesionistă (nu intră sub egida programului 
versiunile web ale instituţiilor media electronice sau tipărite). 
Criteriile de calitate de care s-au condus evaluatorii includ 
actualitatea, relevanța, veridicitatea, imparțialitatea, 
pluralismul surselor de informare, notorietatea/vizibilitatea 
instituției media și a.

Moldstreet.md (Asociația Europas):

• și-a reorganizat modulele existente de  vânzări a 
produselor și a dezvoltat module noi pentru asigurarea 
accesului unui număr mai mare de utilizatori la conținutul 
premium
• și-a promovat activ brandul pentru îmbunătățirea imaginii 
și atragerea unui număr mai mare de cititori, iar mulți din ei au 
devenit abonații portalului Moldstreet, între ei - 
autorități/instituții publice, instituții comerciale de prestigiu și 
importante instituții financiar-bancare
• și-a sporit producerea de conținut calitativ pe marginea 
evenimentelor și fenomenelor economice, care a fost cu 
succes comercializat prin abonamente.

Implementarea și dezvoltarea noului modul pentru asigurarea 
accesului utilizatorilor la conținut  premium a permis crearea 
unei noi surse de venit, iar echipa Moldstreet a putut constata, 
într-un timp destul de scurt, o diversificare a utilizatorilor. Pe 
termen lung, noul sistem de  vânzări a produselor mediatice 
pus în aplicare de echipa Moldstreet.md ar putea consolida 

această instituție media, dar și servi drept model pentru alte 
mijloace de informare din online-ul moldovenesc.

Moldova.org (Asociația Obștească Sud-Est Media) și-a propus 
să crească audiența, să sporească monetizarea conținutului și 
să-și asigure o mai mare sustenabilitate financiară. În rezultatul 
acțiunilor întreprinse, Moldova.org:
• a creat departamentul de vânzări, a mărit numărul de 
plasări comerciale pe site și a lansat proiectul cu potențial de 
monetizare intitulat ,,Cum se face"
• a lansat rubrici noi pentru a-și diversifica și lărgi audiența
• a asigurat indexarea platformei moldova.org timp de patru 
luni de către o companie specializată
• a lansat contul de Patreon al redacției și a promovat 
redirecționarea către Moldova.org a 2%  din impozitul pe venit.

n consecință, vizibilitatea Moldova.org a crescut atât pe relele 
sociale, cât și pe motorul de căutare Google. Pe parcursul 
anului, site-ul Moldova.org prin intermediul motorului de 
căutare Google a avut constant peste 130.000 de vizualizări 
unice pe lună față de maxim 100.000 vizualizări unice înainte de 
demararea proiectului, numărul urmăritorilor Moldova.org pe 
lnstagram a ajuns la 18 mii, iar pe Facebook s-a ridicat la 52 de 
mii de urmăritori. În 2021, veniturile Sud-Est Media AO 
(fondatoare a Moldova.org), din activitatea comercială, s-au 
dublat în comparație cu anul premergător. Datorită creării 
agenției de vânzări, au fost făcuți pași importanți în 
monetizarea conținutului. Optimizarea SEO-ului a dus la o 
creștere a Moldova.org cu 3 poziții in rating-ul Domain Authority 
(DA) în motoarele de căutare înclusiv în Căutarea Google față 
de principalii ei concurenți din presa din Moldova. Domain 

Authority (DA) este un scor de clasare, care variază de la unu la 
100, pentru motoarele de căutare elaborat de compania MOZ 
care prezice cât de probabil este un site să se claseze în 
paginile cu rezultate ale motorului de căutare.  A crescut scorul 
de vizibilitate (oferit de Google) cu 519 puncte, acumulând 797 
puncte in total, ceea ce duce la o mai mare vizibilitate cu mai 
multe accesări. La fel, în perioada implementării prolectului, 
echipa a lansat contul de Patreon și a obținut sprijin financiar 
din partea a peste 150 de susținători (patroni).

Reușita acestui proiect confirmă că oportunitățile de dezvoltare 
și de creștere a sustenabilității platformelor online de calitate, 
ca proiecte media profitabile, sunt neîndoielnice, chiar dacă 
bineînțeles necesită investiții. Aceste experiențe devin modele 
inovative care constituie bune practici oferite colegilor de 
breaslă.
 

Oameni și Kilometri 

Redacția Oameni și Kilometri, cu ajutorul proiectului „Pop-up. 
Vocea celor neauziți” s-a mutat, la propriu, în mijlocul 
comunităților locale din raionul Călărași, aproape de oameni, 
aproape de localitățile marginalizate, acolo unde vocea 
cetățenilor este cu greu auzită.

Cele 15 produse jurnalistice realizate în satele din Călărași și 
diseminate pe platforme on-line și în media socială (8 
longreaduri/ investigații sociale, 4 fotoreportaje, 2 video-uri 
scurte și mai multe știri scurte) au povestit, prin prisma unor 
istorii umane, despre mediatorii comunitari și importanța 

https://www.mold-street.com/?go=news&nt=17
https://www.moldova.org/


acestui serviciu pentru familiile de etnie romă în articolul  
Tânărul care s-a dus la romi; despre turismul local „umbrit” de 
COVID-19 și despre cum s-au reorientat micii antreprenori locali 
în articolul Kârgâzii din Leordoaia; despre munca medicilor de 
pe ambulanțe și cum fac față pandemiei în localitățile rurale în 
articolul Echipa 891, despre starea ecologică a celor 3 râuri 
principale din Călărași și despre dedicația asociațiilor de profil 
în eforturile de a ocroti mediul înconjurător. Redacția a scris 
despre cel mai tânăr primar din Moldova în articolul Satul care 
a schimbat primarul  despre ultimul lingurar, de etnie roma, 
din Leordoaia în articolul Ultimul lingurar, despre cel mai mic 
sat din raionul Călărași în articolul Satul cu patru case – Podul 
Lung, care are doar 4 case dar care și-a marcat anul trecut 
vârstă de 50 de ani. 

