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DESPRE ADEPT
Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală,
nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000. ADEPT oferă suport și expertiză pe procesele
electorale, politice și social-economice.

Misiune
CERCETĂM procesele politice
INFORMĂM cetățenii
RESPONSABILIZĂM guvernarea

Viziunea
Democrație participativă pentru guvernare responsabilă

Valorile
Profesionalism
Produse de calitate
Inovații
Creativitate
Abordare proactivă
Spirit de echipă
Dedicație
Integritate
Non-discriminare

Lucrăm într-un mod profesionist pentru satisfacerea nevoilor
beneficiarilor noștri
Creăm produse de calitate ireproșabilă și la timpul cuvenit
Utilizăm cele mai bune practici în domeniu și cele mai inovative metode
Privim dincolo de tiparele tradiționale și găsim metode creative de
soluționare a problemelor
Anticipăm evenimentele și abordăm grupurile țintă, oferindu-le soluții
rapide și efective
Ne susținem colegii pentru a livra produsele de calitate și la termen
Lucrăm mai mult decât ni se cere, pentru că suntem dedicați misiunii și
beneficiarilor
Suntem integri, onești și respectăm normele etice în cadrul echipei și în
lucrul pe care îl facem
Suntem imparțiali și nu discriminăm membrii echipei, beneficiarii și
grupurile țintă cu care lucrăm

Domeniile strategice
I.
II.
III.

Alegeri și Partide
Buna guvernare
Educație civică

Obiective strategice
Sprijinirea proceselor electorale libere și corecte
Responsabilizarea oficialilor publici aleși la nivel central și local
Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în domeniul public
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RESURSE
www.adept.md
www.alegeri.md
www.serviciicomunale.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/serviciicomunale.md/ - serviciicomunale.md
https://www.facebook.com/groups/256401461489406/ - Grupul absolvenților STLP
https://www.instagram.com/alegeri.md/ - pofilul alegeri.md pe Instagram
https://ok.ru/group/59083852415039 - profilul alegeri.md pe Odnoklasniki
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ECHIPA ADEPT
CONSILIUL COORDONATOR (reales la data de 30 mai 2019)
Victor Panțiru (președinte)
Ludmila Barbă
Andrei Popov
Dorin Tudoran
Mihaela Gherasim

CENZOR
Alexandru Canțîr

ECHIPA ADEPT (pe parcursul anului 2019)
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
Veronica Onea, administrator conținut, pagina web www.alegeri.md
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
Sergiu Gurduza
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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
Ambasada Suediei din 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)

6

Raport de activitate // 2019

CONTEXTUL GENERAL
În perioada de referință (2019) ADEPT a activat în conformitate cu obiectivele statutare. A continuat
implementarea a două proiecte demarate în 2018. Unul dintre aceste urmărind informarea alegătorilor
din diasporă despre alegerile parlamentare din 2019 și încurajarea participării la vot a acestora, în timp ce
al doilea – a avut drept scop promovarea serviciilor publice eficiente și calitative la nivel local. Totodată,
deoarece în anul 2019 au avut loc mai multe scrutine electorale, Asociația ADEPT a întreprins un efort
considerabil în informarea alegătorilor despre toate scrutinele electorale desfășurate și sporirea gradului
de conștientizare a acestora despre importanța participării la vot. O atenție deosibită a fost acordată
alegaților din diasporă și alegătorilor din UTA Găgăuzia, pentru fiecare dintre aceste grupuri-țintă fiind
aplicate instrumente specifice și focusate de informare. Pe parcursul anului 2019, ADEPT a demarat și
procesul de elaborare a noii Strategii organizaționale pentru anul 2020-2024 și respectiv a Planului de
acțiuni și bugetului strategic, efortul fiind susținut financiar de către Ambasada Suediei în Republica
Moldova.
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PROIECTE IMPLEMENTATE
Informarea Diasporei Republicii Moldova despre alegerile parlamentare 2019
În anul 2019 ADEPT și-a continuat activitatea de informare a alegătorilor din diasporă despre alegerile
parlamentare din 2019, în cadrul proiectului “Creșterea gradului de conștientizare a alegătorilor moldoveni
din diasporă prin informare despre alegerile parlamentare 2019”, susținut financiar de Asociația Promo-LEX
din resursele USAID Moldova. Proiectul s-a încheiat în luna aprilie 2019.

