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Misiune

    CERCETĂM procesele politice

    INFORMĂM cetățenii

    RESPONSABILIZĂM guvernarea

Viziune
    Democrație participativă 

pentru guvernare responsabilă

Obiective
    Sprijinirea proceselor electorale libere și corecte

    Responsabilizarea oficialilor publici aleși la nivel central și local

    Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în domeniul public

Despre ADEPT

Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” 
este o organizație obștească, neguvernamentală, 
nonprofit și neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 
2000. ADEPT oferă suport și expertiză pe procesele 
electorale, politice și social-economice. 

    Alegeri și Partide     Buna guvernare     Educație civică

Domenii strategice
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Valori

PROFESIONALISM Lucrăm într-un mod profesionist pentru 

satisfacerea nevoilor beneficiarilor noștri

PRODUSE DE CALITATE Creăm produse de calitate ireproșabilă și la timpul 

cuvenit

INOVAȚII Utilizăm cele mai bune practici în domeniu și cele 

mai inovative metode 

CREATIVITATE Privim dincolo de tiparele tradiționale și găsim 

metode creative de soluționare a problemelor 

ABORDARE PRO ACTIVĂ Anticipăm evenimentele și abordăm grupurile 

țintă, oferindu-le soluții rapide și efective

SPIRIT DE ECHIPĂ Ne susținem colegii pentru a livra produsele de 

calitate și la termen 

DEDICAȚIE Lucrăm mai mult decât ni se cere, pentru că 

suntem dedicați misiunii și beneficiarilor 

INTEGRITATE Suntem integri, onești și respectăm normele etice 

în cadrul echipei și în lucrul pe care îl facem

NON-DISCRIMINARE Suntem imparțiali și nu discriminăm membrii 

echipei, beneficiarii și grupurile țintă cu care 

lucrăm
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Resurse

www.adept.md

www.alegeri.md

aleslocal.md 

www.serviciicomunale.md 

alegeri.md

Asociatia ADEPT

Igor Boțan

serviciicomunale.md

Grupul absolvenților STLP

pofilul alegeri.md pe Instagram

profilul alegeri.md pe Odnoklasniki

http://www.adept.md/
http://www.alegeri.md/
http://www.serviciicomunale.md
https://www.facebook.com/alegeri.md/
https://www.facebook.com/adept.md/ 
https://www.facebook.com/igbotan/ 
https://www.facebook.com/serviciicomunale.md/ 
https://www.facebook.com/groups/256401461489406/
https://www.instagram.com/alegeri.md/ 
https://ok.ru/group/59083852415039
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Director executiv

Elena Prohnițchi
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Inna Vrînceanu
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Cristina Berlinschii
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MEMBRII

Ludmila BARBĂ 

Igor BOȚAN

Alexandru CANȚÎR

Tamara CHITOROAGĂ

Mihaela GHERASIM

Polina PANAINTE

Victor PANȚIRU 

Juliana PILON

Andrei POPOV 

Elena PROHNIȚCHi
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DONATORII

    Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova

    Fundația Soros Moldova

    Fundația Est-Europeană

    Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova

    Misiunea OSCE în Moldova

    Asociația Promo-LEX prin intermediul USAID Moldova

    Konrad Adenauer Stiftung (KAS) / Uniunea Europeană

PARTENERII 

    Asociația Promo-LEX

    Asociația Presei Independente (API)

    Asociația Politică Externă (APE)

    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)

    Centrul Pro-Europa (Comrat)
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Mesajul 
Directorului executiv

Raportul de activitate al Asociației pentru Democrație 

Participativă „ADEPT” pentru anul 2021 reflectă activitatea 

asociației, desfășurată în cadrul noului plan strategic, 

elaborat și aprobat de Consiliul Coordonator în decembrie 

2020. Planul strategic prevede patru obiective pentru 

perioada 2021-2024, orientate spre realizarea viziunii 

organizației: contribuirea la organizarea alegerilor libere 

și corecte, transparentizarea administrației publice și 

estimarea eficienței acesteia în baza unor indicatori, 

implicarea cetățenilor în procesele publice din țară, 

transformarea ADEPT într-o organizație de frunte în 

domeniul alegerilor și bunei guvernări. Respectiv, de-a 

lungul anului 2021, ADEPT a continuat dezvoltarea 

portalului www.alegeri.md, conceput ca o enciclopedia 

electorală a Republicii Moldova, adăugând monitorizarea și 

reflectarea în detalii a alegerilor parlamentare anticipate și 

alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. 

