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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 socialeconomică 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, director adjunct
Tamara Chitoroagă, director financiar
Polina Panainte, coordonator de program
Grigore Stegărescu, coordonator de proiecte, relații cu publicul
Inna Vrînceanu, expert, cercetător
Marc Mazureanu, coordonator de proiecte/cercetător
Mariana Kalughin, consilier juridic, expert
Elena Rusanovschi, asistentă
MEMBRII ASOCIAȚIEI
Ludmila Barbă
Igor Boțan
Tamara Chitoroagă
Mihaela Gherasim
Ina Gutium
Polina Panainte
Victor Panțiru
Juliana Pilon
Andrei Popov
Elena Prohnițchi
Grigore Stegărescu
Valeria Șterbeț
Dorin Tudoran
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.
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DONATORII ADEPT
Fundația Soros-Moldova
European Endowment for Democracy (EED)
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova)
Ambasada Marii Britanii la Chișinău, Good Governance Fund
Fundația Est-Europeană
Ambasada SUA în Republica Moldova
Misiunea OSCE în Moldova
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova
Partenerii ADEPT
Asociația Promo-LEX
Asociația Presei Independente (API)
Centrul Analitic Independent Expert-Grup
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM)
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
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CONTEXTUL GENERAL
În perioada de referință (2018) ADEPT a activat în conformitate cu obiectivele statutare. A continuat
implementarea a trei proiecte demarate în 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).

6

Raport de activitate // 2018

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 în proporție de 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”.

SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale și a reconcilierii
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2018 ADEPT a realizat proiectul “SCORE Moldova: Consolidarea
coeziunii sociale și a reconcilierii”, cu susținerea financiară a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Scopul proiectul a fost de a identifica soluții pentru consolidarea relațiilor sociale și depășirea clivajelor într-o
societate post-conflictuală.
Pe parcursul implementării proiectului, au fost desfășurate următoarele activități:

• a fost măsurată coeziunea socială prin realizarea a două cercetări sociologice (pe un eșantion

național general și una focalizată pe tineret), pe tot teritoriul țării, inclusiv U.T.A. Găgăuzia,
exceptând regiunea transnistreană.
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• au fost organizate dezbateri publice pe marginea rezultatelor cercetărilor sociologice.
• au fost trasate propuneri pentru ajustarea programelor ONU care vizează coeziunea socială.

Sporirea controlului public asupra integrității persoanelor care dețin o funcție de demnitate
publică (anul IV)
În perioada august 2017 – mai 2018 ADEPT a continuat pentru al patrulea an consecutiv proiectul “Sporirea
controlului public asupra integrității persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică” (anul IV), proiect
demarat în martie 2014. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu RISE Moldova. Susținerea financiară pentru
implementarea acestui proiect a fost oferită de Fundația Soros-Moldova.

Scopul proiectului a fost de a intensifica controlul public asupra integrității persoanelor cu funcții de
demnitate publică și sporirea eficienței mecanismului de control a declarațiilor de avere și interese ale
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 263 persoane cu funcții de demnitate publică.

•

RISE Moldova, în calitate de partener a realizat 7 anchete video despre demnitarii care au admis
nereguli la completarea declarațiilor de avere și interese.

•

Au fost realizate 4 clasamente ale demnitarilor în baza informațiilor extrase din declarațiile colectate
care au fost plasate pe pagina www.avere.md și distribuite pe Facebook. Toate clasamentele au fost
subiectul mai multor articole în presă.

•

Rezultatele proiectului au fost promovate în rețelele de socializare Facebook, pagina dedicată
avere.md. Aici subliniem faptul că au fost postate/ redistribuite pe Facebook 150 postări a
informațiilor conexe subiectului averii, intereselor și integrității demnitarilor publici preluate de pe
alte pagini web; au fost efectuate 23 distribuiri ale profilurilor demnitarilor, informație preluată de
pe pagina web www.avere.md etc.

•

A fost efectuată informarea continuă a mass-mediei despre noile materiale (analize, comentarii) în
domeniul integrității publice precum și informații despre actualizările majore făcute paginii web
www.avere.md.

•

2 membri ADEPT au monitorizat în mod continuu procesul de selectare și numire a conducerii ANI,
care s-a încheiat în luna decembrie 2017.

