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OLESEA TABARCEA
Directoare

INNA RAILEANU
Consultantă juridică/
coordonatoare de
voluntari

MARIA BARBALAT
Asistentă de
proiect/manageră de
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laborator de instruire practică
juridică

ANDREI BERLADEAN
voluntar

NATALIA MANOIL
voluntară

ANGHELINA RUDENCO
voluntară

SORINA SÎRBU
voluntară

ERIC CRUGLOV
voluntar

TATIANA POPA
voluntară

PAGINA 2

VOLUNTARIAT

ELENA GOROBEȚ

MARIA-LUIZA REPEȘCO

voluntară

voluntară

CĂTĂLINA BURSUC

CARINA GOGOMAN

voluntară

voluntară
voluntară
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PROIECTE
„RAPORT ALTERNATIV DE
MONITORIZARE A
PLANURILOR LOCALE DE ACȚIUNI
ANTICORUPȚIE LA NIVEL LOCAL DE
RAION FĂLEȘTI ȘI DONDUȘENI”

PERIOADA

1 august 2019 - 29 februarie 2020

Urmărirea progresului implementării planurilor
locale anticorupție a raioanelor Dondușeni și
Fălești pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2019
Final Thoughts

Sesiune de
instruire a
monitorilor

Monitorizarea din
oficiu

Elaborarea
instrumentelor de
monitorizare
(chestionare,
interviuri)

Monitorizarea pe
teren

1. Chestionar pentru
angajații APL din r.
Dondușeni;
2. Chestionar pentru
angajații APL din r.
Fălești;
3. Chestionar
anonim pentru cetățeni.

Elaborarea raportului
alternativ de
monitorizare a
planurilor locale
anticorupție a
raioanelor
Dondușeni și Fălești
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SNIA 2020
În luna ianuarie 2020 au continuat activitățile de
chestionare a funcționarilor publici și a cetățenilor
din r. Dondușeni și r. Fălești. Astfel, pentru toată
perioada proiectului rezultatele sunt următoarele:

DONDUȘENI

FĂLEȘTI

FUNCȚIONARI
PUBLICI

FUNCȚIONARI
PUBLICI

CETĂȚENI DIN
LOCALITĂȚILE
RURALE DIN R.
DONDUȘENI

CETĂȚENI DIN
LOCALITĂȚILE
RURALE DIN R.
FĂLEȘTI

59

80

CETĂȚENI DIN OR.
DONDUȘENI

182

62
97

CETĂȚENI DIN OR.
FĂLEȘTI

215
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SNIA 2020
RAPORT DE
MONITORIZARE A
PLANURILOR LOCALE
ANTICORUPȚIE LA
NIVELUL RAIOANELOR
DONDUȘENI ȘI
FĂLEȘTI
Raportul de monitorizare
prezintă progresul de
implementare a planurilor locale
anticorupție pe bază unui format
unic pentru ambele raioane, cu
evidențierea situațiilor specifice
de progres/regres, deficiențelor
și dificultăților dar și a
realizărilor atinse pe toate
acțiunile incluse.

METODOLOGIA
analiza cadrului legislativ național specific
domeniului integrității și anticorupție;
analiza cadrului legislativ național specific
domeniului integrității și anticorupție;
analiza documentelor strategice ale entităților
implementatoare: planurilor locale/raionale
anticorupție și rapoartele publice de progres
pentru anul 2019;
analiza rapoartelor anuale, semestriale și
tematice ale entităților anticorupție;
analiza paginilor oficiale ale entităților publice
locale și celor de specialitate;
chestionarea selectivă a angajaților consiliilor
raionale și a primăriilor din toate localitățile
din raion;

analiza mass-media națională și
locală/informațiile publice relevante, inclusiv
și analiza paginilor web ale instanțelor de
judecată naționale (comunicate de presă, note
informative, informații privind hotărârile
instanțelor de judecată pe cauze de integritate
relevante raioanelor țintă);
utilizarea metodei „cetățeanului activ” în
testarea liniilor fierbinți anticorupție și
solicitarea de informații cu caracter public
privind indicatorii din planurile anticorupție;
chestionarea selectivă a cetățenilor care au
interacționat cu administrația publică locală;
contrapunerea datelor din diverse surse
publice cu cele solicitate de la entități
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CAS
NORD
Centrul de Asistență a
Consumatorului Nord