Formatul de „pop-up mobile journalism” schimbă abordarea 
față de mass-media socială și comunitară, lucrul jurnalistului 
în teren și în comunități. Așa cum proiectul a fost unul de 
pilotare, redacția va documenta lecțiile învățate, a evalua 
eficiența, și, în baza concluziilor, va extinde experiența  
acumulată la nivel de țară.
Grație sprijinului Fundației, mai multe platforme media au fost 
sprijinite în lansarea sau dezvoltarea continuă a conținuturilor 
de calitate, actuale și relevante pentru public. Nokta.md și-a 
consolidat rubricile de talk-showuri și sintezele săptămânale 
(Nokta Talk și Nokta Live ), Moldstreet și-a mărit numărul de 
materiale premium pe marginea evenimentelor și fenomenelor 
economice (248 de materiale jurnalistice (conținuturi premium) 
au fost publicate pe durata proiectului), Moldova.org a lansat 
rubrici tematice noi care le-au lărgit și diversificat audiența etc.

sic.md
Proiectul Asociației pentru Promovarea Prevederilor Articolelor 
32 și 33 din Constituția Republicii Moldova care gestionează 
platorma online sic.md a adus pe piața media din Moldova un 
format inedit de podcast audio. Reușita acestui format a fost 
cu atât mai prețioasă cu cât s-a axat prioritar pe combaterea 
„infodemiei” și pe dezbateri publice cu mesaj antimanipulare în 
legătură cu pandemia COVID-19. Specificul podcastului a fost 
să abordeze chestiuni complexe, de multe ori ambigue și 
controversate, în discuții analitice simple și clare pentru toți.

Ce  a reușit echipa de proiect? A identificat cele mai acute și 
relevante probleme cu care se confruntă societatea în perioada 
pandemiei;  a identificat cei mai potriviți experți care să poată 
explica corect și concret de unde și de ce apare dezinformarea 
pe subiectele discutate, care sunt sursele dezinformării; să a 
discutat pe înțelesul tuturor despre situațiile dificile cu care 
s-au confruntat cetățenii, dar și despre soluțiile identificate 
pentru depășirea acestora (afaceri, educație, respectarea 
drepturilor omului, cultură, comunicare eficientă, economie, 
medicină, mass media, etc.). Un alt efect  al podcasturilor 
produse a  a fost să asigure informarea preventivă despre o 
potențială problemă în legătură cu evoluția pandemiei. 
Bineînțeles, demontarea miturilor legate de pandemie a fost 
mereu în vizorul jurnaliștilor.

În total redacția sic.md a realizat 10 podcasturi, însoțite de 
componenta multimedia – istorii pe Instagram și videoclipuri 
scurte (trailere) pe Facebook, precum și articole text, astfel 
încât informația să ajungă la un public cât mai larg acumulând 

un impact total de 285,889 vizualizări unice. Produsele media 
au fost publicate pe pagina de facebook Sic.md și pe 
principalele platforme de podcast, cum ar fi anchor.fm, Apple 
podcast, Google podcast, Breaker.audio, etc., cu un număr 
total de ascultări pe toate platformele online de 32,565. S-a 
stabilit parteneriat de difuzare/publicare a episoadelor cu Radio 
Chișinău care are o audiența de 18,691 de ascultători conform 
cifrelor disponibile pe xplane.md și Agenția Info-Prim Neo care a 
acumulat pentru cele 10 podcasturi un număr total de 
vizualizări unice, în toate trei limbi, de 25,902. 

 

m

https://oamenisikilometri.md/tanarul-care-s-a-dus-la-romi/
https://oamenisikilometri.md/kargazii-din-leordoaia/
https://oamenisikilometri.md/echipa-891/
https://oamenisikilometri.md/satul-care-a-schimbat-primarul/
https://oamenisikilometri.md/satul-care-a-schimbat-primarul/
https://oamenisikilometri.md/ultimul-lingurar/
https://oamenisikilometri.md/satul-cu-patru-case/
https://sic.md/


Protagoniștii reportajelor din Călărași ale redacției „Oameni și Kilometri”

Gheorghe Drumea, 72 de ani, 
face linguri de la 9 ani, așa 
cum făceau tatăl său, bunicul 
și multe generații de strămoși. 

„Vin oameni care îmi dau mai 
mult decât le cer. Însă eu nu 
m-am lăcomit niciodată. De la 
un client mulțumit, veneau 
alții doi după cumpărături. 
Bogăția noastră sunt copii, 
nepoții și deja strănepoții”, 
spune meșterul.

Larisa și Aimapa, împreună 
cu familiile lor din Moldova, 
respectiv Kârgâzstan, au 
lansat o afacere hotelieră 
într-un sat moldovenesc - 
cazare în iurtele kârgâze. 
„Trebuie să ne reamintim că 
suntem parte din natură, să 
respectăm natura și tot ce 
ni se dă, să fim 
recunoscători de a mai avea 
o zi, de a respira, de a 
merge, de a auzi, de a face 
ceea ce ne face fericiți”, 
spune Larisa.  

Lilian Merla, 21 de ani, este 
mediator comunitar in Ursari, 
raionul Călărași. El este persoana 
care are grijă ca cei peste 300 de 
săteni, majoritatea de etnie romă, 
să aibă acces la educație, 
sănătate sau alte beneficii sociale. 
De mai bine de un an, bărbatul a 
devenit puntea de legătură între 
sătenii cu care a crescut și 
instituțiile statului, în special 
locale, precum administrația 
comunei Buda, din care face parte 
Ursari. „Comunitățile de romi sunt 
deseori mai închise, iar dialogul 
dintre ele și autorități nu este 
întotdeauna constructiv. 
Comunicarea nu iese”, spune 
Lilian. 
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Îngrijiri paliative
Toți oamenii, indiferent de statutul social, boală sau vârstă, 
trebuie să aibă acces la un pachet de bază de servicii de 
sănătate stabilit la nivel național, care include îngrijirea 
paliativă. Furnizarea de îngrijiri paliative în Republica Moldova 
nu acoperă necesitatea în aceste servicii esențiale. Fundația a  
susținut promovarea îngrijirii paliative în Republica Moldova, 
ajutând guvernul să pună în aplicare Rezoluția 67.19 a Adunării 
Mondiale a Sănătății din 2014, care afirmă că prestarea 
acestor servicii este un imperativ moral al sistemelor de 
sănătate și acestea trebuie integrate în toate nivelurile de 
îngrijire a sănătății.

