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MISIUNEA FUNDAȚIEI 

 
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în 
anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în 
Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor 
programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, 
participare civică şi sănătate publică. 
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
 
Fundația Soros-Moldova a continuat să susțină anul trecut domeniile prioritare prevăzute în strategia sa 

lansată acum patru ani. Astfel, am oferit suport financiar pentru dezvoltarea mai multor activități ce au 

cuprins domenii precum independența și eficiența justiției, independența mass mediei și accesul la 

informație, sănătate publică și reducerea riscurilor, buna guvernare și transparență în procesul decizional, 

participarea cetățenilor în procesele decizionale și lupta împotriva discriminării.   

 

O realizare importantă în domeniul sănătății publice a fost asigurarea accesului persoanelor cu HIV/SIDA 

la servicii de îngrijire paliativă calitativă, prestate la domiciliu în municipiile Chișinău și Bălți. Acestea au 

fost inițiate datorită finanțării unui proiect din sursele Fondului Global de luptă împotriva SIDA, 

tuberculozei şi malariei.  
 

De asemenea, prin programul Comunitate incluzivă – Moldova, un parteneriat între societatea civilă și 
guvern, implementat de Keystone Human Services International Moldova, alți 29 de copii și adulți au fost 

dezinstituționalizați din Casa internat Orhei pentru copii cu dizabilități mentale severe. Aceștia au fost 

reintegrați în familiile lor biologice / substitutive sau în servicii comunitare, precum „Casă Comunitară” sau 

„Locuință Protejată”. În total, de la începutul implementării Programului, 96 de copii și adulți au fost 

transferați din Casa internat în familii și comunitate. 

 

Sensibilizarea opiniei publice privind o mai bună înțelegere a consecințelor discriminării și importanței 

egalității în diferite sfere ale vieții publice și private, a rămas una dintre prioritățile Fundației în ultimii patru 

ani. Câteva din inițiativele susținute pe parcursul anului 2013 au vizat discriminarea în câmpul muncii, 

drepturile persoanelor din instituțiile psiho-neurologice, investigarea cazurilor de discriminare în diferite 

domenii sau promovarea accesului la infrastructura publică a persoanelor cu dizabilități. 
 
Pentru a pune în discuţie publică subiectele de importanţă socială sporită, dar şi a creşte capacitatea 
guvernului de a răspunde provocărilor curente ale Moldovei prin formularea unor politici coerente şi 

realiste, am susținut câteva analize independente în domeniul educației. Studiile au oferit expertiză pe 

trei subiecte sensibile, legate de desfăşurarea examenelor BAC, fenomenul plăţilor neformale în 

învăţământul preuniversitar și domeniul cercetării în instituțiile de învățământ superior. Rezultatele 

studiului privind desfășurarea bacalaureatului au servit drept bază pentru elaborarea modificărilor 

regulamentului de desfăşurare a examenelor. Măsurile luate de Ministerul Educaţiei a RM au fost 
îndreptate spre contracararea fenomenului corupţiei în timpul examenelor de BAC, la fel ca şi fenomenul 
copiatului.  
 
Îndelung discutat a fost și studiul „Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de 

învăţământ preuniversitar”, contribuind inclusiv la inițierea unor investigații și măsuri de prevenire în 

contracararea acestui fenomen. Constatările și recomandările formulate în studiu sperăm să servească la 

formularea unor politici care să vizeze plățile achitate de părinți în învățământul preuniversitar.  

 

Și infograficele lansate de portalul www.budgetstories.md au provocat dezbateri și discuții în societate. 

Implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, un partener de durată al Fundației, portalul a 

devenit unicul instrument interactiv în Moldova, care facilitează înţelegerea simplă de către cetăţeni a 
bugetului public. Astfel, pe parcursul anului trecut, publicul a fost informat despre „cât ne-a costat 

Parlamentul”, „pentru ce, cui și unde s-au alocat subvențiile în agricultură”, despre cheltuielile și 
rezultatele din educație, cum sunt cheltuiți banii pentru sănătate, dar și „cât ne costă personalul din 

sectorul bugetar”.  
 

În domeniul justiției, au fost desfășurate activități menite să sporească capacitățile judecătorilor și ale 

procurorilor în vederea respectării drepturilor omului la etapa prejudiciară. În acest sens, a fost promovată 
adoptarea unei Hotărâri explicative a Plenului CSJ despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a 
unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu. 

http://www.budgetstories.md/
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De asemenea, în aprilie 2013, a demarat procesul de procurare a serviciilor parajuriștilor de către Oficiile 

Teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Acest fapt a permis 

extinderea rețelei de parajuriști susținută de Fundație. Mai mult, odată cu lansarea paginii web 

www.parajurist.md, Fundația a reușit să diversifice căile de acces ale populației la informația elementară 

de ordin juridic, prin crearea primei pagini online care explică legea pe înțelesul fiecăruia. 

 

Rețeaua de parajuriști este parte a unui proiect complex, multianul susținut financiar de Guvernul Suediei. 

În cadrul proiectului „Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare”, pe 

parcursul anului 2013, am reușit să implicăm mai activ femeile din comunitățile rurale în procesele 

decizionale, dar și în implementarea inițiativelor mici ce au avut drept scop dezvoltarea comunităților. 

Totodată, acest proiect a avut o contribuție considerabilă în dezvoltarea presei electronice regionale şi a 

pus bazele unei cooperări eficiente dintre jurnaliştii de pe cele două maluri ale Nistrului. 
 

Cât privește  sectorul mass-media luat în ansamblu, anul 2013 nu a fost pentru acesta unul al 

schimbărilor.Ritmul încetenit al reformelor a făcut ca presa să aibă de depăşit aceleaşi probleme, 
devenite tradiţionale, legate de deficienţele din cadrul legal, imposibilitatea de a asigura independenţa 
financiară a întreprinderilor mediatice, reformele mai lente la Compania publică “Teleradio-Moldova”. Pe 

lângă susținerea activităților ce abordează problemele menționate mai sus, atenția Fundației s-a axat și 
pe elaborarea cadrului normativ privitor la digitalizare. Acest cadru ar prevedea principii echitabile şi 
transparente de competiţie în procesul de acordare a licenţelor, precum și pentru independenţa instituţiilor 

responsabile de asigurarea digitalizării. 
 

Sfârșitul anului trecut a marcat încheierea activității Programului Est Est Fără Frontiere în întreaga rețea, 

în conformitate cu decizia conducerii Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Timp de mai mulți ani, 

Programul EEFF a oferit sprijin inițiativelor regionale și internaționale, a stabilit parteneriate de lungă 

durată și, cel mai important, a facilitat schimbul de idei și informațiiîntre organizațiile neguvernamentale. 

 

Anul 2013 a fost unul cu multe provocări pentru Fundația Soros-Moldova. Alături de colegii mei, am 

elaborat o nouă strategie care va sta la baza activităților noastre în următorii patru ani. Vreau să 

mulțumesc pe această cale întregii echipe, precum și organelor decizionale pentru munca și energia 

depuse în procesul de dezvoltare a noii strategii. Îmi exprim recunoștința pentru implicarea și 
devotamentul fiecăruia în promovarea de mai departe a valorilor unei societăți deschise și a practicilor 

democratice în țara noastră. 

 
 
Victor Ursu 
Director Executiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.parajurist.md/
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 

Viziune: O societate este de succes unde toți membrii săi au drepturi egale și le este asigurat accesul 

universal la servicii de sănătate și asistență de calitate necesare. Programul Sănătate Publică a continuat 

să lucreze în această direcție prin implementarea activităților ce asigură un acces echitabil fiecărui 

membru al societății la servicii de sănătate calitative, promovarea și monitorizarea politicilor de sănătate și 
respectarea drepturilor omului în acest sens.  
 
În anul 2013, activităţile din cadrul Programului Sănătate Publică au fost implementate în conformitate cu 
strategia aprobată şi planul anual de activitate. Activitatea Programului pe parcursul anului a urmărit cele 

patru priorități în conformitate cu strategia aprobată. 

 
Programul și-a continuat activitatea pentru 

1) avansarea sănătății și drepturile pacienților din grupuri marginalizate, cum ar fi persoanele care 

îşi injectează droguri, persoane cu maladii incurabile, persoane cu dizabilităţi intelectuale şi 
mentale, persoane cu TB şi HIV/SIDA; 

2) susținerea elaborării unui mecanism durabil de monitorizare a activității sistemului de sănătate 

precum și monitorizarea respectării angajamentelor asumate în documentele de politici ale 

guvernului.  
 
Prioritatea 1:SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR DE ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ ÎN BAZA 
RECOMANDĂRILOR CONSILIULUI EUROPEI (2003) ŞI ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII 
 
Dezvoltarea serviciilor de Îngrijire Paliativă devine o prioritate pentru Guvernul Republicii 
Moldova  
 
În rezultatul creşterii performanţelor medicinii curative, an de an se prelungeşte speranţa de viaţă şi 
supravieţuirea pacienţilor cu boli cronice şi a celor ce se află în stadii grave ale bolii.  Numărul 
persoanelor cu cancer, maladii cardiovasculare, infectate cu virusul HIV/SIDA ş.a. este în continuă 
creştere, iar nevoia de sporire a calităţii vieţii acestor pacienţi până în ultimele momente ale vieții este 

menţionată în toate documentele oficiale internaţionale şi naţionale, 
preocupând intens lumea medicală şi societatea.  Îngrijirea paliativă 
reprezintă o problemă majoră de sănătate. Ea se ocupă de necesităţile 
de îngrijire şi calitatea vieţii populaţiei în faza terminală a bolii. Îngrijirea 
paliativă este îngrijirea activă şi totală acordată pacienţilor ale căror 
boală nu mai răspunde tratamentului curativ. Controlul durerii şi al 
simptomelor, asistenţa psihologică, socială și spirituală sunt esenţiale. 
Scopul îngrijirilor paliative este asigurarea calităţii vieţii pacientului şi a 
familiei acestuia. Conceptul de îngrijiri medicale paliative este practic 
necunoscut publicului larg din Republica Moldova şi de obicei definit 
vag în rândul profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 
 
Pe parcursul mai multor ani, disponibilitatea resurselor financiare 
naţionale pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă şi 
durabilitatea acestora au constituit una dintre provocările şi 
preocupările Programului Sănătate Publică al Fundaţiei. Astfel, în 2012 
Ministerul Sănătăţii a aprobat costurile pentru serviciile de îngrijire 
paliativă oferite la domiciliu şi în condiţii de staţionar, elaborate în 
cadrul proiectului Costing for Change. În urma eforturilor comune, 
depățindmai multe obstacole, în 2013 Compania Națională de Asigurări 
în Medicină a contractat un șir de prestatori de servicii în baza costurilor 

elaborate în cadrul proiectului sus-numit. Astfel, a fost creat fundamentul pentru sustenabilitatea și 
durabilitatea serviciilor de îngrijire paliativă la nivel național. Prestatorii de servicii de îngrijire paliativă s-
au simțit încurajați de aceste inițiative, numărul lor crescând, iar accesul la servicii de calitate pentru 
persoanele cu maladii incurabile devenind tot mai mare. 
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Evenimente şi realizări-cheie în 2013 

 Instruirea a peste 2000 de profesioniști din domeniul sănătății din întreaga țară în îngrijiri paliative 

în cadrul a peste 40 de seminare  

 Reevaluate costurile serviciilor de îngrijiri paliative oferite la domiciliu şi în unitatea cu paturi, 
aprobate de Ministerul Sănătăţii  

 Elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii Ordinul „Cu privire la organizarea asistenței medicale 

paliative”, care obligă stabilirea paturilor de îngrijiri paliative în cadrul fiecărui spital raional și 
prestarea serviciilor de îngrijire paliativă conform Protocoalelor Clinice Naționale 

 Demararea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în domeniul HIV/SIDA” și 
crearea a două echipe specializate în municipiile Chișinău și Bălți 

 

Prioritatea 2:SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI MINTALE ŞI INTELECTUALE ŞI ASIGURAREA UNUI ACCES MAI BUN LA 
SERVICIILE DE INTERVENŢIE TIMPURIE 
 

Un loc de muncă a însemnat o viață independentă pentru Gheorghe 

 
În fiecare dimineaţă, Gheorghe se scoală devreme, se spală pe faţă, se îmbracă, ia micul dejun şi merge 

la serviciu. Magazinul de materiale de construcție din Călărași este primul său loc de muncă. Gheorghe 

are 27 de ani și cei mai mulți dintre ei i-a petrecut în instituții rezidențiale. Ultima, Casa internat pentru 

copii cu deficiențe mintale (băieți), a părăsit-o în anul 2011 cu suportul Asociației Keystone Moldova. În 

prezent, Gheorghe este unul dintre beneficiarii serviciului social ”Locuința protejată” din orașul Călărași. 
 
„Sunt bucuros că am de lucru. Am salariu și pot să-mi cumpăr ce vreau – dulciuri, salam, apă dulce”, 

spune Gheorghe.  
 

Acest pas important spre viața independentă l-a făcut cu sprijinul personalului de suport și al prietenilor. 

Gheorghe este un angajat foarte bun, responsabil, o persoană care se bucură de respect și apreciere din 

partea colegilor de muncă. Are un program de 

lucru deplin și este solicitat de conducere, 

chiar și în zilele de odihnă, fapt care îl bucură, 

deoarece se simte cu adevărat o parte a 

comunității. Nici frica de eșec, anxietatea, 

timiditatea și discriminarea cu care se 

confruntă uneori nu l-au împiedicat să meargă 
mai departe, să treacă peste obstacolele 
zilnice. 
 
De mai bine de jumătate de an, Gheorghe are 
un salariu stabil, ceea ce-i oferă posibilitatea 

să-și plătească singur conexiunea la internet și 
să-și cumpere de la magazin ce vrea el. 

Mezelurile și dulciurile sunt produsele de care 

a dus lipsă în instituție și care îi plac până în prezent.  

 
Pe lângă satisfacția unui câștig material stabil, Gheorghe se bucură și de faptul că are o viață activă și nu 

mai stă închis în casă, fără să aibă o ocupație. La serviciu și-a făcut prieteni cu care discută în pauze pe 

diferite teme. ”Lucrez, însă am timp și să mă odihnesc”, spune el. 

 
Prietenii se bucură pentru succesele sale și sunt alături de el, încurajându-l. „Gheorghe e bravo. 

Muncește, are un salariu bun”, spune Arcadie, prietenul lui, alături de care a trăit în casa internat. De 
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asemenea, realizările lui Gheorghe i-au motivat pe colegii săi de locuință să vrea și ei să muncească, să 

învețe cât mai multe pentru a-și putea realiza visurile.  

 
 

Integrarea persoanelor cu dizabilități începe din școală 

 

Când angajații organizației „Familia și Copilul – Protecție și Sprijin” au făcut cunoștință cu Ninuța, fata 

avea un comportament inadecvat: nu recunoștea pe nimeni, nu vorbea, pronunța niște sunete înțelese 

doar de mama ei. Ninuța plângea deseori, nu reacționa la observații și nu se despărțea deloc de mama 

sa. 
 
În 2009, fata a mers la o tabără de vară împreună cu verișoara sa și alți copii. Fiind într-un mediu nou și 
străin pentru ea, Ninuța nu dorea să facă nimic în primele zile. Pe parcurs însă, a început să se implice în 

tot mai multe activități. A ajutat-o să se schimbe susținerea morală și încurajările venite din partea 

specialiștilor din serviciul Echipa Mobilă. În perioada petrecută la tabăra de odihnă, Ninuța a beneficiat și 
de serviciile specializate ale logopedului, care i-a devenit ulterior cea mai bună prietenă. 
 

Chiar dacă avea cerințe educaționale speciale, echipa organizației „Familia și Copilul – Protecție și 
Sprijin” au insistat pe lângă administrația gimnaziului din s. Mășcăuți, r. Criuleni, să o înmatriculeze și pe 

Ninuța. În urma mai multor ședințe de asistență metodică, 

unde cadrele didactice au fost susținute în a organiza procesul 

educațional incluziv pentru Ninuța, fata a fost înmatriculată în 

clasa a I-a, chiar dacă avea aproape 9 ani. Curriculum-ul a 
fost adaptat conform necesităților ei de dezvoltare. 

 

Profesoara își aduce aminte că în primele zile de școală, 

Ninuța avea un comportament agresiv, îmbrâncea copiii, nu 

asculta sarcinile anunțate în clasă. Învățătoarea lucra după un 

plan educațional individualizat, iar copila a devenit în timp mai 

sociabilă. Mai mult, colegii i-au oferit toată susținerea 

necesară pentru ca Ninuța să se integreze în clasa lor. 

 

Ninuţa are astăzi 14 ani, este în clasa a VI-a și frecventează 

regulat liceul. În toți acești ani, fiind motivată de oamenii de lângă, ea a învățat să scrie, să citească, iar 

cuvintele pe care nu le pronunță bine le exprimă prin mimică. Chiar dacă nu reușește să se exprime 

printr-o vorbire clară, colegii o înțeleg și o ajută să se corecteze.  

 

După lecţii, fata vine la Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă din liceu, unde  îi place să participe 

la  orele de origami. Povestea Ninuței ne arată că fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de 

educație. Schimbarea prin care a trecut fata reprezintă succesul tuturor – al ei, al mamei sale, al 

profesorilor, şi nu în ultimul rând al echipei din cadrul asociației „Familia și Copilul – Protecție și Sprijin”, 

care implementează proiectul „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

în raioanele Criuleni şi Dubăsari”,susţinut financiar de Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-

Moldova. 
 
 
Realizări-cheie în 2013 

Pentru asigurarea unei societăți incluzive, în parteneriat cu OSF Mental Health Initiative, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Keystone Moldova, sunt implementate activități de susținere a 

reformării sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. În anul 2013, 

în cadrul Programului Comunitate incluzivă - Moldova au fost obținute următoarele rezultate: 

 29 de copii și adulți au fost dezinstituționalizați din Casa internat Orhei pentru copii cu dizabilități 
mentale severe și au fost reintegrați în familiile lor biologice / substitutive sau în servicii 
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comunitare. În total, de la începutul implementării Programului, 96 de copii și adulți au fost 

transferați din Casa internat în familii și comunitate 

 105 persoane cu dizabilități mentale au beneficiat de servicii de suport familial în conformitate cu 

nevoile lor, precum ar fi: suport comportamental, consiliere psihologică, suport pentru incluziune 
școlară, sporirea autonomiei personale, asistență medicală și socială, asistență juridică 

 urmare a asistenței tehnice oferite autorităților publice locale, au fost create 20 de servicii sociale 

noi pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv: 7 servicii de Echipă Mobilă, 4 Servicii Respiro, 3 

servicii de Casă comunitară, 3 servicii de Plasament Familial Specializat, 1 serviciu de Locuință 

Protejată, un serviciu de Asistență Parentală Profesionistă, un serviciu de suport pentru angajare 

în câmpul muncii. Peste 290 de persoane cu dizabilități au beneficiat în 2013 de serviciile sociale 

noi create. De la începutul Programului,  APL au creat cu suportul Keystone Moldova 55 de 
servicii sociale noi, de care au beneficiat peste 1500 persoane 

 a fost acordată  asistență MMPSF în elaborarea următoarelor documente: Regulamentul și 
Standardele pentru serviciul de Plasament Familial Specializat; Manualul operațional al 

serviciului de Echipă Mobilă; Ghidul practic pentru evaluarea, dezinstituționalizarea și incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale; Curriculumul și suportul de curs pentru instruirea 

specialiștilor angajați în cadrul Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de muncă și a 

structurilor sale teritoriale,  în oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilități la încadrarea lor în 

câmpul muncii; mecanismului de contractare socială. Toate aceste acte legislative și documente 

(cu excepția mecanismului de contractare socială) au fost aprobate de către Guvernul Republicii 

Moldova în anul 2013.  
 

În colaborare cu CIP Voinicel și Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, a fost elaborat cadrul 

normativ pentru institutuirea Serviciilor de Intervenție Timpurie în Republica Moldova. De asemenea, au 

fost definitivate cadrul normativ privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de 

intervenție timpurie și Standardele minime de calitate a acestora. Aceste documente sunt la etapa de 

avizare de către Guvernul RM și aprobare ulterioară.  

 

Prioritatea 3: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR ÎN DOMENIUL 
HIV/SIDA ŞI TB PENTRU A REDUCE MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA ÎN RÂNDUL 
REPREZENTANŢILOR DIN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE CU HIV ŞI TB, 
PERSOANE CU TB ŞI HIV 
 
HIV/SIDA şi Tuberculoza sunt probleme majore de sănătate publică în Republica Moldova. Prevalenţele 
HIV/SIDA şi TB se menţin la un nivel înalt şi au tendinţe de creştere constantă, ceea ce determină statul, 
dar şi sectorul non-guvernamental, să ofere un răspuns adecvat acestor epidemii.  
 
„Există o cale de a trece peste suferință” 

 

Povestea Victoriei începe când fata, abia finalizând gimnaziul, a fost alungată de acasă. „Așa a început 

viața mea de drumeție”, își amintește Victoria. Fără studii și fără o meserie, copila nu-și putea găsi de 

lucru, decât în câmp, făcând munci agricole. 
 

„În ziarul Makler erau anunţuri prin care selectau fete. Am răspuns la un astfel de anunțși am început să 

ofer servicii de escortă, în diferite hoteluri din Chişinău”, povestește Victoria. În anii următori, ea a plecat 

peste hotarele ţării. A trecut prin multe greutăţi şi suferinţă: „În acei ani, am avut de-a face și cu găști ce 

consumau droguri, unde puteau să mă bată sau să mă violeze. În Moscova, ţin minte, m-au bătut foarte 

tare şi m-au ţinut într-un subsol două zile”. Totuși, cel mai îngrozitor a fost în momentul când a aflat 

despre faptul că a fost infectată cu HIV. 
 
Victoria a încetat să presteze servicii sexuale în Turcia, când s-a îndrăgostit. Tânărul a răscumpărat-o de 
la stăpân şi a invitat-o să trăiască la ea. Ulterior, Victoria a aflat că partenerul ei comercializa droguri. Într-
o zi, maşina lor a fost reţinută de poliţie, iar în automobil au fost găsite substanţe psihotrope. În scurt 
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timp, Victoria a fost deportată în Moldova. Ultimele cuvintele pe care i le-a spus fostul iubit au fost să-și 
facă testul HIV. Acasă, chiar de 14 februarie, Victoria și-a făcut testul. Rezultatul a fost pozitiv: „Când am 
aflat, am ieşit pe coridorul policlinicii şi am izbucnit în plâns. Medicii mi-au spus că mai am de trăit 3-4 ani, 
maxim 6. În acel moment, eram deja mamă a doi copii şi îmi doream să-i văd cum se căsătoresc, cum 
devin şi ei părinţi. Doar copiii m-au motivat să nu recurg la gesturi extreme”.  
 
Pentru Victoria a urmat o cale lungă de reabilitare şi adaptare la noua sa viaţă. Ajutorul de care avea 
nevoie l-a găsit la Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Traficului Fiinţelor Umane, şi ulterior la 
organizația „Biaz-Gul”. „Inițial, m-am adresat la medicul infecţionist. Acesta nu a putut să mă ajute, dar 

sora medicală mi-a povestit despre organizaţia „Biaz-Gul” din Comrat. Când am pășit pragul lor, eram 

într-o stare deplorabilă. Eram panicată, căci eram fără lucru, singură şi grav bolnavă. Dar, am întâlnit alte 

fete din oraşul meu şi am înţeles că nu sunt singură. Văzând cum alte persoane se chinuie, dar reușesc 

să iasă din impas, auzind alte istorii, mi-am dat seama că situaţia mea nu este cea mai rea, şi există o 

cale să trec peste suferință”, își aduce aminte Victoria.  

 

Dorinţa ei de a se ajuta pe sine a determinat-o să-i ajute pe alții. Astfel, organizaţia „Biaz-Gul”  i-a propus 

funcţia de educator de la egal la egal. Deşi Victoria nu avea studii specializate, s-a descurcat de minune 
în această funcţie. Datorită calităţilor personale, dar şi a instruirilor profesionale care au urmat, Victoria a 

acumulat experienţă şi a reușit să câștige încrederea celorlalți. 
 
Privind înapoi, Victoria îşi aduce aminte: „Într-adevăr, viaţa a fost dură cu mine. Am fost umilită de rudele 
mele; propria mamă m-a insultat cu cele mai josnice cuvinte. M-au ajutat însă copiii. Fiica cea mare 

cunoaşte despre diagnosticul meu şi mă susţine. Şi desigur, alături de mine am și echipa organizaţiei”. 

Victoria a învățat să-și accepte statutul de HIV pozitiv și astăzi are o atitudine deschisă și realistă față de 

viața sa: „Sunt mai slabă decât oamenii obişnuiţi. Ştiu că obosesc mai repede. Ştiu, chiar dacă voi face 

sport, mă voi simţi rău peste un timp. Încerc să-mi schimb viaţa, pas cu pas. Așa am învațat să mă accept 

și să fiu împăcată cu mine”. 

 
Nu există istorii ideale despre vindecare şi reabilitare totală când vorbim de HIV. Nu există cale înapoi 

sau „ce-ar fi dacă…” Dar modul în care oamenii luptă pentru propria fericire, îi inspiră pe alții să se 

bucure de viață. Să trăiască pentru ei înșiși, pentru oamenii apropiaţi, pentru acei care au nevoie de noi. 

 

„Cel mai bun elev din școală” 

 
Maxim a ajuns în vizorul organizaţiei „Biaz-Gul”, în 2007, când medicul infecţionist s-a adresat după 

asistenţă. La doar 6 ani, orfan de ambii de părinți, copilul era infectat cu HIV. Tatăl său a decedat de 

SIDA în 2002, iar mama după patru ani. Maxim trăia cu două surori minore, şi deşi avea un tutore legal – 
mătuşa de pe linia mamei, aceasta trăia peste hotare şi nu participa în niciun fel în viaţa şi educaţia 
băiatului. Una dintre surori lucra la un bar din oraş, iar Maxim se afla zi şi noapte acolo, deoarece acasă 
nu avea condiţii decente de trai. Specialiştii organizaţiei „Biaz-Gul” au făcut mai multe demersuri către 
autoritatea tutelară din raionul Comrat, şi prin judecată au lipsit mătuşa de dreptul de tutelă. Cea mai 
bună soluţie la acel moment a fost plasarea băiatului în internat. 
 