PERIOADA
1

2

1 februarie 2020 - 30 noiembrie 2020

ASISTENȚĂ JURIDICĂ PRIMARĂ
ȘI TELEFONICĂ A
CONSUMATORILOR ÎN CADRUL
CENTRULUI

CAMPANII DE INFORMARE ÎN
NORDUL ȚĂRII
CENTRE RAIONALE
LOCALITĂȚI RURALE

CONSUMATORI INFORMAȚI

Adresări din
partea
consumatorilor

193
6
5
25
5822
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APLICAȚIA
MOBILĂ
„ALEGE SĂNĂTĂS”
ELABORAREA

A fost elaborată o aplicație
mobilă destinată
consumatorilor de produse
alimentare. Aplicația este
disponibilă pentru sistemele
Android și IOS cu denumirea
„Alege Sanatos”.
DE CE SĂ O DESCĂRCĂM?
Aplicația mobilă are în baza de date
2036 de etichete ale produselor
alimentare. De asemenea, aplicația
dispune de funcția de a depune o
plângere sau de a trimite eticheta
produsului alimentar care lipsește în
baza de date.
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CONCURSUL
„ALEGE SĂNĂTOS”
În concursul „Alege Sănătos” s-au înscris 10 tineri,
studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale de
la Universitate de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălți.
Scopul

concursului

colectarea
ulterior

au

de
fost

a

fost

etichete

care

introduse

în

baza

ț

de date a aplica iei.

Gala de premiere și
lansarea aplicației
Câștigători ai concursului au fost 6 concurenți,
premiați cu premii pentru locurile 1-3 și 3 mențiuni.
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„LOCUINȚĂ
PROTEJATĂ - UN VIS ÎMPLINIT PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
PSIHO-SOCIALE ȘI
INTELECTUALE DIN MUN. BĂLȚI” 2020
ț

ării

Monitorizarea func ion

serviciilor sociale lansate

ț

Echipa de proiect a men inut contactul
permanent
ambele

cu

servicii

protejat

ă ”,

pe

(gestionarea
privire

lucr

la

ă torii

sociali

„ Locuin ță

sociale
toate

banilor

utilizarea

din

subiectele

proprii,

reguli

cu

medicamentelor,

procurarea produselor alimentare, auto

și

îngrijirea
apar
în

pe

parcursul

câmpul

ț

poten iali

suplimentare
timpului,

muncii

și

c

10

legate
persoane

intelectuale

și

de

care

angajarea

ă utarea

de

etc.)

și

adaptarea

a

angajatori

problemele
celor

nevoi

cu

dizabilit

ăț i

psiho-sociale cazate în

serviciile sociale, precum

și

de cele de

ă : scris, citit, g ă tit
bucate simple ș i mai deosebite (copt
tort, sarmale, zeama, col ț una ș i ș .a.) ș i
gr ă din ă ritul pentru cei de la Pârli ț a,
raionul F ă le ș ti.
abilitare

zilnic
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Monitorizarea

și

evaluarea necesit

ăț ilor

beneficiarilor din plasamente

Realizarea

ședințelor

cu beneficiarii din
serviciile sociale
pentru identificarea

ăților personale

necesit

ale acestora.