Proiectul susținut de Fundație și implementat de un Consorțiu 
de organizații: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, 
Asociația Națională de Tratament Paliativ și Școala Națională 
de Management în Sănătate Publică, a dus la adoptarea legii 
prin care îngrijirea paliativă a fost definită și recunoscută drept 
un serviciu de sănătate esențial prestat de sistemul sănătății. 
După adoptarea acestei legi, Guvernul lucrează la elaborarea 
unor norme de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijire 
paliativă. 

Proiectele de documente elaborate cu susținerea Fundației 
Soros Moldova și transmise Ministerului Sănătății sunt:
- Nomenclatorul serviciilor de îngrijire paliativă
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
serviciilor care acordă îngrijire paliativă
- Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijire 
paliativă, modificările la Programul unic al asigurării obligatorii 
de asistență medicală pentru a include o secțiune distinctă 
pentru serviciile de îngrijire paliativă, costurile serviciilor de 
îngrijire paliativă, criteriile de validare. 

În conformitate cu planul de acțiuni al Guvernului Republicii 
Moldova, documentele urmează să fie aprobate de Guvern în 
anul 2022, iar implementarea lor va asigura accesul echitabil al 
cetățenilor țării noastre la serviciile esențiale de îngrijire 
paliativă oferite de echipe multidisciplinare.

Platforma de știri SănătateINFO, cu suportul Fundației, a 
asigurat cu regularitate mediatizarea largă a subiectului 
îngrijirilor paliative din Republica Moldova.

Universitatea de Medicină promovează necesitatea dezvoltării 
și pledează pentru crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri 
Paliative cu suportul proiectului finanțat de Fundația Soros 
Moldova.  Acest centru va crea condiții pentru dezvoltarea 
asigurării integrate a serviciilor de îngrijiri paliative persoanelor 
cu boli cronice progresive sau incurabile în Republica Moldova, 
precum și instruirea cadrelor medicale la cele mai înalte 
standarde. Echipa proiectului va crea și implementa un sistem 
unitar și durabil de colectare de fonduri pentru instituirea 
Centrului Universitar, pentru prestarea serviciilor de paliație în 
cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”.



În noiembrie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a votat în unanimitate modificările aduse la Legea sănătății, depuse de toate 
fracțiunile parlamentare, care au asigurat recunoașterea Îngrijirilor Paliative ca serviciu medical esențial în Republica Moldova. De 
asemenea, parlamentarii au cerut Guvernului să elaboreze în termen de șase luni toate statutele care să asigure această măsură.
Votul în Parlament a venit după o lungă campanie de apărare și elaborarea a două studii privind Îngrijirile Paliative, care au fost 
prezentate Comisiei Parlamentare Permanente pentru Sănătate. Unul dintre rapoarte, privind implementarea de către Republica 
Moldova a rezoluției Adunării Mondiale a Sănătății (WHA67.19), a fost întocmit de Oficiul Ombudsmanului (Avocatul Poporului), iar 
celălalt studiu, prezentat de Centrul pentru Politici și Studii de Sănătate (Centrul PAS) a analizat evoluția serviciilor de îngrijiri paliative 
în Republica Moldova. Ambele studii au recunoscut rolul extraordinar al Fundației Soros Moldova în implementarea Îngrijirilor Paliative 
în Republica Moldova.

Îngrijiri paliative

În lume, doar aproximativ 14% dintre persoanele care au nevoie de îngrijiri paliative, în prezent, le primesc.  
În Moldova, aproximativ 23% dintre persoanele care au nevoie de îngrijire paliative le primesc.

Boli cardiovasculare

Boli respiratorii
cronice 

SIDA

Diabet zaharat 

Altele
Când Îngrijirile paliative sunt necesare? Ce sunt Îngrijirile palliative?

Diagnoză

Îngrijiri pentru îmbunătățirea
calității vieții pacienților cu
boli cronice incurabile și
familiilor lor 

Reduce presiunea pe
sistemul medical și
reduce spitalizarea 

Reduce suferințele
fizice, psihosociale

și morale

Poate fi prestate de
mai mulți specialiști
medicali și voluntari

Pot fi oferite la domiciliu,
în centre medicale,
spitale și hospice  

Îmbunătățesc calitatea vieții 

Progresia bolii

Deces

 ÎNGRIJIRILE PALIATIVE

Sprijin
în doliu 

Cancer

Multe alte stări de sănătate duc la aceea ca persoana 
să aibă nevoie de îngrijiri paliative inclusiv: insuficiență 
renală, boală hepatică cronică, scleroză multiplă, 
boala Parkinson, artrită reumatoidă, boli neurologice, 
demență, anomalii congenitale și tuberculoză rezis-
tentă la medicamente. 

Majoritatea maturilor care au nevoie de îngrijiri 
paliative au boli cronice: 

WW

MD

38.5%

34%10.3%

5.7%

4.6%

6.9%

14%

23%



Răspuns la pandemia COVID-19
Dacă în 2020 Fundația a mobilizat resurse financiare și a 
răspuns necesităților imediate generate de pandemia COVID-19, 
în anul 2021 suportul financiar oferit a vizat intervenții cu 
impact pe termen mediu și lung. În total, suportul financiar al 
Fundației pentru Republica Moldova, în combaterea pandemiei 
și urmărilor ei, a fost de aproape un milion de dolari.
 
Fundația a contribuit la fortificarea resurselor umane din 
sectorul sănătății prin oferirea granturilor USMF „Nicolae 
Testemițanu” și Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie 
„Raisa Pacalo”, pentru dezvoltarea și pilotarea, cu 
implementarea ulterioară a curriculumurilor: pentru cadrele 
medicale cu 
studii superioare Urgențele în sănătatea publică, iar pentru 
cadrele medicale cu studii medii – Infecția COVID-19 în practica 
asistentului medical. Universitatea de Medicină a organizat o 
serie de instruiri în urgențe în sănătate publică pentru studenți, 
medici rezidenți și medici practicieni pe parcursul 2021 în baza 
curriculumului elaborat, cu suportul Fundației Soros Moldova. 
Adițional, au fost organizate câteva sesiuni on-line pentru 
angajații Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru ca 
aceștia să poată să intervină rapid şi eficient în situații de risc și 
de urgențe de sănătate publică. Numărului de specialiști pregătiți 
în domeniul urgențelor urmează să crească de la an la an.