Odată cu plasarea copilului în internat, specialiştii au început lucrul pentru reabilitarea şi integrarea 
acestuia în grupul de copii. „Maxim era un copil foarte timid şi închis în sine. Avea psihicul traumat şi nu 
dorea să contacteze cu nimeni. Când a ajuns la noi, era într-o stare a sănătăţii deplorabilă, boala 

avansase foarte mult și avea nevoie să i se administreze terapia antiretrovirală. A fost internat la un spital 

din Chişinău, iar de atunci, la fiecare trei luni, îl ducem pentru analize, şi suntem atenţi să i se 
administreze toate preparatele în mod corect”, menţionează specialistul organizaţiei.  
 
După ce Maxim a fost repartizat la şcoala de tip internat, a început o viaţă nouă pentru el. S-a adaptat 

destul de bine la noile condiţii, şi-a făcut noi prieteni, și ține legătura în continuare cu surorile sale. În 

urma succeselor la învăţătură, a fost selectat pentru un schimb de experienţă în Germania. Astăzi, Maxim 
este unul dintre cei mai buni elevi din şcoala internat şi înregistrează succese mari la concursuri şi 
olimpiade.   
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Trecutul meu mă ajută să susțin alte persoane, consumatoare de droguri 

 

În copilărie, Ruslan era pasionat de sport, în special de handbal. A studiat chiar și la o școală sportivă. 

Era împotriva drogurilor, chiar dacă majoritatea prietenilor săi consuma droguri. Sportul era pe primul loc, 
participase de patru ori la Campionatele Mondiale pentru juniori, reprezentând Republica Moldova. În 
1993, pe când avea 17 ani, a plecat la Moscova. Departe de casă, înconjurat de prieteni, totul devenise 

accesibil pentru el – drogurile, relațiile. A început să fure, dar nu din interes material, ci pentru distracție, 

„să simtă adrenalina”. 
 
”În 1994, am plecat cu prietenii la mare, la Odesa. Atunci am început să consum droguri. Când prietenul 

meu mi-a propus, m-am înfuriat și chiar am vrut să-l lovesc. Dar când m-a acuzat că mi-e frică, am vrut 

să-i demonstrez că nu sunt un fricos. Am luat un taxi și am găsit singur persoana care mi-a vândut 

droguri. Efectul primei injecții mi-a oferit o stare euforică de nedescris, iar dimineața am plecat după o 

nouă doză”, își aduce aminte Ruslan. Timp de un an, nimeni din familia sa nu a observat că el consuma 

droguri. Bani avea destui. Acasă venea tot mai rar și considera că lucrurile merg bine.  

 
După trei ani de la prima doză, Ruslan a fost judecat pentru prima oară pentru extorcare de bani și furt. A 

fost sub urmărire penală timp 8 luni, dar părinții au reușit să-l „salveze”,  crezând că a conștientizat 

situația. La rândul lor, prietenii i-au povestit despre programul de reducere a riscurilor, prin care putea 

beneficia gratuit de seringi, dezinfectante, și unde putea comunica cu alte persoane pe diverse teme. 

 

Bărbatul a continuat să consume droguri, fiind condamnat la închisoare de două ori pe parcursul la șase 

ani. Aflându-se la penitenciarul №16, a auzit despre programul de substituție cu metadonă, de care a și 
beneficiat. În 2010, când a fost eliberat, Ruslan a decis să renunțe la droguri și să-și schimbe 

comportamentul delincvent. 
 

”Atunci am făcut cunoștință cu băieții din programul de reducere a riscurilor din Bălți, dar la început nu-i 

luam în serios. Am reușit să mă angajez, în calitate de alpinist industrial. Am început să câștig bani, am 

întemeiat o familie, participam în continuare în programul de substituție cu metadonă și, încet-încet, mi-

am schimbat viziunile de viață”, povestește Ruslan.  

 

În 2013, în cadrul Programului de TSM, la Bălți au fost deschise două cabinete unde și-a început 

activitatea Grupul de inițiativă pentru TSM. Ruslan s-a alăturat grupului și a început să participe la diverse 

întâlniri, unde se discuta despre reducerea riscurilor și drepturile consumatorilor de droguri. Bărbatul s-a 

arătat interesat și de consultațiile „de la egal la egal”, devenind tot mai activ în cadrul programului. 

„Treptat, am ieșit din programul  terapiei de substituție și m-am angajat la muncă. Astăzi sunt mult mai 

bine, iar relațiile cu familia, rudele și persoanele apropiate s-au îmbunătățit. Trecutul meu mă ajută acum 

să susțin și alte persoane care trec prin situații asemănătoare pe care le-am trăit eu cândva”, spune 

zâmbind Ruslan. 
 
 
Tuberculoza se tratează prin susţinere şi responsabilitate personală 
 

Sergiu a revenit de la muncă de peste hotare deoarece se simțea obosit, slăbit, tușea. Câteva săptămâni 

a încercat să se trateze singur acasă, dar starea lui rămânea aceeași. Sergiu s-a adresat la medic, iar 

analizele au arătat că este bolnav de tuberculoză. După investigarea membrilor familiei, s-a constatat că 

și fiica de 8 ani este bolnavă. Ambii au fost internaţi în spitalul Institutului de Ftiziopneumologie din oraşul 

Chişinău. După revenirea din spital, cei doi au urmat tratamentul în condiții de ambulatoriu. 

 
Echipa ONG-ului „Asociația psihologilor Tighina”, împreună cu echipa multidisciplinară din localitate, le-

au oferit asistenţă psihologică şi socială pe tot parcursul tratamentului. Acasă, Sergiu și fiica sa, 

Ecaterina, au trebuit să facă față atitudinii ostile din partea vecinilor, cunoscuţilor, și chiar a rudelor care îi 

evitau pentru a nu se molipsi de tuberculoză. Echipa proiectului a vizitat familia de mai multe ori, 
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beneficiind de susținere psihologică și sesiuni de educație pentru sănătate. În rezultat, vecinii și 
consătenii au renunțat să-i mai marginalizeze și să-i stigmatizeze. 

 
Psihologul echipei a discutat cu profesoara şi colegii Ecaterinei, care au acceptat-o şi au susţinut-o atunci 

când fata s-a întors la școală. Un rol important au avut și membrii familiei, care şi-au asumat toate grijile 

gospodăriei pentru ca bolnavii să urmeze tratamentul până la final. Tratamentul a durat 10 luni şi s-a 

încheiat cu succes. În prezent, cazul lui Sergiu și a fiicei sale este folosit drept exemplu pentru alţi bolnavi 

din localitate, care urmează tratamentul în condiții de ambulatoriu. Tuberculoza nu este o rușine, i se 

poate întâmpla oricui, contează însă susținerea celor din jur pentru a depăși cu bine această boală. 

 
Persoanele afectate de tuberculoză au nevoie de suport psihologic 
 

Iurie oferă asistență în domeniul tuberculozei, în special în depistarea precoce a cazurilor de tuberculoză 

în grupurile de risc. Așa l-a cunoscut pe Andrei, printr-un prieten comun, acesta din urmă suspectându-l 

că are tuberculoză. Iurie l-a vizitat imediat pe Andrei și a constatat că avea nevoie de asistență medicală 

urgentă. Andrei însă a reacționat violent, refuzând cu vehemență să se adreseze la medic. 

 

Într-un final, Iurie l-a convins să facă investigațiile necesare. Analizele au arătat că Andrei avea 

tuberculoză într-o formă gravă. Iurie s-a străduit să-l susțină și chiar să-l convingă de faptul că 

tuberculoza nu este o sentință, iar sănătatea sa se poate îmbunătăți dacă va urma tratamentul în mod 

regulat. Bărbatul a început tratamentul, dar la scurt timp a avut reacții adverse, s-a simțit rău și a refuzat 

să-l mai urmeze.  
 
„Am încercat să-l conving despre necesitatea continuării tratamentului, iar într-un final am decis să-i duc 

medicamentele acasă. La fiecare vizită, discutam ore întregi cu el despre greutățile prin care trece”, 

povestește Iurie. 

 

Andrei consuma însă alcool și droguri, și deseori trecea prin crize emoționale. „Avea perioade când refuza 

cu înverșunare să urmeze tratamentul și îi aduceam 

argumente pentru a-l respecta. Făcusem și o 

înțelegere: când Andrei simțea că situația iese de 

sub control, mă suna să discutăm despre ce simte”, 
explică Iurie. 
 

Periodic, Iurie îl însoțea la medic pentru 

investigațiile medicale, în special în zilele când 

Andrei era depresiv și deznădăjduit că își va reveni. 

Iurie s-a implicat și în îmbunătățirea condițiilor de trai 

ale lui Andrei. Astfel, după ce a apelat la asistenții 
sociali, l-a ajutat pe Andrei să beneficieze de diverse 

prestații sociale, reușind să-și mențină tratamentul 

timp de 24 de luni. În prezent, Andrei se simte bine 

și îi este administrat doar tratamentul ARV. 

 
Persoanele afectate de TBC au nevoie de un tratament special – atât medicamentos, cât şi psihologic. 
Suportul, înţelegerea, grija - sunt elemente importante în cazul unei terapii de lungă durată, ce poate 
avea efecte secundare neplăcute. Fiecare bolnav care renunţă la tratament este în primul rând un eşec 
social, adică o persoană care nu a găsit în jurul său suportul necesar pentru a se vindeca pe el şi a 
preveni îmbolnăvirea gravă a altor persoane din jur. 
 
Realizări-cheie în 2013 
În scopul inițierii preluării finanțării programelor de prevenire HIV, infecțiilor cu transmitere parenterală și 
ITS în grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, la nivelul Ministerului Sănătății a fost instituit Grupul de 

Lucru pentru pilotarea finanțării serviciilor de reducere a riscurilor, și anume susținerea unui proiect pilot 



13 

 

de schimb de seringi din fonduri domestice. O realizare fundamentală o reprezintă asigurarea accesului 
persoanelor cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire paliativă calitativă, prestate la domiciliu în municipiile 

Chișinău și Bălți. Acestea au fost inițiate datorită finanțării unui proiect din sursele Fondului Global de 

luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei. 
 
 
Prioritatea 4: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE DIN SECTORUL 
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR PENTRU REFORMARE 
 
Monitorizarea politicilor publice de sănătate și încurajarea pacienților în participarea proceselor 

decizionale 
 

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a lansat  o platformă de informare și comunicare în domeniul 

sănătății. Aceasta inserează mai multe module: a) noutăți din domeniul sănătății; b) informarea și 

educarea privind Tuberculoza; c) evaluarea spitalelor publice; d) monitorizarea activității spitalicești. 

Modulele destinate informării oferă utilizatorilor ultimele noutăți din domeniul sănătății pe plan intern și 

extern în format textual video.  

 

Pentru a mobiliza și încuraja participarea pacienților în monitorizarea și evaluarea serviciilor spitalicești, 

Centrul PAS a inițiat acțiunea „Spitale mai aproape de pacienți”, care reprezintă un parteneriat dintre 

Centrul PAS, Direcția Sănătății a Consiliului 

municipal Chișinău și spitalele publice din mun. 

Chișinău. Portalul www.spitale.mdoferă 

utilizatorilor un instrument de evaluare a 

satisfacției pacientului privind asistența medicală 

furnizată în spitalele publice. Pe această 

platformă, omul simplu poate intra, accesa şi vedea care sunt performanţele spitalelor din Moldova, poate 

să le compare, să le evalueze şi chiar poate lăsa comentarii despre tratamentul de care a beneficiat şi 

condiţiile din spitalul unde s-a tratat. 

 

Unele dintre materialele postate au determinat autoritățile și alți factori de decizie să întreprindă măsurile 

de rigoare la problemele prezentate. Spre exemplu, articolul de blog privind obligativitatea prezentării 

concluziei examenului ginecologic a mamei la înscrierea copiilor la grădinițele din municipiul Chișinău a 

determinat Centrul de Sănătate Publică Chișinău să realizeze controale la respectivele instituții. Știrile, 

opiniile, interviurile și comunicatele privind activitatea Colegiului Medicilor din Republica Moldova au 

determinat retragerea proiectului de pe ordinea de zi a ședinței și organizarea discuțiilor publice la acest 

subiect de către Comisia parlamentară de profil. De asemenea, în baza articolelor despre obligativitatea 

prezentării Parlamentului a strategiei de reformă a sistemului sănătății de către Ministerul Sănătății, 

autoritatea a inițiat procesul de elaborare a documentului de politici și a creat grupurile de lucru. Un alt 

caz în care s-a autosesizat Ministerul Sănătății a fost cel al realizării proiectului mSupraveghere tratament 

TB, care nu se derula conform termenelor, iar telefoanele mobile nu erau repartizate bolnavilor cu TB. 

 

Realizări-cheie în 2013 

 Cercetarea cantitativă privind accesul și calitatea serviciilor de asistență medicală spitalicească 

 Clasamentul Spitalelor, Ediția 2013 

 Portalul Spitale.MD (www.spitale.md) 

 Policy brief: Asigurarea cu preparate ARV din sursele publice pentru anii 2014-2016: scenarii 
posibile 

  

http://www.spitale.md/
http://www.spitale.md/
http://pas.md/ro/Studies
http://pas.md/ro/Studies
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PROGRAMUL EGALITATE ȘI PARTICIPARE CIVICĂ 

 

Viziune: O societate deschisă și democratică în care sunt respectate principiile egalității și participarea 

echilibrată a femeilor în procesul de buna guvernare. 
 

Context: Programul Egalitate şi Participare Civică a avut drept priorități în anul 2013 ridicarea nivelului 

de cunoaștere și înțelegere a fenomenului discriminării în rândul cetățenilor de rând, precum şi 

consolidarea bunei guvernări la nivel local prin intermediul abilitării femeilor de a participa activ în viața 

comunității, inclusiv în procesele locale de luare a deciziilor. În realizarea scopurilor propuse, programul a 

avut o colaborare strânsă cu organizațiile neguvernamentale care promovează drepturile omului și 
pledează activ pentru egalitatea de gen, precum și activiști ce susțin drepturile omului. 

 

Similar ultimilor trei ani, programul a oferit suport financiar unui grup de organizații neguvernamentale în 

inițierea proiectelor de sensibilizare a opiniei publice privind o mai bună înțelegere a consecințelor 

discriminării și importanței egalității în diferite sfere ale vieții publice și private. Inițiativele susținute pe 

parcursul acestui an vizează discriminarea în câmpul muncii, drepturile persoanelor din instituțiile psiho-

neurologice, investigarea cazurilor de discriminare în diferite domenii, sensibilizarea opiniei publice și 
factorilor de luare a deciziilor prin intermediul emisiunilor și reportajelor video, promovarea accesului la 

infrastructura publică a persoanelor cu dizabilități și abilitarea unui grup de persoane cu dizabilități 
mintale în protejarea propriilor drepturi. Ca răspuns la noul context privind aprobarea legii cu privire la 

asigurarea egalității și necesității de a avea avocați bine pregătiți în domeniu, un nou grup de 18 avocați 
și juriști au fost instruiți să înțeleagă aplicarea corectă a principiilor de prevenire şi combatere a 

discriminării, să acorde asistență juridică calitativă în domeniul anti-discriminare, pentru a iniția o practică 

în acest domeniu, să construiască cazuri strategice care să permită testarea legii, identificarea punctelor 

slabe care necesită intervenții ulterioare prin viitoarele amendamente. Un alt accent al programului a 

căzut pe promovarea drepturilor femeilor, oferind suport pentru participarea a trei femei din grupuri 

marginalizate la sesiunile Comitetului privind eliminarea discriminării față de femei în Geneva și susținând 

seminare pe tematica prevenirii și combaterii violenței în  două raioane din țară, în cadrul Campaniei 

Naționale „16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen”. 

 

Fundația a continuat colaborarea cu Guvernul Suediei și implementează din 2012 proiectul „Abilitarea 

femeilor din comunitățile rurale” în parteneriat cu ONG-ul „Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare”. 

Proiectul, prevăzut pentru o perioadă de aproape trei ani, are drept scop consolidarea bunei guvernări la 

nivel local prin împuternicirea femeilor din localitățile rurale întru participarea lor activă la luarea deciziilor 

și la procesele de dezvoltare din comunitățile lor. Unul din rezultatele urmărite este ca femeile din 

comunitățile rurale să aibă capacități sporite să participe la procesele democratice locale. În acest 

context, 17 participante ale Academiei de Liderism pentru Femei „CIVITA”, ediția I, au avut primit 

asistență tehnică din partea mentorelor, au urmat un stagiu de practică, au avut oportunitatea să dezvolte 

și să implementeze inițiative mici la nivel de comunitate. Din septembrie 2013 și-a început activitatea ce-a 

de-a doua ediție a Academiei „CIVITA”, unde 25 de femei au urmat un program complex de instruire și 
urmează să beneficieze de activități practice similare celor din prima ediție. De asemenea, de Ziua 

Internațională a Femeii din Mediul Rural, a fost desfășurată ce-a de-a treia ediție a Forumului Femeilor 

Lidere din Comunitățile Rurale. Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Federația Națională a 

Agricultorilor din Moldova AGROinform și Proiectul „Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor” (ACED). Forumul a oferit femeilor o platformă unde și-au putut face auzite problemele pe 

care le înfruntă, dar și să facă propuneri de îmbunătățire a politicilor care le vizează. 
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Prioritatea 1: PROMOVAREA VALORILOR ȘI PRACTICILOR DEMOCRATICE CARE STAU LA BAZA 

RESPECTĂRII PRINCIPIILOR EGALITĂȚII ȘI DIVERSITĂȚII 

 

Program de granturi privind prevenirea și combaterea discriminării 

În urma concursului deschis au fost finanțate șase proiecte având următoarele priorități:  
Promovarea practicilor nediscriminatorii în câmpul muncii, abilitarea unui grup de persoane cu dizabilități 
intelectuale care au fost dezinstituționalizate din instituții rezidențiale în scopul  cunoașterii și exercitării 

propriilor drepturi; promovarea dreptului la autonomie și suport în luarea deciziilor pentru persoanele cu 

dizabilități mintale; sensibilizarea factorilor de decizie și autorităților responsabile cu privire la 

discriminarea persoanelor cu dizabilități locomotorii în contextul accesului limitat la infrastructura publică; 

sensibilizarea opiniei publice și factorilor de decizie asupra problemelor cu care se confruntă diferite 

categorii discriminate și fortificarea capacității mass-mediei de a aborda profesionist subiecte legate de 

discriminare – acestea sunt inițiativele susținute în urma unui concurs deschis pentru organizațiile 

neguvernamentale. Obiectivul programului de granturi a fost să îmbunătățească nivelul de înțelegere a 

publicului cu privire la fenomenul discriminării și să abiliteze actorii societății civile în promovarea 

practicilor de diminuare și prevenire a tratamentelor discriminatorii.   

 

Program de instruire pentru juriști și avocați în domeniul anti-discriminare 

Un grup de 18 avocați și juriști au fost instruiți în domeniul anti-discriminare, în cadrul a două module de 

instruire. Primul modul a fost axat pe prezentarea și discutarea noțiunilor și procedurilor specifice dreptului 

anti-discriminării inclusiv prin analizarea studiilor de caz, în timp ce al doilea modul a implicat 

recapitularea și aplicarea noțiunilor discutate în cadrul simulărilor de cauze în domeniile prioritare: 

educație, sănătate, acces la servicii, locuire, angajare în muncă, hărțuire. Fiecare participant a avut 

posibilitatea ca cel puțin o dată să pledeze ca avocat sau ca judecător. Metodologia de training folosită 

de către formatorii din România și Republica Moldova a urmărit principiul învățării prin experimentare, 

având în vedere că participanții și-au exprimat interesul în acest program de instruire cu scopul imediat 

de a aplica în activitatea lor profesională cunoștințele dobândite.  

 
Suport pentru participarea a trei femei din grupuri vulnerabile la sesiunile CEDAW, audierea 
Republicii Moldova 
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, trei femei din grupuri marginalizate au plecat la Geneva pentru 

a participa în cadrul sesiunilor CEDAW (Comitetul privind eliminarea discriminării față de femei), unde 

Guvernul Republicii Moldova a fost auditat în baza celui cel de-al patrulea și cincilea raport de țară privind 

situația respectării drepturilor femeilor în Moldova. Grupul de persoane a fost selectat prin intermediul 

Oficiului Națiunilor Unite a Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, în cadrul unui program amplu de 

capacitare a femeilor din grupurile marginalizate. 
 

Seminare pe tematica prevenirii violenței domestice organizate pentru două grupuri de primari din 

raionul Fălești și Anenii Noi  

Peste 70 de primari și specialiști în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice au participat la 

două întâlniri cu tematica “Strategii de lucru cu cazurile de violență în familie”, organizate în orașul Fălești 
și raionul Anenii Noi, comuna Calfa. Agenda seminarelor a fost focusată pe subiecte precum cadrul 

normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, Sistemul Național de Referire privind 

protecția și abilitarea victimelor și practici pozitive de soluționare a cazurilor de violență domestică. 

Activitățile au făcut parte din Campania  internațională „16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de 

gen”, desfășurată de autoritățile publice centrale și locale în parteneriat cu organizații internaționale și 
neguvernamentale din țară.  
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Prioritatea 2:CONSOLIDAREA BUNEI GUVERNĂRI LA NIVEL LOCAL PRIN ABILITAREA 

FEMEILOR DE A PARTICIPA ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ȘI DE A CONTRIBUI LA 

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII 

 

Schimbarea în societare se află în mâinile femeilor din comunitățile rurale 

 

Accesul femeilor din comunitățile rurale la servicii medicale calitative, inițierea și dezvoltarea afacerilor de 

către femeile din comunitățile rurale, condiționarea finanțării publice a partidelor politice cu procentajul 

femeilor de pe listele lor – sunt subiectele abordate în cadrul celei de-a III-a ediții a Forumului Femeilor 

Lidere din Comunitățile Rurale. Evenimentul a fost organizat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat 

cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Proiectul Competitivitatea Agricolă și 
Dezvoltarea Întreprinderilor co-finanțat de USAID și MCC, având susținerea financiară a Suediei. Ediția 

din 2013 s-a desfășurat de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. 

 

Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale își propune să ofere femeilor o platformă unde să-și 
poată face auzite problemele pe care le înfruntă, dar și să facă propuneri de îmbunătățire a politicilor care 

le vizează. 
 

„Cel puțin două lucruri sunt certe când vorbim despre femeile din comunitățile rurale. Acestea aduc o 

contribuţie crucială la dezvoltarea comunităţilor, însă sunt cele mai subapreciate și slab plătite pentru 

munca lor şi deseori, despre ele se discută sub prisma stereotipurilor şi mai puţin prin realizările care le 

caracterizează. Ne-am convins în ediția precedentă a Forumului că femeile sunt o reală putere în 

comunitățile din care fac parte, devenind adevărate modele pentru ceilalți. Noi, cei care reprezentăm 

societatea civilă, trebuie să susținem aceste femei când trebuie să-și apere drepturile, când trebuie să se 

dezvolte și să fim alături de ele când vor să-și realizeze aspirațiile, fie că e vorba de implicarea în procesul 

decizional, crearea unei afaceri sau oricare alt domeniu de dezvoltare”, a precizat Elena Leşan, 
Directoarea Programului Egalitate şi Participare Civică din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova. 
 
La rândul ei, Directoarea Executivă a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, 

Aurelia Bondari, a menționat: „Peste un milion de femei locuiesc în regiunile rurale. Astfel, este extrem de 

importantă abilitarea femeilor din acest spațiu, mai ales că dezvoltarea satelor din țara noastră stă în 

puterea lor. Doar asigurându-le femeilor drepturile fundamentale, oferindu-le acestora oportunitățile și 
politicile corecte, putem garanta copiilor și întregii societăți un viitor mai bun, unde fiecare este egal în 

fața legii”. 

 
„Am decis să ne implicăm în acest eveniment, deoarece activitatea economică de bază a femeilor din 
zonele rurale este agricultura. Or, proiectul ACED contribuie activ la dezvoltarea acestui sector. Totodată, 

acordăm o importanță deosebită dimensiunii de 

gen, şi tindem să atragem cât mai multe femei din 

sectorul agricol în activitățile desfășurate de 

ACED. Dorim ca femeile din zonele rurale să 

obțină cât mai multe informații și cunoștințe, să 

facă schimb de experiență, să devină mai 

încrezute în sine, mai puternice. Într-un final, 
dorim să vedem femeile în calitate de 
antreprenori agricoli, care contribuie la 
dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, a 
declarat Elena Brînză, specialist în probleme 
gender în cadrul Proiectului ACED. 
 

Panelurile de discuții din cadrul Forumului s-au 

axat pe domeniile social, economic și politic. Participantele au pus în dezbatere accesul limitat al femeilor 

din mediul rural la serviciile medicale calitative, dar și inițierea și dezvoltarea afacerilor de către acestea, 

punând accentul pe accesul limitat la finanțare, informație, pe lipsa asocierii femeilor în gestionarea 

http://soros.md/page/1322
http://agroinform.md/
http://aced.md/
http://aced.md/
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afacerilor. Totodată, grupul din sfera politicului a discutat despre condiționarea finanțării publice a 

partidelor politice cu procentajul femeilor de pe listele lor, care au fost alese în Parlament sau în organele 
APL-urilor. 
 

Cea de-a treia ediție a Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale a adus în prim-plan poveștile 

de succes ale mai multor femei. Astfel, Ludmila Ceaglîc (primară, s. Calfa, r. Anenii Noi), Svetlana 

Panaitova (președinta ONG-ului „Asociaţia Femeilor din Găgăuzia”, or. Comrat), Lilia Moscvin 

(antreprenoare din or. Leova), Veronica Răzumaş (șefa DASPF, or. Căuşeni) și Maria Malanciuc 

(judecătoare din or. Ungheni) şi-au împărtăşit experienţa şi realizările înregistrate în cariera profesională. 
 

Într-o sesiune specială de motivare, dna Natalia Vrabie, președinta de onoare a MoldovaAgroindbank, a 

încurajat femeile prezente să-și urmeze visurile și scopurile. 

 
Evenimentul este o componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din comunităţile rurale”, implementat de 
Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, graţie suportului financiar al 
Suediei. Scopul proiectului constă în consolidarea bunei guvernări la nivel local prin împuternicirea 
femeilor din localităţile rurale întru participarea lor activă în procesele de luare a deciziilor şi dezvoltare a 
comunităţilor din care fac parte sau locuiesc la moment. 
 

Evenimente realizate de către organizația parteneră, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 

 

Programul de mentorat și stagiul de practică, ediția I „CIVITA” 

Academia de Liderism pentru Femei „CIVITA” și-a propus să consolideze buna guvernare la nivel local 

prin abilitarea femeilor din zonele rurale întru participarea lor activă la procesul de luare a deciziilor. 

