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DESPRE ADEPT
Identitate
Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” este o organizație obştească, neguvernamentală,
nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizație de utilitate publică.
Misiune
ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanță privind procesul decizional, politic, electoral şi
social‐economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor
democratice şi sprijinirea participării active a cetățenilor la viața publică.
Obiective strategice


contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea social‐
economică şi democratizarea Republicii Moldova;



promovarea şi consolidarea instituțiilor şi procedurilor democratice;



încurajarea şi facilitarea participării cetățenilor la procesul decizional.

Programe
Pentru realizarea misiunii sale, ADEPT derulează următoarele programe:
 monitorizarea guvernării
 alegeri
 partide politice
Resurse:
www.adept.md
www.alegeri.md
www.partide.md
www.avere.md
www.promis.md
https://www.facebook.com/partide.md/ ‐ partide.md
https://www.facebook.com/alegeri.md/ ‐ alegeri.md
https://www.facebook.com/adept.md/ ‐ ADEPT
https://www.facebook.com/igbotan/ ‐ Igor Boțan
https://www.facebook.com/avere.md/ ‐ avere.md
https://www.facebook.com/groups/256401461489406/ ‐ Grupul absolvenților
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ECHIPA ADEPT
Igor BOȚAN, Director executiv
Tamara CHITOROAGĂ, Director financiar
Elena PROHNIȚCHI, Coordonator de program
Polina PANAINTE, Coordonator de program
Grigore STEGARESCU, Coordonator de proiect/ relații cu publicul
Anna CERNEI, Asistentă

EXPERȚI ASOCIAȚI
Mariana Kalughin
Expert în domeniile justiție, anti‐corupție, integritate. Magistru în drept, cu 22 ani de experiență
profesională, inclusiv: activitate didactică; asistență/reprezentare legală; elaborare/expertiză a proiectelor
de acte normative; elaborare/monitorizare a politicilor publice. A activat în serviciul public şi asociativ.
Mihai Cernencu
Expert în domeniul istoriei, evoluției partidelor politice şi a sistemelor electorale, proceselor integraționiste
europene. Doctor conferențiar universitar, şef al catedrei Relații Internaționale, ştiințe politice şi ale
comunicării la Universitatea Liber Internațională din Moldova. Analist politic.
Nadejda Afanasieva
Expert în domeniile: securitate internațională, relații internaționale, securitate energetică. Magistru în drept
internațional, cu experiență profesională în managementul proiectelor, fundraising, comunicare cu
comunitatea de donatori, evaluarea şi consultarea proiectelor.

SUSȚINĂTORII ŞI DONATORII ADEPT:
Fundația Soros Moldova
Fundația Est‐Europeană
European Endowment for Democracy (EED)
Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Ambasada SUA în Republica Moldova
National Endowment for Democracy (NED)
Misiunea OSCE în Moldova
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova)
Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova

Contacte:
adept@e‐democracy.md
asociatia.adept.2013@gmail.com
Telefon: 022 21 29 92; 022 21 34 94; 022 21 04 22
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CONTEXTUL GENERAL
În perioada de referință ADEPT a activat în conformitate cu obiectivele statutare. A fost desfășurat un șir de
proiecte cu caracter tradițional pentru ADEPT: monitorizarea alegerile naționale și regionale (în autonomia
Gagauz‐Yeri) (www.alegeri.md) şi a activității partidelor politice (www.partide.md), înregistrate la Ministerul
Justiției; desfășurarea edițiilor ordinare (din 2000) a Școlii Tînărului Lider Politic, cu extinderea acesteia în
regiuni. Pe domeniile menționate ADEPT a avut o cooperarea foarte strînsă cu Comisia Electorală Centrală
(CEC).
Schimbarea contextului general, legat de procesul de integrarea europeană, în special după parafarea
Acordului de Asociere UE – Republica Moldova, la 27 noiembrie 2013, în cadrul Summit‐ului UE de la Vilnius,
a impus diversificarea activității ADEPT și extinderea acesteia pe domeniul respectiv. În acest sens, ADEPT a
desfășurat activități de monitorizarea a adaptării politicilor Guvernului la rigorile impuse de Acordul de
Asociere, în conformitate cu Memorandumul de cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe. În acest sens,
ADEPT a desfășurat un șir de proiecte pe dimensiune integrării europene referitoare la transparența
decizională, lupta anti‐corupție, integritatea demnitarilor și consolidarea instituțiilor publice abilitate să
asigure integritatea în serviciul public.
Criza social‐economică și politică survenită în 2015, urmare a devalizării sistemului bancar din Republica
Moldova, a servit drept temei pentru implicarea ADEPT în procesul de monitorizare a măsurilor de depășire
a acesteia. În cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, ADEPT a participat la un proiect de monitorizare a
implementării Foii de parcurs a Guvernului și Parlamentului, care să permită depășirea consecințelor crizei,
revenirea la procesul normal de implementare a prevederilor Acordului de Asociere și reluarea suportului
pentru Republica Moldova de către partenerii de dezvoltare (UE, SUA, FMI, WB, etc.). În 2016, ADEPT și‐a
extins aria de activitatea în domeniul cercetărilor sociologice. A demarat un proiect comun cu UNDP privind
cercetarea coeziunii sociale a diferitelor segmente din societatea moldovenească, dezbinată pe diverse
segment.
Evoluțiile social‐economice și politice din societate au impus extindere ariei de activitate a ADEPT. În același
timp, a apărut un șir de provocări cărora ADEPT nu le mai poate face față fără un program de reformare a
organizației. Aceste provocări urmează a fi abordate în cadrul Adunării Generale pentru a restructura
organizații, a o adapta la noile condiții.
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PROIECTE IMPLEMENTATE
RELAȚIILE RM‐UE
În perioada 2012 – 2017 ADEPT a realizat 5 proiecte importante focalizate pe monitorizarea relațiilor RM‐UE.
Proiectele au fost implementate în parteneriat cu Centrul analitic independent Expert‐Grup şi Centrul de
Resurse Juridice din Moldova. Susținerea financiară pentru realizarea proiectelor respective a fost oferită de
Fundația Soros‐Moldova, Fundația Est‐Europeană şi a Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID
Moldova).

Scopul general al proiectelor a fost de a îmbunătăți politicile guvernamentale asociate procesului de
integrare europeană şi creşterea gradului de informare/conştientizare a cetățenilor asupra procesului de
integrare europeană a Republicii Moldova.
În cadrul celor cinci proiecte au fost realizate următoarele activități şi rezultate:
-

21 de ediții ale raportului Euromonitor;
8 ediții ale revistei de analize şi siteze „Guvernare şi Democrație”
8 studii de politici;
2 rapoarte de evaluare a performanțelor RM în procesul integrării europene;
2 rapoarte de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare;
5 comentarii de politici publice;
3 note analitice privind integrarea europeană, cadrul electoral şi reforma justiției;
2 seminare regionale focalizate pe procesul de integrare europeană.

Produsele proiectelor au fost prezentate şi discutate cu factorii de decizie şi reprezentanții mass‐media în
cadrul celor 9 mese rotunde şi 7 conferințe de presă organizate pe parcursul 2012‐2016.
Produsele proiectului (rapoartele “Euromonitor”, revista „Guvernare şi Democrație” rapoartele de
monitorizare) au continuat să reprezinte o importantă sursă de informare şi documentare despre dinamica
procesului de integrare europeană a Moldovei pentru autoritățile publice centrale şi locale, instituțiile
internaționale, mediul academic, mass‐media şi publicul larg. Gradul de participare manifestat în cadrul
lansărilor publicațiilor şi accesarea ulterioară a acestora pe pagina web a Asociației ADEPT reprezintă o
dovadă a interesului constant față de evoluțiile politice din cadrul dialogului RM‐UE.
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ŞCOALA TÂNĂRULUI LIDER POLITIC (ŞTLP)
În perioada 2012 – 2017 ADEPT a organizat 6 ediții ale proiectului Şcoala Tânărului Lider Politic şi o ediție a
Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Bălți, Comrat şi Cahul. Susținerea financiară pentru realizarea
edițiilor ŞTLP a fost oferită de Fundația Est‐Europeană, Fundația Soros‐Moldova, Black Sea Trust for Regional
Cooperation şi European Endowment for Democracy.
Scopul general al proiectului Şcoala Tânărului Lider Politic a fost de a contribui la modernizarea politică a
Republicii Moldova şi consolidarea consensului național prin instruirea şi formarea unei noi generații de
lideri politici şi lideri ai societății civile.