Eforturile ADEPT au fost îndreptate, inclusiv, spre 

informarea cetățenilor moldoveni aflați peste hotarele țării, 

care reprezintă aproximativ 1/3 din numărul alegătorilor. 

Pentru aceștia a fost dezvoltată o pagină specială 

dedicată votării peste hotare la alegerile parlamentare din 

2021. În calitate de fondator și coordonator al activității 

Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), ADEPT 

a depus eforturi pentru atingerea sinergiei în procesul 

de monitorizare a campaniilor electorale, menținând și 

dezvoltând pagina web CALC www.alegeliber.md. Eforturile 

http://www.alegeri.md
http://alegeri.md/w/Alegerile_parlamentare_din_2021_%C3%AEn_Republica_Moldova
http://alegeri.md/w/Alegerile_%C3%AEn_Adunarea_Popular%C4%83_a_G%C4%83g%C4%83uziei_din_2021
http://alegeri.md/w/Votarea_%C3%AEn_str%C4%83in%C4%83tate_la_alegerile_parlamentare_2021
http://alegeri.md/w/Votarea_%C3%AEn_str%C4%83in%C4%83tate_la_alegerile_parlamentare_2021
http://www.alegeliber.md
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menționate au fost apreciate de colegii CALC, care au 

încredințat ADEPT să asigure secretariatul coaliției pentru 

un mandat suplimentar de 4 ani. 

Contribuind la implicarea cetățenilor în procesele publice, 

ADEPT a cooperat cu 27 de organizații locale ale societății 

civile în cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile 

la nivel local în Republica Moldova”, susținut de Uniunea 

Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) în vederea 

promovării principiilor bunei guvernări în contextul 

implementării Acordului de Asociere RM-UE. Estimarea 

eficienței administrației publice a fost efectuată prin 

prisma gestionării crizei pandemice. În acest sens, a fost 

dezvoltată o pagină specială dedicată COVID-19, în care 

de o manieră complexă au fost reflectate toate aspectele 

de ordin legal național și internațional, administrativ, etc., a 

fenomenului menționat. 

Publicarea Raportului de activitate al ADEPT, aprobat de 

Adunarea Generală din 24 mai 2022, reprezintă un prilej 

pentru a aduce mulțumiri membrilor organizației, staff-

ului, partenerilor cu care am cooperat în vederea atingerii 

obiectivelor menționate. 

Igor Boțan, 
Director executiv ADEPT

http://alegeri.md/w/Gestionarea_crizei_COVID-19_%C3%AEn_Republica_Moldova
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RESPONSABILIZAREA 
OFICIALILOR PUBLICI ALEȘI 
LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL

Școala Aleșilor Locali

Perioada de implementare: iulie 2020 – iunie 2022

Finanțator: Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.  

Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităților și competențelor a 70 

de consilieri locali și primari, de nivelul I, astfel încât aleșii locali să-

și poată exercita în mod eficient mandatul în beneficiul cetățenilor 

și să devină agenți de coeziune și schimbare în comunitățile lor.
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În perioada noiembrie 2020 – iunie 

2021 a fost organizată prima ediție a 

școlii în cadrul căreia au beneficiat de 

mentorat și instruiri 44 de aleși locali 

din 24 de localități ale republicii, din-

tre care 10 primari și 34 de consilieri, 

bărbați și femei. Aleșii locali au avut 

posibilitatea să audieze peste 35 de 

ore de instruiri oferite de 15 traineri, și 

235 de ore în total de consultanță asi-

gurată de 5 mentori, care au generat 

următoarele rezultate:

• 42% dintre beneficiarii mentora-

tului au dezvoltat acțiuni privind 

îmbunătățirea bunei guvernări la 

nivel local, prin organizarea de 

consultări publice, contestarea 

actelor emise de consiliile locale, 

identificarea problemelor;

• 33% dintre beneficiari au dez-

voltat concepte de proiecte la 

problemele din localitate;

• 17% au dezvoltat inițiative de 

mobilizare a cetățenilor, prin 

crearea de ONG-uri, implica-

rea diasporei, campanii de 

crowdfunding, etc.