•

ADEPT a elaborat opinii, seturi de propuneri și recomandări privind diverse proiecte și inițiative
legislative privind domeniul integritate și a participat la consultările publice organizate de ANI.
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Informarea Diasporei Republicii Moldova despre alegerile parlamentare 2019
În perioada aprilie 2018 – aprilie 2019 ADEPT a implementat două proiecte ale căror activități și obiective sau focusat pe informarea cetățenilor RM din diasporă despre alegerile parlamentare 2019. Primul proiect
„Creșterea gradului de informare a cetățenilor moldoveni din diaspora despre alegerile parlamentare 2018” a
fost realizat în perioada aprilie-noiembrie 2018, cu sprijinul financiar al PNUD Moldova. Activitățile celui de-al
doilea proiect “Creșterea gradului de conștientizare a alegătorilor moldoveni din diasporă prin informare
despre alegerile parlamentare 2019” au fost realizate în perioada decembrie 2018-aprilie 2019 cu sprijinul
financiar al Asociației Promo-LEX din resursele USAID Moldova.

Scopul principal al celor două proiecte a fost de a spori gradul de informare și cunoștințe despre procedurile
electorale dar și de a sensibiliza cetățenii moldoveni din diasporă pentru exercitarea unui vot conștient în
ziua alegerilor parlamentare din 2019.
Activități și rezultate:

• 13 conferințe în regim live difuzate pe Facebook, pagina @alegeri.md
• 6 modele de sesizări elaborate, promovate și publicate pe www.alegeri.md
•

4 vloguri tematice realizate de Dorin Galben, publicate și distribuite pe Facebook

•

35 fișe biografice ale candidaților din partea Diasporei disponibile pe alegeri.md

• Un video elaborat despre rolul celor mai importante instituții publice în organizarea alegerilor.
• 3 infografice elaborate despre principalele termene și proceduri electorale
• 53 postări distribuite pe rețelele sociale, cu formulări diferite, ce au conținut mesaje de mobilizare a
alegătorilor din diasporă de a se înregistra prealabil.

• 6 video-uri preluate de la CEC focusate pe principalele proceduri electorale și au fost distribuite în
grupurile de pe rețelele sociale urmărite de cetățenii RM din Diasporă, etc.

•

7 buletine de știri săptămânale distribuite pe Facebook, cu link către rubrica știrilor electorale zilnice
disponibilă pe www.alegeri.md

•

3 postere elaborate și distribuite, fiind focusate pe răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări
despre procesul electoral

•

3 bannere elaborate și distribuite țintit pe Facebook în cele 3 circumscripții electorale de peste
hotare, cu link către fișele biografice ale candidaților din circumscripțiile respective

•

1 banner generalist informativ distribuit pe Odnoklasniki despre candidații din circumscripțiile
uninominale, cu link către portalul www.alegeri.md, rubrica circumscripțiilor electorale

•

zeci de răspunsuri/informații oferite la întrebările alegătorilor despre procesul electoral
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Coaliția Alegeri Libere și Corecte 2018
Începând cu ianuarie 2018 ADEPT exercită atribuțiile de secretariat ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și
Corecte (CALC) iar în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2019 a fost implementat un proiect focusat pe
activitatea CALC în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, cu suportul financiar al
Fundației Est-Europeane.

Scopul proiectului a fost de a contribui la o competiție electorală deschisă și corectă prin asigurarea unui
dialog eficient pe subiecte electorale între societatea civilă, administrația publică și cetățeni.
Activități și rezultate:
Lista membrilor CALC a fost actualizată, prin excluderea unor membri și acceptarea membrilor noi și au fost
ajustate / actualizate Regulamentul CALC și Carta Coaliției.
Apeluri publice:

• Apel către CCA privind demararea procedurii de monitorizare în campania electorală a posturilor
•
•

•
•
•

Prime TV, Canal 2 și Publika TV, pentru a analiza modul în care acestea respectă prevederile legale cu
privire la reflectarea corectă și asigurarea pluralismului de opinie.
Apel public privind modificarea procedurii de acreditare a observatorilor în alegeri.
Apel prin care CALC solicită CC examinarea în regim de urgență a Sesizării 106b din 20.07.2018
privind interpretarea unor prevederi din Constituție referitoare la garantarea statului de drept prin
prisma asigurării dreptului la vot, dreptului de a fi ales și dreptului cetățenilor de a participa la
administrarea treburilor publice.
Apelul CALC către Președintele țării cu solicitarea de a trimite spre reexaminarea Legea aprobată de
Parlament prin care s-au anulat interdicțiile de a face agitație electorală în ziua alegerilor și în ziua
precedentă alegerilor.
Apelul CALC către CEC pentru a iniția elaborarea unui Cod de conduită în campania electorală.
Apel public cu privire la votul în baza actelor de identitate expirate.