O altă inițiativă susținută de Fundație și implementată de 
Centrul PAS a vizat distribuirea informației accesibile și credibile 
despre COVID-19 pentru publicul larg, cât și pentru autoritățile 
publice, organizațiile și instituțiile de sănătate. Inițiativa a 
promovat utilizarea în societatea moldovenească a surselor 
credibile de informare despre COVID-19, asigurând și menținând 

fluxul informațional pe tema infecției din surse credibile. 
Materialele au vizat, în primul rând, combaterea teoriilor 
conspiraționiste, măsurile de protecție, testarea și în special 
vaccinarea împotriva COVID-19. Din cele 104 de materiale, 37 au 
fost rezumate ale cercetărilor științifice publicate în prestigioasa 
revistă de sănătate The Lancet. Specialiștii au elaborat și 
mediatizat pe portalurile de știri SănătateINFO și SanoTECA 119 
materiale jurnalistice. Materialele media au scos în evidență și 
problemele de comunicare dintre autorități și cetățeni, 
problemele pe care le întâmpină sistemul de sănătate, dar și 
pacienții în momentul în care ajung să se trateze de COVID-19. 

Având în vedere accesul limitat la informație credibilă privind 
prevenirea și controlul infecției COVID-19, în cadrul proiectului 
echipa SănătateINFO a organizat și trei instruiri online pentru 
jurnaliștii angajați în redacții locale.

Accesul populației generale și a persoanelor din grupuri 
vulnerabile la servicii de sănătate în perioada pandemică a fost 
studiat și evaluat, cu suportul Fundației, de către 
Keystone-Moldova. Conform studiului, pandemia a afectat 
disproporționat persoanele din grupurile vulnerabile, precum 
persoanele cu dizabilități, persoanele în îngrijiri paliative, 
persoanele cu diabet zaharat și cele cu HIV. Măsurile impuse 
pentru combaterea răspândirii virusului au contribuit la apariția 
unor bariere adiționale în accesarea serviciilor necesare acestor 
persoane: bariere financiare, bariere sociale, logistice. Efectele 
pandemiei asupra acestor categorii de persoane sunt 
îngrijorătoare: tratamente ne-efectuate, sau efectuate cu 
întârziere, intervenții chirurgicale amânate sau anulate, un grad 
sporit de sărăcire, probleme de sănătate mintală. 

Autorii cercetării au analizat legislația privind asigurarea 
accesului la sănătate al persoanelor din grupuri vulnerabile, 
inclusiv în perioada pandemică; au cercetat gradul de 
disponibilitate a serviciilor medicale pentru grupurile vizate; 
gradul de accesibilitate (fizică, informațională, financiară) la 
serviciile de sănătate, nivelul de implicare a pacienților în luarea 
deciziilor privind tratamentul necesar conform nevoilor; gradul 
de satisfacție a pacienților cu privire serviciile medicale; gradul 
de stigmatizare și discriminare a persoanelor din grupuri 
vulnerabile în obținerea serviciilor medicale; cercetarea accesului 
populației la măsuri de protecție împotriva infectării cu COVID-19 
și la tratament; și au studiat impactul COVID-19 asupra sănătății 
mentale a diferitelor grupuri de populație. Informația furnizată și 
analizată de autorii studiului, recomandările generale și specifice 
perioadei pandemice elaborate au menirea să contribuie la 
îmbunătățirea politicilor sectoriale, la informarea procesului de 
luare a deciziilor de către autoritățile responsabile și urmăresc 
să contribuie la sporirea accesului  persoanelor din grupuri 
vulnerabile la serviciile esențiale de sănătate. 
----
Evaluarea procesului de organizare și coordonare a serviciilor de 
sănătate din Republica Moldova în condițiile epidemiei COVID-19 
a fost realizată de Școala Națională de Management în Sănătate 
Publică cu suportul Fundației. Autorii cercetării au identificat și 
evaluat obiectiv problemele de organizare și comunicare în 
sectorul sănătății, au formulat concluzii și recomandări, care au 
menirea să informeze și ghideze autoritățile pentru eficientizarea 
organizării și îmbunătățirea coordonării serviciilor de sănătate 
atât în perioada pandemică cât și ulterior.



Sănătatea – în vizorul nostru
andemia a accentuat problemele existente în sectorul 
sănătății – infrastructură insuficient dezvoltată, număr redus 
de cadre medicale, acces redus al populației la servicii de 
sănătate de calitate, inechitate în accesarea serviciilor de 
sănătate. Pentru a elucida interesul și viziunea partidelor 
politice privind dezvoltarea sectorului de sănătate. Fundația a 
oferit sprijin pentru efectuarea unei analize și evaluări a tuturor 
intervențiilor/acțiunilor din programele și ofertele electorale 
ale partidelor politice, care au participat la alegerile 
parlamentare anticipate din 2021, care pot avea efect direct 
sau indirect asupra sănătății populației.  Fundația Soros 
Moldova a oferit și în acest an  suport centrului PAS pentru 
furnizarea unor opinii bazate pe dovezi, interpretarea 
independentă și neutră a datelor obiective rezultate din 
evaluări realizate inclusiv cu participarea consumatorilor de 
servicii de sănătate, dar și elaborarea notelor de poziție pe 
anumite subiecte trimise în adresa Ministerului Sănătății. 

Studiul realizat de Institutul Pentru Inițiative Strategice 
„Evaluarea domeniului sănătate în cadrul programelor 
electorale ale partidelor politice din Republica Moldova” a 
analizat și evaluat programele și ofertele electorale ale 
partidelor politice în domeniul sănătății. Autorii studiului au 
elaborat recomandări practice pentru acțiuni de implementare 
pe termen scurt, mediu și lung. Potrivit Studiului, în campania 
electorală, forțele politice nu au inclus în ofertele electorale o 
abordare sistemică a problemelor de sănătate și o viziune sau 
un concept pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. „Niciun 
concurent electoral nu a avut o ofertă holistică pentru 
domeniul de sănătate, ceea ce ar însemna o ofertă echilibrată, 
care să conțină propuneri pentru toate domeniile prioritare de 
intervenție”, scrie una dintre autoarele studiului, Ala Tocarciuc. 
Cercetătorii au identificat, însă, mai multe propuneri pentru 

consolidarea unor componente ale sectorului sănătății. 
Propunerile electorale au vizat, într-o anumită măsură, 
disfuncționalitățile percepute de populație și mai puțin au 
reflectat profunzimea deteriorării funcționalității sistemului de 
sănătate la nivel macro. 