De rând cu informarea cetățenilor moldoveni din diasporă despre noul sistem electoral, procedurile
electorale, candidații și ofertele lor electorale etc., proiectul au avut drept scop și încurajarea alegătorilor din
diasporă să participe la alegeri și să-și exercite votul la alegerile parlamentare din 2019, într-un mod
conștient.
Activități și rezultate (per întregul proiect)
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
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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

Încurajarea unor alegeri parlamentare competitive prin informare despre partidele politice
Proiectul, implementat în perioada iunie 2018 – iunie 2019 cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei, și-a
propus să ajute alegătorii să ia decizii informate la alegerile parlamentare din 2019 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 făcute 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,
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
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A fost desfășurată o amplă campanie de 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.

Sporirea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerea guvernatorului
Găgăuziei în 2019
Proiectul a fost implementat în perioada iunie-august 2019 cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.

Proiectul a urmărit să sporească gradul de conștientizare a cetățenilor din UTA Găgăuzia cu privire la
importanța alegerilor pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei, organizate în 2019, și astfel să încurajeze
participarea activă la procesele politice şi electorale.
Activităţi şi rezultate
Dezvoltarea pe pagina web www.alegeri.md a unui nou compartiment nou dedicat alegerii
guvernatorului Găgăuziei în 2019
(http://alegeri.md/w/Alegerile_din_2019_a_Guvernatorului_G%C4%83g%C4%83uziei).
Compartimentul web a fost elaborat şi lansat pentru acces public, acesta conţine informaţii relevante
despre campania electorală, ştiri electorale, profilul candidaţilor la funcţia de guvernator, rapoartele
de monitorizare, rezultatele alegerilor etc. Informaţiile au fost publicate în limbile română şi rusă
(http://alegeri.md/images/9/95/Alegeri-guvernator-gagauzia-2019-ru.pdf). În perioada iunie-august
2019 compartimentul a înregistrat în total 59,470 vizitatori.
Organizarea a patru conferinţe live difuzate pe Facebook. Subiectele au fost formulate în funcţie de
desfăşurarea campaniei electorale în Găgăuzia. În total, transmisiunile live au înregistrat 99,764
vizualizări.
Postări sponsorizate pe Facebook care au avut o acoperire de peste 100,000 utilizatori, preponderent
din UTA Găgăuzia.
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Sporirea capacităţilor de informare şi educare a alegătorilor pentru exercitarea unui vot conştient
la alegerile locale generale 2019
Proiectul a fost implementat în perioada iulie-noiembrie 2019 cu susținerea Asociației Promo-LEX, din sursele
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Scopul proiectului a fost de a crește gradul de informare şi educare a alegătorilor despre procedurile
electorale, dar şi de a sensibiliza cetăţenii faţă de importanţa exercitării unui vot conştient la alegerile locale
generale 2019.
Activități și rezultate
A fost dezvoltat un compartiment specific şi complex pe pagina web www.alegeri.md dedicat
alegerilor
locale
generale
din
2019
în
mun.
Chișinău
http://alegeri.md/w/Alegerile_locale_generale_din_2019_%C3%AEn_Republica_Moldova. Au fost
oferite informații detaliate despre procedurile desemnării și înregistrării candidaților, desfășurarea
campaniei electorale, profilurile candidaților, rezultatele scrutinului etc.;
A fost acordată asistența în sesizarea fraudelor electorale, raportate de cetăţenii cu drept de vot. În
acest sens, au fost elaborate 5 modele de sesizări, orientate spre raportarea neregulilor în procesul
electoral, care au fost disponibile pe portalul alegeri.md. Cetățenii au avut posibilitatea să le
completeze și să le expedieze autorităților competente;
Au fost realizate două vloguri cu informaţii relevante despre alegerile locale, particularitățile
alegerilor, motivarea alegătorilor etc. care au înregistrat un reach total (acoperire) pe Facebook de
531,284 utilizatori, 272,414 vizualizări și 9,407 reacții, comentarii și aprecieri;
Au fost organizate patru conferinţe live difuzate pe Facebook despre alegerile locale care au
înregistrat un reach total (acoperire) de 171,110 utilizatori, 92,855 vizualizări și 421 reacții,
comentarii și aprecieri;
ADEPT a desfășurat o campanie de educaţie civică şi mobilizare la vot pe reţelele sociale, care a
generat un reach (acoperire) total de peste 500,000 utilizatori.
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Stimularea participării publicului în cadrul alegerilor locale generale din 2019 în Republica
Moldova
Proiectul a fost implementat în perioada iulie-decembrie 2019 cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în
Republica Moldova.