În cadrul celor şase ediții ale ŞTLP au fost înregistrate următoarele rezultate:
-

-

au fost organizate 130 de şedințe săptămânale focalizate pe analiza proceselor politice, economice şi
sociale, dezvoltarea abilităților de lider, soluționarea conflictelor, formarea partidelor naționale şi
europene, instituțiile Uniunii Europene, etc.;
au fost instruiți circa 260 de tineri reprezentanți ai partidelor politice, organizațiilor
neguvernamentale, grupurilor de studenți etc.;
au fost organizate 5 ediții ale şcolii de vară pentru absolvenții ŞTLP;
au fost organizate vizite de studiu în România și una în Ucraina.

Şcoli Regionale ale Tânărului Lider Politic au fost organizate la Bălți, Comrat şi Cahul. În cadrul acestora au
fost atinse următoarele rezultate:
-

au fost organizate câte 6 module pentru tinerii din Bălți, Cahul şi Comrat;
circa 120 de tineri din trei regiuni ale țării au fost instruiți în domeniul liderismului politic,
combaterea corupției, dezvoltarea abilităților de lider, soluționarea conflictelor etc.

În cadrul celor XV ediții ale ŞTLP (2000‐2017) au fost instruiți peste 700 de tineri, reprezentând majoritatea
formațiunilor politice şi mai multe instituții de învățămînt superior din Republica Moldova. Mulți dintre
aceştia au înregistrat succese remarcabile, ocupând funcții importante în cadrul partidelor din care fac parte
dar şi funcții de conducere în cadrul instituțiilor de stat (demnitari de rang înalt ‐ miniștri, deputați, primari,
consilieri, etc.). Totodată, audienții şcolii au realizat proiecte şi inițiative comune.
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ALEGERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Asociația ADEPT a dezvoltat în perioada de referință portalul www.alegeri.md care oferă cea mai amplă
informație despre scrutinele electorale din Republica Moldova. Portalul web a fost actualizat cu datele şi
informațiile nu doar referitoare la alegerile naționale: alegerile parlamentare din 2014, locale generale din
2015 și prezidențiale din 2016, ci și la cele regionale pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din septembrie
2012; alegerile Guvernatorului U.T.A. Găgăuzia din martie 2015.
Scopul general al proiectelor realizate în această perioadă a fost de a contribui la desfăşurarea unor alegeri
libere şi corecte în Republica Moldova prin informarea amplă şi obiectivă a cetățenilor despre procesul
electoral.

Dezvoltarea și actualizarea paginii www.alegeri.md a fost realizată în cadrul a 5 proiecte susținute financiar
de Friedrich Ebert Stiftung, Ambasada SUA în Republica Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova. În cadrul
celor cinci proiecte au fost realizate activități şi atinse următoarele rezultate:
-

-

-

pe portalul www.alegeri.md au fost create 5 compartimente speciale unde au fost
reflectate/monitorizate alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei, alegerile parlamentare, alegerile
generale locale, alegerile Başcanului Găgăuziei şi alegerile prezidențiale;
în cadrul alegerilor parlamentare din noiembrie 2014 au fost desfășurate multiple activități
coordonate cu Comisia Electorală Centrală (CEC), care au țintit spre asigurarea unui proces electoral
transparent, liber și corect;
au fost elaborate şi publicate 19 analize şi comentarii (română, rusă, engleză) pe marginea
procesului electoral din Republica Moldova;
în cadrul rubricii “curier electoral” au fost elaborate şi publicate 252 de blocuri informaționale în
limbile română, rusă şi engleză despre procesul electoral, oferind informații exhaustive despre cele
mai importante evenimente cu caracter electoral;

Conținutul portalului www.alegeri.md reprezintă o arhivă valoroasă despre toate scrutinele electorale din
Republica Moldova (începând cu alegerile parlamentare din 1994) pentru cercetătorii politici, masteranzi,
jurnalişti, comunitatea donatorilor, cetățeni etc. La momentul actual pe pagina de start sunt afişate
rezultatele alegerilor prezidențiale din toamna anului 2016.
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INFORMAREA CETĂȚENILOR DESPRE ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE
Pagina www.partide.md a fost lansată de către ADEPT în anul 2002, cu suportul financiar al Fundației Soros
Moldova, devenind una dintre principalele surse actualizate privind dezvoltarea partidelor și a
pluripartitismului din Republica Moldova. Menținerea paginii web a fost susținuta finaciar de Fundația Soros
Moldova si Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF). Mai bine de 5 ani (2011‐2016) portalul a
fost dezvoltat din resursele proprii ale organizației. În perioada iunie – decembrie 2016 portalul a fost
menținut cu suportul financiar al Fundației Est‐Europene.