• 11% și-au consolidat abilitățile 

de comunicare cu cetățenii și 

donatorii, și-au sporit vizibilitatea 

și prezența pe rețelele sociale.  
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În cadrul proiectului au fost monitoriza-

te autoritățile responsabile de gestio-

narea crizei COVID-19 la nivel național, 

prin publicarea informațiilor și datelor 

statistice relevante pe www.alegeri.

md/w/Covid-19, a deciziilor CNESP, 

dezvoltarea rubricii “cronologia CO-

VID-19” și dezvoltarea raportului final 

de monitorizare (http://www.e-demo-

cracy.md/files/raport-covid-19-moldo-

va-2021.pdf), care conține observații și 

recomandări privind calitatea deciziilor 

aprobate de autorități. 

Activitățile proiectului au vizat și mo-

nitorizarea procesului de vaccinare 

prin colectarea datelor oficiale despre 

achiziționarea vaccinurilor și adminis-

trarea acestora, problemele depistate 

fiind reflectate în 5 note analitice, expe-

diate instituțiilor media și distribuite pe 

rețelele sociale. Efortul de monitorizare 

a fost însoțit de o campanie de infor-

mare desfășurată pe Facebook și prin 

intermediul a 3 video reportaje realizate 

de Ziarul de Gardă. Proiectul a generat 

o vizibilitate sporită a produselor lansate 

în perioada de referință, atât în mass-

media cât și în rețelele sociale, impac-

tul total fiind de circa 500 000 cetățeni 

care au aflat informații actualizate și co-

recte despre situația pandemică.

Sporirea controlului public asupra activității autorităților publice 
centrale în gestionarea crizei COVID-19

Perioada de implementare: iulie 2021 – februarie 2022

Finanțator: Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica 

Moldova

Scopul proiectului: Sporirea controlului public privind calitatea ges-

tionării crizei COVID-19 de către autoritățile centrale și motivarea 

cetățenilor să se vaccineze.

http://www.alegeri.md/w/Covid-19
http://www.alegeri.md/w/Covid-19
http://www.e-democracy.md/files/raport-covid-19-moldova-2021.pdf
http://www.e-democracy.md/files/raport-covid-19-moldova-2021.pdf
http://www.e-democracy.md/files/raport-covid-19-moldova-2021.pdf
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Contribuția la gestionarea crizei COVID-19 în sistemul de sănătate 
din Republica Moldova

În cadrul proiectului a fost continuat 

efortul de monitorizare a instituțiilor 

publice antrenate în gestionarea crizei 

COVID-19 început în 2020. Informațiile 

statistice și evidențele despre activitatea 

factorilor de decizie au fost publicate în 

variantă cronologică pe pagina dedicată 

Gestionării crizei COVID-19 în Republica 

Moldova și în compartimentul specific 

dedicat Vaccinării împotriva COVID-19.

În vederea creșterii gradului de 

conștientizare a publicului cu privire 

la importanța vaccinării au fost elabo-

rate și publicate trei note analitice cu 

referință la implicațiile situației epidemi-

ce asupra alegerilor parlamentare anti-

cipate din iulie 2021 și Raportul Vacci-

narea și gestionarea crizei pandemice 

în Republica Moldova. 

Campania de informare pe rețelele so-

ciale a determinat un impact total de 

9,327 de utilizatori care au interacționat 

pe marginea informațiilor distribuite, iar 

compartimentul dedicat COVID-19 pe 

alegeri.md a înregistrat peste 20 mii 

de accesări. 