Proiectul a urmărit să crească nivelul de conştientizare a alegătorilor privind importanţa alegerilor locale
generale 2019 şi necesitatea responsabilizării aleşilor locali.
Activități și rezultate
ADEPT a dezvoltat pe www.alegeri.md un compartiment complex dedicat alegerilor locale generale
din 2019, unde au fost prezentate informații generale despre alegeri, campania electorală,
particularitățile alegerilor, rezultatele scrutinului la nivel național, etc. În perioada scrutinului
electoral local portalul alegeri.md a înregistrat 177,738 utilizatori, 289,168 sesiuni și 707,275 de
vizualizări de pagină.
Au fost dezvoltate 35 de profiluri ale raioanelor / municipiilor / orașelor, cu informații despre
unitățile administrativ teritoriale, atribuțiile organelor de conducere locale. Profilurile au fost
completate cu date despre candidații la funcțiile de primar și consilier local din fiecare unitate
teritorial-administrativă, despre rezultatele alegerilor locale din 2019 și alte informații relevante.
A fost realizată o analiză complexă a fenomenului migrării politice a primarilor în perioada 20152019, detalii http://bit.ly/2SlxV7y.
Produsele informative și de educație civică realizate în cadrul proiectului au fost prezentate în cadrul
a trei conferințe de presă.
ADEPT a organizat o campanie de informare și educație civică, inclusiv promovarea instrumentelor de
raportare a neregulilor electorale, care a generat un reach total pe Facebook de circa 387,000
persoane, circa 440,000 vizualizări a produselor distribuite și circa 23,000 de reacții, comentarii,
aprecieri.
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Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte 2019
În anul 2019 ADEPT a continuat să dețină secretariatul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC),
iar în perioada august 2019 – ianuarie 2020, a implementat un proiect de asigurare a funcționalității CALC si
sporire a capacităților de comunicare și relaționare cu publicul a Coaliției, în contextul alegerilor locale
generale din 2019, 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, inclusiv prin
îmbunătățirea cadrului legal și normativ cu privire la alegeri.
Activități și rezultate
A fost actualizată lista membrilor CALC și a Consiliului Coaliției, prin acceptarea membrilor noi.
Apeluri publice:
Apel necesitatea urgentării stabilirii datei alegerilor parlamentare noi în c.u. 38 Hîncești.
Apel către CEC privind necesitatea examinării rapoartelor financiare ale partidelor politice pentru
sem. I 2019.
Declarații și Opinii publice:
Declarația Coaliției – constatări înainte de alegerile locale generale 2019.
Poziția Coaliției față de alegerile locale generale din 20 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Servicii publice eficiente la nivel local
În 2019 ADEPT a continuat să implementeze proiectul inițiat în iunie 2018, 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 Administrației Publice Locale în furnizarea de
serviciilor publice de gospodărie comunală.
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Activități și rezultate
Dezvoltarea tehnică a platformei online www.serviciicomunale.md (componenta IT și content);
Lansarea platformei online www.serviciicomunale.md de prezentare a datelor privind performanța
serviciilor publice prestate la nivel local în orașe și municipii în cadrul unei conferințe de presă.
Instrumentul oferă posibilitatea de vizualizare comparativă a performanței autorităților publice
locale pentru 32 de localități reședință de raion, municipiile Bălți și Chișinău. Datele sunt prezentate
în baza unei metodologii elaborate de ADEPT și consultată cu alți parteneri de dezvoltare;
Mediatizarea rezultatelor despre performanța a 26 de APL-uri în prestarea de servicii publice în
media locală și națională. Au fost realizate 24 de produse media – interviuri în presa scrisă și on-line,
materiale video pentru buletinele de știri);
Postări pe Facebook de interes public despre serviciile de gospodărie comunală care au generat 2615
reacții și au ajuns la 230,000 de utilizatori;
Organizarea unei mese rotunde cu participarea a 57 de reprezentanți ai autorităților publice centrale
(Parlament, Guvern), cele locale (primari, angajați din domeniul prestării serviciilor de gospodărie
comunală la nivel local) mass-media, parteneri de dezvoltare și finanțatori. Evenimentul live a
înregistrat 50,000 de vizualizări.

