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DESPRE ADEPT
Identitate

Asociația  pentru  Democrație  Participativă  “ADEPT”  este  o  organizație  obștească, 
neguvernamentală,  nonprofit  și  neafiliată  politic  înregistrată  în  ianuarie  2000 și  atestată  drept 
organizație de utilitate publică.

Misiune

ADEPT este un centru independent, de analiză și consultanță privind procesul decizional, politic, 
electoral  și  social-economic  din  Republica  Moldova  și  din  regiune.  Misiunea  ADEPT  constă  în 
promovarea valorilor democratice și sprijinirea participării active a cetățenilor la viața publică.

Obiective strategice

• contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea 
social-economică și democratizarea Republicii Moldova;

• promovarea și consolidarea instituțiilor și procedurilor democratice;

• încurajarea și 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/ - Asociatia ADEPT
https://www.facebook.com/igbotan  /   - Igor Boțan
https://www.facebook.com/avere.md/ - avere.md
https://www.facebook.com/promis.md/ - promis.md
https://www.facebook.com/groups/256401461489406/ - Grupul absolvenților STLP
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ECHIPA ADEPT
CONSILIUL COORDONATOR
Victor Panțiru (președinte)
Ludmila Barbă (vicepreședinte)
Andrei Popov 
Valeria Șterbeț 
Dorin Tudoran
Ina Gutium

COMISIA DE CENZORI
Mihaela Gherasim

ECHIPA ADEPT
Igor Boțan, director executiv
Elena Prohnițchi, vice-Director executiv
Tamara Chitoroagă, director financiar
Polina Panainte, coordonator de program
Grigore Stegărecu, coordonator de proiect/ relații cu publicul
Inna Vrînceanu, expert, cercetător
Marc Măzureanu, coordonator de proiecte/cercetător
Mariana Kalughin, consilier juridic, expert

MEMBRII ASOCIAȚIEI
Ludmila Barbă 
Igor Boțan
Tamara Chitoroagă
Mihaela Gherasim
Ina Gutium
Polina Panainte
Victor Panțiru 
Juliana Pilon
Andrei Popov 
Elena Prohnițchi
Grigore Stegărecu
Valeria Șterbeț 
Dorin Tudoran
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EXPERȚI ASOCIAȚI
Mihai Cernencu

Expert  în  domeniul  istoriei,  evoluției  partidelor  politice  și  a  sistemelor  electorale,  proceselor 
integraționiste  europene.  Doctor  conferențiar  universitar,  șef  al  catedrei  Relații  Internaționale, 
științe politice și ale comunicării la Universitatea Liber Internațională din Moldova. Analist politic.

DONATORII ȘI PARTENERII ADEPT
Fundația Soros Moldova
European Endowment for Democracy (EED)
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova)
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CONTEXTUL GENERAL
În  perioada  de referință  ADEPT a  activat  în  conformitate  cu obiectivele  statutare.  A continuat 
implementarea a patru proiecte demarate începând cu anul 2017 ale căror obiective s-au focusat 
pe monitorizarea  implementării  Foii  de  parcurs privind prioritățile  Guvernului  și  Parlamentului, 
educarea  generației  tinere  de  lideri  politici,  intensificarea  controlului  public  asupra  integrității 
persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică și consolidarea relațiilor sociale și depășirea 
clivajelor într-o societate post-conflictuală (SCORE).

Deoarece în ultimii ani evoluțiile social-economice și  politice din societate au impus extinderea 
ariei de activitate a ADEPT, iar odată cu aceasta a apărut un șir de provocări cărora organizația nu 
le-a  mai  putut  face  față,  în  luna  iulie  2017  a  avut  loc  Adunarea  generală  a  Asociației  pentru 
Democrație Participativă. La ședința Adunării Generale au fost aprobate politici și regulamente de 
funcționare internă, discutate diverse subiecte privind activitatea ADEPT și formulate noi priorități 
pentru perioada următoare. Totodată, au fost primiți noi membri în organizație și aleasă o nouă 
componență  a  Consiliului  Coordonator,  Comisiei  de  Revizie  și  Control,  Biroului  Executiv  și 
Consiliului Onorific. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE

Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare

În  perioada  august  2017  –  ianuarie  2018  ADEPT  a  continuat  implementarea  proiectului 
„Observarea  realizării  Foii  de  parcurs  privind  agenda  de  reforme prioritare  a  Guvernului  RM”, 
demarat în perioada martie – august 2016. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Centrul analitic 
independent Expert-Grup și Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Susținerea financiară pentru 
realizarea acestui proiect a fost oferită de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID 
Moldova).