Participantele de la prima ediție, după un program complex de training, au avut oportunitatea să-și 
exerseze și dezvolte abilitățile practice obținute în cadrul sesiunilor de instruire prin realizarea unor 

activități concrete. 17 beneficiare s-au bucurat de susținerea unui grup de mentore, femei de succes care 

au obținut mai multe realizări importante în cariera profesională. Relația de mentorat inițiată în februarie – 

martie 2013 a durat 4 luni, dar multe dintre relații formate sunt în curs de dezvoltare. Beneficiarele 

continuă să facă schimb de informații, vizite de studii în localitățile unde mentorele își desfășoară 

activitatea și lucrează împreună la implementarea proiectelor comunitare. De asemenea, ele au beneficiat 

și de un stagiu de practică la diferite instituții neguvernamentale, sociale, educaționale, afaceri și în cadrul 

administrațiilor publice locale, care au fost selectate în funcție de domeniul de interes al participantelor.  

 

Implicarea femeilor în viața comunităților 

– un factor al schimbării 
 

Participantele primei ediții CIVITA au utilizat 

toate cunoștințele achiziționate în cadrul 

programului de instruire, celui de mentorat și 
a stagiului de practică pentru a-i mobiliza și a-

i motiva pe membrii comunităților din care fac 

parte să se implice activ în soluționarea unei 

probleme comunitare concrete. Astfel, au fost 

implementate 15 inițiative comunitare în 

diferite domenii: șapte proiecte în domeniul 

educațional, patru acțiuni pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale, două proiecte ce țin de 

îmbunătățirea infrastructurii și altele două ce 

se referă la consolidarea capacităților reprezentanților APL. Toate proiectele au implicat acțiuni de 

mobilizare comunitară, creșterea nivelului de implicare a femeilor în procesul decizional și obținerea 

suportului APL, inclusiv prin co-finanțarea unor activități. 
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Proiectele în domeniul educațional au fost orientate spre îmbunătățirea calității educației prin utilizarea 

mijloacelor audio-video în predarea materialului didactic în școli, reducerea absenteismului, crearea unor 

noi oportunități de învățare. Copiii, dar și părinții acestora, au fost beneficiarii direcți ai acestor inițiative. 

Un bun exemplu este proiectul implementat de Angela Ababii în cadrul Liceului Teoretic Cobâlea din 

raionul Șoldănești. Inițiatoarea proiectului și-a propus să ofere șanse egale de dezvoltare băieților și fetelor 

ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Activitățile implementate au fost orientate spre 

consultarea și motivarea elevilor pentru a se implica în activități extra-curriculare. Părinții au fost 

mobilizați să se implice în procesul decizional la nivel de APL, pentru a susține această inițiativă în cadrul 

liceului, solicitând eficientizarea activității comisiei pentru drepturile copiilor și implicarea activă a 

profesorilor în organizarea activităților diferențiate în baza intereselor copiilor.  

 

„În urma implicării părințiilor în educația propriilor copii, am reușit să deschidem cinci cercuri, precum 

„Arta frumosului”, „Lectură și creație”, „Cinema și foto”, „Construcție și educație plastică” sau 

„Comunicarea prin Skype”. Elevii și-au descoperit noi talente și interese în cadrul acestor întâlniri, au 

devenit mai implicați în viața școlară și chiar au înregistrat un randament școlar mai bun”, spune Angela 

Ababii. 
 

Cele patru proiecte orientate spre îmbunătățirea serviciilor sociale au avut drept scop-țintă incluziunea 

copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare, instruirea și dezvoltarea anumitor abilități ale asistenților 

sociali, soluționarea unor probleme sociale și oferirea unor servicii specifice femeilor din comunitatea 

rurală. 
 

Lilia Mustață din satul Fârlădeni, r. Căușeni, a reușit să soluționeze o problemă comunitară importantă, 

implicând un grup de femei pentru a determina autoritatea publică locală să înființeze un punct autorizat 

pentru colectarea deșeurilor. 40 de femei au participat la ședințele consiliului local când a fost dezbătut 

acest subiect. Mai mult, profitând de această ocazie, Lilia Mustață a reușit să crească și nivelul de 

transparență a APL-ului prin elaborarea și aprobarea unui Regulament cu privire la transparența 

decizională. De asemenea, APL-ul și-a luat angajamentul să elaboreze note informative cu privire la 

deciziile consiliului și să le plaseze pe panoul informativ, care a fost instalat cu această ocazie. 

 
Proiectele legate de îmbunătățirea infrastructurii au fost direcționate spre asigurarea accesului fizic 

pentru unii locuitori ai comunității (în special pentru femei și copii) către instituții sociale importante, 

amplasate în zone mai îndepărtate din comunitatea respectivă. Echipele de implementare au reparat un 

drum și un pod de trecere care deveneau inaccesibile în urma ploilor. Astfel, Aliona Castraveț din s. 

Mileștii Mici, r. Ialoveni, a reușit să creeze un parteneriat de succes între sectorul public și cel privat 

privind investiția comună în infrastructura locală.  

 

„Pentru a soluționa această problemă, am 

instruit un grup de femei și împreună cu acesta 

am desfășurat mai multe activități de lobby pe 

lângă primărie, pentru a evita privatizarea 

acestei porțiuni de drum. Totodată, am reușit să 

colectăm fonduri suplimentare de la cariera de 

piatră locală, de la diverși agenți economici, 

reușind să reparăm drumul”, povestește Aliona 

Castraveț. Succesul femeii de a schimba în bine 

condițiile din localitate demonstrează 

necesitatea de a include comunitatea în 
procesul decizional local.   
 

Pe de altă parte, Eugenia Rotari din or. Ungheni și-a dorit să ajute comunitățile din raion să atragă fonduri 

externe de investiție. Femeia a instruit funcționarii publici din cele 32 comunități rurale ale or. Ungheni cu 

privire la scrierea propunerilor de proiect, colectarea de fonduri și interacțiunea cu donatorii. Cu ajutorul 
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ei, toate cele 32 comunități au dezvoltat strategii de atragere a investițiilor străine și au elaborat câte o 

propunere de proiect. 
 
Istoriile de succes ale participantelor din cadrul programului CIVITA demonstrează încă o dată că 

implicarea femeilor în viața comunităților reprezintă un factor determinant al dezvoltării și îmbunătățirii 
condițiilor de trai din localități. 
 
Program de Instruire în cadrul Academiei de Liderism pentru Femei „CIVITA”, ediția II 

Cea de-a doua ediție a academiei a fost lansată în septembrie 2013. 25 de femei au participat la patru 

module de instruire în domeniul liderismului: dezvoltarea abilităților de liderism; consolidarea abilităților 

de lider; instruire avansată în liderism; lidere în acțiune. În cadrul acestor instruiri participantele au avut 

posibilitatea să se familiarizeze cu noțiuni teoretice, dar și să însușească abilități practice de comunicare, 

planificare strategică, administrare a proiectelor și promovare personală. Femeile au venit cu diverse idei 

de proiecte pentru a îmbunătăți viața copiilor din localități, de a oferi consătenilor oportunități de a se 

implica în viața comunității, contribuind astfel la o viața decentă pentru fiecare. 

 
Publicaţii lansate în 2013 
 

Broșura Accesibilitate pentru toți (Asociația Obștească „Motivație”)este destinată persoanelor cu 

dizabilități, reprezentanților ONG-urilor  și altor specialiști ce activează în domeniu, autorităților 

responsabile de crearea condițiilor de accesibilitate și tuturor celor care fac parte din grupul persoanelor 

cu mobilitate redusă. Broșura conține materiale privind documentele legislative, normele în construcții, 
desene tehnice și alte materiale care au scop de a informa cititorul despre posibilitățile de accesibilizare a 

spațiilor publice, obligațiunile anumitor actori publici și standardele necesare pentru efectuarea acestor 

lucrări. 
 

Studiul Dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități. Studiu comparativ al legislației 

Republicii Moldova și a standardelor internaționale în domeniu (Centrul de Asistență Juridică 

pentru Persoane cu Dizabilități) conține o analiză a standardelor internaționale și europene în domeniul 

capacității juridice şi tutelei, comparativ cu legislația națională în domeniu. În acest scop, a fost analizată 

legislația civilă și procesual civilă, legislația în domeniul sănătății mintale, precum și cea a familiei, 

electorală, a muncii și din alte domenii. În cadrul studiului experții au sugerat o serie de recomandări 

pentru ajustarea legislației naționale la standardele internaționale actuale. 

 

Ghidul Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ghid 

pentru administrația publică locală  (Asociația Obștească ”Keystone 

Human Services International Moldova Association”)vine să ajute 

administrația publică locală, prestatorii de servicii și societatea civilă în 

înțelegerea obligațiilor pe care le impune Convenția ONU privind drepturile  

persoanelor cu dizabilități, ratificată de Republica Moldova în iulie 2010.  

 

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în raionul 

Orhei(Asociația Obștească ”Keystone Human Services International Moldova 

Association”)a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare 
strategică participativă. Strategia este un document strategic ce vizează 

problematica persoanelor cu dizabilități în raionul Orhei și include un set de 

acțiuni pentru perioada 2013-2018 în vederea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități. 
 

Necesitatea elaborării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Raionul Călărași (Asociația 

Obștească ”Keystone Human Services International Moldova Association”) survine din 
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angajamentul pe care şi l-a asumat Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenției 

ONU. Strategia în cauză este un document strategic ce vizează problematica persoanelor cu dizabilități 
în raionul Călărași și include un set de acțiuni pentru perioada 2013-2018 în vederea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități.  
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PROGRAMUL EST EST FĂRĂ FRONTIERE 
 

Viziune: Stabilirea unui parteneriat durabil între Moldova şi alte țări ale lumii, în special ale Europei 

Centrale şi de Est, în vederea dezvoltării unei colaborări eficiente şi identificării unor experiențe, expertize 

și practici valoroase la nivel regional şi global, întru soluționarea problemelor majore cu care se confruntă 

noile democrații. 
 
Context: Pe parcursul anului 2013 Programul EEFF a continuat să susțină implementarea inițiativelor 

regionale și internaționale, stabilirea unor parteneriate durabile și încurajarea activismului social din 

perspectiva comparată, facilitând schimbul de idei și opinii, studierea bunelor practici și implicarea plenară 

a societății civile în dialogul social, economic și politic, care să contribuie la edificarea unei societăți 
deschise în Republica Moldova. 
 

Începând cu ianuarie 2013 Programul EEFF și-a încheiat activitatea în țările din Europa Centrală și de 

Est, Fundațiile pentru o Societate Deschisă din țările-membre ale UE (Polonia, Estonia, Letonia, Cehia, 

Slovacia, România și Bulgaria) retrăgându-se din rețeaua Programului. Astfel, Programul EEFF și-a 

reorientat activitatea spre consolidarea colaborării cu țările-partenere disponibile din Balcanii de Vest și 
fostele republici sovietice în vederea identificării problemelor de interes comun. Acest proces de 

restructurare s-a încheiat prin finalizarea unor proiecte inițiate anterior cu organizațiile din țările-membre 

ale UE, dar și prin inițierea și implementarea unor inițiative noi, dând startul și fructificând colaborările 

disponibile la o scară mai mică. Din această perspectivă societatea civilă din Moldova a fost încurajată 

să-și transfere experiența și lecțiile învățate către țările post-sovietice, poziționându-se drept o resursă 

valoroasă pentru a fi studiată. Drept urmare, experții din Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan au avut 

posibilitate să se familiarizeze cu succesele obținute, dar și dificultățile întâmpinate de Moldova în 

implementarea reformelor pe diferite domenii, cruciale pentru desfășurarea procesului de democratizare.   

Concomitent, Programul a continuat să faciliteze dialogul, comunicarea și schimbul de idei și practici 

disponibile în Balcanii de Vest, în mare măsură mai avansate și mai relevante, în special cu țările care au 

obținut perspective clare pentru obținerea calității de membru UE sau au șanse să se califice în viitorul 

apropiat. Din această perspectivă experiența Serbiei a prezentat un interes aparte, proiectul desfășurat 

facilitând accesul experților moldoveni la informații obținute din prima-sursă. În același timp, drept urmare 

a vizitei în Moldova a experților din Balcani și țările Parteneriatului Estic (PE), au fost inițiate discuții 
deschise axate pe problemele arzătoare ce țin de parcursul european al țărilor-participante cum ar fi 

politicile curente în domeniul anti-corupție și deficiențele întâmpinate, contribuția societății civile la 

asigurarea transparenței actului de guvernare sau asigurarea responsabilității autorităților față de 

cetățeni. Nu mai puțin importantă a fost problema abordării avantajelor și dezavantajelor apartenenței la 

un spațiu integraționist sau altul, care delimitează opțiunile oamenilor pentru diferite modele de 

dezvoltare, disputate mai ales în țările post-sovietice precum Moldova sau Ucraina. Grație suportului 

oferit de Program a fost creată o platformă regională pentru un schimb de opinii cu implicarea experților și 
reprezentanților societății civile din țările preocupate de astfel de discursuri, astfel încurajându-se discuții 
semnificative asupra problemelor de interes comun și prezentându-se unui public mai larg recomandări 

valoroase pentru prevenirea și depășirea acestora.  

La finele lui decembrie 2013, în conformitate cu decizia conducerii OSF/FSD (Open Society 

Foundations/Fundațiilor pentru o Societate Deschisă), Programul EEFF și-a încheiat activitatea în 

întreaga rețea. Cu toate acestea, OSF/FSD rămâne în continuare atașată procesului de identificare a 

unor noi oportunități întru încurajarea colaborării la nivel global dintre organizațiile societății civile pentru 

a contribui și mai departe la edificarea unor societăți democratice pe mapamond.  
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Prioritatea 1:EDIFICAREA UNOR PARTENERIATE DURABILE CU NOILE ȚĂRI-MEMBRE ALE UE, 

ȚĂRILE DIN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC ȘI ALTE ȚĂRI DIN REGIUNE 

 

Printre inițiativele care se pretează acestei priorități cea mai relevantă a fost cea care a oferit acces la 

experiența societății civile din Serbia în procesul de apropiere a acesteia de UE, care a condus la 

obținerea statutului de țară-candidat. Scopul urmărit de acest proiect a constat într-o implicare mai 

hotărâtă a societății civile din Moldova în procesul de edificare a agendei pro-europene în baza 

experienței acumulate de Serbia și alte țări din Sud-Estul Europei. Accentul de bază a fost pus pe 

monitorizarea reformelor din domeniul justiției inerente proceselor de integrare europeană și studierea 

unor strategii de diminuare a practicilor de corupție, înrădăcinate în mediul societal, considerate drept un 

obstacol major în asigurarea succesului reformelor implementate. Astfel, această inițiativă a servit drept o 

oportunitate extraordinară pentru partenerii moldoveni de a face cunoștință cu expertiza necesară în 

managementul reformelor ce țin de asigurarea transparenței, transformarea justiției și edificarea statului 

de drept. Concomitent, proiectul a facilitat accesul la experiența, atât pozitivă, cât și cea negativă, 

acumulată de la alte țări aspirante la UE din Sud-Estul Europei. Această inițiativă a confirmat faptul că 

există o multitudine de probleme similare și de interes comun, astfel că experiența Balcanilor de Vest, în 

special modalitatea de abordare a unor probleme complexe precum combaterea corupției și 
implementarea reformei în justiție pot servi drept o sursă valoroasă pentru acțiuni comune de viitor.  

 

Grație unei alte inițiative, care a contribuit la demararea unor discuții interesante, a fost vizita de studiu în 

Moldova a unor experți reprezentativi din țările PE, drept urmare fiind elaborat un studiu comun moldo-

ucrainean, întitulat „Concurența intereselor geo-politice în spațiul post-sovietic: Perspective pentru țările 

Parteneriatului Estic”. Acest studiu a adus în atenția publicului exemple concrete ale prezenței 

interferențelor exercitate de Rusia în afacerile interne ale țărilor PE precum Moldova, Ucraina, Georgia, 

Azerbaidjan sau Armenia, posibilele urmări ale unor astfel de implicații pentru securitatea regiunii și 
șansele pentru europenizarea de mai departe a acestor țări. În același timp, studiul a analizat impactul 

direct al acestui „soft-power” rusesc asupra strategiilor aplicate în politica externă a țărilor PE, punându-

se accentul pe aspectele cele mai vulnerabile ale acestora.  
 
Studiul elaborat prin efortul comun al experților din Moldova și Ucraina a fost prezentat public la Kiev și 
apoi la Chișinău, în ajunul Summit-ului de la Vilnius. În cadrul acestor întruniri experții implicați și invitații 
locali au avut un schimb de opinii referitor la diversele modalități aplicate de Federația Rusă pentru a-și 
menține influența în „vecinătatea imediată”. O altă problemă discutată în cadrul ambelor evenimente a 

fost conflictul transnistrean și impactul pe care ar putea să-l producă viitoarele Acorduri de Asociere UE-

Moldova și UE-Ucraina asupra soluționării acestuia. A fost exprimată îngrijorarea experților în legătură cu 

degradarea situației în Zona de Securitate și încercările intensificate ale autorităților de la Tiraspol de a 

destabiliza status-quo-ul, punându-se în pericol situația din întreaga regiune. În concluzie, studiul a 

propus un set de recomandări adresate autorităților din Moldova și Ucraina, dar și factorilor de decizie din 

UE, care au vizat presiunile exercitate de Rusia asupra țărilor din PE și modul adecvat de reacționare la 

acestea. 
 
 

Prioritatea 2:ATAȘAMENTUL MAI STRÂNS LA VALORILE EUROPENE 

 

Grație disponibilității partenerilor europeni și internaționali de a sprijini agenda de reforme desfășurate, 

autoritățile moldovenești au continuat să depună eforturi pentru implementarea unor practici democratice, 

asigurând un proces complex de restructurare și sporire a eficienței instituțiilor publice. Din această 

perspectivă Programul EEFF a contribuit la acest proces prin sprijinirea unor inițiative care au încurajat 

comunitatea experților să valorifice experiența Georgiei, cunoscută drept un exemplu distinct în spațiul 

post-sovietic. În particular, o atenție sporită a fost acordată implementării unor schimbări radicale în 

asemenea domenii ca transparența și necesitatea reformării sectorului public drept o precondiție a unor 

transformări de succes, sectorul public fiind perceput drept cea mai vulnerabilă veriga în asigurarea 

transparenței actului de guvernare.   

http://www.soros.md/publication/2013-11-26
http://www.soros.md/publication/2013-11-26
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Un alt subiect de importanță majoră pentru Moldova a fost vectorul de dezvoltare, deseori contestat de 

diferiți formatori de opinie sau grupuri de interese din societatea moldovenească în intenția de a influența 

contextul socio-politic sau a destabiliza spațiul informațional. Astfel, ideea realizării unei inițiative cu 

parteneri din Kazahstan a apărut drept urmare a discuțiilor din mediul academic, dar și în baza 

provocărilor generate de situația politică și socială  cu care se confruntă Moldova în prezent. Acest proiect 

a servit drept o invitație pentru o implicare și mai eficientă a societății civile din Moldova în evidențierea 

avantajelor opțiunii europene, în contextul când societatea continuă să fie divizată de opțiuni geopolitice 

diferite pentru vectorul de dezvoltare a țării. 

 
Această inițiativă a servit drept o oportunitate de familiarizare a opiniei publice din Moldova cu situația 

socială, economică și politică din Kazahstan ca țară membră a Uniunii Vamale, care între timp a acumulat 

o experiență în această postură, utilă pentru a fi studiată de către cei din Moldova și alte țări post-

sovietice. Astfel, experții moldoveni au obținut informații despre procesele sociale desfășurate în 

Kazahstan, familiarizându-se cu provocările și deficiențele cu care se confruntă la moment participanții la 

această uniune. Vizita de studiu în Moldova a experților kazahi, alături de cei din țările PE (Ucraina, 

Georgia și Armenia) și Balcanii de Vest (Macedonia), le-a permis să se documenteze asupra ultimelor 

evoluții din Republica Moldova și în același timp să discute despre avantajele și dezavantajele conceptului 

euro-asiatic vehiculat activ în spațiul post-sovietic. Discuțiile desfășurate în cadrul conferinței finale au 

evidențiat provocările din regiune, focalizând atenția publicului asupra reformelor care urmează a fi 

implementate pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor prin consolidarea cadrului legislativ și a 

politicilor publice, chemate să asigure bunul mers al reformelor la toate nivelele. În același timp, aceste 

discuții au confirmat necesitatea unui schimb mai aprofundat de opinii și experiențe asupra opțiunilor 

integraționiste și reflectarea asupra impactului posibil al acestora asupra țărilor din PE.    

 
Evenimente-cheie în 2013 

 Implementarea politicilor anticorupție: Implicarea societății civile în luarea deciziilor(implementat 

de Transparency International-Moldova, Transparency International-Georgia și Asociația Civică 

Oziveni din Cehia) 

 Provocările pentru sectorul public în procesul de apropiere de UE (implementat de Institutul IDEA 

din Moldova și Fundația Georgiană pentru Studii Strategice Internaționale) 

 Tendințe centrifuge și centripete în spațiul post-sovietic: Perspectivele undei dezvoltări 

durabile(implementat de Business Consulting Institute din Moldova și Fundația Publică Mir Evrazii 

din Kazahstan) 

 Problemele în domeniul migrației de muncă din țările post-sovietice (implementat de Institutul de 

Management, Administrare și Politici Publice din Moldova și Asociația Spin-Plus din Tadjikistan) 

 
 
Prioritatea 3: ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ŞI ACTIVISMULUI SOCIAL 
 

Programul a continuat să sprijine inițiativele care s-au referit la obstacolele existente în procesul de 

implicare a cetățenilor în democratizarea societății; lipsa accesului la informații de interes major pentru 

populația din comunitățile marginalizate; insuficienta cunoaștere a oportunităților de participare civică; 

lipsa experienței în domeniul organizării campaniilor publice şi a programelor de educație civică etc. 

Dezvoltând strategii de influențare a procesului decizional prin implicarea activă în viața socială, 

societatea civilă din Moldova şi-a consolidat capacitatea de actor important, devenind astfel mai atractivă 
pentru țările care încă se află la etapă inițială a procesului de democratizare, precum Kârgâzstanul sau 

Tadjikistanul.  Este bine cunoscut faptul că transformările la nivel local motivează oamenii să contribuie 

mai activ la dezvoltarea comunitară și regională, astfel că experiența Moldovei de implicare a cetățenilor 

în procesul de luare a deciziilor a fost considerată drept o practică valoroasă care a meritat să fie 

împărtășită cu foștii colegi.  
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De asemenea, cu suportul Programului a fost implementată o inițiativă novatoare, dedicată problematicii 

spațiului public abordată din perspectiva postmodernistă, spațiul public fiind perceput drept o expresie a 

opiniei publice și a preocupărilor cetățenilor, reflectând dorințele, nevoile și îngrijorările acestora. Acest 

proiect a fost implementat de tineri artiști și cercetători în căutare de valori noi și exprimare creativă a 

ideilor menite să aducă schimbarea în comunitățile care mai poartă însemnele post-sovietice, influențând 

populația mai ales la nivel de mentalitate și amplificând stereotipurile și prejudiciile la nivel comunitar. 

Pentru o înțelegere mai bună a transformărilor din spațiul public, organizatorii proiectului s-au angajat în 

examinarea acestor probleme în baza studiului asupra unor orașe din spațiul post-socialist, desfășurând 

vizite de documentare la Erevan, Kiev, Tbilisi și Chișinău. Această modalitate le-a oferit posibilitatea de a 

veni în contact cu diferiți actori sociali, de care depinde transformarea spațiului public, precum ar fi 

autoritățile locale, grupurile de inițiativă ale cetățenilor, ONG-urile etc. În urma acestui proiect, autoritățile 

locale din țările-participante au devenit mai sensibile și mai interesate față de nevoile și interesele 

oamenilor și încadrarea acestora într-un spațiu public favorabil, fiind încurajate să-și asume un 

comportament mai responsabil față de cetățeni. În cadrul acestei inițiative a fost creată și o platformă 

regională viabilă pentru managementul eficient al spațiilor publice cu implicarea societății civile.  

 
Evenimente-cheie în 2013 

 Asigurând un spațiu public pentru cetățeni: Inovare și incluziune (implementat de Asociația 

Tinerilor Artiști Oberliht din Moldova, Asociația Utopiana.am din Armenia, Fundația pentru Artă 

Contemporană din Ucraina, Asociația GeoAIR din Georgia, Institutul pentru Sustenabilitate 

Urbană Oikodrom din Viena) 

 Modele durabile pentru dezvoltarea social-economică locală (implementat de Institutul de 

Dezvoltare Urbană din Moldova și Centrul pentru Sprijinul Legal și Analitic pentru Autoritățile 

Locale din Kârgâzstan) 
 

Prioritatea 4: COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TENDINȚE DE INTEGRARE PRIN EDIFICAREA TOLERANȚEI, 

ÎNȚELEGERII ȘI ACCEPTĂRII 

 

Societatea din Republica Moldova se află într-un proces continuu de identificare a oportunităților potrivite 

care ar fortifica încrederea și coeziunea socială, prin efortul de edificare a unei societăți deschise. De 

aceea, apropierea comunităților care continuă să fie divizate pe criterii sociale, politice, etnice, culturale, 

lingvistice etc., rămâne a fi o problemă la ordinea de zi. Pe parcursul anilor, unele încercări de integrare a 

minorităților naționale şi grupurilor etnice și-au demonstrat ineficiența, acestea simțindu-se în mare parte 

frustrate și marginalizate pe fundalul proceselor de modernizare a societății, fiind în continuare expuse la 

diverse manipulări. Din această perspectivă, experiența Letoniei și Estoniei în domeniul integrării 

minorităților prin diverse instrumente cum ar fi elaborarea unor politici educaționale congruente rămâne a 

fi de mare relevanță. Astfel, atât experiența obținută în cadrul vizitelor de studiu în aceste țări, cât și 
cunoștințele și expertiza deținută de colegii letoni și estonieni, transferată către participanții seminarelor 

susținute la Chișinău și Comrat, au servit drept o oportunitate excelentă pentru împuternicirea societății 
civile și influențarea factorilor de decizie, contribuind la perfecționarea cadrului prezent al politicilor 

publice. Autoritățile Republicii Moldova au fost încurajate să elaboreze o viziune/strategie nouă care va 

contribui la implicarea mai activă a minorităților naționale în procesul de edificare a bunei guvernări, 

creându-se o pârghie pentru incluziunea lor în viața socială prin intermediul procesului de educație. De 

curând, Ministerul Educației din Moldova a demarat câteva inițiative, axate pe îmbunătățirea studierii 

limbii române în școlile pentru minorități, astfel că alolingvii vor beneficia de un mediu mai favorabil 

integrării lor în societatea moldovenească.   
 