Domeniile prioritare de intervenție vizate în ofertele electorale:
• Protecția sănătății – 133 de oferte electorale
• Supravegherea sănătății – 37 de oferte electorale
• Asigurarea domeniului sănătății cu resurse umane 
competente și suficiente – 27 de oferte electorale
• Prevenirea maladiilor, inclusiv identificarea precoce a bolilor – 
12 oferte electorale
• Promovarea sănătății – 9 oferte electorale
• Urgențele de sănătate - 6 oferte electorale
• Cercetarea științifică în sănătate - 1 ofertă electorală

Evaluarea programelor electorale, precum și a celor mai 
importante declarații din campanie în domeniul sănătății relevă 
faptul că o serie de priorități sunt similare pentru majoritatea 
actorilor politici. Prioritățile comune din ofertele electorale care 
reflectă necesitățile sistemului de sănătate ar putea servi drept 
fundament pentru o politică consecventă și stabilă de dezvoltare 
a sistemului de sănătate, și pot fi abordate în cadrul 
Parlamentului RM. Adițional, studiul poate fi utilizat pentru 
monitorizarea și măsurarea progresului: inițiative și  realizări 
versus promisiuni electorale, se spune în Raport. 

Notele de politici, elaborate cu sprijinul Fundației, de către 
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), sunt 
dezvoltate în corespundere cu angajamentele asumate de 
Republica Moldova pentru realizarea Obiectivului de Dezvoltare 
Durabilă 3 `Sănătatea” . 

Notele de politici cu privire la produsele din tutun încălzit au 
informat și susținut aprobarea modificărilor la Legea nr.278/2007 
privind controlul tutunului, În rezultatul modificărilor legislative 
(14.10.2021), toate produsele din tutun sunt reglementate similar: 
interzicerea publicității, promovării și sponsorizării, interzicerea 
expunerii vizibile în vitrine, precum și interzicerea comerțului prin 
Internet. Modificările nu fac diferență dintre produse de tutun 
obișnuite și cu tutun încălzit. Un alt rezultat remarcabil înregistrat îl 
constituie egalarea ratei accizei pentru țigările de foi (cigarillos) cu 
rata accizei la țigaretele cu și fără filtru și la rezerve din tutun, dar 
și includerea lichidelor pentru țigaretele electronice în politica de 
accizare pentru anul 2022

Uniunea pentru Echitate și Sănătate (anterior - Uniunea pentru 
prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor) a realizat, cu suportul 
Fundației, raportul „Evaluarea fiabilității mecanismului de finanțare 
a asociațiilor obștești, care implementează programe de prevenire 
HIV și de suport  din mijloacele Fondului măsurilor de profilaxie al 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)”. Raportul  
cuprinde concluzii și recomandări de îmbunătățire a mecanismului 
de finanțare a organizațiilor obștești din mijloacele Fondului de 
profilaxie a CNAM. Organizațiile neguvernamentale utilizează 
concluziile pentru activități de pledoarie, pentru sustenabilitatea  
finanțării din partea statului a programelor de prevenire HIV și de 
suport. 

https://www.ipis.md/wp-content/uploads/2021/12/1_231221_Raport_Sanatate_A4_IPIS.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128235&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129239&lang=ro


Mariana Orgheian este asistentă medicală la Uniunea pentru Echitate și Sănătate. În fiecare zi ea oferă asistență consumatorilor de droguri și lucrătorilor sexului comercial, atât în biroul Uniunii, cât și în teren.  
„La unitatea noastră mobilă, eu fac teste expres la HIV, sifilis, Hepatitele B și C. La fel, consult la etapele de pre și post-test. Acord primul ajutor medical în caz de supradozaj, dar și în alte situații pe care le întâmpină consumatorii 
de droguri injectabile. O altă parte foarte importantă a activității mele este screeningul la tuberculoză. Eu direcționez persoanele care ar putea să aibă tuberculoză la investigațiile radiologice și la consultația �iziopulmonologului”, 
spune Mariana.  
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Servicii sociale mai bune
În anul 2021 au fost totalizate rezultatele proiectului „Servicii 
sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea 
civilă și guvern“. Proiectul cu durata de 3 ani a fost finanțat de 
Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația 
Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, 
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a 
Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele 
cu Dizabilități. Serviciile sociale susțin persoanele în dificultate, 
pentru satisfacerea nevoilor lor sociale, facilitarea incluziunii în 
comunitate și a îmbunătățirea calității vieții. Fundația Soros 
Moldova este dedicată procesului dezvoltării serviciilor sociale 
de către organizațiile societății civile, dar cu sprijinul și 
colaborarea cu autoritățile locale.

Proiectul a contribuit la creșterea capacităților organizațiilor 
societății civile active în domeniul social și a facilitat stabilirea 
și menținerea parteneriatelor societății civile cu autoritățile 
locale. Specialiștii implicați în proiect au oferit suport și 
resurse pentru 33 organizații ale societății civile, care au 
dezvoltat, îmbunătățit sau extins 42 de servicii sociale 
destinate pentru copiii din grupuri vulnerabile, persoane cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale; au creat un program 
amplu de capacitare, mentorat și ghidare la locul de muncă 
pentru angajații serviciilor nou create.

Proiectul a dezvoltat servicii în 26 de raioane ale țării, 15 
servicii sociale fiind dezvoltate la nivel de raion, 14 – în zone 
urbane, iar 13 - în zone rurale.

Proiectul a susținut dezvoltarea următoarelor servicii sociale: 
• 5 Case comunitare, 

• 13 Locuințe Protejate, 
• 5 servicii de Echipă mobilă, 
• 2 servicii de igienă și îngrijire, 
• 2 servicii de intervenție timpurie, 
• 3 servicii de educație vocațională și încadrare asistată în 
câmpul muncii,  
• 5 centre comunitare, 
• 2 activități de antreprenoriat social, 
• 1 serviciu maternal pentru cuplul mamă-copil, 
• 1 serviciu de hidroterapie, 
• 1 serviciu de plasament pentru copii din grupuri vulnerabile, 
• 1 cameră senzorială. 

Proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil 
dintre societatea civilă și guvern“:
• a contribuit  la dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabil-
ități și promovarea  traiului lor în comunitate. Au fost dezinsti-
tuționalizate 99 persoane cu dizabilități 
• a consolidat sistemul de servicii sociale în zeci de localități - 
42 servicii sociale noi create. Circa 2000 de persoane au benefi-
ciat de serviciile create/extinse cu contribuția proiectului 
• a consolidat capacitățile organizațiilor societății civile de la 
„firul ierbii” în domeniile creării parteneriatelor locale, manage-
mentului proiectelor, dezvoltarea serviciilor de asistență socială 
în funcție de nevoi, monitorizării și evaluării participative și re-
sponsabilizării autorităților publice locale. 

În februarie 2021 a demarat un alt proiect „Organizațiile soci-
etății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cu 
durata de 3,5 ani, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și 

implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Key-
stone Moldova și Institutum Virtutes Civilis. Acest proiect este o 
continuare și extindere a activităților proiectului anterior. În 
2021, prin intermediul programului, au fost deja oferite 30 de 
granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale pe întreg teritoriul 
țării. Încă zece contracte de grant vor fi semnate în 2022. 
Adițional, proiectul va facilita crearea unui mediu favorabil 
pentru asigurarea sustenabilității financiare a organizațiilor din 
domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor 
sociale din fonduri publice. Acest proiect promovează justiția, 
echitatea  și contribuie la dezvoltarea societății deschise în Re-
publica Moldova, pentru că serviciile sociale calitative și accesi-
bile tuturor sunt o trăsătură indispensabilă a unei societăți 
sănătoase.    



Servicii sociale mai bune

TELENEȘTI

ORHEI

REZINA

ȘOLDĂNEȘTI

FLOREȘTI

SOROCA

DROCHIA

DONDUȘENI

OCNIȚA

BRICENI

EDINEȚ

RÎȘCANI

GLODENI

FĂLEȘTI

SÂNGEREI

UNGHENI

CĂLĂRAȘI

STRĂȘENI

HÎNCEȘTI

IALOVENI

CHIȘINĂU

CRIULENI

CRIULENI

ANENII NOI

CĂUȘENICIMIȘLIA

BASARABEASCA

TARACLIA

TARACLIA

UNITATEA
TERITORIALĂ
AUTONOMĂ
GĂGĂUZIA

UTAG

CAHUL

CAHUL

CANTEMIR

UTAG

LEOVA

ȘTEFAN VODĂ

DUBĂSARI

DUBĂSARI

TRANSNISTRIA

TRANSNISTRIA

TRANSNISTRIA

NISPORENI

BĂLȚI

Case comunitare

Case comunitare

Case comunitare și Locuințe Protejate

Locuințe Protejate

Centre Multifuncționale pentru copii

Centrul Regional de Asistență Integrată pentru Copii Victime și Martori ai Crimei

Centru de zi pentru copii

Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar

Centru de zi cu terapii alternative pentru copiii cu boli rare

Centru de plasament temporar pentru copiii aflați în situație de risc

Centru de plasament temporar pentru copiii aflați în situație de risc

Specialiști în protecție copilului

Echipă mobilă

Echipă mobilă

Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități

Biblioteca de jocuri

Serviciul de Terapie Ocupațională

Serviciu de intervenție timpurie

Terapie de integrare senzorială

Cameră senzorială

Serviciu de integrare socială și profesională pentru tinerii din grupuri vulnerabile,
inclusiv tinerii cu nevoi educaționale speciale și dizabilități

Centru de zi pentru adolescenți

Serviciu de plasament pentru vârstnici și persoane cu dizabilități

Centru social de zi

Serviciu de screening auditiv

Serviciu psihosocial pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Centrul de informare pentru surzi

Serviciu medical de îngrijire la domiciliu

Spălătorie socială

Adăpost pentru oamenii străzii



aANEXE



Raport Anual 2021

13%

18%

15%
5%

5%

49%

39%

Department       2021 expenditures  %  EU funds 

Buna Guvernare       911,638     18%  

Media & Cultura    280,465     5%  

Poliția și Drepturilor omului 746,477     15%  246,282  5%

Sănătate Publică    2,487,253    49% 1,974,818 39%

Admin General     683,457     13%  

 Total          5,109,290         100%  



Consiliul Național și Consiliile Departamentelor
National Board of the Soros Foundation Moldova 

• Ana Mihailov - Chair
• Ian Feldman - Ombudsperson
• Radu Danii
• Dumitru Lazur
• Valeriu Prohnitchi
• Liliana Busuioc
• Alexandru Pelivan

Good Governance Department Board

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

Media and Culture Department Board

• Tatiana Puiu
• Mariana Tacu
• Cristina Mogîldea
• Alexandru Dorogan

Public Health Department Board

• Svetlana Plămădeală
• Valentina Vilc
• Viorel Gorceag
• Alexandru Voloc

Justice and Human Rights Department Board

• Traian Țurcanu
• Denis Arcușa
• Viorica Grecu
• Aliona Bleah
• Mihaela Vidaicu



Petru Culeac 
Executive Director 

Varvara Colibaba 
Deputy Director 

Dmitri Gudumac 
Communications Manager 
 

Elena Vacarciuc  
Head of the Finance 
Department
 
Irina Bejenaru 
Chief Accountant 

Lucia Ciuperca 
Accountant 

Liuba Cotorobai 
Finance Assistant    

Dumitru Chitoroagă
Head of the Grants Management 
and IT Department
 
Victor Andronic 
LAN Manager    

Nicolai Gudima
Head of the Operations 
Department
 
Alina Moșneagu
Administrative Assistant

Mihai Lungu
Driver and Operations 
Manager 
   

Echipa Soros Foundation Moldova
Victor Munteanu 
Head of the Justice and 
Human Rights Department 

Marcel Varmari 
Finance and Program Manager 

Natalia Marcoci 
Program Coordinator

Denis Albu 
Program Assistant 

Mihaela Burduja 
Program Coordinator 

Antonina Stratu 
Program Assistant 

   

Natalia Camburian 
Head of the Good Governance 
Department

Ana Corețchi
Project Director 

Irina Istrati 
Finance Assistant

Artur Ucolov 
Program Assistant

Maria Vataman 
Program Assistant

   