Dezvoltarea Societății Civile la Nivel Local în Republica Moldova
ADEPT este una din cele 4 organizații partenere regionale implicate în realizarea proiectului “Dezvoltarea
Societății Civile la Nivel Local în Republica Moldova” implementat în perioada 2019-2021 în Moldova,
finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de la nivel local din Republica Moldova,
care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în
implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În acest sens, este planificată oferirea unui suport total de 3
mld euro sub formă de granturi pentru implementarea proiectelor care ar duce la dezvoltarea implicării
civice a societății în procesul de luare a deciziilor.
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Proiectul prevede oferirea a trei tipuri de finanțări - inițiative civice până la 10.000 euro, proiecte regionale
între 10 și 30 mii euro, și proiecte naționale între 30 și 60 mii euro. Responsabilitatea Asociației ADEPT în
contextul prezentului proiect este de a coordona procesul de oferire a asistenței în Regiunea de Dezvoltare
SUD. În celelalte regiuni operează co-partenerii de implementare: regiunea Centru - Asociația pentru Politică
Externă (APE); Regiunea Nord - Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, și UTA Găgăuzia și raionul
Taraclia - Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” din Comrat.
Pe 3 Aprilie 2019 a avut loc lansarea proiectului cu anunțarea primului apel de granturi. Din cele 10 sesiuni de
informare cu peste 340 de participanți desfășurate în aprilie - mai 2019, 3 au fost organizate de ADEPT în
orașele Cimișlia, Căușeni și Cahul, cu participarea a peste 200 de membri ai sectorului asociativ din regiune.
În cadrul primului apel de granturi au fost depuse în total 214 de dosare (propuneri de proiect spre
finanțare), dintre care 84 inițiative civice, 91 proiecte regionale și 39 proiecte naționale. În urma verificării
administrative efectuate de KAS au fost validate 145 de dosare. În cadrul celei de-a doua etape de validare,
proiectele au fost examinate de un Consiliu de evaluare, format din organizațiile implementatoare, inclusiv
ADEPT, reprezentanții Delegației UE în Moldova, Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europene și
reprezentanții KAS. În urma evaluării au fost selectate 68 de propuneri de proiect care urmau să beneficieze
de sesiuni intermediare de mentorat din partea organizațiilor implementatoare pentru îmbunătățirea
acestora.

Membrii Echipei de Implementare ADEPT au organizat instruiri de mentorat pentru 16 organizații din
regiunea Sud, dintre care 5 inițiative civice, 7 proiecte regionale și 4 proiecte naționale. În urma evaluării
finale, în octombrie 2019, 59 de organizații au obținut finanțare și au semnat Acordul de Grant.
Dintre acestea, 11 proiecte din Regiunea de Dezvoltarea SUD, dintre care 3 inițiative civice, 5 proiecte
regionale și 3 proiecte naționale sunt supravegheate de către Asociația ADEPT. Exercițiul de monitorizare
include evaluarea rapoartele narative depuse de către organizații la fiecare 2 luni, evaluarea primară a
rapoartelor financiare lunare ale organizațiilor și monitorizarea în teren a activității organizațiilor.
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SITUAȚIILE FINANCIARE
ale AO ADEPT pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BILANȚUL CONTABIL
Nr.
cpt.

1

1.

2.

A C T I V

2
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale în curs de execuție
Terenuri
Mijloace fixe
Investiții financiare pe termen
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
(010+020+030+040+050+060)
Active circulante
Materiale
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
Producția în curs de execuție și produse
Creanțe comerciale și avansuri acordate
Creanțe ale bugetului
Creanțe ale personalului
Alte creanțe curente, din care
Creanțe privind mijloacele cu destinație specială
Numerar
Investiții financiare curente
Alte active circulante
Total active circulante
Total active

Începutul
perioadei de
gestiune
4

Sold la
Sfîrșitul perioadei
de gestiune
1

235944

43661

279605

1.
423572

198
72407

159032

1655056

51445
50125
820199

174
1727637

174
1031048

2007242

1454620

P A S I V

3.