Activități şi rezultate:







au fost create profilurile celor 44 partide politice din Republica Moldova, unde sunt publicate
informații relevante despre activitatea partidelor, scurte istorice, documentele statutare, declarațiile
şi comunicatele de presă, etc.
sunt disponibile 10 profiluri ale partidelor politice care şi‐au încetat activitatea, unde la fel sunt
prezentate informații relevante despre activitățile partidului, documentele statutare, istoric etc.
în perioadă de referință au fost publicate/colectate 11,408 declarații/comunicate de presă şi 2,922
ştiri scurte la rubrica evenimente despre activitățile partidelor politice.
la profilul partidelor politice active care au prezentat rapoartele de gestiune financiară pentru anii
2015–2016 a fost creată o rubrică specială unde sunt prezentate informațiile despre sursele de
finanțare ale partidului;
au fost lansate versiunile română, rusă şi engleză ale portalului web;
platforma web modernizată www.partide.md a fost prezentată publicului larg în octombrie 2016, în
cadrul unei conferințe de presă, unde a fost pus în evidență și scopul informării corecte a alegătorilor
privind activitatea partidelor în preajma alegerilor prezidențiale din octombrie 2016.
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INTEGRITATEA PERSOANELOR CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Proiectul a fost implementat în perioada martie 2014 – martie 2017 cu sprijinul financiar al Fundației Soros
Moldova.
Scopul proiectului a fost de a intensifica controlul public asupra integrității persoanelor care dețin o funcție
de demnitate publică şi sporirea eficienței mecanismului de control şi verificare a declarațiilor privind
veniturile, proprietățile şi interesele demnitarilor.

Activități şi rezultate:





a fost dezvoltată şi menținută pagina web dedicată integrității demnitarilor publici www.avere.md,
care oferă acces liber şi permanent cetățenilor la informații despre veniturile, proprietățile şi
interesele a circa 250 persoane cu funcții de demnitate publică. Compartimentul web este în
permanență actualizat cu noi nume a demnitarilor monitorizați şi noi categorii de informații;
a fost elaborat un studiu de evaluare a cadrului legal, instituțional şi a practicilor de control al
integrității demnitarilor publici, prezentat în cadrul unei mese rotunde cu participarea deputaților,
reprezentanților CNI, ONG‐urilor de specialitate, mass‐media;
au fost elaborate recomandări pe marginea pachetului de proiecte legislative cu privire la
integritatea (legea privind CNI, legea cu privire la declararea averii şi intereselor personale, legea cu
privire la modificarea cadrului conex). Aceste recomandări rezultă din evaluarea efectuată de ADEPT
a legislației şi a modalității în care demnitarii publici monitorizați îşi completează declarațiile de venit
şi interese.
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MONITORIZAREA PROMISIUNILOR ELECTORALE
Proiectul a fost implementat în perioada iunie 2012 – martie 2015 cu sprijinul financiar al National
Endowment for Democracy (NED) şi al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Scopul proiectului a fost de a împuternici cetățenii pentru a monitoriza îndeplinirea promisiunilor electorale
şi a celor făcute pe durata mandatului de către politicieni şi oficialii guvernamentali şi pentru a responsabiliza
oficialii aleşi.