Victoria Miron 
Head of the Media 
Department

Adrian Bivol 
Program Coordinator

Dorin Scobioală 
Project Manage rof the 
New Media Incubator

Liliana Gherman
Head of the Public Health 
Department

Vitalie Slobozian
Program Coordinator 

Svetlana Hangan 
Monitoring and Evaluation 
Specialist DUE

Ala Cojocari  
Finance and Program 
Manager 

Daniela Leahu 
Project Director

Ștefan Ivanov 
Finance and Procurement 
Specialist

Tatiana Ciolac
Project Assistant 
   



Nr. Project Title                Organization                  Budget EUR/USD

1. PRE-TRIAL JUSTICE

1.1 Advancing human rights-based policing in Moldova       Justice and Human Rights Department, Soros Foundation Moldova      241,606 EUR

    a) „ Partnership with the community”          Public Association "Association for Motivation and Community Development"    24,955 EUR

    b) „Community Police – My Police”          Public Association "University Legal Clinic"            17,235 EUR

    c) "Online drug stores - a challenge for community safety in Bălți"   Public Association "Union for Equity and Health"          22,750 EUR

    d) "Strengthening the security of the citizens of Sipoteni"     “Baștina-Sipoteni” Public Association             24,030 EUR

1.2 "Preventing and combating torture, ill-treatment        Public Association "Institute for Human Rights of Moldova"         49,953 USD

        and discrimination against persons deprived of their liberty" 

1.3 Carabinieri for Human Rights            Ombudsman O�ce                 52,386 USD 

2 JUDICIAL INDEPENDENCE AND ACCOUNTABILITY

2.1 „Increasing resilience against kleptocracy in the Republic of Moldova”    ”Watchdog.md” Community                35,000 USD

2.2 „Increasing resilience to systemic kleptocracy in the Republic of Moldova”  Public Association ”Institute for European Policies and Reforms”       35,000 USD

2.3 „Justice Integrity Initiative”            ”Watchdog.md” Community                49,797 USD

3. ACTING RESPONSIBLY TOWARD THE ENVIRONMENT

3.1 „Counteracting environmental crimes for climate protection”     Public Association ”ECOCONTACT”              30,000 USD

4. REDUCE ARBITRARY LIMITATIONS ON HUMAN RIGHTS

4.1 „Promoting respect for Human Rights in the Republic       Public Association ” Promo-LEX”              122,900 USD

      of Moldova, including in the Transnistrian region”

 

LIST OF PROJECTS

Justiție și Drepturile Omului



a
Buna Guvernare
Nr. Project Title                          Organization           Budget  USD

EDUCATION

1 Support for creative and innovative educational initiatives               Operational Project

                             Authors of these initiatives:

                             Veaceslav Macrinici / Galina Vasilache / Tatiana Velicova

                             „NeoEduct” Private Instituțion

                             „TRAMPOLINE Co.”          25,296 

2 Support for the educational policy studies development: capacity-building workshops and mentoring for fellows   Operational project          7,938

3 Empowering school youths for active participation in decision-making             DACIA Youth Resource Center from Soroca     84,000

4 Empowering school youths for active participation in decision-making             Public Association CONTACT-Cahul Center      81,000

5 Support services for the educational inclusion of children with disabilities            Private Institution Keystone Moldova       40,000

CORRUPTION AND ECONOMIC JUSTICE

1 Development of a needs assessment study and a roadmap for the Crime Assets Recovery Agency      Operational Project          34,366

2 Supporting the Criminal Assets Recovery Agency in the process of developing the National Program      Operational Project           6,600

 on Criminal Assets Recovery

3 Production of a journalistic news story on State-owned Enterprises in the Republic of Moldova       Operational Project          1,800

4 Strengthening the competitiveness of state-owned enterprises by building corporate governance      Public Association Independent Think Tank Expert-Grup  59,000

5 Promoting sustainable economic and social development based on balanced and responsible external financing   Public Association Independent Think Tank Expert-Grup  131,000

6 Promoting sustainable economic and social development based on balanced and responsible external financing   Public Association Institute for Strategic Initiatives   139,000

7 Ensuring the resilience of the SME sector in a crisis                 Employers' Association "Alliance of Small      30,000

                             and Medium Enterprises of Moldova"
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Nr. Project Title                        Organization             Budget  USD

CIVIC ENGAGEMENT AND ADVOCACY

1 Support for the 2020 Public Policy Fellows                 Operational Project            1,950

2 Public policy consultancy on the Eastern Partnership and Moldova-EU relations        Operational Project            2,142

3 Participation in the Association Exchange Forum organized in Kyiv, Ukraine         Operational Project            1,169

4 Support for developing the study “In Chișinău there are around 2 road accidents per day.       Tudor Arnăut             2,000

 The total number has remained constant for the last 5 years "

5 Support for developing the study "One-click distance consular services for the diaspora"      Roman Ciumac             2,000

6 Support for developing the study "Implementation of the Safe City Concept in the Chișinău Municipality"  Ion Gulei              2,000

7 Support for developing the study "Do we penalize, tolerate, or encourage urban gardening in Chișinău?"   Lilia Nenescu             2,000

8 Support for developing the study "Digital inclusion today for tomorrow's digital citizens?"      Alina Stupar              2,000

9 Early parliamentary elections 2021: „By informing the voter, we increase their conscious participation”   ADEPT Association for Participatory Democracy       35,000

10 Public policies for development #Policies4Development               Public Association Institute of European Policies and Reforms  37,000

11 Quality public transportation services for the Town of Codru              My City Hall (Primaria Mea) Association       17,500

12 Public perception of climate change in the Republic of Moldova            Green City Lab Moldova Public Association        40,000
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Media
Nr Project Title                           Organization          Budget USD

SUPPORT FOR THE INDEPENDENT MEDIA 

1 Monitoring and evaluating online media plarforms                  Operational project managed by SFM     1,064 

2 Supporting quality online media content relevant to the public :                Association Piligrim-Demo        11,928

 Talk show columns and weekly summaries (Nokta Talk and Nokta Live)

3 Experimental lab for young audio and video creators-- New Media Incubator 2021           Operational project managed by SFM     59,312