Facilitarea accesului experților regionali la experiența organizațiilor societății civile din Moldova, 

preocupate de reforma sistemului de protecție și asistență socială și, în particular, pe integrarea socială a 

persoanelor cu dizabilități, a fost scopul principal al unui alt proiect relevant. Acesta s-a axat pe un 

schimb eficient de experiență cu colegii din țările PE și din Kazahstan, care deocamdată se află la 

începutul elaborării unui sistem propriu de protecție socială. O atenție specială a fost acordată efortului 

pentru asigurarea incluziunii persoanelor cu dizabilități prin dezinstituționalizate și măsurilor de prevenire. 
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Inițiativa desfășurată a fost o oportunitate pentru factorii de decizie și reprezentanții societății civile din 

țările-participante de a se familiariza, printr-o abordare inovatoare, cu cele mai dificile probleme, făcând 

cunoștință cu experiența colegilor din Moldova și cu modalitățile de transpunere în practică a schimbărilor 

pe care le impune domeniul. Discuțiile care au avut loc în cadrul vizitelor în teren efectuate la Orhei și 
Ialoveni și cele purtate în cadrul conferinței finale au evidențiat provocările prezente în spațiul post-

sovietic care țin de protecția persoanelor cu dizabilități intelectuale și dificultățile întâmpinate atât la 

nivelul central, cât și cel local. Acest proiect a reușit să identifice câteva modalități de depășire a 

deficiențelor din sistem, ajutând la elaborarea unor strategii relevante, necesare a fi adoptate de întreaga 

societate pentru a diminua stereotipurile și percepțiile greșite care mai persistă în spațiul public. 

 
Evenimente-cheie în 2013 

 Rolul educației în societățile multiculturale: lecții învățate (implementat de Centrul Educațional 

Pro Didactica) 

 Oportunități de dezinstituționalizare privind incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale în 

țările PE (implementat de Asociația Keystone Moldova) 

 

Prezentarea publică a Indicelui de Integrare Europeană 2013 pentru țările Parteneriatului Estic  

 
Această inițiativă a demarat în 2010, având drept scop stimularea competiției între țările PE și, drept 

urmare, o desfășurare mai eficientă a proceselor de 

reformare realizarea principiului EU „mai mult pentru 

mai mult”. Astfel, proiectul a oferit societății civile din 

țările PE un instrument eficient de advocacy, iar 

instituțiilor UE - o evaluare independentă şi obiectivă 

a situației asupra reformelor aplicate prin elaborarea 

Indicelui de Integrare Europeană pentru țările PE.  

 

Raportul a fost elaborat de o echipă de experți din 

Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Germania şi Ucraina. Indicele Integrării Europene 
pentru 2013 a fost prezentat mai întâi la Bruxelles, 
ulterior fiind urmat de prezentări publice la Chișinău, 

Kiev şi Tbilisi. Studiul reflectă progresul privind 

procesul de integrare europeană a țărilor 

Parteneriatului Estic dintr-o perspectivă comparativă ce ține de eforturile acestora de apropiere de UE.    

 

Prezentarea publică la Chişinău a avut loc în ajunul Forumului Societății Civile din țările PE, fiind găzduit 

de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS-Viitorul. Discuțiile au fost conduse de co-autorii 

raportului din Moldova, Azerbaidjan, Germania şi Ucraina, întrunind peste 40 de participanți din Moldova, 

reprezentanți ai autorităților, comunității experților şi societății civile. Evenimentul a facilitat schimbul de 

opinii privind succesele şi dificultățile întâmpinate de ţările PE și a atras discuții interesante la capitolul ce 

ține de conținutul reformelor în procesul de apropiere a țarilor-participante de UE. 

 
Începând cu 2014 elaborarea Indicelui Integrării Europene pentru țările PE este preluat de Platformele 

Naționale ale Societății Civile din țările PE, care și-au asumat integral responsabilitatea pentru 

managementul de mai departe al acestui instrument valoros. 
 
Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS-Viitorul în colaborare 

cu Programul Est Est Fără Frontiere al Fundației Soros-Moldova. 

 

http://www.soros.md/publication/2013-10-01
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PROGRAMUL POLITICI CULTURALE 
 
Prioritatea 1:TRIO – HUB DE DEZVOLTARE RURALĂ CULTURALĂ, MOLDOVA 2011-2013 
 
Proiectul s-a desfăşurat din noiembrie 2011 până în decembrie 2013 cu susţinerea financiară a Fundaţiei 
Culturale Europene (ECF), Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă (OSF) şi Fundaţiei Soros-Moldova 
(FSM). Scopul proiectului a fost de a crea modele de reorganizarea caselor de cultură în centre de 
furnizare a serviciilor culturale pentru populaţie în bază de parteneriat şi cooperare între instituţiile de 
cultură, organizaţiile ce reprezintă sectorul civic şi instituţiile Administraţiei Publice. 
 
Scopurile pe care şi le-a propus proiectul au fost atinse. Un număr important de echipe TRIO din zonele 

rurale (circa 60)și-au depus dosarele de participare în cadrul proiectului. În prima etapă au fost selectate 

şi implicate în activităţi culturale 12 triouri, iar la cea de a doua – 7 triouri, care în final au implementat 
proiecte de modernizare a sectorului 
cultural. Triourile au devenit un 
exemplu de dezvoltare pentru alte 
raioane ale ţării, devenind promotori 
pe termen lung ai dezvoltării rurale 
prin intermediul culturii. Se ştie că 
zonele rurale se confruntă cu dificultăţi 
precum insuficienţa de resurse umane 
şi financiare. Training-urile privind 
colectarea de fonduri, crearea de 
reţele şi implementareamecanismelor 
de cooperare de care au beneficiat 
participanţii în cadrul proiectului le vor 
ajuta să găsească noi oportunităţi şi 
posibilităţi de dezvoltare. 

 
Pe parcursul primului an de proiect, 12 TRIO-uri au identificat şi cartografiat cele mai importante resurse 
culturale din regiunea pe care o reprezintă şi au avut mai multe discuţii cu autorităţile locale. În urma 
acestor cercetări, TRIO-uirle au elaborat propuneri de proiecte, care, potrivit lor, răspund necesităţilor 
comunităţii. Concomitent, o instituţie sociologică a analizat statutul TRIO-urilor în cadrul propriilor 
comunităţi. Bazându-ne pe informaţia oferită de sociologi şi pe observările pe parcursul training-urilor, 
echipa de proiect a selectat 8 TRIO-uri. Cele mai reuşite proiecte urmau să primească un grant în valoare 
de 6000 EURO, împreună cu o contribuţie de 4000 EURO din partea autorităţilor locale. A fost 
îmbucurător faptul că toate autorităţile locale implicate în program şi-au luat angajamentul să susţină 
financiar proiectele TRIO-urilor. Contribuţiile acestora au fost preponderent utilizate pentru renovarea 
Caselor de Cultură. Granturile oferite de donatorii internaţionali au fost utilizate strict în scopurile 
implementării activităţilor planificate în proiectele comunitare.  
 
Etapa de elaborare a proiectelor TRIO-urilor a demarat în 10-15 Februarie 2013 cu un seminar şi activităţi 
de consultanţă. În baza dosarelor TRIO-urilor, reprezentanţii ECF au făcut primele recomandări privind 
dezvoltarea proiectului, iar acestea au fost ulterior dezvoltate de către partenerii locali şi trainerii din 
program. După seminarul din februarie, TRIO-urile au mers în comunităţile lor pentru a continua lucrul 
asupra propunerii de proiect spre a o prezenta la selecţia finală din mai 2013. Vizita de studiu în Marea 
Britanie din luna mai a servit drept un ultim moment de inspiraţie. A fost o oportunitate excelentă pentru a 
arăta prin exemple concrete ce rol important poate avea cultura în dezvoltarea comunitară. În timpul 
vizitei TRIO-urilor li s-a propus să fie atenţi pentru a învăţa şi înţelege noi posibilităţi şi noi metode de 
lucru în comunitate pentru a le replica, eventual, în comunităţile lor.   
 



27 

 

În urma vizitei, unul din TRIO-uri chiar a decis să îşi schimbe esenţial ideea de proiect şi s-a axat pe 
sprijinirea tinerilor din Rezina în  producerea filmelor documentare. După vizita din Marea Britanie, 7 
TRIO-uri au depus 
propuneri finale de proiect 
pentru a moderniza sectorul 
cultural în comunităţile lor 
(or. Rezina, Hârjauca 
Călăraşi, Bravicea Călăraşi, 
Mereni Anenii-Noi, 
Băhrinești Floreşti, 

or.Durleşti, Gaidar Ceadâr-
Lunga, Autonomia Gagauz-
Yeri).  
 
Acest proiect a fost creat 
pentru a contribui la 
viabilitatea organizaţiilor din 
Moldova, care este 
încetinită de câţiva factori. 
Lipsa acută de resurse umane şi fonduri disponibile pentru sectorul cultural din Moldova este unul dintre 
aceștia. Indubitabil, acţiuni de colectare de fonduri trebuie iniţiate pentru a susţine dezvoltarea ulterioară. 

Cunoștințele obținute în cadrul TRIO-urilor vor ajuta participanții să inițieze noi activități, să stabilească 

parteneriate și să atragă finanțări. Sunt necesare investiţii pentru a asigura un proces de lungă durată în 

vederea menţinerii capacităţilor de dezvoltare în regiunile rurale din Moldova. Proiectul TRIO Moldova a 
marcat încheierea programului de lungă durată privind consolidarea capacităţilor de dezvoltare în sectorul 
cultural din Moldova, implementat de ECF din 2007. Programul a obţinut rezultate importante care, 
sperăm, au creat un bun fundament pentru activităţile de viitor. 
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PROGRAMUL MASS-MEDIA 
 
Viziune: O Moldovă cu o piaţă informaţională liberă nu doar ca valoare general-umană, ci şi ca 
instrument indispensabil al progresului economic şi social. 
 
Context:În anul 2013, în atenţia programului s-au aflat problemele majore cu care s-a confruntat sectorul 
mass-media în acest răstimp. De fapt, anul 2013 nu a fost pentru mass-media un an al schimbărilor. 
Ritmul încetenit al reformelor a făcut ca presa să aibă de depăşit aceleaşi probleme, devenite tradiţionale, 
legate de deficienţele din cadrul legal, imposibilitatea de a asigura independenţa financiară a 
întreprinderilor mediatice, reformele mai lente la Compania publică “Teleradio-Moldova”. Implementarea 
programului de guvernare 2011-2014 nu a marcat progrese importante, iar problemele menţionate în 
acestarămân practic nesoluţionate: reformele la “Teleradio-Moldova”, privatizarea presei scrise şi 
demonopolizarea pieţei media, inclusiv prin asigurarea transparenţei privitor la proprietarii şi fondatorii 
instituţiilor mediatice şi prin elaborarea unui cadru legal adecvat în acest sens. 
 
Ritmul reformelor instituţionale la Compania Publică “Teleradio-Moldova” nu a corespuns celui promis de 
conducerea instituţiei. Modelul de finanţare în vigoare, bazat pe subsidii directe, oferă în continuare 
pârghii pentru ingerinţă politică. Totodată, către sfârşitul anului 2012 a devenit şi mai evidentă tendinţa 
monopolizării presei şi a concentrării proprietăţii în acest sector, iar acest fenomen a afectat în 2013 
calitatea produsului informaţional oferit de mass-media. Adevăraţii proprietari ai instituţiilor media rămân 
în continuare necunoscuţi, fapt ce condiţionează lipsa de pluralism şi monopoluri media. Procesul 
netransparent în care are loc tranziţia la televiziunea digitală este în continuare o provocare majoră care 
lipseşte opinia publică de siguranţa că se întreprind paşi corecţi spre acest parcurs. În presa scrisă, 
guvernarea a asigurat un progres neimportant în reorganizarea, privatizarea sau închiderea celor circa 40 
de întreprinderi de presă finanţate din bugetul de stat. Mass-media privată este în continuare dependentă 
de subsidii financiare şi venituri din publicitatea oferită de business-urile afiliate sau grupurile politice, mai 
mult decât de venituri din publicitatea comercială şi din circulaţia tirajelor. Presiunile economice au 
determinat în continuare instituţiile mass-media să reducă costurile şi să treacă de la formatele tipografice 
la cele on-line. Din păcate, abordarea proceselor de descentralizare a presei, demonopolizarea pieţei 
media şi de reglementare a pieţei de publicitate a fost amânată. În regiunea separatistă Transnistria, 
media este extrem de restricţionată şi politizată. Majoritatea instituţiilor audiovizuale sunt controlate de 
autorităţile transnistriene. În consecinţă, pluralismul media este extrem de limitat, precum este suprimată 
imediat şi orice informaţie critică la adresa autorităţilor, iar jurnaliştii - hărţuiţi, ceea ce condiţionează auto-
cenzura persuasivă.  
 
În consens cu necesităţile prioritare menţionate mai sus, pe parcursul anului 2013, Programul Mass-
media şi-a concentrat eforturile asupra consolidării cadrului normativ de funcţionare a presei electronice 
şi scrise, sprijinirii reformelor instituţionale la Compania „Teleradio-Moldova” concomitent cu informarea 
obiectivă şi imparţială a publicului, consolidarea graduală a încrederii din partea audienţei şi creşterea 
raitingurilor companiei. În particular, în vizorul experţilor s-a aflat perfecţionarea cadrului normativ intern 
de gestionare a instituţiei şi fortificarea autonomiei acesteia, precum şi implementarea noului sistem de 
salarizare ca element-cheie în asigurarea reformelor, dar şi îmbunătăţirea conţinutului de programe şi 
implementarea standardelor democratice caracteristice unui serviciu audiovizual public. 
 
Programul Mass-Media a pledat şi pentru elaborarea cadrului normativ privitor la digitalizare, care ar 
prevedea principii echitabile şi transparente de competiţie în procesul de acordare licenţelor pentru 
multiplexurile digitale şi spectrul de frecvenţe, pentru reguli clare tuturor actorilor implicaţi şi pentru 
standarde tehnice optime, pentru independenţa instituţiilor responsabile de asigurarea digitalizării. În 
acest scop,în parteneriat cu alte instituţii şi asociaţii mass-media,în anul 2013, au fost organizate 
dezbateri publice bazate pe participarea largă a actorilor din domeniu, dedicate examinării perspectivelor 
radiodifuzorilor regionali în urma implementării programului de digitalizare (octombrie 2013). Organizatorii 
evenimentului menţionat au formulat un mesaj clar privind necesitatea elaborării unui cadru de 
digitalizare, care să asigure o informare adecvată a cetăţenilor printr-un pluralism de resurse media şi 
diversitate de conţinut a programelor. Acest fapt presupune existenţa unui cadru legislativ corespunzător, 
transparenţa în acţiuni, evitarea monopolurilor, reguli echitabile pentru toţi actorii implicaţi, inclusiv 
radiodifuzorii regionali. 
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Rezultate impresionante au fost realizate pe segmentul susţinerii presei electronice regionale şi a 
cooperării dintre jurnaliştii de pe cele două maluri ale Nistrului. Programul a încheiat etapa a doua şi a 
anunţat cea de a treia etapă în implementarea unui proiect multianual, lansat în anul 2006 în parteneriat 
cu Guvernul Suediei, Programul de reţea NMP OSF şi Free Press Unlimited şi dedicat consolidării reţelei 

radiodifuzorilor regionali. Reţeaua radiodifuzorilor regionali a făcut paşi importanți pe calea asigurării 

viabilităţii şi a perspectivelor în contextul apropiatei digitalizări TV. O altă cultură a managementului ştirilor 
de televiziune, sprijin reciproc în ce priveşte contactarea resurselor şi mai multă cooperare între staţiile 
TV regionale din ţară, inclusiv cu membrii reţelei din Transnistria şi UTA Găgăuzia, au constituit elemente 
esenţiale pentru viabilitatea reţelei şi au reprezentat un succes notoriu al programului. Staţiile regionale 
au reuşit să dezvolte un cadru de comunicare mai eficient prin intermediul unui website comun. Am 
încurajat şi sprijinit instituţiile media din comunităţile rurale în elaborarea programelor de bună calitate şi 
responsabilitate socială,în mod special - programele de ştiri şi actualităţi produse de reţeaua de posturi 
radio şi TV regionale, inclusiv membrii reţele din Transnistria şi UTA Găgăuzia. 
 
 
Prioritatea 1:EDIFICAREA SERVICIULUI AUDIOVIZUAL PUBLIC 
 
Reformele la compania „Teleradio-Moldova” au consituit o prioritate pentru Programul Mass-media în 

anul 2013. De fapt, începând cu 2010, ținând cont deplanul de reorganizare stabilit prin „Direcţiile 

Strategice de dezvoltare pentru anii 2010-2015”, elaborat cu sprijinul experţilor de la Uniunea Europeană 
a Radiodifuzorilor (EBU), Programul Mass-media a oferit un sprijin continuu Companiei „Teleradio-
Moldova” în procesul complex şi dificil de implementare a reformelor editoriale şi instituţionale, de 
transformare a IPNA „Teleradio-Moldova” într-un veritabil serviciu public, instituţie media democratică, 
modernă, eficientă şi viabilă. Au existat mai multe provocări pentru Fundaţie în această misiune, printre 
care multitudinea de aspecte care au necesitat intervenţie, dar şi o anumită inerţie inerentă procesului de 
reorganizare a unei instituţii de proporţii. Programul a decis să aplice o abordare complexă pentru a defini 
priorităţile, a acoperi un spectru cât mai larg de probleme şi a face intervenţia FSM cât mai palpabilă.  
 
Pentru realizarea acestui deziderat, Fundaţia a stabilit un parteneriat de durată cu Asociaţiei Presei 
Electronice APEL pentru a oferi IPNA „Teleradio-Moldova” asistenţa necesară în planificarea strategică şi 
producerea regulamentelor şi altor tipuri de documente necesare pentru implementarea reformei. În 
2013, TRM şi-a propus să definitiveze aspectele principale ale reformei instituţionale, să pună în 
funcţiune un management eficient de aplicare a noii organigrame, fişei de post şi sistem de remunerare, 
precum şi să diversifice sursele şi formele de finanţare, inclusiv prin asigurarea a cel puţin 15% din 

bugetul companiei din propriile resurse. Menționăm că ultimul obiectiv a figurat şi în specificaţiile de 

sarcini pentru anul 2012, însoţit de necesitatea promovării ideii introducerii taxei de abonament, 
angajament care lipsea în specificaţiile pentru anul 2013.  
 

Ținând cont că unul dintre obiectivele instituţionale ale dezvoltării strategice ai companiei a prevăzut 

trecerea la un sistem de salarizare nou, proiectul „Monitorizarea implementării noului sistem de salarizare 
la Compania „Teleradio-Moldova” ca element-cheie în asigurarea reformelor” (realizat de APEL în 
perioada iulie 2013 – ianuarie 2014) a avut în vizor un proces complex, care ar trebui să aibă ca finalitate 
creşterea performanţei radiodifuzorului public prin introducerea unui sistem de salarizare eficient.  
 
Administraţia companiei „Teleradio-Moldova” a lansat încă în 2011 iniţiativa înlocuirii sistemului vechi de 
salarizare, în care plata onorariilor era practicată drept formă suplimentară de remunerare a muncii supra-
normă, adică un sistem bazat mai mult pe criterii cantitative. Noul sistem de salarizare prevede anularea 
onorariilor, majorarea salariului de funcţie şi introducerea unui supliment (bonus) menit să stimuleze 
performanţa profesională. 
 
Modelul renovat de salarizare urma să fie implementat iniţial din 2011, apoi din 2012. Lucrurileau fost 
însă tergiversate, motivul fiind rezistenţa venită din partea unor angajaţi. Administraţia n-a dat dovadă de 
fermitate, ciocnindu-se şi de criza legată de imposibilitatea desemnării timp de 8 luni în cursul anului 2012 
a unui nou director la televiziune, multe dintre termenele prevăzute nefiind respectate. 
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În cadrul proiectului, APEL şi-a propus să ofere sprijin radiodifuzorului public în acest sens, monitorizând 

procesul de implementare, inclusiv prin formularea sugestiilor şi recomandărilor,în temei, față de calitatea 

cadrului normativ intern ce vizează noul sistem de salarizare, precum şi de aplicarea practică a 
prevederilor cadrului normativ corespunzător.  
 
În fond, implementarea noului sistem de salarizare constituie cel mai important element în mersul 

reformelor, dar şi cel mai sensibil şi mai vulnerabil, deoarece pentru majoritatea angajaților salariul 

constituie motivația principală. Prin asistenţa oferită de experţii APEL managerilor de la Teleradio-

Moldova, procesul de luare a deciziilor pe acest segment poate deveni mai uşor şi poate spori şansele de 
reuşită a reformelor de la compania publică.  
 
În cadrul unui alt proiect gestionat de Asociaţia APEL cu sprijinul financiar al FSM, monitorizarea 

programelor produse de „Teleradio-Moldova” s-a făcut în mod constant, iar rezultatele ei – prezentate și 
dezbătute în şedinţe, fie la nivelul Consiliului de Observatori, fie la nivelul managementului de vârf sau de 
verigă medie, fie cu echipele de producere. Experţii APEL au monitorizat şi funcţionarea 
departamentelor/serviciilor Companiei „Teleradio-Moldova”, inclusiv departamentul publicitate, de 
monitorizare internă a programelor etc. APEL a monitorizat şi mersul reformelor instituţionale la 
„Teleradio-Moldova”. Din punctul de vedere al publicităţii, care, se pare, prezintă dificultăţi minime de 
implementare, APEL a stabilit că „Teleradio-Moldova” a valorificat insuficient posibilităţile pe care le oferă 
timpul de publicitate acordat Companiei conform legislaţiei în vigoare, ceea ce bineînţeles nu contribuie în 
măsură suficientă la diversificarea surselor de finanţare şi, implicit, la consolidarea independenţei 
„Teleradio-Moldova”. 
 
În centrul atenţiei Programului s-a aflat şi problema cooperării dintre Compania „Teleradio-Moldova” şi 
producătorii audiovizuali independenţi. S-a mers pas cu pas pe această idee, de la mese rotunde în 
cadrul cărora s-a pus în discuţie importanţa achiziţiilor de la producătorii independenţi pentru a asigura 
pluralismul de idei şi diversitatea produselor difuzate de audiovizualul public, precum şi principiilor pe 
care trebuie să se bazeze un astfel de parteneriat. Instituţia a fost susţinută în elaborarea regulamentului 
privind achiziţiile de programe de la producătorii privaţi. Ulterior, „Teleradio-Moldova” a primit din partea 

Fundației un grant în valoare de 30,060 USD pentru a anunţa concurs public şi a demara colaborarea cu 

instituţiile câştigătoare. 
 
 
Prioritatea 2:AJUSTAREA LEGISLAŢIEI MASS-MEDIA LA NORMELE EUROPENE  
 
Pentru a sprijini implementarea Legii nr. 221 din 17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice 

publice, Fundația Soros-Moldova a acordat Asociaţiei Presei Independente pentru implementarea 

proiectului „Program de asistenţă în deetatizarea publicaţiilor periodice publice”. API şi-a propus să 
contribuie la accelerarea procesului de implementare a Legii, acordând asistenţă în ajustarea cadrului 
legislativ şi normativ naţional, consultanţă autorităţilor publice centrale şi locale, dar şi publicaţiilor de stat 
care cad sub incidenţa legii.   
 
Legea privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice a fost adoptată pentru a exclude condiţiile de 
favorizare şi de concurenţă neloială în domeniul presei scrise şi pentru a oferi condiţii egale de dezvoltare 
instituţiilor mass-media, conform recomandărilor din Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei 1666 (2009) privind funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova. Legea stabileşte că 
publicaţiile periodice publice trebuie deetatizate prin reorganizarea acestora în monitoare oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, privatizare sau lichidare. Pentru realizarea acestei reforme, Parlamentul 
a stabilit un termen de 24 de luni de la publicarea legii, adică până în februarie 2013. Dincauza 
problemelor birocratice şi a neînţelegerilor departamentale dintre diferite ministere şi agenţii, termenele 
stabilite în lege au fost depăşite, deoarece actele normative nu au fost ajustate la timp cu legea şi nu au 
fost elaborate regulamentele-tip necesare pentru deetatizare.  
 
În cadrul proiectului, API şi-a concentrat eforturile pe identificarea problemelor care împiedică 
implementarea legii, coordonarea modificărilor legislative cu autorităţile vizate şi pe elaborarea proiectelor 
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de legi şi regulamente necesare. De asemenea, API a acordat consultanţă necesară autorităţilor locale 
care trebuiau să deetatizeze publicaţiile periodice publice, dar şi redacţiilor ziarelor şi revistelor care 
urmau să fie deetatizate.  
 
Pe parcursul implementării proiectului, echipa a făcut faţă rezistenţei şi chiar sabotării legii de către unii 
deputaţi, funcţionari ministeriali, preşedinţi de raioane şi consilieri locali. Din dorinţa de a menţine 
controlul asupra publicaţiilor periodice şi de a continua să repartizeze banii publici în funcţie de loialitatea 
jurnaliştilor faţă de putere, ei au tergiversat procesul de realizare practică a deetatizării, iar termenele de 
implementare a legii au fost depăşite cu mult. La sfârşitul anului 2012, în pofida înţelegerilor la care s-a 
ajuns în timpul discuţiilor în grupurile de lucru şi la Comisia parlamentară pentru mass-media, Ministerul 
Economiei a propus Guvernului includerea în Lista ziarelor nepasibile de privatizare a tuturor publicaţiilor 
oficiale ale consiliilor raionale şi municipale, propunere care contravine însuşi principiului deetatizării 
presei. Pentru a nu admite acest lucru, API a cerut implicarea Primului ministru, a unor deputaţi în 
Parlament şi consilieri ministeriali. Aceste şi alte dificultăţi au dus la tergiversarea procedurii de 
completare a legislaţiei până în iulie 2013, când Parlamentul a aprobat modificările în legea-cadru, care 
reglementează administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.  
 
În final, datorită activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, implementarea practică a Legii privind 
deetatizarea publicaţiilor periodice publice a fost accelerată. După cum a fost planificat, API a elaborat 
regulamentele necesare realizării legii, a contribuit la elaborarea şi promovarea modificărilor necesare în 
cadrul legislativ şi normativ, a editat şi a diseminat un ghid cu informaţii despre etapele legale ale 
procesului de deetatizare, a oferit asistenţă şi consultanţă autorităţilor publice locale şi redacţiilor ziarelor 
care cad sub incidenţa legii. Proiectul realizat de API a sprijinit implementarea practică a Legii privind 
deetatizarea publicaţiilor periodice publice, fapt ce va avea un impact benefic pentru consolidarea 
sectorului mass-media din Moldova, contribuind la asigurarea libertăţii de exprimare şi a pluralismului 
mass-media, dezvoltând concurenţa loială în domeniul presei şi stimulând atragerea investiţiilor şi 
asigurarea unui management eficient în sectorul publicaţiilor periodice. De asemenea, realizarea legii va 
crea condiţii de acces egal şi nediscriminatoriu al publicaţiilor periodice la sursele financiare publice 
disponibile, dar şi noi oportunități pentru dezvoltarea presei la nivel local, inclusiv ca activitate de profit. 
 