Activități şi rezultate:








a fost dezvoltată şi menținută pagina web www.promis.md.
ADEPT a monitorizat zilnic evenimentele politice care au avut loc în Republica Moldova, toate
declarațiile politicienilor şi toate promisiunile făcute în perioada campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din noiembrie 2014;
119 promisiuni electorale făcute de către 4 partide politice în fosta campanie electorală (2010) au
fost publicate pe pagina web. Experții de la ADEPT au evaluat rata îndeplinirii acestor promisiuni;
a fost elaborată o secțiune analitică pe pagina web www.promis.md, pentru a putea oferi cititorilor
interesați şi mass‐mediei mai multe detalii şi o analiză calitativă a celor mai importante evenimente
politice din țară;
în cadrul proiectului, pe site‐ul www.promis.md au fost publicate analize ale progresului înregistrat
de guvernare în perioada 2010–2014 în îndeplinirea promisiunilor făcute în următoarele domenii:
Educație, Sănătate, Protecție socială, Economie şi finanțe, Lupta împotriva corupției, Justiție şi
ordine publică, Administrație publică;
au fost organizate 4 conferințe de presă cu scopul de a prezenta publicului rezultatele înregistrate în
cadrul proiectului www.promis.md. Conferințele de presă au fost difuzate live online pe
www.privesc.eu şi fiecare dintre ele a atins cote înalte de vizionări.
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GUVERNARE TRANSPARENTĂ
În perioada octombrie 2012 – ianuarie 2014 Asociația ADEPT a implementat 3 proiecte focalizate pe
consolidarea transparenței decizionale în Republica Moldova şi transparentizarea managementului Fondului
de Rezervă al Guvernului. Proiectele au fost susținute financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în
Republica Moldova şi Fundația Soros Moldova.
Scopul celor trei proiecte a fost de a creşte gradul de transparență şi responsabilizare a Parlamentului şi
Guvernului ca urmare a monitorizării proceselor decizionale dar şi sporirea nivelului de transparență şi
eficiență în gestionarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Guvernului.

Activități şi rezultate:











au fost întocmite 7 avize şi comentarii pe marginea unor proiecte de decizii importante (printre care
proiectele de legi privind organizarea şi funcționarea sistemului judecătoresc; privind selectarea,
cariera şi evaluarea performanțelor judecătorilor, etc.);
a fost publicat şi lansat Studiul de Evaluare a managementului Fondului de Rezervă al Guvernului;
a fost elaborată o bază de date în scopul monitorizării alocărilor din Fondul de Rezervă în anul 2013;
au fost elaborate două rapoarte de monitorizare, care au fost ulterior prezentate Ministerului de
Finanțe şi mass‐mediei cu referire la administrarea Fondului de Rezervă al Guvernului în prima
jumătate a 2013 şi pentru anul 2013 integral;
au fost organizate 4 cluburi de presă, în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice;
au fost realizate 7 investigații jurnalistice în parteneriat cu “Ziarul de Gardă”, care au fost ulterior
diseminate publicului.
au fost întocmite 2 rapoarte de evaluare a procesului de deschidere a datelor guvernamentale cu
caracter public în anul 2012 şi, respectiv, 2013.
rapoartele au fost prezentate în cadrul a două conferințe de presă la care au participat peste 25 de
jurnalişti.
au fost organizate 2 programe de instruire la care au participat 20 de reprezentanți ai mass‐media
societății civile. Ulterior, aceştia au realizat 10 materiale/investigații utilizând diverse baze de date.
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SERVICII PUBLICE EFICIENTE ÎN MUNICIPII ŞI ORAŞE

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice din Bucureşti şi Institutul
Ucrainean de Politici Publice din Kiev în perioada august 2012 – mai 2013 cu sprijinul financiar al Black Sea
Trust for Regional Cooperation (BST).
Scopul proiectului a fost de a oferi cetățenilor şi părților interesate de la nivel local, național şi internațional
instrumente eficiente pentru verificarea performanței oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor
comunitare de utilitate publică cost‐eficiente în România, Republica Moldova şi Ucraina.