4 Start-up grants for the best creative projects which reached the final stage of the 2020 edition         Bordian Andrei           7,500

 of NMI and were assessed with the maximum score in the final competition            Ivanenco Aliona, Zaporojan Radu-Dumitru

                              Sclifos Doina, Muruzuc Laura

5 Start-up grants for the best creative projects which reached the final stage of the 2021         Olesea Talmazan          9,000 

edition of NMI and were assessed with the maximum score in the final competition           Georgeta Finaru, Lilia Burakovski

                              Nicoleta Stavila, Natalia Padure       

REFORMS IN THE MEDIA SECTOR

1 Supporting public policy initiatives aimed at real reforms in the media sector             Association for Independent Press      10,000

STRENGTHENING INVESTIGATIVE JOURNALISM 

1 Quality investigative journalism for the benefit of citizens                Investigative Journalism Center in Moldova    33,000 

 MEDIA FORUM

1 Supporting the seventh edition of the Media Forum                  Association for Independent Press      28,937

OTHER INITIATIVES

1 In-kind equipment donation to the Regional TV Channel in order to ensure the daily production and broadcast activities  Canal Regional          7,275

 

Total                                           168,016

LISTA PROIECTELOR



Sănătatea Publică
No  Project Title                      Organization               Budget USD 

KEEPING A WATCHFUL EYE ON EARTH!   

1.  Health Monitor for good governance in Moldova, 2021             Center for Health Policies and Studies, NGO         79,000 

2.  The visions of the main political parties on the development of the health sector       Institute for Strategic Initiatives (IPIS) NGO         30,000 

 Total, USD                                         109,000 

ACTING RESPONSABLY TOWARD ENVIRONMENT  

1.  Development of the regulations on the non-compliant medicines management       Association of Pharmacists of the Republic of Moldova (AFRM) NGO    25,000 

2.  Study on the healthcare waste management in the Republic of Moldova         Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy     29,991 

 Total, USD                                         54,991 

No  Project Title                      Organization                 Budget EURO 

BETTER SOCIAL SERVICES   

1.  Civil Society Organizations (CSOs) Acting for Better Social Services, the first year of implementation  Keystone Moldova Association            96,455 

2.  Civil Society Organizations (CSOs) Acting for Better Social Services, the first year of implementation  Institutum Virtutes Civilis Association            67,300 

3.  Safe at home                      Association of Parents of Persons with disabilities „Eternity”       56,282 

4.  Toy library - a socio-educational service for the inclusion of preschool children in Cocieri     „SOCIAL-ASIST” NGO                39,941 

5.  A set of improved and diversified community social services in Selemet         „Homeland” NGO                38,714 

6.  Enhanced services for good community life for people with disabilities         Aachen-Moldova Partnership” NGO           56,037 

7.  We invest in the quality and sustainability of services             „Everyone contributes to change” NGO          54,572 

8.  Mobile social service "Social Laundry" in the rayon of Glodeni           University Legal Clinic NGO             54,780 

9.  Mobile Team - quality support services for people with disabilities and their families, at home    „Aliance for Dolna” NGO               55,862 

10.  Development of a specialized social service for children separated from their parents in the rayon of Taraclia  „PRIMA” NGO                53,778 

11.  Equal opportunities for social services for people with disabilities and ASD        „SOS AUTISM” NGO                57,709 

12.  Integrated quality services for the visually impaired persons            „LOW VISION” NGO                47,872 

13.  Improving the quality of placement services within the Rayonal Asylum for the Elderly and Disabled  

 from the village of Puhăceni, the rayon of Anenii Noi, in the context of the COVID-19 pandemic    „GENESIS” NGO                 49,600 
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No  Project Title                       Organization                Budget EURO 

14.  Local guardianship authority for better protection of children            „Social Alternatives” NGO             47,750 

15.  Deaf Info Center – approach for accessibility based on equal rights and social inclusion of people 

 with hearing impairments in the Republic of Moldova               Association of Deaf People in the Republic of Moldova NGO      53,590 

16.  Accessible social services for children and young people with special needs in the rayon of Ștefan Vodă   „PRODOCS” NGO               57,118 

17.  Day center for children with intellectual disabilities in Bălți             „AUTISM HOPE” NGO              50,626 

18.  Local hearing screening program changes to better the lives of hearing-impaired children      „AudiViz” NGO                50,797 

19.  Accessibility for children for a decent life                 „Active Women” NGO              50,304 

20.  Assistance for a decent and independent life                „CASMED” NGO               60,000 

21.  Development of the Day Center for children with rare diseases in Chișinău, Rîșcani sector, and the suburbs  „Children of the Rain” NGO             55,194 

22.  Strengthening the Regional Center for Integrated Assistance for Child Victims and Witnesses of 

 Crime North - Integrated Social Services "Under One Roof"             The National Centre for Child Abuse Prevention (NCCAP) NGO     49,103 

23.  "No barriers" - social and professional integration service for young people with SEN       „Durable Social Services” NGO            54,171 

24.  Expanding the rehabilitation team for children and young people with special needs 

 by creating the Occupational Therapy service                Tony Hawks Centre Foundation            45,847 

25.  Social services aimed at the independent living of young people with intellectual disabilities     Association for the Support of Children with Physical 

                          Disabilities from Peresecina NGO            48,246 

26.  Development of a specialized service for children at risk in the rayon of Comrat        „VESTA” NGO                59,596 

27.  Rehabilitation Center for the Homeless                 Alliance for Public Health NGO           58,448 

28.  Mobile Team in Bălți - support service and social inclusion for people with disabilities       „CREDIS” NGO                52,851 

29.  "Hope" - Day center with quality services for children             Social Assistance Center „Home of Hopes” NGO        57,000 

30.  Strengthening COVID-19 Pandemic and Post-Pandemic Early Childhood Intervention Services to  

 Increase the Quality of Life of Families Raising a Young Child with Developmental Disorders     „VOINICEL” NGO                56,172 

31.  Extension of social services for people with disabilities in Chișinău           Alliance of Organizations of persons with disabilities 

                          in the Republic of Moldova NGO            55,900 

32.  Ensuring visibility and improving the communication of civil society organizations involved 

 in the provision of social services                   Center for Independent Journalism NGO          104,694 

 Total, EURO                                          1,796,309 
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