În cadrul unui alt proiect implementat de API - „Integrarea eforturilor şi advocacy comun al organizaţiilor 
neguvernamentale pentru asigurarea progreselor reale in domeniul mass-media”, am urmărit evaluarea 
situației actuale privind realizarea reformelor necesare în domeniul mass-media. În acest sens, proiectul 

prevede crearea unei platforme comune a experţilor şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniul 
mass-media în scopul intensificării presiunilor legale asupra deciziilor politice şi a factorilor decizionali 
pentru îmbunătăţirea situaţiei mass-media din R. Moldova. 
 
Necesitatea proiectului rezidă în faptul că guvernarea de după anul 2009 nu a avansat prea mult în 
realizarea angajamentelor incluse în programele de activitate ale guvernelor care s-au succedat în 
perioada 2009-2013. În anul 2010 au fost adoptate unele legi importante şi au început reformele 
necesare în domeniul mass-media, însă din anul 2011 procesul de reforme trenează, iar adoptarea 
deciziilor este condiţionată de influenţa şi interesele politice diferite ale componentelor coaliţiei de 
guvernare. Astfel, problemele menţionate în programele guvernamentale rămân nerezolvate: reformarea 
audiovizualului public, demonopolizarea pieţei mediatice prin dezvăluirea proprietarilor şi a finanţatorilor 
instituţiilor media, oferirea unui cadru fiscal preferenţial pentru mass-media etc. În cadrul proiectului, API 
şi alte organizaţii neguvernamentale active din domeniu (Asociaţia Presei Electronice, Centrul pentru 
Jurnalism Independent) au elaborat studiul “Realizarea reformelor necesare în domeniul mass-media în 
perioada 2009-2013: de la promisiuni până la fapte”, în care este documentat şi analizat modul în care 
guvernul a îndeplinit obiectivele şi acţiunile prioritare în domeniul mass-media, asumate prin programele 
de guvernare din perioada 2009-2013. Studiul va fi publicat şi prezentat public în primăvara 2014.  
 
Proiectul a fost unul necesar pentru consolidarea mass-mediei independente din Moldova. Organizaţiile 
neguvernamentale de mass-media mizează pe faptul că efortul lor comun îi poate determina pe 
politicienisă-şi realizeze propriile promisiuni şi să întreprindă alte reforme necesare pentru a asigura 
dezvoltarea mass-mediei independente şi a condiţiilor politice şi economice necesare pentru consolidarea 
libertăţii de exprimare şi libertăţii presei. 
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Prioritatea 3: SUSŢINEREA INSTITUŢIILOR DE PRESĂ ELECTRONICĂ LOCALĂ ÎN DEDICAŢIA 
LOR PENTRU PROGRAME DE CALITATE ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

Pe parcursul anului 2013, Programul Mass-Media al FSM a continuat implementarea celei de-a treia 
etapă în implementarea unui proiect multianual, lansat în 2006 în parteneriat cu Guvernul Suediei, 
Programul de reţea NMP OSF, Free Press Unlimited şi dedicat consolidării reţelei radiodifuzorilor 
regionali. Proiectul urmăreşte consolidarea capacităţilor mass-mediei independente regionale de a oferi 
populaţiei informaţie obiectivă, echidistantă şi relevantă privitor la problemele complexe ale dezvoltării 
democratice a ţării. Reţeaua regională a radiodifuzorilor este susţinută pe multiple planuri, luându-se în 
considerare situaţia ei vulnerabilă din punct de vedere financiar, accesul limitat la piaţa de publicitate, 
insuficienţa de jurnalişti profesionişti, dar şi de manageri calificaţi.  
 
Anul 2013 a fost marcat de pregătiri intense pentru a identifica un model de colaborare eficient şi bine 
coordonat între staţiile TV, membre ale reţelei, şi lansarea emisiei canalului comun de televiziune fondat 
de staţiile regionale („Canal Regional”), on-line şi prin cablu. FSM a organizat mai multe şedinţe ale 
Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali (ARR) pentru a facilita luarea deciziilor importante şi a identifica 
soluţii în raport cu provocările întâlnite. Consultările oferite de experţi, sesiunile de instruire, pilotarea 
diverselor module de funcţionare a reţelei, inclusiv a Studioului Central de Producere, monitorizarea şi 

evaluarea independentă a programelor TV, diversificarea programelor din grilă, susținerea Asociaţiei şi 

alte activităţi sprijinite financiar din bugetul proiectului, dar şi de către alţi parteneri ai FSM, în primul rând 
Free Press Unlimited – toate au făcut posibilă implementarea şi demararea unui model viabil de 
cooperare eficientă în interiorul reţelei, care cu siguranţă va oferi un fundament pentru funcţionarea 
canalului de televiziune al reţelei. Acest canal prezintă un proiect unic pentru Republica Moldova şi nu 
este des întâlnit în practica mondială. Chiar dacă cooperarea dintre radiodifuzori nu este o excepţie, un 
canal comun creat de 14 televiziuni regionale independente, în parteneriat cu colegi din zone de conflict, 
este o realizare de excepţie. 
 
În vederea atingerii obiectivului propus, proiectul explorează simultan mai multe tipuri de activitate: 
instruirea radiodifuzorilor regionali sub aspectul abordării unor subiecte publice complexe, sesiuni de 
instruire în teritoriu şi consultanţă „la distanţă” în producerea programelor audiovizuale cu teme prioritare 
în proiect, instruirea jurnaliştilor în utilizarea reţelelor sociale şi alte instrumente de internet în tratarea 
problematicilor de importanţă comunitară, consolidarea cooperării dintre radiodifuzorii regionali, inclusiv 
cu cei din Transnistria. Unul dintre cursurile de instruire desfăşurat în martie 2013 s-a referit la 
producerea şi planificarea programelor. Sesiunile de instruire au fost conduse de doi traineri din Olanda: 
Jack KROES şi Serghei LATISHEV, fiind finanţate de partenerul FSM în implementarea proiectului - Free 
Press Unlimited (FPU). 
 
Staţiile regionale au reuşit să diversifice şi să actualizeze grila de programe datorită cooperării şi creării 
produselor mediatice în colaborare cu ONG-urile de profil, pentru a le conferi relevanţă maximă pentru 
audienţa de pe ambele maluri ale Nistrului. Acest aspect a consolidat cooperarea şi încrederea dintre 
staţiile partenere. Rapoartele de monitorizare arată că staţiile din Transnistria au fost active în elaborarea 
de noi module de cooperare şi şi-au împărtăşit viziunile privind produsul integrat al canalului difuzat prin 
aer, on-line şi cablu. 
 
În noiembrie, în cadrul unor alte sesiuni de consultanţă şi instruire, directorii staţiilor regionale, ghidaţi de 
Yevhen HLIBOVYTSYY, trainer şi consultant media de înaltă calificare, au abordat conceptul de 

funcţionare a Canalului Regional şi grila unică de programe, inclusiv problema durabilităţii. La sfârșitul 

anului, cu sprijinuldin partea Free Press Unlimited, Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali a beneficiat de 
consultanţă adiţională din partea lui Jack KROES. Împreună cu directorii regionali, el a abordat problema 
consolidării canalului regional ca afacere şi competitor pe piaţa media. Trainerul a pus în discuţie şi 
politica editorială a canalului. 
 
Asociaţia a fost sprijinită în consolidarea abilităţilor de autogestiune, care permite: unificarea modului de 
prezentare a programelor şi omogenizarea parametrilor tehnici ai emisiei; valorificarea pieţei de 
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publicitate în interes comun; schimb reciproc şi transfer de experienţă; coordonarea activităţilor menite să 
dezvolte sectorul audiovizual regional, consolidarea studioului central de producere care coordonează şi 
unifică eforturile staţiilor regionale în lansarea produselor audiovizuale comune. Grila de programe 
comună a reţelei a fost lansată şi dată în emisie atât prin aer în regiunile de difuzare a staţiilor regionale, 
cât şi în format on-line pe www.canalregional.md. Emisia on-line a devenit şi etapă de pregătire pentru 
lansarea emisiei prin cablu.     
 
O atenţie specială a fost acordată diversificării conţinutului programelor oferite audienţei şi abordării 
complexe şi competente a subiectelor de interes comunitar şi public. Practica implicării ONG-lor în 
programele tematice ale staţiilor regionale pentru un plus de relevanţă şi competenţă a continuat şi în 
2013. Începută în contextul programelor de actualităţi, implicarea reprezentanţilor ONG-lor a fost preluată 
cu succes şi în emisiuni de dezbateri. Pe parcursul anului, membrii asociaţiei au produs, independent sau 
în colaborare cu studioul central de producere, dezbateri TV cu o tematică variată, inclusiv corupţie, 
violenţă domestică, protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, prevenirea deceselor în contextul 
crizelor de adolescenţă, prevenirea HIV/SIDA, modul de viaţă sănătos în rândurile tinerilor şi alte teme. 
Doar în prima jumătate a anului 2013, au fost produse în cooperare cu ONG-uri circa 140 subiecte de 
actualităţi, iar la sfârşitul lui decembrie 2013 această cifră a ajuns la 332.  
 
Sprijinul oferit de Guvernul Suediei prin intermediul Programului Mass-media al FSM a făcut posibilă 
lărgirea reţelei prin atragerea permanentă de noi participanţi în proiect şi includerea acestora în procesul 
de schimb de programe, îmbunătăţirea capacităţilor de producere de programe de calitate pe teme de 
interes public şi comunitar.   
 
 
Prioritatea 4:CONSOLIDAREA ÎNCREDERII DINTRE CETĂŢENII DE PE CELE DOUĂ MALURI ALE 
NISTRULUI PRIN COOPERAREA INSTITUŢIILOR DE PRESĂ INDEPENDENTĂ 
 
Libertatea de exprimare în Transnistria este în regres. Către sfârşitul anului 2012, o opinie univocă s-a 
conturat privitor la faptul că guvernarea nerecunoscută a regiunii a impus limite şi mai dure în ce priveşte 
libertatea de exprimare şi accesul la informaţie. Se insistă pe introducerea unui control total asupra mass-
media, reţelele sociale şi portaluri de internet care oferă spaţiu pentru schimbul de opinii. ÎnTransnistria 

sunt difuzate foarte puţine ziare din Moldova. Cât privesc mijloacele audiovizuale, autoritățile din regiune 

au eliminat din difuzare canalele din Moldova: pe 1 noiembrie 2012 a fost sistată emisia postului Publika 

TV, iar pe 1 decembrie – şi a postului Moldova 1, lipsindu-i pe cetăţenii din Transnistria de informații ce 

țin de evenimentele din Moldova. Acest lucru nu exclude totuşi 

posibilitatea transnistrienilor de a se informa din ştirile de pe 
Internet despre regiunea din partea dreaptă a Nistrului. 
 
În aceste circumstanţe, parteneriatul constant stabilit cu instituţiile 
media din Transnistria în cadrul programului finanţat de Guvernul 
Suediei şi implementat de Programul Mass-media al FSM 
reprezintă un succes evident. Partenerii din Transnistria în cadrul 
acestui proiect au fost “Dnestr TV” din Bender și “Lik TV” din 

Rîbniţa, două televiziuni de internet, care au devenit membre ale 
reţelei radiodifuzorilor regionali şi, ulterior, ale Asociaţiei 
Radiodifuzorilor Regionali. 
 
Programul a parcurs câteva etape din momentul lansării lui în anul 
2006. În 2013,în urma sprijinului financiar primit de partenerii din 

Transnistria, aceştia şi-au consolidat studiourile de producere TV şi televiziune de Internet pentru a face 
posibilă în cele din urmă implementarea televiziunii on-line.  
 
Este pentru prima dată când o cooperare stabilă şi eficientă este organizată cu participarea jurnaliştilor de 
pe cele două maluri ale Nistrului: proiectul asigură o comunicare şi colaborare continuă, de zi cu zi, în 
crearea unui produs informaţional comun de interes vital pentru cetăţenii din întreaga ţară. La diferite 
etape ale proiectului, partenerii din Transnistria au fost implicaţi activ în implementarea programului de 

http://www.canalregional.md/
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instruire, implementarea jurnalismului civic/cetăţenesc, consolidarea Asociaţiei profesionale a 
radiodifuzorilor regionali. La etapa elaborării grilei comune de emisie, Asociaţia a pledat pentru o 
colaborare cât mai activă cu staţiile din Transnistria, aşa cum reportajele produse de colegii din stânga 
Nistrului erau predilecte pentru buletinele de ştiri regionale. Staţiile din Transnistria au oferit ştiri din 
stânga Nistrului şi au preluat ştiri din partea dreaptă, contribuind la un flux informaţional continuu. În 
perioadele frecvente de tensiune politică dintre autorităţile de la Chişinău şi Tiraspol, reportajele din 
Transnistria erau extrem de preţioase. În percepţia asociaţiei, cooperarea cu colegii din Transnistria a 
constituit punctul forte şi avantajul canalului regional unic, în comparaţie cu alte instituţii media din ţară. 
 
Aptitudinile profesionale ale jurnaliştilor din 
Transnistria şi cooperarea jurnaliştilor de pe 
cele două maluri ale Nistrului au fost 
consolidate în cadrul a multiple activităţi de 
instruire şi consultanţă, întruniri ale reţelei la 
care s-au discutat rezultatele monitorizării şi 
evaluării produselor mediatice. Aşa cum buletinul de ştiri integrat al reţelei urma să fie difuzat pe întreg 
teritoriul al Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria şi Găgăuzia, el trebuia să fie relevant pentru toţi 
locuitorii ţării. Din acest considerent, buletinul includea constant ştiri din viaţa de zi cu zi a oamenilor de 
pe cele două maluri ale Nistrului. Astfel, s-a consolidat un efort unit al celor două staţii regionale 
responsabile de selectarea subiectelor pentru buletinul de ştiri integrat şi celelate staţii care au produs 
subiectele de actualităţi. 
 
În rezultat, staţiile din Transnistria, partenere în proiect, s-au raliat la standardele elaborate în reţea, 

mărindu-și vizibilitatea pe piaţa mediatică din Moldova şi în mediul audienţei din Transnistria. Creşterea 

vizibilă a numărului de ştiri/subiecte produse de partenerii din Transnistria şi a vizitatorilor site-urilor TV 
respective este un indicator excelent al rezultatelor proiectului. Astfel, ştirile şi subiectele produse de 
„Dnestr TV” au avut pe site-ul „Dnestr TV” în decembrie 2013 peste 166,360 de vizualizări, iar pe 
YouTube – peste 162,770. 
 
O altă cifră relevantă este cea de 376 de subiecte televizate, produse de cele două staţii TV din 
Transnistria, care au fost incluse în jurnalele de ştiri integrate ale reţelei radiodifuzorilor regionali (376 de 
subiecte constituie 10,85% din totalul de subiecte incluse în jurnalele de ştiri integrate ale reţelei sau, cu 
alte cuvinte, aproximativ 11 din 100  subiecte din jurnalele de ştiri a fost preluat de la colegii din 
Transnistria). De cel puţin 750 de ori ştiri produse de partenerii din Transnistria au fost difuzate în 
jurnalele de ştiri ale staţiilor regionale din Moldova. Totodată, staţiile din Transnistria  au preluat în 
aceeaşi perioadă pentru programele lor de ştiri 1419 subiecte produse de staţiile TV regionale, iar 
jurnalele de ştiri integrate produse de reţeaua radiodifuzorilor regionali  au fost publicate pe site-urile web 
ale staţiilor transnistriene. Reacţia auditoriului la inserarea ştirilor produse în Transnistria în buletinele de 
actualităţi integrate ale reţelei a fost una pozitivă. 
 
Staţiile din Transnistria au dat dovadă de dedicaţie în realizarea obiectivelor de dezvoltare a reţelei 
regionale TV din Moldova, chiar dacă au avut de depăşit la rândul lor propriile dificultăţi specifice. 
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PROGRAMUL BUNA GUVERNARE 
 
Viziune: Misiunea Programului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea 
guvernului în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât şi la cel local.  
 
Context: Pentrupromovarea transparenţei şi responsabilizării, în anul 2013, Programul Buna Guvernare 
a continuat să susţină societatea civilă în monitorizarea acţiunilor şi reformelor Guvernului în domenii-

cheie, precum și a susținut lansarea unor cercetări pentru a oferi autorităților o expertiză independentă și 
a aduce în discuţie publică subiectele de importanţă socială sporită. Domeniile prioritare pentru PBG au 
fost finanţele publice, combaterea corupţiei şi asigurarea integrităţii, guvernarea deschisă și agenda de 

integrare europeană.  
 

În vederea promovării transparenţei bugetare şi controlului public, Programul a continuat susținerea 

proiectului multi-anual implementat de Centrul Analitic Expert-Grup. Proiectul a reuşit să pună baza unui 
cadru de responsabilizare a autorităţilor în domeniul bugetar, dar şi să îndemne reprezentanţii 
organizaţiilor societăţii civile să se implice activ în procesul decizional asupra bugetului anual. În urma 
mai multor evenimente şi consultări publice organizate pe marginea principalelor documente bugetare, 
unele propuneri ale sectorului asociativ au fost incluse în documentele finale, cum ar fi scoaterea din 

proiectul de lege privind politica fiscal - vamală pentru anul 2014 a prevederilor referitor la activitățile 

profesionale și a altor prevederi care ar fi creat probleme importante mediului de afaceri. Recomandările 

tehnice formulate pentru fiecare etapă bugetară pentru sporirea transparenței bugetare sunt utilizate de 

către Expert-Grup, alți actori neguvernamentali, Curtea de Conturi pentru promovarea schimbărilor la 

nivelul fiecărui actor responsabil de transparența bugetară. Expert-Grup a inițiat un dialog cu Ministerul 

Finanțelor pentru implementarea Bugetului pentru Cetățeni, precum și implementarea altor bune practici 

în procesul bugetar (privind dezvăluirea riscurilor, datoriilor, utilizării patrimoniului, etc) și rolul acestuia în 

dezvoltarea cadrului de transparență bugetară (elaborare politici, propuneri legislative promovate de 

Guvern, etc).  
 

În 2013, au fost lansate două portaluri noi 

dezvoltate la inițiativa și cu suportul 

Programului. Ambele portaluri au devenit 
populare în scurt timp, iar materialele 
publicate deseori sunt preluate de portaluri 

de știri. Portalul 

http://www.budgetstories.md/, implementat 
de către Expert-Grup prezintă unicul 
instrument interactiv în Moldova, care 
facilitează înţelegerea de către cetăţeni a 
bugetului public, printr-o prezentare grafică 
uşor accesibilă a cheltuielilor publice. 
Reprezentarea grafică a unor mesaje sau 

informații ce țin de buget în general, 

cheltuieli sau venituri s-a dovedit a fi una din 

cele mai efective și eficiente metode de a 

ajunge la cetățeni. Publicul a fost informat despre „cât ne-a costat Parlamentul”, ”pentru ce, cui și unde s-

au alocat subvențiile în agricultură”, despre cheltuielile și rezultatele din educație, cum sunt cheltuiți banii 

pentru sănătate, dar și ”cât ne costă personalul din sectorul bugetar”.  

 

Un alt portal cu tematica integrității www.moldovacurata.md, abordează cu regularitate subiectele legate de 

integritatea demnitarilor și funcționarilor publici, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu experți și autoritățile 

din domeniu, realizarea unor investigații, monitorizarea activității Comisiei Naționale pentru Integritate. 

Portalul prezintă o sursă importantă de informare asupra activității CNI, în condițiile unei comunicări 

deficiente a instituției. De altfel, unii jurnaliști au recunoscut că portalul moldovacurata reprezintă unica sursă 

din care se informează asupra agendei ședințelor CNI. Activitatea portalului este apreciată și de către CNI. 

http://www.budgetstories.md/
http://www.moldovacurata.md/
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Președintele Comisiei, Anatolie Donciu, a recunoscut că CNI a avut cele mai multe sesizări din presă de pe 

portalul moldovacurata, iar dezbaterile efectuate de 
moldovacurată au contribuit la implementarea mai multor 
idei pentru îmbunătățirea activității CNI. Astfel, în 

perioada 30.04.2013 – 28.02.2014, CNI s-a sesizat în 14 
cazuri privind încălcarea regimului juridic al conflictului de 
interese ale unor funcţionari de pe portalul 
moldovacurată, iar în 5 cazuri au fost constatate 
încălcările și solicitate revocările din funcție ale funcționarilor vizați.  
 
Pentru a pune în discuţie publică subiectele de importanţă socială sporită, dar şi a creşte capacitatea 
guvernului de a răspunde provocărilor curente ale Moldovei prin formularea politicilor coerente şi realiste, 

PBG a susţinut o serie de studii independente de politici. La solicitarea Ministerului Educației au fost susținute 

trei studii care au ofertit expertiză independentă pe subiectele sensibile legate de desfăşurarea examenelor 

de BAC, fenomenul plăţilor neformale în învăţământul preuniversitar și consolidarea cercetării în instituțiile de 

învățământ superior.  

 
Programul a continuat să sprijine monitorizarea periodică a relaţiilor UE – Moldova în cadrul Parteneriatului 
Estic, prin intermediul unui grant acordat ONG-urilor ADEPT şi Expert-Grup, informând publicul intern şi 
extern asupra principalelor progrese şi restanţe în implementarea agendei de integrare europeană, inclusiv 
prin portalul www.euromonitor.md, lansat în cadrul proiectului. În domeniul prevenirii corupţiei, Transparency 

International - Moldova şi CAPC au continuat, cu susținerea Programului, monitorizarea implementării 

politicilor anti-corupţie în 20 instituţii ale administraţiei publice centrale. Monitorizarea a fost însoțită de 

desfășurarea mai multor sesiuni de informare asupra rigorilor implementării cadrului legal și normativ pentru 

autoritățile vizate, precum și elaborarea unor expertize legislative a actelor reglementatoare în domeniu. De 

asemenea, Programul a susţinut şi o serie de investigaţii jurnalistice realizate de Centrul de Investigaţii 
Jurnalistice, privind integritatea magistraţilor și demnitarilor, dar și gestionarea fondurilor publice.  

 
 
Prioritatea 1: TRANSPARENŢĂ ŞI RESPONSABILIZARE 
 
Cum sunt respectate angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru  o 
Guvernare Deschisă? Cât de eficiente sunt actualele politici de asigurare a unei guvernării transparente 
şi responsabile? Cum are loc procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public şi cât 
de utile sunt datele deschise pentru societate? Acestea sunt aspectele principale care au fost abordate în 
cadrul unui nou proiect, lansat în premieră în 2013 şi susţinut financiar de Fundaţia Soros-
Moldova/Programul Buna Guvernare, fiind implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi 
Asociaţia pentru democraţie participativă „ADEPT”.  
 

În cadrul acestui proiect, organizațiile partenere au monitorizat și au evaluat procesul de deschidere a 

datelor publice și implementarea Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pentru anii 2012 - 

2013, aprobat în aprilie 2012, în contextul aderării Republicii Moldova la Parteneriatul global pentru un 
Guvern Deschis. În vara 2013 au fost prezentate rapoartele de evaluare a implementării acțiunilor 

prevăzute pentru anul 2012. De asemenea, în cadrul proiectului, un grup de jurnaliști au fost instruiți cum 

să utilizeze datele deschise pentru a realiza subiecte de interes public, cum să folosească datele 
deschise ca sa obţină conţinut editorial necesar promovării responsabilizării şi interesului public. 
 
Raportul de evaluare a constatat că gradul de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare 
Deschisă (pentru anii 2012 – 2013) a fost de cca 53 la sută. Raportul a oferit o radiografie complexă şi 

sistematizată a procesului de implementare a Planului și angajamentelor asumate de Republica Moldova 

în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Principala concluzie este că în procesul de 
implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012 – 2013 au fost înregistrate unele 

progrese, dar din cauza mai multor dificultăți procesul de consolidare a unei guvernări deschise a decurs 

anevoios. Planul s-a realizat pe jumătate și din cauza insuficienței mecanismelor de monitorizare și 

http://www.euromonitor.md/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
http://soros.md/event/realizare-actiuni-guvernare-deschisa
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control ale realizării acțiunilor planificate, insuficienței resurselor umane pregătite în ministere, dar și a 

conștientizării parțiale de către ministere a importanței inițiativei de consolidare a guvernării deschise. 

 

Pentru o mai bună promovare a rezultatelor evaIuării progreselor și nereușitelor în consolidarea unei 

guvernări deschise a fost elaborat un infografic ”Cât de deschis este Guvernul Republicii Moldova?”, realizat 

în baza rapoartelor de evaluare pentru anul 2012. Acest infografic a fost prezentat și în cadrul unei expoziții 
de țări participante la Summitul anual 2013 al Parteneriatului pentru Guvern Deschis, care s-a desfășurat la 

Londra, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie.(FOTO). 
 

Activitățile proiectului au contribuit la promovarea importanței conceptului de guvern deschis și date 

deschise, în special în rândul jurnaliștilor. Astfel, potrivit Raportului de evaluare a procesului de 

deschidere a datelor cu caracter public realizat de CJI, la capitolul utilizarea datelor deschise de către 
jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, întrebaţi dacă au folosit vreodată datele publicate pe portalul 

date.gov.md la scrierea articolelor, studiilor etc., 47% din respondenți au răspuns afirmativ pentru 

perioada anului 2013, comparativ cu doar 28% în perioada aprilie 2011 – mai 2013. A crescut 

semnificativ și procentajul celor care consideră că datele sunt utile: de la 47% în mai 2013 la 71% în 

ianuarie 2014. 
 

Proiectul a contribuit și la responsabilizarea autorităților față de angajamentele asumate de a deschide 

seturi de date publice. Potrivit aceluiași raport, comparând autoritățile publice liderii la capitolul deschiderii 

seturilor de date, în perioada aprilie 2011 – mai 2013 și lideri pentru anul 2013, se observă că în top 5 s-

au menţinut două instituţii – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Ceilalţi patru lideri, potrivit 
raportului anterior al CJI, erau la coada clasamentului (Camera de Licenţiere, Serviciul Fiscal de Stat, 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Serviciul Vamal).  
 