Perioada de implementare: mai – iulie 2021

Finanțator: Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova

Scopul proiectului: Informarea corectă a cetățenilor despre 

evoluția și pericolul COVID-19 prin reflectarea situației pandemice 

pe baza unor date corecte și conștientizarea importanței procesului 

de vaccinare în Republica Moldova

http://alegeri.md/w/Gestionarea_crizei_COVID-19_%C3%AEn_Republica_Moldova
http://alegeri.md/w/Gestionarea_crizei_COVID-19_%C3%AEn_Republica_Moldova
http://alegeri.md/w/Gestionarea_crizei_COVID-19_%C3%AEn_Republica_Moldova
https://moldova.fes.de/fileadmin/user_upload/2021/Publications/Vaccinarea_si_gestionarea_crizei_pandemice_in_Republica_Moldova_ADEPT__FES.pdf
https://moldova.fes.de/fileadmin/user_upload/2021/Publications/Vaccinarea_si_gestionarea_crizei_pandemice_in_Republica_Moldova_ADEPT__FES.pdf
https://moldova.fes.de/fileadmin/user_upload/2021/Publications/Vaccinarea_si_gestionarea_crizei_pandemice_in_Republica_Moldova_ADEPT__FES.pdf
https://moldova.fes.de/fileadmin/user_upload/2021/Publications/Vaccinarea_si_gestionarea_crizei_pandemice_in_Republica_Moldova_ADEPT__FES.pdf
http://www.alegeri.md
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SPRIJINIREA PROCESELOR 
ELECTORALE LIBERE 
ȘI CORECTE

Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) 2021

Perioada de implementare: iunie 2021 – martie 2022

Finanțator: Fundația Est-Europeană

Scopul proiectului: De a contribui la o competiție electorală des-

chisă și corectă prin asigurarea unui dialog eficient pe subiecte 

electorale între societatea civilă, organele electorale, administrația 

publică și cetățeni.
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CALC a reușit să re-aducă pe agen-

da publică din perioada electorală a 

alegerilor parlamentare anticipate din 

iulie 2021 subiectul corectitudinii și 

transparenței procesului de constituire 

a secțiilor de votare peste hotare și cel 

al utilizării camerelor video pe toată du-

rata procesului electoral. Un alt subiect 

promovat intens de CALC a fost apro-

barea de către CEC a restricționării 

transportării organizate în ziua alege-

rilor, lucru care a întâmpinat rezistența 

CEC. Organizațiile membre ale Coaliției 

au monitorizat mai multe aspecte cheie 

ale procesul electoral parlamentar din 

2021 – activitatea organelor electorale, 

discursul de ură, finanțarea campaniilor 

electorale (Asociația Promo-LEX), re-

flectarea campaniei în mass media on-

line (Asociația Presei Independente) și 

mass media televizată (Centrul pentru 

Jurnalism Independent), accesibilitatea 

procesului electoral (Alianța INFONET), 

respectarea cotei de gen la întocmirea 

listelor de candidați (Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare). Rezultatele monito-

rizării s-au regăsit în declarația Coaliției 

de evaluare a alegerilor parlamentare 

anticipate din 2021 drept parțial libere 

și parțial corecte. Activitatea de moni-

torizare este reflectată  pagina web a 

Coaliției – www.alegeliber.md și pagina 

de FB – https://www.facebook.com/co-

alitiaalegeriliberesicorecte/, menținute 

active de Secretariatul Coaliției.

Printre realizările obținute în perioada 

post-electorală poate fi considerată 

stabilirea unei comunicări active cu 

noua componență a Comisiei Electo-

rale Centrale, participarea membrilor 

CALC în activitatea Grupului de lucru 

inter-instituțional pentru elaborarea 

conceptului și planului de acțiuni pri-

vind digitalizarea procesului electoral 

și în procesul de consultare a noului 

proiect de îmbunătățire a legislației 

electorale și conexe.
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Sporirea gradului de informare și mobilizare a Diasporei Republicii 
Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 2021

Perioada de implementare: iunie – iulie 2021

Finanțator: Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Scopul proiectului: Informarea corectă și echidistantă a cetățenilor 

moldoveni stabiliți peste hotarele țării pentru a participa activ și 

vota conștient la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată 

pagina web “Votarea în străinătate la 

alegerile parlamentare 2021” – ale-

geri.md/w/Diaspora – aceasta conține 

informații complexe despre deschide-

rea secțiilor de votare peste hotare și 

rezultatele votării. În perioada electo-

rală portalul a fost accesat de peste 

200 mii de utilizatori, iar în topul acce-

sărilor a fost pagina dedicată votării în 

străinătate. 