Scopul proiectului a fost să ofere publicului interesat o evaluare independentă despre nivelul de 
realizare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare și să responsabilizeze Guvernul RM 
în  implementarea  reformelor  urgente  pentru  dezvoltarea  dinamică  și  sustenabilă  a  Republicii 
Moldova.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități și rezultate:

• 2 rapoarte de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme 
prioritare, http://www.e-democracy.md/adept/projects/foaia-parcurs-reforme-prioritare-
guvern-2017/;

• o platformă web interactivă de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de 
reforme prioritare;

Rapoartele de monitorizare  au fost prezentate și discutate cu factorii de decizie, reprezentanții 
mass-media și  ai  partenerilor de dezvoltare în cadrul  celor  2 evenimente publice organizate  în 
decembrie 2017 și februarie 2018. Raportul final de monitorizare a scos în evidență faptul că la 
finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, aceasta a fost realizată la circa 55%. Cel 
mai  înalt  nivel  de  realizare  a  fost  atestat  pentru  domeniul  “Guvernanță  în  sectorul  financiar-
bancar”, iar cel mai scăzut nivel - în domeniul “Justiție și combaterea corupției”.
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Școala Tânărului Lider Politic (ȘTLP), ediția XV

În  perioada  septembrie  2016  –  aprilie  2017  ADEPT  a  realizat  ediția  XV-a  a  proiectului  Școala 
Tânărului  Lider Politic.  Susținerea financiară pentru implementarea proiectului  a fost oferită de 
European Endowment for Democracy (EED). 

Scopul proiectului Școala Tânărului Lider Politic a fost de a contribui la modernizarea politică a 
Republicii Moldova prin formarea și responsabilizarea unei noi generații de lideri politici și lideri ai 
societății civile.

În cadrul celei de-a XV-a ediție a ȘTLP au fost înregistrate următoarele rezultate: 

• au  fost  organizate  21  de  ședințe  săptămânale  focalizate  pe  analiza  proceselor  politice, 
economice  și  sociale,  dezvoltarea  abilităților  de  lider,  politici  anticorupție,  integrare 
europeană, formarea partidelor naționale și europene, reforma administrației publice etc.;

• au  fost  organizate  2  instruiri  specifice,  pe  durata  a  două  zile,  focusate  pe  dezvoltarea 
abilităților de lider și managementul conflictelor;

• a fost organizată o masă rotundă cu participarea absolvenților ȘTLP.

În  cadrul  ediției  ȘTLP  2016-2017  au  fost  instruiți  circa  40  de  tineri,  reprezentând  majoritatea 
formațiunilor politice și sectorul non-guvernamental din Republica Moldova. Mulți dintre aceștia 
au  înregistrat  progrese  în  plan  profesional  în  timpul  participării  la  ședințele  școlii  dar  și  după 
finalizarea acestui proiect, ocupând funcții în calitate de consilieri locali, asistenți de deputat, lideri 
în organizațiile de tineret ale partidelor, activiști civici care au luat atitudine față de problemele 
comunitare.

8



Raport de activitate// 2017

Integritatea persoanelor cu funcții de demnitate publică

În  perioada  august  2017  –  mai  2018  ADEPT  a  continuat  implementarea  proiectului  „Sporirea 
controlului  public  asupra  integrității  persoanelor  care  dețin  o  funcție  de  demnitate  publică”, 
proiect demarat în perioada martie 2014 – martie 2017. În anul 2017, proiectul a fost realizat în 
parteneriat cu RISE Moldova, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Scopul proiectului este intensificarea controlului public asupra integrității persoanelor care dețin o 
funcție  de  demnitate  publică  și  sporirea  eficienței  mecanismului  de  control  și  verificare  a 
declarațiilor privind veniturile, proprietățile și interesele demnitarilor.

Activități și rezultate:

• a  fost  dezvoltată  și  menținută  pagina  web  dedicată  integrității  demnitarilor  publici 
www.avere.md,  care  oferă acces  liber  și  permanent  cetățenilor  la  informații  despre  veniturile, 
proprietățile și interesele a circa 280 persoane cu funcții de demnitate publică. Compartimentul 
web este în permanență actualizat  cu noi  nume a demnitarilor  monitorizați  și  noi  categorii  de 
informații;
• a fost elaborată o rubrică nouă „Finanțarea partidelor și  a campaniilor electorale”. Rubrica 
este inserată în profilurile demnitarilor publici publicate pe pagina www.avere.md și care au făcut 
donații pentru partide politice și/ sau campanii electorale între anii 2009-2016.
• au  fost  elaborate  2  opinii  juridice,  semnate  de  ADEPT,  CRJM  și  CPpD,  cu  privire  la 
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte 
și  vicepreședinte  ai  Autorității  Naționale  de  Integritate.  Regulamentul  conținea  numeroase 
prevederi  confuze.  Printre  principalele  recomandări  propuse  de  cele  3  organizații  țineau  de 
elaborarea unor criterii clare și detaliate de evaluare a candidaților atât la proba scrisă, cât și la cea 
a interviului.
• au fost elaborate recomandări și propuneri pe marginea pachetului de proiecte legislative cu 
privire la integritate (legea privind ANI și legea privind declararea averii și a intereselor personale). 
Aceste recomandări rezultă din evaluarea efectuată de ADEPT a legislației și a modalității în care 
demnitarii publici monitorizați își completează declarațiile de venit și interese.
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SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale și a reconcilierii

Perioada de  implementare a proiectului este noiembrie 2016 – mai 2018, cu suportul financiar al 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova.