 
Prioritatea 2: O GUVERNARE EFECTIVĂ ŞI EFICIENTĂ 
 

În anul 2013 au fost lansate trei studii independente, comandate și susținute financiar de către Program la 

solicitarea Ministerului Educației, în domeniile importante în contextul procesului amplu de reforme inițiate în 

sistemul educațional. Studiile au oferit expertiză independentă pe trei subiecte sensibile, legate de 

desfăşurarea examenelor BAC, fenomenul plăţilor neformale în învăţământul preuniversitar și domeniul 

cercetării în instituțiile de învățământ superior.  

 
Studiul calitativ de cercetare a opiniilor, atitudinilor şi percepţiilor actorilor sociali privind nivelul de 
corespundere a conţinutului testelor de evaluare cu curriculumul disciplinar (sesiunea 2012 şi 2013) şi 
identificarea  barierelor şi provocărilor care împiedică buna desfăşurare a examenelor de absolvire a 
învăţământului preuniversitar (BAC) a fost elaborat de către Compania sociologică Magenta Consulting 

sub îndrumarea metodologică a Ministerului Educației. Studiul a fost prezentat la 24 mai în cadrul unei 

conferinţe de presă organizate de Ministerul Educaţiei.  
 
Studiul a prezentat percepţia actorilor sociali asupra procesului de organizare a examenelor de 

Bacalaureat, problemele acestuia, precum şi a oferit concluziile și recomandările de rigoare. Subiectul a 

fost pe larg reflectat de mass media inclusiv în cadrul unor emisiuni tematice. Realizarea acestei cercetări 
a contribuit la elaborarea unor recomandări ce au servit ca punct de pornire în discuţiile publice despre 
procesul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului preuniversitar (BAC) 
pentru sesiunea 2013. 
 
Rezultatele studiului au servit drept bază pentru elaborarea modificărilor regulamentului de desfăşurare a 
examenelor în anul 2013. Măsurile luate de Ministerul Educaţiei a RM au fost îndreptate spre 
contracararea fenomenului corupţiei în timpul examenelor de BAC, la fel ca şi fenomenul copiatului. 

Acţiunile Ministerului au fost susținute și salutate de o parte a societății, dar și pe larg criticate, confirmând 

încă odată concluziile care s-au regăsit în studiu. Nivelul scăzut de promovabilitate în cadrul BAC 2013, 

au demonstrat eficienţa măsurilor luate de către Ministerul Educației, bazate inclusiv pe rezultatele 

studiului. 

http://soros.md/publication/2013-07-12
http://soros.md/publication/2013-05-24
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Un alt studiu,Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ 
preuniversitar, elaborat de către IPP, a avut drept scop identificarea motivaţiei părinţilor de a face plăţile 
formale/neformale în școli, a condiţiilor de plată şi a modului de administrare a acestor plăţi; dar și 
formularea unor recomandări ce ar permite transparentizarea acestui fenomen. 
 
Studiul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat de FSM în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 
la data de 06 decembrie 2013. Rezultatele cercetării au fost pe larg reflectate în mass media, astfel 

inițiind discuții publice pe marginea acestui subiect, inclusiv în cadrul unor dezbateri televizate. 

 

Realizarea studiului a contribuit la transparentizarea problemei de colectare a plăților în instituţiile 

preuniversitare. Cercetarea a scos la iveală amploarea acestui fenomen, precum şi cauzele care au dus 

la apariţia şi dezvoltarea lui. Ca un răspuns la constatările și recomandările studiului, în ziua lansării, 

Ministerul Educaţiei şi PNUD-Moldova au prezentat un proiect care prevede implicarea elevilor din mai 
multe localităţi în identificarea unor soluţii inovative pentru asigurarea transparenţei procesului 

educaţional în şcoli. Totodată, importanța studiului a fost menționată într-o conferință de presă a 

Vicedirectorului CNA în cazul investigării colectării plăților într-un liceu din capitală, în cadrul căreia s-a 

stabilit ilegalitatea acestor colectări. Astfel studiul a contribuit inclusiv la inițierea unor investigații și măsuri 

de prevenire în contracararea acestui fenomen.   
 

Constatările și recomandările formulate în studiu vor servi pentru formularea politicii statului în abordarea 

fenomenului plăților achitate de părinți în învățământul preuniversitar. În același timp, realizarea unor 

reforme mai curajoase în vederea transparentizării, pe de o parte, și eficientizării utilizării sumelor achitate 

de părinți, pe de altă parte, va depinde foarte mult de contextul politic favorabil/nefavorabil, fiind o 

problemă sensibilă pentru populație.  

 

Studiul de evaluare a capacităților instituțiilor de învățământ superior, elaborat de Asociația ”Catalactica” 

(România), a ridicat o altă problemă sensibilă pentru sistemul educațional. Deși dezvoltarea cercetării în 

universități, în special celei aplicative, este un obiectiv necesar pentru modernizarea țării, dar și un 

angajament asumat în cadrul Procesului Bologna, acesta a rămas fără o atenție cuvenită din partea 

statului. Una dintre principalele nereușite a implementării Procesului Bologna a  fost faptul că nu s-a reușit 
instituirea cercetării în universități drept ciclul III în arhitectura generală a învăţământului superior. Potrivit 

studiului, cercetarea științifică se dezvoltă separat de universități, respectând și astăzi moștenirea lăsată 

din perioada sovietică. Reprezentarea slabă a universităților în proiecte științifice naționale și 
internaționale, și focusarea acestora pe procesul de instruire, a determinat scăderea capacităților de 

cercetare-dezvoltare a sectorului universitar. Autorii au venit cu mai multe recomandări, inclusiv pentru 

Proiectul Codului Educației. 

 
Studiul a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde pe 27 februarie 2014, unde a participat conducerea 

Ministerului Educației și reprezentanții universităților. Constatările experților au generat discuții, dar în 

mare parte au fost susținute de reprezentanții Ministerului și de mediului universitar. Studiul va servi drept 

suport pentru consolidarea domeniului cercetării în instituțiile de învățăm\nt superior, inclusiv prin 

promovarea unor recomandări din noul proiect al Codului Educației.  

  

http://soros.md/publication/2013-12-06
http://soros.md/publication/2013-12-06
http://soros.md/publication/2014-02-27
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PROGRAMUL DE DREPT 
 

Viziune: Programul promovează reforme juridice motivate de necesitatea protecţiei drepturilor omului, a 
responsabilizării judiciare, incluziunii sociale şi bunei guvernări. 
 
Context: Câteva evenimente majore au avut loc în ţară în perioada de timp supusă raportării. Guvernul a 

avansat în implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției (2011-2016). În anul 2013, 

Republica Moldova a făcut un pas hotărâtor spre reformarea și ajustarea organelor polițienești la 

standardele europene. Reforma Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a demarat prin adoptarea noii legi cu 

privire la activitatea poliției și statutul polițistului (Legea nr.320 a intrat în vigoare în martie 2013), prin 

care funcțiile MAI au fost separate de cele ale poliției. Au fost înregistrate succese în ceea ce privește 

structura, funcționalitatea și eficiența. Există, însă, și riscuri legate de lipsa unei strategii complexe, cu 

plan de acțiuni, cu analiza adecvată a riscurilor, cu indicatori de performanță și, poate cel mai important, 

cu un buget adecvat și surse clare de finanțare. 

 

În luna noiembrie 2013, Grupul de lucru comun al Ministerului Justiției și Procuraturii Generale a 

definitivat și a propus spre examinare Parlamentului Conceptul de reformare a Procuraturii, care prevede 

reformarea și revizuirea rolului acestei instituții, în vederea ajustării cadrului legislativ existent la 

standardele europene. 
 

Reforma instituției judecătorului de instrucție inițiată în 2012, a trebuit să facă față mai multor provocări. 

La 12 februarie 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat un Regulament cu privire la procedura 

și condițiile de numire a noilor judecători de instrucție. Acest regulament nu definește clar modalitatea de 

integrare a actualilor judecători de instrucție în corpul judecătorilor de drept comun și numirea noilor 

judecători de instrucție. Există riscul ca actualii judecători de instrucție să fie numiți din nou în aceeași 
funcție, în absența unui proces veritabil de verificare a capacităţilor acestora. 

 
Pe parcursul anului 2013, programul a continuat să-şi promoveze cele trei priorităţi strategice conform 
strategiei de program pentru anii 2012-2013: îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru persoanele 
defavorizate; promovarea echităţii şi a responsabilităţii sistemului de justiţie penală; sporirea respectului 
pentru drepturile civile în Moldova. 
 
În vederea implementării primei sale priorităţi strategice, programul a contribuit la consolidarea 
capacităţilor aparatului administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. 
Eforturile continue de advocacy au rezultat în preluarea şi aplicarea standardelor de calitate pentru 
asistenţa juridică de un număr mare de avocaţi şi avocaţi stagiari, iar extinderea reţelei avocaţilor publici 

a asigurat durabilitatea sistemului de asistenţă juridică. Parajuriștii comunitari au continuat activitățile 

menite să contribuie la sporirea cunoștințelor juridice ale populației rurale, prin organizarea lecțiilor 

publice în comunitățile rurale și prin oferirea consultațiilor pentru soluționarea problemelor din domenii 

precum dreptul muncii, moștenire, proprietate sau acte de stare civilă. Demararea, în aprilie 2013, a 

procesului de procurare a serviciilor parajuriștilor de către Oficiile Teritoriale ale Consiliului Național 

pentru Asistență Juridică 

Garantată de Stat a permis 
extinderea rețelei de 

parajuriști susținută de 

Fundație. Odată cu lansarea 

paginii web 
www.parajurist.md, Fundația 

a reușit să diversifice căile de acces al populației la informația elementară de ordin juridic, prin crearea 

primei pagini online care explică legea pe înțelesul fiecăruia. 

 
În cadrul celei de-a doua priorităţi strategice, programul a desfășurat activități menite să sporească 

capacitățile judecătorilor și a procurorilor în vederea respectării drepturilor omului la etapa prejudiciară. În 

acest sens, experții programului au pregătit și au promovat adoptarea unei Hotărâri explicative a Plenului 

http://www.parajurist.md/
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CSJ despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură 
penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu. La fel, în baza a 652 de dosare penale, a 

fost efectuată o analiză comprehensivă a încheierilor emise de judecătorii de instrucție și au fost 

identificate cele mai problematice cazuri din punctul de vedere al respectării dreptului la libertatea și 
siguranța persoanei, prin prisma rigorilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței 

Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO). Programul a lucrat îndeaproape cu diverşi parteneri 

interni şi externi, printre care Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de 
Justiţie și Institutul Național al Justiției. În cooperare cu acesta din urmă, Programul a organizat instruiri 

interactive pentru grupuri mixte de judecători, procurori și avocați, bazate pe studii de caz și situații 
simulate, explicarea prevederilor Hotărârii explicative a Plenului CSJ despre când și cum trebuie aplicată 

arestarea preventivă, diseminarea îndrumarului privind arestarea pentru practicieni, care conține modele 

despre cum trebuie expusă argumentarea, discutarea jurisprudenței CtEDO în cazurile contra Moldovei. 

 
În privinţa celei de a treia priorităţi, programul a promovat rolul societăţii civile în menţinerea legăturilor cu 
organizaţiile internaţionale pentru protecţia drepturilor omului prin prezentarea rapoartelor analitice 
calitative pe situaţia drepturilor omului în ţară. Raportul alternativ cu privire la implementarea Convenţiei 
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor a fost apreciat drept unul din cele 
mai bune documente de advocacy elaborate vreodată de activiştii din Moldova. Consolidarea capacităţilor 
organizaţiilor neguvernamentale de documentare şi raportare a situaţiei privind tortura şi alte rele 
tratamente a readus problema torturii pe agenda guvernului şi a societăţii civile. Dreptul la protecţie 
împotriva violenţei în familie a făcut obiectul granturilor oferite de program, orientate spre evaluarea 
situaţiei curente şi crearea mecanismelor eficiente de protecţie a victimelor violenţei în familie. 
 
 
Prioritatea 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA JUSTIŢIE PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE 
 
Calitatea asistenţei juridice – subiect de interes naţional şi regional 
 
În anul 2013, eforturile programului au fost direcţionate spre sporirea calităţii asistenţei juridice la etapele 
iniţiale ale procesului penal. Standardele de calitate elaborate cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova şi 
susţinute de Uniunea Avocaţilor au constituit nucleul unui program de instruire la care au participat peste 
150 de avocaţi şi avocaţi stagiari din Chişinău, Bălţi, Cahul şi alte raioane. Programul de instruire a fost 
conceput să ofere participanţilor toată gama instrumentelor şi a procedeelor aplicabile la faza reţinerii şi 
arestului persoanei, asigurându-i astfel exercitarea efectivă a dreptului la un proces echitabil. Transferul 
de cunoştinţe de la avocaţii publici către colegii lor de breaslă are un impact direct asupra dezvoltării 
capacităţii avocaţilor stagiari, mai ales în condiţiile în care aceştia nu au dreptul să participe în instanţă pe 
cauzele penale. Testată şi aplicată pe durata a 8 seminare, metodologia de instruire poate fi uşor 
integrată în curriculum-ul de instruire a avocaţilor din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat. Mai 
mult, promovarea continuă a modelului avocaţilor publici a determinat Consiliul Naţional pentru Asistenţa 
Juridică Garantată de Stat să extindă această reţea în alte regiuni ale ţării, prin suplinirea numărului de 
avocaţi publici în Chişinău şi instituirea poziţiei de avocat public în Oficiile Teritoriale. 
 
Pe plan regional, cooperarea strânsă în cadrul Reţelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN) a 
rezultat în elaborarea standardelor regionale de calitate pentru asistenţa juridică. Având la bază modelul 
preluat din Republica Moldova, standardele sunt promovate și în Ucraina şi Georgia, contribuind la 

uniformizarea cerinţelor faţă de avocaţi şi la promovarea bunelor practici de apărare a clientului. 
 
Datorită eforturilor de advocacy ale programului, asistenţa juridică a intrat şi în atenţia altor donatori 

prezenţi în ţară. Astfel, Suedia a susținut în continuare dezvoltarea asistenţei juridice primare prin reţeaua 

de parajurişti comunitari. Fundația urmărește să consolideze capacităţile populației rurale de a înțelege și 
soluționa în mod eficient problemele de natură juridică la nivel local, cu ajutorul parajuriștilor. Peste 4 mii 

de locuitori ai circa 30 de sate au beneficiat de consultații juridice primare oferite de parajuriștii 
comunitari. Alte circa 1300 de persoane au participat la cele 56 de lecții publice organizate de parajuriști 
pentru a explica oamenilor legea în termeni accesibili. Pentru a spori accesul întregii populații la 

informația despre drepturile, obligațiile și oportunitățile pe care le include legea, a fost elaborată pagina 
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web www.parajurist.md, care conține 

informații practice și răspunsuri la cele mai 

frecvente întrebări de natură juridică ce pot 

apărea în viața cotidiană a oricărei 

persoane. Schimbările pe care le 

impulsionează parajuriștii în fiecare zi au fost 

reflectate într-un material video, în care 
beneficiari reali ai parajuriștilor, vorbesc 

despre impactul activității acestora în viețile și 
comunitățile lor. Evoluțiile din cadrul 

sistemului de asistență juridică garantată de 

stat au determinat necesitatea revizuirii și 
completării cadrului normativ din domeniu. În 
acest scop, a fost creat Grupul de Lucru 

pentru modificarea legislației din domenul 

asistenței juridice primare, constituit din 

reprezentanți ai Fundației, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, protecției Sociale și Familiei și 
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. 

 
Realizări-cheie în 2013: 

 Peste 150 de avocaţi şi avocaţi stagiari instruiţi în aplicarea standardelor de performanţă la 
etapele iniţiale ale urmăririi penale; 

 Standarde de calitate a asistenţei juridice elaborate şi promovate la nivel regional; 

 A fost consolidată și extinsă rețeaua de parajuriști comunitari, aceștia activând în 27 de localități 
rurale; 

 A fost elaborat portalul www.parajurist.md, care răspunde la cele mai frecvente întrebări de 
natură juridică adresate parajuriștilor de către membrii comunităților rurale; 

 A fost prezentat unfilm documentar care descrie activitatea parajuriștilor și impactul acesteia; 

 Un spot motivațional ce vizează beneficiile activității parajuriștilor a fost difuzat la posturi de radio 

și TV naționale. 

 
 
Prioritatea 2: ECHITATEA ŞI RESPONSABILITATEA SISTEMULUI DE JUSTIŢIE PENALĂ 
 

Pași decisivi către o respectare mai bună a dreptului la libertate 

 
Ţara noastră este condamnată constant la CEDO pentru încălcarea dreptului la libertatea şi securitatea 
persoanei, în special datorită motivării insuficiente a deciziilor de arestare. Deşi aceste decizii afectează 
direct libertatea persoanei, ele sunt adesea nişte forme fără conţinut datorită lipsei părţii motivatorii. Prin 
urmare, nu pot produce efecte juridice. Se pare că semnificaţia şi importanţa motivării, chiar dacă 
reprezintă esenţa oricărei hotărâri judecătoreşti, nu a fost suficient de bine adusă la cunoştinţa 
judecătorilor din Moldova. Ţinând cont de această situaţie, Programul a implementat un şir de iniţiative 
care se concentrează pe aplicarea abuzivă a arestului preventiv şi motivarea insuficientă a încheierilor 
judecătorilor de instrucţie la aplicarea acestuia. 
 

Astfel, Programul a sprijinit activitatea unui grup de experți, care au analizat încheierile judecătorilor de 

instrucție și au elaborat, având concursul Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de 

Justiție, proiectul de Hotărâre explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție despre aplicarea de către 

instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă 

şi arestarea la domiciliu. După discutarea proiectului în cadrul Consiliului Științific al Curții Supreme de 

Justiție, Hotărârea a fost adoptată la 15 aprilie 2013. 

 

Experții programului au efectuat o cercetare unică în domeniu, bazată pe analiza a 652 de dosare penale 

în conformitate cu 54 de criterii pertinente. Această analiză complexă a încheierilor emise de judecătorii 

http://www.parajurist.md/
http://www.youtube.com/watch?v=rh9601WLSus
http://www.parajurist.md/
http://www.youtube.com/watch?v=rh9601WLSus
http://www.youtube.com/watch?v=seTXOfiD7DM
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de instrucţie în cadrul dosarelor penale din perioada 1 iulie – 31 decembrie 2011, scoate în evidenţă 
problemele sistemice legate de motivarea slabă a mandatelor de arestare, a demersurilor de arestare 
care stau la baza lor şi a termenului de 
depunere. La fel, raportul identifică cele 
mai problematice cazuri din punct de 
vedere al respectării dreptului la libertatea 
şi siguranţa persoanei, prin prisma rigorilor 

Convenției Europene a Drepturilor Omului 

și a jurisprudenţei Curții Europene pentru 

Drepturile Omului. 
 
Prin această cercetare empirică, 
Programul de Drept ajunge încă o dată la 
concluzia că cele mai multe probleme 
sistemice în justiţia penală, care duc la 
încălcarea repetată a articolului 5 din 
CEDO, ţin de etapa prejudiciară a 

procesului penal. În același timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în hotărârile sale pe cazurile 

împotriva Moldovei a solicitat în repetate rânduri ca mandatele de arest să fie bine argumentate. Impactul 
activității Programului în acest domeniu este destul de vizibil. Sistemul de justiţie a reacţionat la 

concluziile și recomandările experților privind motivarea slabă mandatelor de arest, drept dovadă fiind 

adoptarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție, care pune la dispoziția actorilor justiției penale 

explicații exhaustive privind aplicarea măsurilor preventive. Prevederile Hotărârii, concluziile și 
recomandările Raportului sunt aduse la cunoștința judecătorilor și procurorilor în cadrul instruirilor 

interactive, organizate de Program în colaborare cu Institutului Național al Justiției, în scopul consolidării 

capacităților de argumentare a documentelor procesuale la etapa prejudiciară. 

 
Realizări-cheie în 2013: 

 A fost lansat Raportul de evaluare comprehensivă a factorilor care împiedică funcţionarea efectivă a 

sistemului judiciar din Moldova, elaborat în urma misiunii Comisiei Internaționale a Juriștilor în 

Moldova din septembrie 2012; 

 A fost adoptată la 15 aprilie 2013 Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție despre 

aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind 

arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, elaborată de experții programului în colaborare cu 

Consiliul Superior al Magistraturii și Curții Supreme de Justiție; 

 A fost lansat un Îndrumar practic pentru judecătorii de instrucţie privind aplicarea arestului preventiv, 
care să-i ajute în procesul decizional şi să le îmbunătăţească capacitatea de argumentare; 

 Au fost desfășurate seminare de instruire interactivă pentru grupuri mixte de judecători, procurori și 
avocați la tema aplicării legale a măsurilor preventive la etapa prejudiciară a procesului penal; 

 A fost lansat Raportul privind analiza complexă a încheierilor emise de judecătorii de instrucţie în 
cadrul a 652 de dosare penale din perioada 1 iulie-31 decembrie 2011, care a identificat cazurile 

problematice din punctul de vedere al respectării dreptului la libertatea și siguranța persoanei; 

 A fost efectuată traducerea și redactarea științifică a cărții Drept Penal European de André Klip, ce 

urmează a fi publicată și distribuită în mediul academic și practicienilor din domeniul justiţiei penale; 

 O organizaţie neguvernamentală (Centrul de Resurse Juridice din Moldova) monitorizează activitatea 
Consiliului Superior al Magistraturii, verificând transparenţa procesului de integrare a actualilor 

judecători de instrucție în calitate de judecători de drept comun în contextul modificărilor legislative 

din 2012. 
 
 
  

http://soros.md/publication/sistem_judecat
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=48
http://soros.md/files/publications/documents/Arestarea%2C%20indrumar%20pentru%20practicieni.pdf
http://soros.md/files/publications/documents/Raport_Respectarea_Dreptului_print.pdf
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Prioritatea 3: SPORIREA RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE CIVILE ÎN MOLDOVA 
 
Situaţia femeilor din Republica Moldova – în vizorul Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) 
 
Activitatea Grupului Resursă pentru Drepturile Omului (GRDO) a fost focalizată pe monitorizarea şi 
desfăşurarea campaniilor de advocacy pentru a influenţa implementarea de către guvern a obligaţiilor 

asumate la nivel internaţional.Prin elaborarea și promovarea rapoartelor analitice în faţa instituţiilor şi 

mecanismelor specializate ONU şi a celor din cadrul UE pentru protecţia drepturilor omului, GRDO a 
reuşit să atragă atenţia acestor structuri asupra celor mai problematice domenii de drepturile omului din 
ţară. Anul 2013 a fost marcat de audierile oficiale ale Guvernului Republicii Moldova privind măsurile pe 
care le-a luat pentru a asigura implementarea prevederilor Convenţiei pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). Cu acest prilej, GRDO a mobilizat eforturile organizaţiilor 
neguvernamentale şi ale activiştilor pe dimensiunea egalităţii de gen şi protecţiei drepturilor femeilor, 
reuşind să elaboreze raportul alternativ cu privire la implementarea Convenţiei CEDAW. Participarea 
activiştilor la cea de-a 56-a sesiune a Comitetului CEDAW a constituit un prilej favorabil pentru 
semnalarea o dată în plus din partea societăţii civile a problemelor cu care se confruntă femeile în 
domeniile non-discriminării şi egalităţii de şanse, în faţa statelor-membre ONU, forurilor inter-
guvernamentale şi celor non-guvernamentale internaţionale şi, implicit, pentru determinarea guvernului să 

abordeze problematica respectării drepturilor omului într-o manieră coerentă și durabilă. Activitatea 

membrilor GRDO a stârnit interesul membrilor Comitetului asupra situaţiei drepturilor femeilor din 
Republica Moldova, iar multiplele recomandări sugerate de membrii GRDO au fost reflectate în 
Observaţiile finale ale Comitetului CEDAW înaintate Guvernului în octombrie 2013

1
.  

 
Programul de granturi implementat pe parcursul anului 2013 a fost conceput să fortifice capacităţile ONG-
urilor, precum şi să creeze mecanisme eficiente de protecţie a drepturilor omului. Bunăoară, prin 
intermediul grantului oferit Institutului de Reforme Penale, Programul de Drept a contribuit la consolidarea 
capacităţii ONG-urilor din Republica Moldova de documentare şi raportare a situaţiei curente privind 
tortura şi alte rele tratamente. Scopul proiectului va fi atins prin elaborarea metodologiei de documentare 
şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova şi prin dotarea 
exponenţilor societăţii civile cu abilităţi de documentare şi raportare prin instruire şi documentare 
participativă a situaţiei privind tortura şi alte rele tratamente. 
 

Granturile oferite Asociației „Promo-LEX” şi Centrului de Drept al Femeilor au avut drept scop sporirea 

protecției juridice a victimelor violenței în familie, inclusiv prin: 1) identificarea problemelor sistemice și 
sistematice cu privire la executarea ordonanțelor de protecție în cazurile de violență în familie; 2) 

pilotarea mecanismului de intervenție intersectorială pe cazurile de violență în familie şi monitorizare a 

executării ordonanțelor de protecție în baza bunelor practici în 2 raioane-pilot; 3) advocacy privind 

promovarea și implementarea la nivel național a modelului pilotat; 4) sporirea gradului de informare a 

cetățenilor cu privire la mecanismele legale de protecție în cazurile de violență în familie. 

 
Realizări-cheie în 2013 

 A fost elaborat Raportul alternativ cu privire la implementarea Convenţiei pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW); 

 Au fost elaborate brief-uri şi rapoarte alternative în contextul Dialogului UE-RM în domeniul 
drepturilor omului şi în contextul Politicii Europene de Vecinătate; 

 Au fost consolidate capacităţile organizaţiilor non-guvernamentale în ceea ce priveşte 
documentarea şi raportarea situaţiei privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova; 

 Au fost sprijinite eforturile societăţii civile şi a autorităţilor de stat în ceea ce priveşte asigurarea 
unei protecţii eficiente victimelor violenţei în familie.  

