
Pentru moldoveni, situația curentă privind izbucnirea pandemiei de CO-
VID-19 este un test de rezistență, care a scos la iveală multe probleme poli-
tice, economice și sociale care erau deja cunoscute. Totodată, chiar și în cele 
mai întunecate timpuri, există speranță, iar Platforma Națională nu acceptă 
inegalități și constrângeri, luptând mai puternic ca niciodată pentru drep-
tate și adevăr. 

Ziua de 26 martie 2020 a fost una importantă pentru Platforma Națională 
și pentru ONG-urile de media din țară, întrucât președintele Consiliului 
Audiovizualului (CA), Dragoș Vicol, a anulat dispoziția prin care jurnaliștii 
trebuie să renunțe la opinii, iar unicele informații veridice sunt cele publi-
cate de autorități. 

Dispoziția a fost anulată datorită eforturilor Platformei Naționale și a 
ONG-urilor de media, care au venit cu un Apel Public  în aceași zi, 
criticând dur dispoziția emisă. În Apelul Public, semnatarii și-au expri-
mat îngrijorările în privința caracterului ilegal al dispoziției emise de 
președintele CA și au declarat că se instituie restricții nejustificate la lim-
ita cenzurii. Pentru jurnaliști aceste prevederi ar putea însemna imposi-
bilitatea de a asigura diversitatea de opinii, fiindu-le încălcat dreptul ac-
cesului la informație, iar pentru cetățeni – lipsa accesului sau acces limitat 
la informație și surse credibile care ar putea relata un alt punct de vedere 
decât cel oficial.

Anularea dispoziției înseamnă că vocea societății civile este auzită, și mai 
ales, ascultată, în contextul în care Platforma Națională și ONG-urile de 
media cred că fluxul liber de știri și informații independente este acum 
mai esențial ca niciodată, atât pentru informarea publicului cu privire la 
măsurile vitale pentru a conține virusul, cât și pentru menținerea controlu-
lui public și a dezbaterii privind necesitatea acestor măsuri.
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https://www.eap-csf.md/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-26-declaratie-media-disp-Vicol.pdf


Cea de-a 6-a ședință a Platformei Societății Civile 
UE-Moldova a reunit membrii societății civile și 
reprezentanții UE pentru a discuta despre ultimele 
etape de implementare a Acordului de Asociere cu 
UE.
În cadrul reuniunii, a avut loc o dezbatere referitor 
la evaluarea stării actuale a implementării Acordu-
lui de Asociere cu UE. Membrii platformei au făcut, 
de asemenea, o analiză a implementării Agendei de 
Asociere UE-Moldova 2017-2019.
Reprezentantul Forumului, Societății Civile, Pavel 
Havlíček, a menționat că situația socio-economică 
din Moldova rămâne deficitară pentru multe per-
soane. Printre alți indicatori, salariul mediu în 
Moldova este de două ori mai mic decât salariul 
minim în România.
Întâlnirea s-a încheiat cu discuții despre situația 
inițiativelor moldovenești în sectorul justiției și 
combaterea corupției, precum și cu o prezentare 
asupra stării de implementare a Acordului de Aso-
ciere în domeniile politice și economice între anii 
2017 și 2019.
La sfârșitul ședinței, a fost adoptată o declarație 
comună, care poate fi văzută aici.

REUNIUNEA A 6-A A   
PLATFORMEI SOCIETĂȚII CIVILE UE-MOLDOVA

Cea de-a 6-a ședință a Platformei 
Societății Civile UE-Moldova a 
reunit membrii societății civile 
și reprezentanții UE pentru a 
discuta despre ultimele etape 

de implementare a Acordului de 
Asociere cu UE.

Membrii Platformei SC UE-Moldova și 
reprezentanții UE, împreună cu Excelența Sa, 
Peter Michalko, Ambasadorul UE la Chișinău

https://www.eap-csf.md/wp-content/uploads/2020/03/A-6-a-reuniune-EU-MD-PSC-declaratie-comuna-1.pdf


Monitorizând Guvernarea  
& Oferind Speranță
Fie că este vorba despre monitorizarea guver-
nării și răspunsului acesteia la izbunirea de CO-
VID-19, alocarea de fonduri pentru sprijinirea 
nevoilor primare ale medicilor și lucrătorilor so-
ciali, sau asigurarea justiției în mediul de afaceri, 
un lucru este clar: membrii Platformei Naționale 
acționează rapid și inteligent la noile realități ale 
vieții. 