4.

5.

Capital propriu
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune
Aporturi inițiale ale fondatorilor
Fond de active imobilizate
Fond de autofinanțare
Alte fonduri
Total capital propriu
(200+210+220+230+240+250)
Datorii pe termen lung
Finanțări și încasări cu destinație specială pe
termen financiare
lung
Datorii
pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
Datorii financiare curente
Datorii comerciale și avansuri primite
Datorii față de personal
Datorii privind asigurările sociale și medicale
Datorii față de buget
Venituri anticipate curente
Alte datorii curente

X
X
279605
215254

423572
229364

494859

652936

1438443

639600
171

114

2

73826

160591
1320

Total datorii curente

1512383

801684

Total pasive

2007242

1454620
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SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
01.01.2019-31.12.2019
Nr.
d/o

1

1

2

3

4
5

Sold la
începutul
perioadei de
gestiune

Indicatori

2
Mijloace cu destinație specială
Finanțări cu destinație specială din bugetul
național
Finanțări cu destinație specială din bugetul
local
Granturi
Asistența financiară și tehnică
Alte finanțări și încasări cu destinație
specială
Total mijloace cu destinație specială
(010 + 020 + 030 + 040 + 050)
Mijloace nepredestinate
Donații
Ajutoare financiare
Alte mijloace nepredestinate
Total mijloace nepredestinate
(070 + 080 + 090)
Contribuții ale fondatorilor și
membrilor
Taxe de aderare și cotizații de membru
Alte contribuții
Total contribuții ale fondatorilor și
membrilor (110 + 120)
Fonduri
Aporturi inițiale ale fondatorilor
Fondul de active imobilizate
Fondul de autofinanțare
Alte fonduri
Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170)
Alte surse de finanțare
Total surse de finanțare
(060+100+130+180+190)

Majorări

Unitatea de măsură leu
Sold la
Diminuări
sfîrșitul
perioadei
de
gestiune
6
7

4

5

1438443

4580146

5378989

639600

1438443

4580146

5378989

639600

279605
215254

292494
14575

148527
465

423572
229364

494859

307069

148992

652936

1933302

4887215

5527981

1292536

SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
01.01.2019-31.12.2019
Unitatea de măsură leu
Indicatori
1

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020)
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)

Perioada de gestiune
precedentă

curentă

3

4

2725362
2725362
0

4854944
4854944
0

89795
89795
0

29700
29700
0

0

0

Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050)
Venituri din activitatea economică
Cheltuieli din activitatea economică
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100)
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SURSE DE FINANȚARE
2018
Donatori
Fundația Est
Europeană

Valuta
grantului
EURO

Fundația Soros
Moldova

USD

Ambasada Britanică

GBP

În
valută
25,000
74,805
33,716

2019

Echivalentul
în MDL

Echivalentul
în MDL

489,616

20,000

389,430

1,264,784

22,645

390,051

739,093

68,055

1,524,314

25,000

444,232

3,937

76,109

18751

329,625

Ambasada SUA
Ambasada Olandei

În
valută

EURO

43,704

832,172

UNDP

USD

21335

357,879

Promo-LEX/USAID

USD

18,876

325,611

OSCE

EURO

3,957

100,169

SIDA

EURO

26,425

546,817

KAS/UE

EURO

30,500

600,699

TOTAL GRANTURI:
USD

115,016

66,396

EURO

68,704

84,819

GBP

33,716

68,055

PRESTĂRI SERVICII
89,794

29,700
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ACTIVITATEA ȘI VIZIBILITATEA ADEPT ÎN CIFRE
Evenimente publice – 12
Publicații – 5
Atitudini și comunicate de presă – 25
Profiluri pe Facebook – 8
Profil pe Instagram – 1
Profil pe Odnoklasniki - 1
Număr total de urmăritori – 12,400
Popularitatea www.e-democracy.md / www.alegeri.md conform contoarelor Google Analytics
perioada: 1 ianuarie – 31 decembrie 2019
Afișări de pagină: 1,324,447
Utilizatori unici: 314,799
Sesiuni: 506,209

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: info@adept.md
pagina web: www.adept.md, https://www.facebook.com/adept.md/
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