 

                                                 
1
 CEDAW/C/MDA/CO/4-5, Observaţiile finale ale Consiliului pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. 

Disponibile la http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0Cw 
Avhyns%2byJSa5CPnqMH4emw8LzCHfUsndGT0rOm8c5pn9QDJ9zWORvppk29GAyEfv2YH%2fefHHYV15wFRM73Te2LXi4xtvaR 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byJSa5CPnqMH4emw8LzCHfUsndGT0rOm8c5pn9QDJ9zWORvppk29GAyEfv2YH%2fefHHYV15wFRM73Te2LXi4xtvaR
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byJSa5CPnqMH4emw8LzCHfUsndGT0rOm8c5pn9QDJ9zWORvppk29GAyEfv2YH%2fefHHYV15wFRM73Te2LXi4xtvaR
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Lista publicaţiilor lansate în anul 2013 
 
Apărarea penală efectivă în Europa de Est. Această publicaţie a fost elaborată în cadrul Reţelei 
Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN) – o reţea internaţională pentru schimb de informaţii şi bune 

practici, formată din persoane individuale şi organizaţii care şi-au pus drept 
scop să promoveze asistenţa juridică şi apărarea penală efectivă. Reţeaua a 
fost creată în anul 2009 cu sprijinul OSJI. Publicaţia dată reprezintă un 
document cu acoperire regională, scopul căreia este promovarea drepturilor 
persoanelor acuzate de săvârşirea unor infracţiuni pe agenda legislativă a 
Uniunii Europene. Acest lucru se face în scopul îmbunătăţirii standardelor 
de protecţie a drepturilor omului şi de implementare a lor, dar şi pentru a 
oferi autorilor de politici penale şi practicienilor dovezi despre probleme 
sistemice de drepturile omului în justiţia penală şi recomandări bine 
argumentate pentru soluţionarea acestora în cadrul unor reforme penale 
comprehensive. 
 
Studiul Reformarea sistemului judiciar din Republica Moldova: 
perspective şi provocări a fost elaborat în urma misiunii Comisiei 

Internaționale a Juriștilor în ţara noastră în septembrie 2012 și analizează 

progresele realizate în cadrul reformei sistemului judecătoresc din Moldova, 
cu accent special asupra cadrului de disciplinare a judecătorilor. Studiul a fost elaborat în parteneriat cu 
Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea Supremă de Justiţie. Raportul propune recomandări, de ordin 
legislativ şi practic, menite să contribuie la realizarea reformelor demarate în domeniul justiţiei, cum ar fi 

independența justiției; calificarea, numirea și remunerarea judecătorilor; motivarea hotărârilor 

judecătorești; măsurile disciplinare și responsabilizarea judecătorească. 

 
Arestarea: Îndrumar pentru practicienieste destinat judecătorilor, 

procurorilor și avocaților și a fost elaborat de către judecătorul Cristi Danileț, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România, în colaborare 
cu Vasile Rotaru și Olimpia Gribincea, consultanți naționali și Veaceslav 

Didâc, redactor științific din partea Institutului Național al Justiției din 

Republica Moldova. Lucrarea conține modele de întocmire și argumentare 

coerentă a actelor procedurale emise în legătură cu aplicarea arestării 
preventive și a arestului la domiciliu, precum și pentru susținerea apărării. La 

elaborare s-a ţinut seama de ultimele modificări legislative aduse Codului de 
procedură penală al Republicii Moldova, intrate în vigoare în luna octombrie 
2012, precum şi de jurisprudenţa esenţială a Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Acest îndrumar a fost aprobat de Institutul Național al Justiției în 

calitate de suport de curs, ca parte a curriculumului de instruire continuă 

pentru judecătorii de instrucție. 

 
Raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova a 
fost elaborat de un grup de experți independenți, care au analizat încheierile emise de judecătorii de 

instrucție și au identificat cele mai problematice cazuri din punctul de vedere al respectării dreptului la 

libertatea și siguranța persoanei, prin prisma rigorilor CEDO și a jurisprudenței CtEDO. Lucrarea se 

bazează pe analiza a 652 de dosare penale în baza a 54 de criterii pertinente, stabilite de către grupul de 
experți al proiectului. Această analiză complexă a încheierilor emise de judecătorii de instrucţie în cadrul 

dosarelor penale pe perioada 1 iulie – 31 decembrie 2011, scoate în evidență problemele sistemice 

legate de motivarea slabă a mandatelor de arestare, a demersurilor de arestare care stau la baza lor și a 

termenului de depunere, costurile pe care le implică acestea și conține recomandări pentru redresarea 

situației în domeniu. 
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DECLARAȚIE DE CHELTUIELI 

Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2013 

 TOTAL 2013 

cheltuieli                 

(in Dolari SUA)  % 

   Egalitate şi participare civică  $                276,774  4.78% 

Est Est: Parteneriat fără frontiere  $                247,024  4.27% 

Programul de drept  $                753,920  13.03% 

Buna Guvernare  $                522,758  9.03% 

Mass-media  $                361,245  6.24% 

Sănătate publică  $             3,109,002  53.73% 

Politici culturale  $                 21,329  0.37% 

Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli  $                494,092  8.54% 

   TOTAL  $           5,786,143  100% 
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA 
 
Senat 
 
Stela BIVOL, Director de programe, Centrul pentru Analize şi Politici în Sănătate 
 
Tamara CĂRĂUŞ, Doctor în filologie, cercetătoare în filozofie 
 
Oxana GUŢU, Expert Superior în Politici şi Planificare Strategică, DFID „Suport pentru implementarea 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova” 
 
Octavian ŢÎCU, Conf. universitar, dr. în istorie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova; Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, ASM (până 
în februarie 2013) 
 
Alexandru CANȚÎR, Jurnalist și specialist media (din ianuarie 2013) 

 

Mircea EȘANU, sociolog (din ianuarie 2013) 

 
Vitalie SPRÎNCEANĂ, filosof politic, sociolog și activist social (din aprilie 2013) 

 

Oleg HÎRBU, manager de proiecte, secția Operațiuni, Delegația UE din Moldova (din aprilie 2013) 

 
 
Juriul pentru Programul Mass-media 
 
Radu BENEA, Editor, Radio Europa Liberă 
 
Dmitrii CALAC, Redactor-şef adjunct, ziarul „Economicheskoe obozrenie "Logos-press” 
 
Georgeta STEPANOV, Şefa Catedrei Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM 
 
Dumitru LAZUR,Coordonator programemass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova 
 
 
Juriul pentru Programul Egalitate şi Participare Civică 
 
Olesea CRUC, Coordonatoare de programe, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD 
 
Ana MIHAILOV, Coordonatoare programe, Fundaţia Friedrich Ebert 
 
Silvia APOSTOL, Directoare de țară pentru Moldova, Organizația Suedeză pentru Ajutor Individual 

 
Andrei BRIGHIDIN, Director dezvoltare, monitorizare şi evaluare, Fundaţia Est-Europeană 
 
Diana CHEIANU-ANDREI, Dr. în sociologie, Preşedinta Centrului “Sociopolis”, profesor, Facultatea de 
Sociologie, USM (din iunie 2013) 
 
Andrei PANICI, consultant independent (din iunie 2013) 
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Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
 
Silviu DOMENTE, Coordonator de programe, Biroul de Coordonare al OMS în Moldova 
 
Stepan GHEORGHIŢĂ, Prim-vice-director al Centrului Naţional de Medicină Preventivă, directorul 
Centrului SIDA 
 
Victor BURINSCHI, Manager de program, Proiect TB-SIDA, Unitatea de Coordonare, Implementare şi 
Monitorizare a Proiectelor (UCIMP) 
 
Valeriu CRUDU, Coordonator de program, Centrul de Politici şi Analiză în Sănătate 
 
Aliona SERBULENCO, Director medical, Clinica de medicină estetică “Sancos” 
 

Lucia PÎRȚÎNĂ, Coordonatorul Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA/ITS, 

Vice-director management HIV/SIDA, IMSP Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile (din 
septembrie 2013) 
 

Ștefan SAVIN, Consultant analiză, monitorizarea și evaluarea politicilor, Biroul de țară al OMS (din 

septembrie 2013) 
 
 
Juriul pentru Programul Buna Guvernare 
 

Zina ADAM, Consultant Consolidarea Capacităților Instituționale, Programul Comun de Dezvoltare 

Locală Integrată, PNUD Moldova 
 
Sergiu GALIŢCHI, Manager de proiect, Susţinere oferită Parlamentului din R. Moldova, PNUD Moldova 
 

Liuba CUZNEȚOVA, manager, OSA-suport reforma Administrației Publice Centrale 

 

Oleg HÎRBU, manager de proiecte, secția Operațiuni, Delegația UE din Moldova (până în martie 2013) 

 
Alex OPRUNENCO, specialist în politici, PNUD Moldova (din martie 2013) 
 
 
Consiliul de experţi în Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere 
 
Ghenadie IVAŞCENCO, Director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezări Umane „Habitat Moldova” 
 
Igor CAŞU, Conferenţiar, Facultatea de Istorie, USM; cercetător la Institutul de Istorie al AŞM; Expert în 
domeniul relaţiilor inter-etnice 
 
Roman CHIRCA, Director, Institutul Economiei de Piaţă 
 
Anatol GREMALSCHI, Director de programe, IPP  
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COLABORATORII FSM 
 
Victor URSU, Director executiv  vursu@soros.md 

Varvara COLIBABA, Director-adjunct  

Silvia URSU, Manager de comunicare 

vcolibaba@soros.md 

sursu@soros.md 

Elena VACARCIUC, Director financiar  evacarciuc@soros.md 

Dumitru CHITOROAGĂ, Grant manager dchitoroaga@soros.md 

Elena VITIUC, Contabil-şef  evitiuc@soros.md 

Liuba COTOROBAI, Contabil-casier  lcotorobai@soros.md 

Vasile GÎRLEA, Administrator  vgirlea@soros.md 

Victor ANDRONIC, Administrator de reţea  vandronic@soros.md 

Ana COREŢCHI, Director, Programul Est Est fără Frontiere acoretchi@soros.md 

Marina COGÎLNICEANU-SCLIFOS, Coordonator, Programul Est Est fără Frontiere msclifos@soros.md 

Elena LEŞAN, Director, Programul Egalitate şi Participare Civică  elesan@soros.md 

Natalia CAMBURIAN, Asistent, Programul Egalitate şi Participare Civică 

Cristian CIOBANU, Coordonator de proiect, Programul EPC 

ncamburian@soros.md 

cciobanu@soros.md 

Victoria MIRON, Director, Programele Politici Culturale şi Mass-media vmiron@soros.md 

Ion CEREVATÎI, Asistent, Programul Politici Culturale icerevatii@soros.md 

Liliana GHERMAN, Director, Programul  Sănătate Publică  lgherman@soros.md 

Vitalie SLOBOZIAN, Coordonator, Programul Sănătate Publică vslobozian@soros.md 

Victoria CONDRAT, Coordonator, Programul Sănătate Publică vcondrat@soros.md 

Ala COJOCARI, Manager financiar, Programul Sănătate Publică acojocari@soros.md 

Veronica ZORILĂ, Specialist în monitoring şi training, Programul Sănătate Publică vzorila@soros.md 

Ana GONCEAR, Asistent, Programul Sănătate Publică agoncear@soros.md 

Olga CRIVOLIUBIC, Director, Programul Buna Guvernare ocrivoliubic@soros.md 

Alexandru MUSTEAȚĂ, Coordonator, Programul Buna Guvernare amusteata@soros.md 

Denis BORDIAN, Asistent, Programul Buna Guvernare dbordian@soros.md 

Victor MUNTEANU, Director, Programul de Drept vmunteanu@soros.md 

Diana MARIAN, Coordonator de proiect, Programul de Drept dmarian@soros.md 

Marcel VARMARI, Manager financiar şi de proiect, Programul de Drept mvarmari@soros.md 

Cristina GODOVANCIUC, Recepţioneră cgodovanciuc@soros.md 

Ana CHITOROAGĂ, Recepţioneră achitoroaga@soros.md 

 
  

mailto:vursu@soros.md
mailto:vcolibaba@soros.md
mailto:evacarciuc@soros.md
mailto:dchitoroaga@soros.md
mailto:evitiuc@soros.md
mailto:lcotorobai@soros.md
mailto:vgirlea@soros.md
mailto:vandronic@soros.md
mailto:acoretchi@soros.md
mailto:elesan@soros.md
mailto:ncamburian@soros.md
mailto:vmiron@soros.md
mailto:lgherman@soros.md
mailto:vcondrat@soros.md
mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:amusteata@soros.md
mailto:dmarian@soros.md
mailto:mvarmari@soros.md
mailto:cgodovanciuc@soros.md
mailto:achitoroaga@soros.md
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ADRESE UTILE 
 
Fundaţia Soros-Moldova 
str. Bulgară, nr. 32 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 270031, 270232 
fax: (373 22) 270507 
e-mail: foundation@soros.md 
http://www.soros.md/ 
 
Centrul Educaţional „Pro Didactica” 
str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 541994, 542556 
fax: (373 22) 544199 
e-mail: prodidactica@prodidactica.md 
http://www.prodidactica.md/ 
 
Programul Educaţional „Pas cu Pas” 
str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 220112 
tel./fax: (373 22) 220113 
www.pascupas.md 
 
Institutul de Politici Publice 
str. Puşkin, nr.16/1 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 276786, 276785 
fax: (373 22) 276786 
e-mail: ipp@ipp.md 
http://www.ipp.md/ 
 
Centrul de Informaţii Universitare 
str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 221172 
fax: (373 22) 221167 
e-mail: eac@eac.md 
http://www.eac.md 
 
Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare 
str. Puşkin, nr. 16A 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212769 
tel./fax: (373 22) 228365 
e-mail: info@debate.moldnet.md 
http://www.debate.md 
 
Centrul pentru Jurnalism Independent 
str. Şciusev, nr. 53 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 213652, 227539 
fax: (373 22) 226681 
e-mail: dbase@ijc.md 
http://ijc.md/ 

mailto:foundation@soros.md
http://www.soros.md/
http://www.prodidactica.md/
mailto:ipp@ipp.md
http://www.ipp.md/
mailto:eac@eac.md
mailto:info@debate.moldnet.md
http://www.debate.md/
mailto:dbase@ijc.md
http://ijc.md/
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SRL MicroInvest 
Bd. Renasterii Nationale, 12 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 250025 
fax: (373 22) 229902 
e-mail:microinvest@microinvest.md 
http://www.microinvest.md 
 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 241393 
tel: (373 22) 237089, 207158, 207157 
e-mail: cpd@progen.md 
http://www.progen.md 
 
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info” 
str. V. Alecsandri, 13, et. 2., of. 19 
Chişinău, MD-2009 
tel.: (373 22) 281394 
fax: (373 22) 725976 
e-mail: accesinfo1@yahoo.com 
http://www.acces-info.org.md 
 
Centrul CONTACT-Chişinău 
str. Bucureşti, nr. 83 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 233946, 233947 
fax: (373 22) 233948 
e-mail: centrulcontact@gmail.com;echipa@contact.md 
http://www.contact.md/ 
 
Centrul CONTACT-Bălţi 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 5, ap. 83, Bălţi 
tel./fax: (373 231) 43529 
e-mail: contactw@mail.ru, vghitu@yahoo.com 
www.contact-balti.org 
 
Centrul CONTACT-Cahul 
str. Frunze, nr. 57, ap. 11, Cahul 
Tel/Fax:  (373 299) 27788; 27781 
e-mail: contact_cahul@yahoo.com 
 
Centrul CONTACT-Soroca 
str. Viilor, nr. 17, ap. 40, Soroca 
tel./fax: (373 230) 26023 
e-mail: soroca@alegerilibere.md 
www.contact-soroca.org 
 
Centrul CONTACT-Comrat 
str. Komsomolskaia, nr. 12, ap. 2, Comrat 
Tel./Fax: (373 238) 23516; 27604 
e-mail: contact.comrat@gmail.com 
 

  

mailto:microinvest@microinvest.md
http://www.microinvest.md/
mailto:cnsipf@moldnet.md
http://www.progen.md/
mailto:accesinfo1@yahoo.com
http://www.acces-info.org.md/
mailto:echipa@contact.md
http://www.contact.md/
mailto:contactw@mail.ru
file:///C:\Users\u\Desktop\Raport%20de%20activitate_2013\Redactat\www.contact-balti.org
mailto:soroca@alegerilibere.md
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ANEXĂ 
Proiecte susţinute pe parcursul anului 2013 
 
Programul Sănătate Publică 
 

Nr. Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Iniţiative în domeniul sănătăţii mintale 

1 Comunitate incluzivă - Moldova, anul III 

Keystone Human Services 
International Moldova 
Association 396 858 dolari SUA 

2 

Integrarea serviciilor de interventie 
timpurie in cadrul serviciilor medico-
sociale existente in Republica Moldova, 
anul III.  

Centrul de Intervenţie Precoce 
“Voinicel” 82 000 dolari SUA 

3 
Capacitare şi diseminare în domeniul 
incluziunii educaţionale 

AO ''Femeia şi Copilul – 
Protecţie şi Sprijin'' 41 000 dolari SUA 

4 

Participarea la seminarul “Community for 
All Partnership” , 27-30 mai 2013, Turcia, 
Istanbul  Ludmila MALCOCI 346 dolari SUA 

5 Comunitate incluzivă - Moldova (IV) 

Keystone Human Services 
International Moldova 
Association 190 000 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 710 204 dolari SUA 

Iniţiative în îngrijiri paliative 

6 
Concert cu ocazia Zilei Mondiale Hospice 
2013 AO ''Angelus Taraclia'' 1500 dolari SUA 

7 

Îngrijirea paliativă – o imagine reală 
bazată pe schimb de experienţă şi 
practică AO ''Prosperare Zubreşti'' 1450 dolari SUA 

8 
Să distrugem miturile despre îngrijirea 
paliativă 

Centrul Medicilor de Familie 
Cimişlia, Instituţie Medico-
Sanitară Publică 1129 dolari SUA 

9 
Asigurarea unei acoperiri universale cu 
îngrijiri paliative - spulberarea miturilor 

Fundaţia Filantropică Medico-
Socială „Angelus Moldova” 2495 dolari SUA 

10 
Dezvoltarea serviciilor de ÎP în raionul 
Taraclia AO "Angelus Taraclia” 9606 dolari SUA 

11 
Suport psihologic pentru pacienţii din 
cadrul unităţii cu paturi de îngrijiri paliative 

AO "Societatea Hospice Îngrijiri 
Paliative” 5400 dolari SUA 

12 Îngrijiri paliative în raionul Orhei AO "Aripile Speranţei” 3758 dolari SUA 

13 
Îngrijiri paliative de staţionar în cadrul 
Hospice Zubreşti AO “Prosperare Zubrești 20 188 dolari SUA 

14 
Îngrijiri paliative la domiciliu pentru 
pacienţii din raionul Soroca AO "Angelus Soroca'' 7675 dolari SUA 

15 

„Fortificarea capacităților Echipei Mobile 

de Spital de Îngrijiri Paliative pentru adulţi 
şi copii în cadrul IMSP „Institutul 
Oncologic IMSP Institutul Oncologic 24 220 dolari SUA 

16 

Participarea a trei persoane la  al 13-lea 
Congres al Asociaţiei Europene de Îngrijiri 
Paliative, 30 mai – 2 iunie 2013, Praga, 
Cehia 

Andrei BRADU, Maria CHIOSE, 
Valerian ISAC 3577 dolari SUA 
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17 

Participarea a 9 persoane la  un curs de 
instruire „Îngrijirea paliativă a bolnavului 
terminal” la Braşov, România 

Tatiana ALANDARECO, 
Elizaveta CHIRTOACĂ, 
Ludmila POSTICĂ,  
Dorina CARAMAN,  
Galina HÎNCULOV, 
 Lida IVANOVNA,  
Svetlana JECHIU,  
Vera LAZUR,  
Anatolie BERESTEANU 9380 dolari SUA 

Subtotal cheltuieli 90 378 dolari SUA 

Iniţiative în drept şi sănătate 

18 
Bringing Human Rights to Patients and 
Health Care Providers 

AO ''Ambasada Drepturilor 
Omului'' 13 860 dolari SUA 

 
  Subtotal cheltuieli 13 860 dolari SUA 

Iniţiative în sănătate şi media 

19 Training "New Media 2.0" Proiect operațional 6535 dolari SUA 

 Subtotal cheltuieli 6535 dolari SUA 

Alte proiecte 

20 '’Monitorul Sănătății'' (suplimentare) 
Instituţia Privată „Centrul pentru 
Politici şi Analize în Sănătate” 15 658 dolari SUA 

 Subtotal cheltuieli 15 658 dolari SUA 

Reducerea Riscurilor 

21 

Sporirea durabilității financiare și a 

capacității de implementare a Programelor 

de Reducere a Riscurilor din RM 
AO „Uniunea pentru Prevenirea 
HIV şi Reducerea Riscurilor” 27 243 dolari SUA 

22 

Evaluarea inițială a percepției și 
comportamentului poliției față de 

consumatorii de droguri din RM AO ''Promo-Lex'' 18 957 dolari SUA 

23 
Participarea la Masa rotunda UNODC din 
Bishkek, Kirgizstan, 28-29 noiembrie 2013 Alexandru POSTICĂ 1463 dolari SUA 

Proiectul ''Activităţi comunitare în teren pentru grupuri vulnerabile'' finanţat de Fondul Global pentru 

combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.  Acord de finanțare H10/SR/002 din 26.12.2012 

24 

Tratamentul de substituţie cu metadonă în 

Bălţi și raioanele din împrejurime 
IMSP Spitalul Clinic Municipal 
din Bălţi 1612 dolari SUA 

25 

Tratamentul de substituţie în instituţiile 
medicale ale Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare (DIP) 

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova 12 410 dolari SUA 

26 
Terapia de substituţie pentru consumatorii 
de droguri 

Dispensarul Republican de 
Narcologie 12 150 dolari SUA 

27 

Prevenirea răspândirii HIV/SIDA şi ITS în 
mediul LSC în Bălţi şi Ungheni în baza 
strategiei de reducere a riscurilor 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” filiala din Bălți 22 820 dolari SUA 

28 

Măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi ITS în 
mediul lucrătoarelor sexului comercial din 
municipiul Chişinău. AO ''Reforme Medicale''  20 593 dolari SUA 

29 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
persoanelor care oferă servicii sexuale 
contra plată din Orhei AO ''Adolescentul'' 9224 dolari SUA 

30 Comunitatea LGBT alege siguranţa 
Centrul de Informaţii 
„GenderDoc-M” 18 324 dolari SUA 
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31 

Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rîndurile 
CDI în cadrul Programului  Reducerea 
Riscurilor AO ''Pentru Prezent şi Viitor'' 33 096 dolari SUA 

32 

Prevenirea HIV/ITS în rîndul utilizatorilor 
de droguri injectabile din Bălţi, Făleşti şi 
Ungheni în baza strategiei Reducerea 
Riscurilor 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă” filiala din Bălți 40 072 dolari SUA 

33 
Prevenirea HIV/SIDA în rândul CDI din 
regiunea transnistreană AO „Zdorovoe Budushee” 9810 dolari SUA 

34 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
consumatorilor de droguri injectabile din 
Orhei şi Rezina AO ''Adolescentul'' 19 160 dolari SUA 

35 
Reducerea riscurilor în rândurile CDI în 
regiunea Nord a RM pentru anul 2013 

AO „Tinerele femei – 
Cernoleuca” 15 338 dolari SUA 

36 

Reducerea  transmiterii maladiilor 
comunicabile (hemo-, sexual 
transmisibile) şi diminuarea 
comportamentului riscant asociat 
consumului de droguri prin implementarea 
programului schimb de seringi în 
penitenciare  

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova 18 293 dolari SUA 

Proiectul ''Activităţi comunitare în teren pentru grupuri vulnerabile'' finanţat de Fondul Global pentru 

combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.  Acord de finanțare HIV/SR/SOROS/2013 din 13 iunie 2013 

37 

Tratamentul de substituţie cu metadonă în 

Bălţi și raioanele din împrejurime 

(continuare) 
IMSP Spitalul Clinic Municipal 
din Bălţi 3452 Euro 

38 

Tratamentul de substituţie în instituţiile 
medicale ale Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare (DIP) (continuare) 

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova 8291 Euro 

39 
Terapia de substituţie pentru consumatorii 
de droguri (continuare) 

Dispensarul Republican de 
Narcologie 8098 Euro 

40 

Prevenirea răspândirii HIV/SIDA şi ITS în 
mediul LSC în Bălţi şi Ungheni în baza 
strategiei de reducere a riscurilor 
(continuare) 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” filiala din Bălți 17 252 Euro 

41 

Măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi  ITS în 
mediul lucrătoarelor sexului comercial din 
municipiul Chişinău (continuare) AO ''Reforme medicale''  15 288 Euro 

42 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
persoanelor care oferă servicii sexuale 
contra plată din Orhei (continuare) AO ''Adolescentul'' 6914 Euro 

43 
Comunitatea LGBT alege siguranţa 
(continuare) 

Centrul de Informaţii 
„GenderDoc-M” 16 588 Euro 

44 

Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rândurile 
CDI în cadrul Programului  Reducerea 
Riscurilor (continuare) AO ''Pentru Prezent şi Viitor'' 25 048 Euro 

45 

Prevenirea HIV/ITS în rândul utilizatorilor 
de droguri injectabile din Bălţi, Făleşti şi 
Ungheni în baza strategiei Reducerea 
Riscurilor (continuare) 

AO ''Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” filiala din Bălți 30 306 Euro 

46 
Prevenirea HIV/SIDA în rândul CDI din 
regiunea transnistreană (continuare) AO „Zdorovoe Budushee” 7077 Euro 
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47 

Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile 
consumatorilor de droguri injectabile din 
Orhei şi Rezina (continuare) AO ''Adolescentul'' 14 083 Euro 

48 

Reducerea riscurilor în rândurile CDI în 
regiunea Nord a RM pentru anul 2013 
(continuare) 

AO „Tinerele femei – 
Cernoleuca” 11 532 Euro 

49 

Reducerea  transmiterii maladiilor 
comunicabile (hemo-, sexual 
transmisibile) şi diminuarea 
comportamentului riscant asociat 
consumului de droguri prin implementarea 
programului schimb de seringi în 
penitenciare (continuare) 

Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare al Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova 13 867 Euro 

50 

Procurare seringi și șervețele cu alcool 

pentru implementarea activităților de 

prevenire HIV AO „Zdorovoe Budushee” 11 900 Euro 

Proiectul “Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova, 2010 - 2014”, finanţat de Fondul Global 

de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Acord de finanțare 01-SR-H/SSF/2010 din 10.01.2013 

51 
Centrul Social Regional „Viaţa cu 
Speranţă” mun. Bălţi 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 55 257 Euro 

52 
Centrul Social Comunitar pentru PHS 
„Împreună pentru Viaţă”, mun. Comrat ONG ''Biaz Gul'' 28 046 Euro 

53 
Centrul Social Comunitar pentru PHS din 
Tiraspol ONG ''Zdorovoe Buduşcee” 38 130 Euro 

54 
Centrul Social Comunitar pentru PHS, 
Chişinău AO „Credinţa” 52 163 Euro 

55 
Centrul Social Comunitar pentru PHS, 
Chişinău AO „Viaţa Nouă” 27 181 Euro 

56 
Asigurarea accesului universal al PHS  la 
servicii de suport psihosocial AO „Viaţa Nouă” 73 912 Euro 

57 

Dezvoltarea suportului social pentru 
persoanele cu HIV/SIDA cu participarea 
echipei multifuncţionale la nordul Moldovei 
(inclusiv Bălţi, Donduşeni, Făleşti, 
Şoldăneşti, Edineţ, Ocniţa, Glodeni, 
Briceni, Sîngerei, Drochia) 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 59 733 Euro 

58 
Suport şi susţinere pentru persoanele cu 
HIV/SIDA din regiunea Centru  

Centrul Regional pentru Politici 
Comunitare 25 580 Euro 

59 
Creşterea accesului la servicii de  îngrijire 
şi suport pentru PHS AO „Credinţa” 28 509 Euro 

60 

Acordarea suportului persoanelor cu HIV 
în Dnestrovsk şi raioanele Slobozia şi  
Grigoriopol AO „Zdorovoe Budushee” 28 310 Euro 

61 

Creşterea accesului la servicii de  îngrijire 
şi suport pentru PHS în regiunea de Sud a 
Moldovei AO „Biaz Gul” 16 820 Euro 

62 Misiune plus  
Benderscoe Gorodscoe 
Obshestvo „Miloserdie” 17 213 Euro 

63 
Dezvoltarea suportului psihosocial pentru 
PHS din raioanele Rîbniţa şi Camenca AO „Triniti” 21 461 Euro 
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64 
Acordarea suportului psiho-social 
persoanelor cu HIV din penitenciare AO „Zdorovoe Budushee” 16 140 Euro 

65 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 
HIV pozitive din raioanele Floreşti şi 
Rîşcani AO „Credinţa Nord” 16 210 Euro 

66 

Creșterea capacităților prestatorilor de 

servicii în HIV/SIDA prin învățămîntul la 

distanță bazat pe web 
AO „Master în Sănătatea 
Publică” 35 780 Euro 

67 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă 

în domeniul HIV/SIDA în Chișinău și Bălți 
Fundația Filantropică Medico-

Socială Angelus Moldova 50 935 Euro 

68 

Asigurarea suplimentului nutrițional pentru 

PHS adulți și copii infectați/afectați HIV și 
acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 

și rechizite școlare pentru copiii cu HIV. 