Activități şi rezultate:
În cadrul proiectului a fost organizat un atelier de lucru cu participarea funcționarilor administrației publice
locale (APL) din oraşele şi municipiile Moldovei pentru a dezvolta în mod participativ un mecanism de
benchmarking a calității prestării serviciilor de utilitate publică. Acest instrument a fost ulterior testat în 17
oraşe centre raionale, rezultatele căruia au făcut subiectul unui raport de performanță a prestării serviciilor
municipale în Moldova. Raportul de performanță a APL în furnizarea serviciilor de gospodărie comunală a
fost lansat şi discutat cu factorii de decizie în cadrul unei mese rotunde, iar ulterior 500 copii ale raportului
au fost distribuite autorităților publice locale şi centrale. Tot în cadrul proiectului, primarii oraşelor Soroca,
Cimişlia şi Cahul au efectuat o vizită de studiu în România.
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ACTIVITATEA ŞI VIZIBILITATEA ADEPT ÎN CIFRE
Evenimente publice – 42
Publicații – 35
Şcoli de vară – 4
Vizite de studiu peste hotare – 2
Profiluri pe Facebook – 5
Număr de like‐uri total – 8400
Analize şi comentarii – 22

Popularitatea www.e‐democracy.md – ianuarie 2012 – iunie 2017
Afişări de pagină: 4.421.172
Utilizatori unici: 1.243.390
Sesiuni: 1.967.351
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BILANȚUL CONTABIL A.O. ADEPT
PENTRU ANII 2012‐2016
ACTIVE (MDL)
1. ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale
Amortizarea imobilizărilor necorporale
Valoarea contabilă a imobilizărilor
necorporale
Mijloace fixe
Amortizarea Mijloacelor fixe
Valoarea contabilă a mijloacelor fixe
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
2. ACTIVE CIRCULANTE
Materiale (publicații, rechizite care urmează a fi

2012

2013

2014

2015

2016

568531
(519878)
48653

575241
(549527)
19824

773721
(574797)
198924

832020
(645607)
186413

880149
(726822)
153327

397434
(364799)
32635
81288

259990
(230738)
29252
54966

266120
(244811)
21309
220233

266120
(252951)
13169
199582

280960
(258152)
22808
176135

81288

82578

98342

93951

90741

5198
1469720
2462
1553472
1634760

99603
777384
2399
961964
1016930

4348
1085515
2204
1190409
1410642

2347
434211
2687
533196
732778

55943
2172371
174
2319229
2495364

81288
187851
269139

54966
209953
264919

220233
227753
447986

199582
266556
466138

176135
265413
441548

1281869
83452

567431
181159

857762
104854

167656
98984

1906958
146468

300
1365621
1634760

3421
752011
1016930

40
962656
1410642

266640
732778

390
2053816
2495364

distribuite)

Creanțe și avansuri acordate
Mijloace bănești
Alte active circulante
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL ACTIVE
PASIVE (MDL)
3. CAPITAL PROPRIU
Fond de active imobilizate
Fond de autofinanțare
TOTAL CAPITAL PROPRIU
4. DATORII
Finanțări și încasări cu destinație specială
Venituri anticipate curente (echivalentul valorii
materialelor care urmează a fi distribuite, creanțelor și
avansurilor plătite, care urmează a fi stinse etc.)

Alte datorii curente
TOTAL DATORII
TOTAL PASIVE
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FINANȚĂRI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (GRANTURI)
Anul semnării contractului de
grant
Valuta
Donatori

2012
In valută

grantului

Fundația Est
Europeană

MDL/USD

18,427

2013

Echivalentul
în MDL

USD

US Department of
State/US Embassy

USD

The Black Sea Trust for
Regional cooperation

USD

National Endowment
for Democracy

USD

52021

655589

Institutul de Politici
Publice/BST

USD

15,400

188,692

UNDP

USD

USAID

USD
EURO

European Endowment
for Democracy

EURO

Misiunea OSCE în
Moldova

EURO

TOTAL:

MDL

inclusiv contracte în

USD
EURO

Echivalentul
în MDL

2014
In valută

Echivalentul
în MDL

218,375

Fundația Soros
Moldova

Matra / Netherlands
Embassy

In valută

116,327 1,471,403

105,431 1,455,073
23,992

345,967

2015
In valută

Echivalentul
în MDL

2016
In valută

Echivalentul
în MDL

47,283

870,000

24,999

497,417

40,737

611,811

39,131

767,298

39,991

791,441

24,000

345,967

13,492

244,625

15,320

303,340

24,990

397,385

26,909

387,857

25,000

316,154

78086 1,579,677
86,022 1,710,296

83972

1190958
13,420
7,995
3,725,017

186,775
83,972

1,801,040
129,423
0

2,059,174
141,636
0

158,621
1,881,923

99,906
7,995

283,939

4,882,171
244,418
13,420
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