COVID 19

Pandemia de COVID-19 a luat prin surprindere întreaga omenire. Astfel, pentru
combaterea răspândirii virusului, Clinica Juridică a donat, Centrului de
Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) și pentru serviciul
social „Locuință Protejată”, echipament de protecție în valoare de 172 mii de lei.
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LOCUINȚA PROTEJATĂ

ABILITAREA BENEFICIARILOR

BUNURI PERSONALE
FIECARE BENEFICIAR A PRIMIT
BUNURILE PERSONALE STABILITE ÎN
PLANURILE INDIVIDUALE DE
NECESITĂȚI:

telefon mobil (pentru fiecare)
cu cartelă și abonament;
îmbrăcăminte/ încălțăminte
de sezon (primăvara/vara și
toamna/iarna);
au fost achitate serviciile
medicale conform
necesităților;
bicicletă;
produse de igienă ș.a.
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LOCUINȚA PROTEJATĂ

//

SOROS

REZULTATELE PROIECTULUI
10 persoane cu dizabilități
psihosociale și intelectuale din
Centrul de Plasament Temporar
pentru Persoanele cu Dizabilități
(adulte) din mun. Bălți sunt
dezinstituționalizate și locuiesc de
sine stătător.
3 locuințe protejate amenajate și
funcționale. Sunt create 2 servicii
sociale „Locuința protejată”, care au 3
locuințe (spații de locuit separate)
amenajate, dotate și funcționale
începând cu data de 1 noiembrie 2019.
10 angajați ai locuințelor protejate
dețin experiență de muncă cu
persoanele cu dizabilități intelectuale
și psiho-sociale.
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Raport alternativ de
monitorizare a planurilor locale
de acțiuni anticorupție la nivelul
raionului Rîșcani
P E R I O A D A

Urm

ă rirea

M A R T I E

progresului implement

raionului Rî

ș cani

ă rii

2 0 2 0

-

A U G U S T

2 0 2 0

ț

planului local anticorup ie a

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019

și

primul trimestru al anului 2020.

VIZITE DE MONITORIZARE

CHESTIONAREA CETĂȚENILOR

CHESTIONAREA
FNCȚIONARILOR PUBLICI

COLECTAREA DATELOR

PROCESAREA DATELOR

ELABORAREA RAPORTULUI DE
MONITORIZARE
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AGREED - Activarea Reformei Guvernării
pentru Îmbunătățirea Dezvoltării
perioada: 1 aprilie 2019 - 31 iulie 2021

AGREED – Activarea reformei guvernării pentru
îmbunătățirea dezvoltării este un proiect de 24 de luni
implementat de ALDA – Asociația Europeană pentru
Democrația Locale, LDA Moldova și Clinica Juridica
Universitara. AGREED urmărește să obțină cooperarea
dintre autoritățile locale și societatea civilă, și anume prin
activarea proceselor participative care vor include și vor da
voce cetățenilor, asociațiilor, comunității de afaceri și
societății civile în ansamblu asupra problemelor cheie.
Autoritățile locale se vor dovedi a fi actori cheie în guvernare
și inițiatorii unui proces participativ, cu mai multe părți
interesate și cu mai multe nivele de elaborare a politicilor de
guvernare. Prin coordonarea procesului participativ și prin
livrarea recomandărilor exprimate de cetățeni către Guvern,
autoritățile locale vor fi responsabilizate față de cetățenii săi.
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11 INSTRUIRI

ACTIVITĂȚI

AU FOST REALIZATE 11
INSTRUIRI PENTRU APL ȘI OSC,
CU TEMA
„TRANSPARENȚA LA LUAREA
DECIZIILOR ȘI PARTICIPAREA
CETĂȚENILOR”

448 PARTICIPANȚI
AU FOST INSTRUIȚI REPREZENTANȚII
DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
LOCALA DE AMBELE NIVELE ȘI
REPEREZENTANȚII OSC-URILOR

11 RAIOANE
GLODENI

DROCHIA

FĂLEȘTI
RÎȘCANI

OCNIȚA

EDINEȚ
DONDUȘENI

SÎNGEREI

FLOREȘTI
SOROCA

BRICENI
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Clinica Juridic

ă,

în calitate de

partener AGREED, a participat la
selectarea proiectelor

din

cadrul programului de granturi

„ Promovarea principiilor
democra ț iei participative

la nivel

local”.