Scopul  proiectului  este  identificarea  soluțiilor  pentru  consolidarea  relațiilor  sociale  și  depășirea 
clivajelor într-o societate post-conflictuală în baza a doi piloni: 1) cercetarea sociologică realizată pe 
un eșantion național  general și 2) cercetarea sociologică focalizată pe tineret. Ambele cercetări se 
desfășoară  pe  întreg  teritoriul  țării,  inclusiv  în  UTA  Găgăuzia,  exceptând  regiunea transnistreană. 
Cercetarea  focalizată  pe  tineret  cuprinde  instituțiile  de  învățământ  gimnaziale,  liceale,  Centrele 
pentru Tineret și Consiliile Locale de Tineret.   

Activități și rezultate:

• Promovarea  participării  civice  constructive –  evaluarea  gradului  în  care  comunitățile  și 
autoritățile  încurajează  participarea cetățenilor,  precum și  evaluarea în ce măsură cetățenii 
sunt motivați, posedă capacități și deprinderi pentru a participa la treburile publice;  

• Inversarea tendinței ”exodului de creieri ”și a migrației – evaluarea percepțiilor cetățenilor în 
privința oportunităților economice existente, a disponibilității serviciilor, precum și a păstrării 
identității naționale;

• Conștientizarea rolului  determinant al  drepturilor  omului –evaluarea nivelul  de integrare a 
cetățenilor  în  comunitate  și  respectul  față  de  drepturile  universale  ale  omului,  precum  și 
angajarea lor în activități de promovare a drepturilor universale ale omului;

• Prevenirea  tendințelor  de  înstrăinare  în  UTA  Găgăuzia –  evaluarea  nivelului  de  coeziune 
socială  din  Găgăuzia,  precum și  a  nivelului  de  încredere  față  de  autoritățile  centrale  de  la 
Chișinău, dar și măsura în care se manifestă nostalgia sovietică și euroscepticismul.   
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ACTIVITATEA ȘI VIZIBILITATEA ADEPT ÎN CIFRE

Evenimente publice – 3

Publicații – 2

Profiluri pe Facebook – 7

Număr de like-uri total – 9600

Atitudini și comunicate de presă – 26

Popularitatea www.e-democracy.md conform contoarelor Google analytics

perioada: ianuarie – decembrie 2017

Afișări de pagină: 272.022

Utilizatori unici: 99.482

Sesiuni: 131.094

CONTACTE:

Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT„

Str. V. Alecsandri 97, MD 2012,

Chișinău, Republica Moldova

Tel./fax: (+373 22) 21 29 92

Tel.: (+373 22) 21 34 94, 21 04 22

e-mail:  adept@e-democracy.md, asociatia.adept.2013@gmail.com

pagina web: www.adept.md, https://www.facebook.com/adept.md/ 
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BILANȚUL CONTABIL A.O. ADEPT 

ACTIVE (MDL) 2016 2017
1. ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale 880149 880149
Amortizarea imobilizărilor necorporale (726822) (806005)
Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale 153327 74144

Mijloace fixe 280960 280960
Amortizarea Mijloacelor fixe (258152) (263442)
Valoarea contabilă a mijloacelor fixe 22808 17518

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 176135 91662
2. ACTIVE CIRCULANTE
Materiale (publicații, rechizite care urmează a fi 
distribuite)

90741 17892

Creanțe și avansuri acordate 55943 192407
Mijloace bănești 2172371 464601
Alte active circulante 174 174

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 2319229 675174
TOTAL ACTIVE 2495364 766836

PASIVE (MDL)
3. CAPITAL PROPRIU
Fond de active imobilizate 176135 91662
Fond de autofinanțare 265413 220131

TOTAL CAPITAL PROPRIU 441548 311793
4. DATORII
Finanțări și încasări cu destinație specială 1906958 244570
Venituri anticipate curente (echivalentul valorii materialelor 
care urmează a fi distribuite, creanțelor și avansurilor plătite, care 
urmează a fi stinse etc.)

146468 210143

Alte datorii curente 390 330
TOTAL DATORII 2053816 455043

TOTAL PASIVE 2495364 766836

12



Raport de activitate// 2017

SURSE DE FINANȚARE

2016 2017
Donatori Valuta 

grantului
In valută Echivalentul 

în MDL
In 

valută
Echivalentul 

în MDL

Fundația Est 
Europeană

MDL/USD 24,999 497,417

Fundația Soros 
Moldova

USD 39,991 791,441 14,125 253645

US Department of 
State/US Embassy

USD 15,320 303,340

UNDP USD 78086 1,579,677 6,914 194939

USAID USD 86,022 1,710,296

European 
Endowment for 
Democracy

EURO 8000 1765358 5,421 116385

TOTAL: MDL  4,882,171 494969

inclusiv contracte în USD
244,41

8
21039  

 EURO 13,420 5421  
PRESTĂRI SERVICII
USAID/EG USD 6596 118990
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