Institutul pentru Politici și Reforme 
Europene (IPRE) și Centrul de Resurse 
Juridice din Moldova (CRJM) 
Institutul pentru Politici și Reforme Europene 
(IPRE) și Centrul de Resurse Juridice din Mol-
dova (CRJM) au elaborat o Opinie privind carac-
terul proporțional și legalitatea măsurilor între-
prinse de Guvern pe perioada stării de urgență.

Experții analizează modul în care au fost aplicate 
mecanismele de gestionare a stării de urgență (în 
perioada 17 – 27.03.2020), instituite prin Hotă-
rârea Parlamentului nr. 55/2020 din 17.03.2020 
privind declararea stării de urgență și aplicate 
ulterior prin intermediul dispozițiilor Comisiei 
pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii 
Moldova. De asemenea, opinia se referă la as-
pectele legale stabilite prin intermediul actelor 
menționate mai sus, inclusiv și modificările ope-
rate la Legea nr. 212/2004 privind regimul stării 
de urgență, de asediu și de război prin interme-
diul Legii nr. 54/2020. Opinia detaliată poate fi 
accesată aici. 

Asociația Promo-LEX
Promo-LEX a lansat un Apel Public cu privire la 
necesitatea sporirii nivelului de protecție a lucră-
torilor medicali în contextul stării de urgență și a 
pandemiei COVID-19 în Republica Moldova. În 
Apelul Public, Promo-LEX își exprimă îngrijo-
rarea profundă cu privire la numărul mare și în 
creștere continuă a cazurilor de lucrători medicali 
diagnosticați cu COVID-19, condițiile de lucru a 
personalului medical, dotarea cu echipamente 
speciale de protecție individuală atât în spitalele 
strategice COVID-19, cât și în spitalele și centrele 
medicale din orașele și satele Republicii Moldo-
va, lipsa unei informații actualizate zilnic privind 
numărul de personal medical aflați sub monito-
rizarea medicului de familie și confirmați ca fiind 
infectați, dar și numărul de persoane testate din 
această grupă de risc.

Asociația Promo-LEX solicită cu insistență 
autorităților Să testeze personalul medical, pre-
cum și să instituie un mecanism de testare pe-
riodică pentru aceștia, să izoleze personalul me-
dical care prezintă simptome ale îmbolnăvirii 
cu COVID-19, să asigure informarea regulată și 
continuă a publicului cu privire la numărul de 
personal medical (grupă de risc sporit) testați ca 
măsură de prevenție.

Fundația Soros-Moldova
Fundația Soros-Moldova a anunțat că alocă pri-
ma tranșă de 100 de mii de dolari pentru a spri-
jini lupta cu noua pandemie COVID-19. Banii vor 
fi direcționați în principal către medici, asistenți 
sociali, polițiști și toți cei aflați în dificultate în 
această perioadă. Fundația va oferi, de aseme-
nea, echipament de protecție: măști, mănuși și 
soluții dezinfectante pentru cei care sunt expuși 
unui risc crescut de infectare. 

Alianța Întreprinderilor Mici  
și Mijlocii din Moldova
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Mol-
dova (membră a Platformei Naționale), împre-
ună cu alte 3 asociații de business din Moldova 
(AFAM - Asociația Femeilor Antreprenoare din 
Moldova, COR Creative Industries Association 
in Moldova și MĂR Asociația Națională a Resta-
urantelor și Localurilor de Agrement din Repu-
blica Moldova) în numele membrilor săi, dar și 
a tuturor IMM-urilor din Republica Moldova a 
adresat o scrisoare autorităților, cu solicitarea de 
a iniția măsuri urgente pentru a susține mediul 
de afaceri în contextul epidemiei globale de CO-
VID-19.

Directorul executiv AIM, Liliana Busuioc, a par-
ticipat la o întrevedere cu Prim-ministrul Ion 
Chicu, cu scopul de a discuta măsurile de suport 
pentru agenții economici. În cadrul întâlnirii, 
directorul executiv AIM a a menționat riscul de 
falimentare a întreprinderilor micro, care au 
lipsă de resurse financiare de rezervă și sistarea 
totală sau parțială a activității și a solicitat Prim-
ministrului de a lua în considerație o abordare 
sectorială a măsurilor de suport având în vedere 
afacerile cele mai afectate de declararea stării de 
urgență.