Declarații și Opinii publice:

• Declarația Coaliției pe marginea invalidării alegerilor locale noi din mun. Chișinău de către prima
•
•
•

instanță și Curtea de Apel.
Declarația cu privire la erodarea democrației în RM, declarația tradusă în eng și transmisă
partenerilor de dezvoltare.
Opinie prezentată Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități privind reglementările
referitoare la agitația și publicitatea electorală în experiența internațională.
Opinie pe marginea Proiectului de lege nr. 217 din 26.06.2018 (drepturile speciale ale alegătorilor
din diasporă) și prezentată Parlamentului în scopul îmbunătățirii procedurilor de vot, a exercitării
dreptului de a alege și a fi ales pentru cetățenii din diasporă.
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•
•

Declarație în care prezintă principalele constatări ale organizațiilor membre cu privire la perioada
electorală și pre-electorală pentru alegerile parlamentare.
Declarația CALC față de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Adecvarea platformei alegeri.md la noul sistem electoral mixt
Proiectul este implementat în perioada iunie 2018 – mai 2019 cu suportul financiar al Fundației SorosMoldova.
Scopul proiectului este de a oferi asistență informațională complexă și imparțială a tuturor actorilor și
subiecților electorali prin crearea unei platforme informaționale noi, adaptate la noul sistem electoral.
Contribuirea la un proces electoral liber și corect ca premisă pentru o guvernare legitimă, integră și
competentă, capabilă să implementeze politici și promisiuni pentru care a obținut mandat popular în cadrul
alegerilor.

Activități și rezultate:
-

A fost dezvoltată o nouă platformă web în baza alegeri.md cu posibilități tehnice extinse, fiind
dezvoltate o serie de rubrici tematice dedicate alegerilor, partidelor politice și persoanelor publice
din Republica Moldova.

-

În campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost dezvoltată rubrica dedicată știrilor
electorale, fiind publicate 84 buletine de știri zilnice, activitate urmată de mediatizarea știrilor pe
rețelele sociale.

-

Au fost dezvoltate profilurile celor 51 circumscripții uninominale în cadrul alegerilor parlamentare,
care conțin informații despre grupurile de inițiativă, candidaților la funcționale deputat, rezultatele
alegerilor în circumscripție, lista secțiilor de votare, etc.

Servicii publice eficiente la nivel local
Proiectul este implementat în perioada iunie 2018 – mai 2019 cu susținerea financiară a Ambasadei Marii
Britanii, programul Good Governance Fund.
Scopul proiectului este de a oferi cetățenilor și părților interesate de la nivel local, național și internațional
instrumente eficiente pentru verificarea performanței oficialilor locali aleși în prestarea serviciilor
comunitare de utilitate publică în Republica Moldova.
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Activități planificate:

• Colectarea datelor despre calitatea prestării de către APL a patru servicii de utilitate publică în 32 de
orașe pe parcursul anului 2017, verificarea datelor și procesarea acestora;

• Dezvoltarea tehnică a unei platforme online care va compara performanțele APL în furnizarea
serviciilor de utilitate publică și organizarea unei conferințe de presă pentru prezentarea platformei;

• Producerea unui Raport analitic privind factorii care determină performanța furnizării serviciilor de
utilitate publică;

• Elaborarea unui document de politică care să cuprindă principiile, argumentele și instrumentele
propuse pentru instituționalizarea sistemelor de benchmarking pentru serviciile publice locale;

• Organizarea unei mese rotunde cu participarea autorităților și altor părți interesate pentru
prezentarea și discutarea raportului și a documentului de politică;

• Întrunirea în ședințe a Consiliilor locale unde primarii vor prezenta informații privind performanța
APL în furnizarea serviciilor de utilitate publică în 2017;

• Producerea de articole/știri despre performanța APL în furnizarea serviciilor de utilitate publică și
publicarea acestora în presa locală.

Promovarea votului informat și conștient la alegerile parlamentare prin campania de
monitorizare și informare “Pentru un Parlament Curat 2018”
Proiectul a fost implementat în perioada iunie 2018 – ianuarie 2019 cu sprijinul financiar al Fundației SorosMoldova, în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API), Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) și
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC).
Scopul proiectului a fost de a promova principiul integrității persoanelor cu funcții publice și informarea unui
număr cât mai mare de cetățeni despre problemele de integritate ale candidaților la alegerile parlamentare
2018, prin Campania de monitorizare și informare “Pentru un Parlament Curat 2018”.
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Activități și rezultate:

• Au fost definitivate și aprobate criteriilor de integritate și formularul de integritate
•

A fost elaborată lista prealabilă a candidaților la funcția de deputat

•

Au fost monitorizați candidații și au fost elaborate profilurile acestora în baza criteriilor de
integriatte. În același timp, au fost elaborate investigații jurnalistice în baza informațiilor colectate.