Vizibilitatea activităților și distribuirea 

informațiilor analitice a fost asigurată 

de trei vloguri și Instagram stories 

realizate de Banca de Bancuri și Dorin 

Galben, și din colaborarea cu Ziarul de 

Gardă, drept rezultat fiind realizat un 

video reportaj informativ. Campania 

de informare a înregistrat în total peste 

1 milion de vizualizări și mii de reacții, 

comentarii și distribuiri. În debutul 

activităților realizate, a fost elaborată 

o notă analitică de Igor Boțan, director 

executiv ADEPT, despre formula de 

distribuire a mandatelor de deputat 

după alegerile din 11 iulie 2021, care 

s-a bucurat de o mediatizare intensă.

http://alegeri.md/w/Votarea_%C3%AEn_str%C4%83in%C4%83tate_la_alegerile_parlamentare_2021
http://alegeri.md/w/Votarea_%C3%AEn_str%C4%83in%C4%83tate_la_alegerile_parlamentare_2021
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Îmbunătățirea participării civice și a bunei guvernări în contextul 
alegerilor din 2021 Adunarea Populară în UTA Găgăuzia

În cadrul proiectului a fost monitorizată 

perioada electorală pentru Alegerile 

în Adunarea Populară a Găgăuziei din 

2021. Drept rezultat al informațiilor pu-

blicate, portalul alegeri.md a fost ac-

cesat de peste 196 mii de utilizatori, 

dintre care circa 5 500 de utilizatori au 

accesat compartimentul dedicat scruti-

nului din Găgăuzia. 

Cât privește campania de informare și 

mobilizare a alegătorilor, au fost distri-

buite informații analitice pe Facebook 

și Ok.ru prin intermediul transmisiunilor 

Live, reportajelor video de informare, 

postări, interviuri și o conferință de pre-

să, care au avut o acoperire generală 

de peste 1,200,000 de vizualizări și mii 

de reacții, comentarii și distribuiri. 

În același timp, au fost dezvoltate 35 

de profiluri ale deputaților aleși pen-

tru activități ulterioare conexe cu ac-

tivitatea organului legislativ regional 

și organizată o întrevedere neforma-

lă cu reprezentații unor ONG-uri din 

Găgăuzia înainte de alegerile din 19 

Septembrie 2021. 

Perioada de implementare: martie – noiembrie 2021

Finanțator: Misiunea OSCE în Moldova

Scopul proiectului: Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații 

independente și corecte despre alegerile pentru Adunarea Popu-

lară a Găgăuziei și promovarea practicilor de bună guvernare în 

rândul deputaților aleși.

http://alegeri.md/w/Alegerile_%C3%AEn_Adunarea_Popular%C4%83_a_G%C4%83g%C4%83uziei_din_2021
http://alegeri.md/w/Alegerile_%C3%AEn_Adunarea_Popular%C4%83_a_G%C4%83g%C4%83uziei_din_2021
http://alegeri.md/w/Alegerile_%C3%AEn_Adunarea_Popular%C4%83_a_G%C4%83g%C4%83uziei_din_2021
http://www.alegeri.md
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Alegerile parlamentare anticipate 2021: 
informăm alegătorul, sporim participarea conștientă

În vederea creșterii nivelului de co-

rectitudine și transparență a proce-

sului de organizare a alegerilor în 

cadrul proiectului a fost elaborată și 

publicată nota de poziție cu privire 

la constituirea secțiilor de votare din 

străinătate, preluată de către MAEIE 

la elaborarea avizului dar și de alți 

actori interesați precum mass-media 

sau concurenți electorali. Ca urma-

re a activităților proiectului, subiectul 

constituirii secțiilor de votare peste 

hotare a fost propulsat pe agenda 

publică.