MONITORIZARE
În perioada iunie - decembrie 2020,
au fost efectuate

vizite de

ț

monitorizare la acele 7 organiza ii
câ

știgătoare

din nordul

ță r i i .

AGREED

PROGRAMUL DE
GRANTURI MICI
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AGREED

REZULTATE

SILENT GENERATION, S. BILICENII VECHI, R. SÎNGEREI

AO DESTIN SCHINENI, OR. SOROCA

ASOCIA

Ț IA

DE B

Montarea pl
proiectului

ĂȘ TINA Ș I

ă cu ţ elor

"CIUCIULEA-VATR

cu numere de adres

ţ

ă

,,SITE (Servicii Informa ionale

Transparente

şi

Eficiente)

Ă

DE DOR"

în cadrul

în s. Ciuciulea, r. Glodeni”
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AGREED

A.O. ,,CONSILIUL RAIONAL AL TINERILOR DIN FLORESTI"

A.O.

„ PRO

ASOCIA

AO

ADC”, S. CIOLACU NOU, R. FALESTI

Ț IA

CRIVENILOR DE PRETUTINDENI ”DOR DE CAS

„ ILENUTA”,

Renovarea
organizarea

s

ă lii

S. COTOVA, R. DROCHIA

de

sesiunilor

lectur
de

ă

a

instruire

Bibliotecii

și

ateliere

multe subiecte precum: participarea cet

și
cet

transparen

ăț enilor,

ță

decizional

parteneriate

ă,

de

lucru

ăț eneasc ă

mecanisme

dintre

Publice

ONG

și

de

Ă”

Cotova,
pe

mai

în comunitate

participare

ț

institu ii

a

publice,

voluntariat, lucrul cu tinerii, elaborarea strategiei de dezvoltare
a bibliotecii publice
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ACCESUL LA JUSTIȚIE
ÎN MOLDOVA
P E R I O A D A

M A R T I E

2 0 2 0

-

M A I

2 0 2 1

Scopul: De a spori cunoștințele grupurilor vulnerabile
în domeniul drepturilor lor cheie, prin facilitarea
accesului la justiție.
1

ȘURA

BRO

A fost elaborat
materialul informativ,
cu informație utilă
privind datele de
contact ale
instituțiilor/organizațiil
or specializate în
soluționarea
problemelor cu
caracter juridic.
De asemenea, broșura
conține informația
privind: ajutorul social,
tipurile de
indemnizații, ajutorul
de șomaj ș.a.
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ACTIVIT

2

ĂȚ I

ATJ 2020

GHID

Pentru a susține populația vârstnică, a fost elaborat un ghid explicit
și extrem de simplu în utilizare, pentru a accesa asistența juridică
chiar de acasă, de la computer sau orice alt dispozitiv.

Acest ghid poate fi descărcat de pe site-ul
www.clinicajuridica.md
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ACTIVIT

3

ĂȚ I

LECȚII
PUBLICE

17

PARTICIPANȚI

89

LOCALITĂȚI
RURALE

17

ASISTENȚĂ
JURIDICĂ

4

ATJ 2020

INSTRUIRI
Accesează justiția
la distanță

LOCALITĂȚI
PARTICIPANȚI

CONSULTAȚII

130

7
7
125
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ACTIVIT

5

ĂȚ I

CAMPANIE DE
INFORMARE ÎN
NORDUL ȚĂRII
CENTRE
RAIONALE
LOCALITĂȚI
RURALE
PERSOANE
INFORMATE

6

ATJ 2020

VIZITE

8
8
48
8256

ASISTENȚĂ JURIDICĂ
CONSULTAȚII
ÎN OFICIU ȘI
LA TELEFON

PRIN E-MAIL

FACEBOOK

256
15
25
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ACTIVIT

6

ĂȚ I

ATJ 2020

APARIȚII MEDIA
DICȚIONAR
JURIDIC

RUBRICA ASISTENȚĂ
JURIDICĂ

8

4
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