Regiunea Est. AO „Zdorovoe Budushee” 48 370 Euro 

69 

Asigurarea suplimentului nutrițional pentru 

PHS adulți și copii infectați/afectați HIV și 
acordarea ajutorului pentru procurarea 

articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 

și rechizite școlare pentru copiii cu HIV. 

Regiunea Centru. AO „Credinţa” 60 850 Euro 

70 

Asigurarea suplimentului nutrițional pentru 

PHS adulți și copii infectați/afectați HIV și 
acordarea ajutorului pentru procurarea 

articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 

și rechizite școlare pentru copiii cu HIV. 

Regiunea Sud. AO „Biaz Gul” 16 550 Euro 

71 

Asigurarea suplimentului nutrițional pentru 

PHS adulți și copii infectați/afectați HIV și 
acordarea ajutorului pentru procurarea 
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte 

și rechizite școlare pentru copiii cu HIV. 

Regiunea Nord. 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 50 040 Euro 

72 

Organizarea odihnei de vară a copiilor 

infectati/afectați de HIV/SIDA. Regiunea 

Nord. 

AO „Respiraţia a Doua pentru 
Oamenii în Etate şi Inactivi din 
mun. Bălţi” 4244 Euro 

73 

Organizarea odihnei de vară a copiilor 

infectati/afectați de HIV/SIDA. Regiunea 

Sud AO „Biaz Gul” 1804 Euro 

74 

Organizarea odihnei de vară a copiilor 

infectati/afectați de HIV/SIDA. Regiunea 

Centru. AO „Credinţa” 4992 Euro 

75 

Organizarea odihnei de vară a copiilor 

infectati/afectați de HIV/SIDA. Regiunea 

Est. AO „Zdorovoe Budushee” 3600 Euro 

76 

Reeditarea materialelor informaționale 

pentru PHS din resursele GFATM, HIV AO „Zdorovoe Budushee” 5020 Euro 

77 Instalarea unui panou informațional AO „Iniţiativa Pozitivă” 1500 Euro 

78 
Publicarea materialelor informaţionale din 
resursele GFATM, HIV. AO ”AFI” 1000 Euro 
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Proiectul “Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul tuberculozei în Moldova2010-2015”, finanţat 

de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Acord de finanţare 02-SR-T/SSF/2010 
din 10.01.2013 

79 Face to face II 

AO Asociaţia Naţională a 
Bolnavilor de Tuberculoză 
(ANBT) din Republica Moldova 
“SMIT” 13 713 Euro 

80 Suport Psiho-social pentru pacienții cu TB 
AO ”Medico-Soţialinie 
Programî” 11 710 Euro 

81 

Activităţi de prevenire, identificare timpurie 
şi referire pentru tratament TB a grupurilor 
la risc în mun. Bălţi  

AO “Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă”,  filiala Bălţi 9660 Euro 

82 

Sporirea rolului pacientului și comunității 
în controlul TB în Chișinău AO „Pentru Prezent şi Viitor” 19 985 Euro 

83 

Sesiuni Informaționale: Împreună pentru 

un tratament încheiat 

AO Asociaţia Naţională a 
Bolnavilor de Tuberculoză 
(ANBT) din Republica Moldova 
“SMIT” 3998 Euro 

84 
Grupurile comunitare din raionul Anenii-
Noi împotriva Tuberculozei (GAT). AO  ”AFI”  16 195 Euro 

85 

Oportunități de implicare a resurselor și 
capacităților locale în controlul 

tuberculozei 
AO „Asociaţia Psihologilor 
Tighina” 7385 Euro 

86 

TB și fortificarea capacităților comunităților 

afectate de TB 

AO Asociaţia Naţională a 
Bolnavilor de Tuberculoză 
(ANBT) din Republica Moldova 
“SMIT” 5849 Euro 

87 
Să luptăm împreună împotriva 
tuberculozei AO „Speranţa Terrei”   12 256 Euro 

88 Viața fără tuberculoză 
AO ”Centrul de Asistenţă şi 
Intervenţii Comunitare” 7934 Euro 

89 
Prin eforturi comune spunem NU maladiei 
TB AO ''Casa Speranțelor''  8823 Euro 

90 

Crearea accesului persoanelor fără loc de 
trai de pe teritoriul Municipiului Chișinău la 

servicii de diagnoză și tratament TB AO ''AFI'' 15 812 Euro 

Subtotal cheltuieli 

1 112 366 Euro și  
280 565 dolari SUA 

Organizarea cursurilor locale de instruire  11 227 Euro 

Procurare şi distribuire bunuri/consumabile: seringi, şerveţele îmbibate cu alcool, 
prezervative (finanţare din terţa parte) 

62 096 Euro și  
67 711 dolari SUA  

Editarea materialelor informaţionale 14 947 Euro 

Cheltuieli pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate 

22 530 Euro și  
9813 dolari SUA  

Alte cheltuieli în cadrul Programului Sănătate Publică (cheltuieli administrative) 

94 350 Euro și 
46 934 dolari SUA  

Total cheltuieli program: 

1 317 516 Euro și  
1 241 658 dolari SUA  
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Programul Egalitate și Participare Civică 

 

Nr. Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1Respectarea principiilor egalităţii şi diversităţii 

1. Discriminarea și diversitatea pe înțelesul 

tuturor 

Asociația Obștească ”Centrul de 

Informare în domeniul 
Drepturilor Omului” 

30 000 dolari SUA 

2. Jurnaliștii pentru șanse egale și diversitate Asociația Obștească ”Centrul de 

Investigații Jurnalistice” 

27 414 dolari SUA 

3. Persoanele cu dizabilități - actori în 

prevenirea și combaterea discriminării 

Asociația Obștească ”Keystone 

Human Services International 
Moldova Association” 

29 805 dolari SUA 

4. Analiza fenomenului discriminării în 
câmpul muncii în Republica Moldova 

Asociația Obștească ”Centrul de 

Resurse Juridice” 

27 600 dolari SUA 

5. Drepturile persoanelor cu dizabilități 
mintale la capacitatea juridică. Un nou 
nivel de protecție 

Asociația Obștească ”Centrul de 

Asistență Juridică pentru 

Persoane cu Dizabilități” 

28 441 dolari SUA 

6. Acces pentru toți Asociația Obștească ”Motivație” 

din Moldova 

25 693 dolari SUA 

7. Program de instruire pentru juriști și 
avocați în domeniul anti-discriminare  

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate și 
Participare  
Civică 

 
17 011 dolari SUA 

8. Seminar cu privire la evoluțiile în domeniul 

ne-discriminare cu participarea societății 
civile și  Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității 

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate și 
Participare  
Civică 

 
1 896 dolari SUA 

9. Ședință de evaluare a programului de 

instruire în domeniul anti-discriminare 

pentru juriști și avocați organizat în 2012 

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

 
125 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 1 187 985 dolari SUA 

Prioritatea 2Abilitarea femeilor de a participa în procesul de luare a deciziilor 

1. Suport pentru participarea a trei femei din 
grupuri vulnerabile la sesiunile CEDAW, 
audierea RM  

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

 
5 955 dolari SUA 

2. Sesiune I de Brainstorming cu participarea 
grupului resursă de femei pentru a 
organiza Forumul Femeilor Lidere din 

Comunitățile Rurale, ediția 2013 

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

 
441 dolari SUA 

3. Sesiunea II-a de Brainstorming cu 
participarea grupului resursă de femei 
pentru a organiza Forumul Femeilor 

Lidere din Comunitățile Rurale, ediția 

2013 

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate și 
Participare  
Civică 

 
464 dolari SUA 

4. Sesiunea IIII-a de Brainstorming cu 
participarea grupului resursă de femei 
pentru a organiza Forumul Femeilor 

Lidere din Comunitățile Rurale, ediția 

2013 

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

 
369 dolari SUA 

5. Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Fundația Soros-Moldova,  13 478 dolari SUA 
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Rurale, ediția 2013 Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

6. Sesiunea de Evaluare a Forumului 

Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale, 

ediția 2013  

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate şi 
Participare  
Civică 

 
434 dolari SUA 

7. Seminare pe tematica prevenirii violenței 

domestice, destinate două grupuri de 
primari   

Fundația Soros-Moldova,  

Programul Egalitate și 
Participare Civică 

 
2 812 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 2 28 522 dolari SUA 

Cheltuieli administrare 64 836 dolari SUA 

Total cheltuieli program 276 774 dolari SUA 

 
Programul Est Est fără Frontiere 
 

Nr Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1 Edificarea unor parteneriate durabile cu noile ţări-membre ale UE, ţările din cadrul 
Parteneriatului Estic şi alte ţări din regiune 

1. Provocările parcursului european: Lecțiile 

Serbiei pentru țările PE 

Institutul pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale IDIS-Viitorul 

21 333 dolari SUA 

2. Indicele de Integrare Europeană 2013 

pentru țările Parteneriatului Estic 
Institutul pentru Dezvoltare și 
Inițiative Sociale IDIS-Viitorul 

2 118 dolari SUA 

3. Concurența intereselor geo-politice în 

spațiul post-sovietic: Perspective pentru 

țările Parteneriatului Estic 

Institutul de Politici Publice din 
Moldova 

19 979 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 1: 43 430 dolari SUA 

Prioritatea 2Atașamentul mai pronunțat la valorile europene 

1. Provocările pentru sectorul public în 
procesul de apropiere de UE 

Institutul IDEA din Moldova 13 311 dolari SUA 

2. Implementarea politicilor anticorupție: 

Implicarea societății civile în luarea 

deciziilor  

Transparency International - 
Moldova 

13 533 dolari SUA 

3. Tendințe centrifuge și centripete în spațiul 

post-sovietic: Perspectivele undei 
dezvoltări durabile 

Business Consulting Institute 
din Moldova 

21 653 dolari SUA 

4. Problemele în domeniul migrației de 

muncă din țările post-sovietice 

Institutul de Management, 

Administrare și Politici Publice 

din Moldova 

19340 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 2: 67 837 dolari SUA 

Prioritatea 3Încurajarea participării şi activismului social 

1. Asigurând un spațiu public pentru 

cetățeni: Inovare și incluziune 

Asociația Tinerilor Artiști 
Oberliht din Moldova 

17 999 dolari SUA 

2. Modele durabile pentru dezvoltarea 
social-economică locală 

Institutul de Dezvoltare Urbană 
din Moldova 

18 595 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 3: 36 594 dolari SUA 

Prioritatea 4 Coeziune socială și tendințe de integrare prin edificarea toleranței, înțelegerii și acceptării 

1. Rolul educației în societățile 

multiculturale: lecții învățate 

Centrul Educațional Pro 

Didactica 

30 900 dolari SUA 

2. Oportunități de dezinstituționalizare 

privind incluziunea persoanelor cu 
dizabilități intelectuale în țările PE 

Asociația Keystone Moldova 

 

23 158 dolari SUA 
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Programul Politici Culturale 
 

Nr Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1 

 TRIO – Hub de dezvoltare rurală culturală, 
Moldova 2011-2013 

Fundaţia Soros-Moldova 10 426 dolari SUA 

Cheltuieli administrative 10 903 dolari SUA 

Total cheltuieli 21 329 dolari SUA 

 
Programul Mass-Media 
 

Nr Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1Edificarea serviciului audiovizual public 

1. Monitorizarea implementării noului sistem 
de evaluare a performanţelor şi 
remunerare în baza performanţei 
profesionale a angajaţilor la IPNA 
Compania "Teleradio-Moldova" ca 
element-cheie în asigurarea reformelor 

Asociaţia Presei Electronice din 
Republica Moldova  APEL 

23 534 dolari SUA 
 
 

Total cheltuieli prioritatea 1 23 534 dolari SUA 

Prioritatea 2Ajustarea legislaţiei mass-media la normele europene 

1 Elaborarea unui studiu privind realizarea 
reformelor necesare în  domeniul mass-
media în perioada 2009-2013 şi 
integritatea eforturilor organizaţiilor 
neguvernamentale pentru asigurarea 
progreselor reale în domeniul mass-media 

Asociaţia Presei Independente 21 513 dolari SUA 

2 Pluralismul mass-media în Republica 
Moldova: oportunitate şi realitate 

Centrul Român de Politici 
Europene CRPE 

17 282 dolari SUA 

3 Cea de a treia Conferinţă internaţională a 
radiodifuzorilor cu tema trecerii Republicii 
Moldova la televiziunea digitală 

Cheltuieli gestionate operaţional 
de FSM 

1 417 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 2 40 212dolari SUA 

Prioritatea 3Susţinerea instituţiilor de presă electronică locală 

1 Producerea jurnalelor de ştiri zilnice în 
limba română pentru emisia on-line şi în 
cablu a Canalului Regional 

STUDIO-L SRL  
9 600 dolari SUA 

2 Producerea jurnalelor de ştiri zilnice în 
limba rusă pentru emisia on-line şi în cablu 
a Canalului Regional 

LV-TOPAL SRL 
9 600 dolari SUA 

3 Consolidarea Studioului Central de 
Producere din Chişinau  în calitate de hub 
pentru lansarea emisiei on-line a Canalului 
Regional şi a staţiilor locale 

Canal Regional SRL 

62 385 dolari SUA 

4 
 

Organizarea şi desfăşurarea de către 
televiziunea “Canal Regional” (Studio 

Canal Regional SRL 
21 811 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 4: 54 058 dolari SUA 

Total cheltuieli proiecte PEEFF  201 920 dolari SUA 

Bani returnați neutilizați (Grant Return Related to Previous Year) -3 287 dolari SUA 

Cheltuieli administrative în Programul EEFF   
 

48 391 dolari SUA 

Total cheltuieli  Program EEFF: 247 024 dolari SUA 
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Centru) a unui ciclu de dezbateri electorale 
în perioada campaniei pentru alegeri 
parlamentare 2014 

Total cheltuieli prioritatea 3 103 396 dolari SUA 

Prioritatea 4Consolidarea încrederii dintre cetăţenii de pe cele două maluri ale Nistrului prin cooperarea 
instituţiilor de presă independentă 

1 Consolidarea cooperării jurnaliştilor de pe 
cele două maluri ale Nistrului în baza 
functionării staţiei “Dnestr TV” din Bender  
în calitate de partener din Transnistria 
pentru implementarea grilei comune a 
Canalului Regional 

NOVAIA VOLNA SRL 
(Dnestr TV, Bender) 

9 989 dolari SUA 

2 Consolidarea cooperării jurnaliştilor de pe 
cele două maluri ale Nistrului în baza 
functionării staţiei “Lik TV” din Râbniţa   în 
calitate de partener din Transnistria pentru 
implementarea grilei comune a Canalului 
Regional 

Compania tele-radio LIK din 
Râbniţa SRL  
(Lik TV, Râbniţa)   

9 982 dolari SUA 

3 Suport tehnic pentru Lik-TV (servicii de 
reparaţie a camerei video) 

Cheltuieli gestionate operaţional 
de FSM 

1 121 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 4 21 092 dolari SUA 

Cheltuieli administrative 64 695 dolari SUA 

Total cheltuieli program   361 245 dolari SUA 

 
Programul Buna Guvernare 
 

Nr Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1 Transparenţă şi responsabilizare 

1 
Guvernare deschisă pentru o societate 

informată și activă 

Centrul pentru Jurnalism 
Independent 

36 898 dolari SUA 

Asociația pentru Democrație 

Participativă 

39 890 dolari SUA 

2 
 

Stimularea dezbaterilor de politică externă 
la nivel de experți si societate, scrierea, 

editarea și diseminarea unui buletin de 

politică externă al Republicii Moldova 

Institutul pentru Dezvoltare si 
Inițiative Sociale,  VIITORUL  

9 985 dolari SUA 

3 Accesul la medicamente în R. Moldova 
prin prisma listei medicamentelor 
compensate 

Centrul pentru Politici și Analize 

în Sănătate Instituția Privată   

35 825 dolari SUA 

4 Relațiile UE-Moldova –Monitorizarea 

Progresului în cadrul Parteneriatului Estic 
în anul 2014 

Centrul Analitic Independent  
EXPERT-GRUP  

41 940 dolari SUA 

5 Relațiile UE-Moldova –Monitorizarea 

progresului în cadrul Parteneriatului Estic 
In anul 2014 

Asociația pentru Democrație 

Participativă 
 

40 563 dolari SUA 

6 Procesul Bugetar în Republica Moldova: 
Monitorizarea transparenței și promovarea 

controlului public   

Centrul Analitic Independent  
EXPERT-GRUP 

72 233 dolari SUA 

7 Jurnaliștii pentru transparență în 

gestionarea fondurilor publice 

Centrul de Investigații 
Jurnalistice din Moldova 

17 472 dolari SUA 

8 Stimularea dezbaterilor de politică externă 

la nivel de experți si societate, scrierea, 

editarea și diseminarea unui buletin de 

Institutul pentru Dezvoltare si 

Inițiative Sociale,  VIITORUL  

9 985 dolari SUA 
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politică externă al Republicii Moldova 

Total cheltuieli prioritatea 1 294 806 dolari SUA 

Prioritatea 2 O guvernare efectivă şi eficientă 

9 
Școala “Tânărul Lider Politic – promotor al 

valorilor europene” 2013 - 2014 

Asociația pentru Democrație 

Participativă 
 

26 000 dolari SUA 

10 Barometrul de Opinie Publică Institutul de Politici Publică 34 743 dolari SUA 

11 Evaluarea capacității de cercetare a 

instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova 

Proiect operațional 33 536 dolari SUA 

12 Studiu calitativ de cercetare a opiniilor, 

atitudinilor și percepțiilor actorilor sociali 

privind  desfășurarea examenelor (BAC) 

Proiect operațional 6 101,22 dolari SUA 

13 Analiza fenomenului plăților formale / 

neformale percepute de la părinți prin 

filiera fundațiilor școlare sau a asociațiilor 

de părinți și pedagogi în cadrul instituțiilor 

preșcolare și preuniversitare 

Proiect operațional 26 385,68 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 2 126 766 dolari SUA 

Alte cheltuieli 47 007 dolari SUA 

Cheltuieli administrative 54 179 dolari SUA 

Total cheltuieli program 522 758 dolari SUA 

 
Programul de Drept 
 

Nr Titlu proiect Grant sau proiect operațional 

Cheltuieli de grant 

sau operaționale 

Prioritatea 1 Îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru persoane defavorizate 

1 Fortificarea instrumentelor de gestionare și 
asigurare a calităţii asistenței juridice din 

Republica Moldova 

Proiect operaţional 

73 779,99 dolari SUA 

1a Participarea grupului de experţi penalişti la 
cea de-a treia şedinţa a Grupului de lucru 
LARN pentru definitivarea standardelor-
model de calitate ale avocaţilor care oferă 

asistență juridică garantată de stat în 

cauze penale, 14-16 noiembrie 2013, 
Tbilisi, Georgia 

Nadejda HRIPTIEVSCHI, 
Natalia MOLOŞAG, Valeriu 
PLEŞCA 

4 196,11 dolari SUA 

1b Participarea la întâlnirea regională a 
Grupului de lucru pentru elaborarea 
standardelor de calitate în domeniul 

Asistenței Juridice Garantate de Stat, 22-

26 iulie 2013, Kiev, Ucraina 

Nadejda HRIPTIEVSCHI 

1 082,4 dolari SUA 

1c Participarea la întâlnirea regională a 
Grupului de lucru pentru elaborarea 
standardelor de calitate în domeniul 

Asistenței Juridice Garantate de Stat, 22-

26 iulie 2013, Kiev, Ucraina (sursa OSJI) 

Igor CIOBANU, Valeriu 
PLEȘCA 

2 040,79 dolari SUA 

1d Participarea la întâlnirea Grupului de lucru 
LARN (Reţeaua Reformatorilor de 
Asistenţă Juridică), 14-15 mai 2013, Tbilisi, 
Georgia 

Lilian DARII, Mariana 
CRICLIVAIA 

1 563,06 dolari SUA 

1e Participarea la întâlnirea Grupului de lucru 
LARN (Reţeaua Reformatorilor de 

Nadejda HRIPTIEVSCHI 
726,92 dolari SUA 
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Asistenţă Juridică), 14-15 mai 2013, Tbilisi, 
Georgia (sursa OSJI) 

2 Îmbunătăţirea mecanismului de 
documentare şi educaţia pentru drepturile 
omului prin intermediul reţelei de parajurişti 
comunitari în câteva zone rurale 

Proiect operaţional 

43 507,06 dolari SUA 

3 Abilitatea juridică a comunităților rurale 

prin intermediul rețelei de parajurişti 

comunitari 

Proiect operaţional 

217 295,14 dolari SUA 

3a Participarea Grupului de Lucru responsabil 
pentru revizuirea cadrului normativ ce 

reglementează asistența juridică primară la 

vizita de studiu în Londra, Marea Britanie, 
3-7 noiembrie 2013 (sursa SIDA) 

Victor ZAHARIA, Lilian DARII, 
Andrei BĂTRÎNAC, Lilia 

IONIȚĂ, Nadejda 

HRIPTIEVSCHI, Cristina 

COȚOFANĂ 

9 551,01 dolari SUA 

Total cheltuieli pentru prioritatea 1 353 742,48 dolari SUA 

Prioritatea 2 Echitatea şi responsabilizarea sistemului de justiţie penală 

1 Cercetarea asupra apărării penale efective 
în cauze penale în ţările LARN (Reţeaua 
Reformatorilor de Asistenţă Juridică) 

Proiect operaţional 
7 646,33 dolari SUA 

2 Respectarea dreptului la libertatea şi 
siguranţa persoanei în Moldova  

Proiect operaţional 
100 678,58 dolari SUA 

3 Asigurarea respectării drepturilor omului la 
aplicarea arestului preventiv în Moldova 

Proiect operaţional 
4 165,10 dolari SUA 

3a Contribuirea la calitatea și transparența 

procesului de integrare a actualilor 

judecători de instrucție în calitate de 

judecători de drept comun 

Centrul de Resurse Juridice din 
Moldova 

76 284 dolari SUA 

4 Menținerea paginii web a Reţelei 

Reformatorilor Asistenţei Juridice 
http://www.legalaidreform.org/ 

Proiect operaţional 

5 960,25 dolari SUA 

Cheltuieli totale prioritatea 2 194734,26 dolari SUA 

Prioritatea 3 Sporirea respectului pentru drepturile civile în Moldova 

1 Consolidarea capacităţilor de advocacy ale 
Grupului Resursă pentru Drepturile Omului 
la nivel naţional şi internaţional 

Proiect operaţional 
44 035,86 dolari SUA 

1a Participarea activiştilor din domeniul 
Drepturilor Omului la evenimentele 
prilejuite de audierea Republicii Moldova 
de către Comitetul ONU asupra Eliminării 

tuturor formelor de Discriminare față de 

Femei (CEDAW), 29 septembrie – 3 
octombrie 2013, Geneva, Elveția  

Tatiana CERNOMORIŢ, Olesea 
PEREAN, Iuliana 
MARCINSCHI 

5 613,24 dolari SUA 

1b Participarea unui membru GRDO la 
seminarul în domeniul serviciilor de 
sănătate maternă, 15-20 octombrie 2013, 

București, România 

Tatiana CERNOMORIŢ 

674,35 dolari SUA 

2 Concurs de proiecte: proiecte de 

cercetare, monitorizare și advocacy în 

domeniul drepturilor omului: 

  

2a Eficientizarea răspunsului la cazurile de 
violență în familie și executării 

ordonanțelor de protecție în Republica 

Moldova prin dezvoltarea și pilotarea unui 

mecanism de monitorizare în două 

Asociația obștească 

„Centrul de Drept al Femeilor” 

37 178 dolari SUA 
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raioane-pilot 

2b Eficientizarea procesului de executare a 

ordonanțelor de protecție pentru victimele 

violenței în familie în Republica Moldova 

Asociația Obștească „Promo-

LEX” 29300 dolari SUA 

2c Consolidarea capacității ONG-urilor din 

Republica Moldova de documentare și 
raportare a situației curente privind tortura 

și alte rele tratamente 

Institutul de Reforme Penale 39 715 dolari SUA 

Total cheltuieli prioritatea 3 156516,45dolari SUA 

Alte costuri operaționale (evaluare proiecte, traducere) 1 205 dolari SUA 

Cheltuieli administrative 47 722,69 dolari SUA 

Cheltuieli totale de Program 753920 dolari SUA 
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