Perioada de implementare: mai – decembrie 2021

Finanțator: Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului: De a contribui la organizarea și desfășurarea 

unui proces electoral liber și corect, și la informarea și educația 

civică a alegătorilor la alegerile parlamentare anticipate din 2021.

http://alegeliber.md/wp-content/uploads/2021/05/CALC_Nota-pozitie_SV-in-strainatate_alegeri-parlamentare-anticipate-2021-4.pdf
http://alegeliber.md/wp-content/uploads/2021/05/CALC_Nota-pozitie_SV-in-strainatate_alegeri-parlamentare-anticipate-2021-4.pdf
http://alegeliber.md/wp-content/uploads/2021/05/CALC_Nota-pozitie_SV-in-strainatate_alegeri-parlamentare-anticipate-2021-4.pdf
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Referitor la creșterea nivelului de in-

formare alegătorilor cu privire la pro-

cesul electoral au fost întreprinse o 

serie de activități cu scopul de a pre-

zenta informațiile  actualizate, corecte 

și echidistante pe pagina despre Ale-

gerile parlamentare din 2021 în Re-

publica Moldova. Suplimentar, a fost 

dezvoltată o nouă sub-pagină web cu 

adresele secțiilor de votare în străină-

tate în Google Maps. 

Vizibilitatea proiectului a fost asigu-

rată prin intermediul unei campanii 

ample de informare care a cuprins 

o conferință de presă, 289 de pos-

tări pe rețelele de socializare, inclu-

siv două materiale video, împreună 

cu Comunitatea Adoptă un Vot au 

fost organizate 8 live-uri în perioada 

electorală cu liderii partidelor care 

au concurat în alegeri, a fost lansată 

subrubrica pentru modele de sesizări 

pentru diferite situații, patru materia-

le video despre alegeri difuzate de 

TVR Moldova. Mesajele campaniei au 

ajuns la peste 300,000 de cetățeni 

moldoveni, preponderent din Dias-

poră. Un indicator indirect al succe-

sului proiectului este și rata de parti-

cipare la vot la secțiile de votare din 

străinătate, în total de peste 212,000 

cetățeni, precum și sporirea relativă a 

activismul cetățenilor de raportare a 

sesizărilor către organele electorale 

și poliție, potrivit raportului CEC de 

totalizare a alegerilor parlamentare 

anticipate din 11 iulie 2021. 
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CREȘTEREA GRADULUI DE 
IMPLICARE A CETĂȚENILOR 
ÎN DOMENIUL PUBLIC

Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova

Perioada de implementare: septembrie 2018 – decembrie 2021

Finanțator: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer

Scopul proiectului: Dezvoltarea societății civile de nivel local din 

Republica Moldova prin promovarea și monitorizarea transparenței 

și responsabilitățile instituțiilor publice, inclusiv prin implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE
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ADEPT a fost unul dintre partenerii 

regionali ai proiectului, responsabil pe 

regiunea de Sud a țării. 

Pe durata implementării proiectului a 

oferit mentorat și monitorizat activitățile 

a 27 de ONG-uri din diverse raioane.

Prin acest proiect, organizațiile 

societății civile au reuși să imple-

menteze cu succes 27 de proiecte și  

inițiative civice care vizează dezvolta-

rea comunității și abordează proble-

mele comunității, implementate la nivel 

local în raioanele din sudul țării și au 

fost realizate două cercetări pe margi-

nea revizuirii politicii privind strategia 

societății civile 2018-2020 și participa-

rea OSC în procesul decizional.

Proiectele coordonate au urmărit 

scopuri și obiective diverse, unele 

dintre ele s-au focalizat pe respecta-

rea dreptului la incluziune socială a 

grupurilor social-vulnerabile prin im-

plicarea societății civile la promovarea 

bunei guvernări la nivel local, dezvol-

tarea în rândul tinerilor a abilităților de 

analiză a conținutului media online și 

competențe digitale, monitorizarea mo-

dului de distribuire a ajutorului social 

în diverse localități din țară, academia 

liderului comunitar, strategii orășenești 

pe segmentul social și participativ, etc.
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Activitatea și vizibilitatea 
ADEPT în cifre

1,150,000 cetățeni
Impactul total al informațiilor distribuite (inclusiv din Diasporă)

www.alegeri.md

1,011,120 308,020 521,830

14,960

5368

1112

afișări de pagină utilizatori unici sesiuni

urmăritori

publicațiiinstruiri

evenimente               

publice

profiluri                          
pe rețele sociale

atitudini                        
și comunicate                  

de presă

http://www.alegeri.md
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Surse de finanțare ADEPT