• Potrivit modelului agreat cu organizațiile implementatoare ale proiectului, ADEPT a elaborat casete
cu informații primare pentru cele 200 de persoane înscrise în lista prealabilă a potențialilor candidați.
Casetele au fost puse la dispoziția tuturor organizațiilor implementatoare ale proiectului, dar și la
dispoziția jurnaliștilor antrenați în proiect.

• În finalul proiectului, ADEPT a participat la Masa rotundă ”Parlamentul Republicii Moldova de

legislatura a X-a: deficiențe de integritate”, care s-a desfășurat în data de 28.03.2019, contribuind
printr-o prezentare de introducere ”Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat: 10 ani de promovare
a integrității în serviciul public”, dar și prin analiza componenței Parlamentului de legislatura a X-a
prin prisma criteriului Integritatea în activitatea politică.

Încurajarea unor alegeri parlamentare competitive prin informare despre partidele politice
Proiectul este implementat în perioada iunie 2018 – iunie 2019 cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei.
Scopul proiectului este de a oferi asistență alegătorilor să ia decizii informate în cadrul alegerilor prin
prezentarea informațiilor corecte și imparțiale despre activitatea partidelor politice, integritatea persoanelor
care dețin funcții de demnitate publică și despre gradul de realizare a promisiunilor electorale emise la
scrutinele precedente.

Activități și rezultate:

• Pe noua platformă web www.alegeri.md a fost elaborat un compartiment dedicat partidelor politice
din Republica Moldova, fiind prezentată lista celor 46 formațiuni politice înregistrate la Agenția
Servicii Publice și lista tuturor partidelor care au existat în Republica Moldova – 96 la număr. De
asemenea, în acest compartiment sunt prezentate date despre gestiunea financiară a partidelor,
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participarea acestora la scrutinele electorale, numărul membrilor, fișe istorice, etc. Detalii
http://alegeri.md/w/Partide_politice_din_Republica_Moldova

• A fost elaborat și prezentat în cadrul unei conferințe de presă Raportul “Republica Moldova, de la

promisiuni la realizări. Evoluțiile pe principalele domenii în perioada 2014-2018.” Detalii:
http://alegeri.md/images/d/d0/Raport-moldova-evolutii-2014-2018.pdf

• În scopul mediatizării și eficientizării observațiilor din Raport a fost dezvoltată o pagină specială pe
www.alegeri.md unde sunt prezentate informații detaliate pe domenii, inclusiv statistic, detalii
http://alegeri.md/w/Realizarea_promisiunilor_electorale_2014

•

A fost desfășurată o amplă campanie e informare pe rețelele sociale despre constatările raportate
pe marginea promisiunilor electorale, astfel, au fost elaborate și publicate 12 infografice însoțite de
alte 20 postări sponsorizate pe Facebook pentru mediatizare.
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ACTIVITATEA ȘI VIZIBILITATEA ADEPT ÎN CIFRE
Evenimente publice – 5
Publicații – 3
Profiluri pe Facebook – 7
Număr de like-uri total – 10,064
Atitudini și comunicate de presă – 15

Popularitatea www.e-democracy.md conform contoarelor Google analytics
perioada: ianuarie – decembrie 2018
Afișări de pagină: 323,238
Utilizatori unici: 107,693
Sesiuni: 151,110

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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SURSE DE FINANȚARE
2017
Donatori
Fundația Est
Europeană

Valuta
grantului

In
valută

2018

Echivalentul
în MDL

EURO

Fundația Soros
Moldova

USD

UK Embassy

GBP

UNDP

USD

Promo-Lex/USAID

USD

European
Endowment for
Democracy

EURO

Netherlands
Embassy

EURO

În
valută
25,000

14,125

6,914

5,421

253,645

194,939

74,805

Echivalentul
în MDL
489,616
1,264,784

33,716

739,093

21335

357,879

18,876

325,611

43,704

832,172

116,385

TOTAL:

MDL

494,969

inclusiv contracte în

USD

21,03
9

115,01
6

EURO

5,421

68,704

GBP

4,009,155

33,716

PRESTĂRI SERVICII
USAID/EG

USD

6,596

118,990

5,403

89,794

16