2020 2021

FINANȚATORI VALUTA USD/EURO MDL

Fundația Est Europeană
EURO

USD 25000 421961

27000 565021

Fundația Soros Moldova USD 65426 1124466 35000 619094

Ambasada Britanică în Moldova GBP 32555 729,878

Ambasada SUA in Moldova USD 19784 357552

Ambasada Olandei/ Matra EURO 76106 1475992 63000 1296616

Promo-LEX/USAID USD 14291 257091 12300 231792

Misiunea OSCE în  Moldova EURO 5912 117133 17018 426693

Konrad Adenauer Stiftung/EU EURO 26300 470003 19207 398288

Surse de finanțare în USD 104717 67084

Surse de finanțare în EURO 108318 126225

Surse de finanțare în GBP 32555

Total Granturi  echivaletul în 

MDL:
MDL 4596524 3895056

Total Granturi  echivaletul în 

USD   (rata medie in 2020: 

1USD=17,2229, rata medie in 

2021 1USD=18.0138 ):

USD 266886 216226
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Bilanțul ADEPT – 2021 (MDL)

ACTIVE

ACTIVE IMOBILIZATE COD

SOLD LA ÎNCEPUTUL 

PERIOADEI DE

GESTIUNE (MDL)

SOLD LA 

SFÎRȘITUL 

PERIOADEI DE

GESTIUNE (MDL)

Imobilizări necorporale 010 227535 72049

Imobilizări corporale în curs de execuție 020

Terenuri 030

Mijloace fixe 040 54928 25854

Investiții financiare pe termen 050

Alte active imobilizate 060

Total active imobilizate 070  282463  97903

ACTIVE CIRCULANTE

Materiale 080

Obiecte de mică valoare și scurtă 
durată

090 198 198

Producția în curs de execuție și produse 100

Creanțe comerciale și avansuri 
acordate

110

Creanțe ale bugetului 120

Creanțe ale personalului 130

Alte creanțe curente, din care 140 51531 72094

Creanțe privind mijloacele cu destinație 
specială

141 51291 720

Numerar 150 1847490 1922941

Investiții financiare curente 160

Alte active circulante 170 174 102

Total active circulante 180 1971440 1996055

Total active 190 2253903 2093958
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PASIVE

CAPITAL PROPRIU COD
SOLD LA ÎNCEPUTUL 

PERIOADEI DE
GESTIUNE (MDL)

SOLD LA SFÎRȘITUL 
PERIOADEI DE

GESTIUNE (MDL)

Corecții ale rezultatelor anilor 
precedenți

200

Excedent net (deficit net) al perioadei 
de gestiune

210

Aporturi inițiale ale fondatorilor 220

Fond de active imobilizate 230 282463 97903

Fond de autofinanțare 240 222891 215265

Alte fonduri 250

Total capital propriu 260 505354 313168

DATORII PE TERMEN LUNG

Finanțări și încasări cu destinație 
specialătermen lung

270

Datorii financiare pe termen lung 280

Alte datorii pe termen lung 290

Total datorii pe termen lung 300

DATORII CURENTE

Finanțări și încasări cu destinație 
specială curente

310 1673490 1703372

Datorii financiare curente 320 19945 239

Datorii comerciale și avansuri primite 330

Datorii față de personal 340

Datorii privind asigurările sociale și 
medicale

350 2 2

Datorii față de buget 360

Venituri anticipate curente 370 52472 73337

Alte datorii curente 380 2640 3840

Total datorii curente 390 1748549 1780790

Total pasive 400 2253903 2093958

Notă:    Curs BNM la 31.12.2021: 
              1 Euro = 20.0938 MDL, 1USD= 17.7452 MDL
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Situația de venituri și cheltuieli (MDL)

PERIOADA DE GESTIUNE

INDICATORI COD
PRECEDENTĂ

(2020) MDL

CURENTĂ

(2021) MDL

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010 3672701 3937830

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 020 3672701 3937830

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație 
specială

030 0 0

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea 
economică)

040 1360

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea 
economică)

050 1360

Excedent (deficit) aferent altor activități) 060 0

Venituri din activitatea economică 070

Cheltuieli din activitatea economică 080

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică 090 0

Cheltuieli privind impozitul pe venit 100

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 110 0 0

1 ianuarie – 31 decembrie 2021
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