MEMBRII PLATFORMEI NAȚIONALE

http://ipre.md/2020/03/30/opinion-on-the-proportionality-and-legality-of-the-measures-taken-by-the-government-during-the-state-of-emergency/


Ana ÎNDOITU
Președinte, “INVENTO”, membru al PN, GL4 

* * *
Statutul de membru al celei mai vocale și consolida-
te rețele naționale a societății civile din Republica 
Moldova este tratat cu onoare dar și responsabilita-
te. Mai mult, dat fiind faptul că Platforma Națională 
a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Es-
tic este un satelit al Forumului Societății Civile din 
6 țări ale Parteneriatului Estic, organizația va dis-
pune de oportunitatea de participare la dialogul cu 
autoritățile europene în privința dezvoltării și asocie-
rii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, 
în virtutea calității de membru, ne angajăm în mod 
consecvent și activ să asigurăm dezvoltarea statului 
de drept, justiției sociale și oportunităților de dezvol-
tare pentru tineri. 

Lilia CARASCIUC
Director Executiv, Transparency-International  

Moldova, membru al NP, WG1
* * *

De fapt, aceasta nu este prima mea experiență ca de-
legat oficial al FSC PaE. În 10 ani de PaE, m-am oferit 
voluntară în calitate de Facilitator Național al Platfor-
mei Naționale din Moldova, Coordonator al Grupului 
Național de Lucru 1, membră al Comitetului Director 
al FSC PaE și membră a Platformei Naționale.
Participarea la activitățile Forumului mi-a oferit po-
sibilitatea de a aborda probleme precum capturarea 
statului, spălarea de bani, frauda de 1 miliard USD 
din sistemul bancar din Moldova, evoluții în domeniul 
anticorupției, sectorului justiției, integritatea politică 
și statul de drept în țara mea către cele mai înalte or-
gane de conducere ale UE și către comisii relevante în 
perioade dificile pentru societatea civilă.  
Am vorbit despre amenințarea schemelor interna-
ționale de spălare a banilor pentru securitatea regi-
onală, despre necesitatea instituirii unui cadru legal 
unic care să reglementeze circulația cripto-valutei pen-
tru a adresa amenințarea securității financiare a UE 
și PaE; am solicitat țărilor UE să înceapă elaborarea 
și adoptarea unui document de tip Legea Magnitsky; 
am solicitat mai multă transparență în ceea ce privește 
beneficiarii programelor Golden Visa și o privire mai 
atentă asupra solicitanților.
Există multe alte lucruri de abordat și aș fi mai mult 
decât fericită să declar progrese considerabile în rezol-
varea acestor probleme în țările PaE, dar, la moment, 
acestea reprezintă provocările noastre și, pentru a 
obține un progres, trebuie să facem față provocărilor 
cu o minte deschisă și cinstită. 

MOTIVAȚI ȘI OPTIMIȘTI 
DELEGAȚII SELECTAȚI PENTRU PERIOADA 2020-2021, 
DETERMINAȚI SĂ ÎȘI FACĂ VOCEA AUZITĂ

Delegații pentru perioada 2020-2021 din partea 
Organizațiilor Societății Civile din Moldova

 Grupul de Lucru nr. 1 
• Asociația «Institutum Virtutes Civilis»
• Institutul pentru Politici și Reforme Europene 

(IPRE)
• Centrul Analitic Independent Expert-Grup
• Platforma pentru egalitate de gen
• Transparency-International Moldova
• Asociația Presei Independente
• Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

 Grupul de Lucru nr. 2
• Rețeaua Națională LEADER în Moldova
• Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 

„Viitorul”
• Pro Cooperare Regională

 Grupul de Lucru nr. 3
• Asociația Culturală a Tinerilor „Ormax”
• Mișcarea Ecologistă din Moldova
• Centrul Național de Mediu
• CAROMA NORD Moldova
• EcoContact

 Grupul de Lucru nr. 4 
• INVENTO
• Institutul de Politici Publice
• Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”
• Consiliul Național al Tineretului din Moldova

 Grupul de Lucru nr. 5 
• ONG „CASMED”

Forumul Societății Civile al Parteneriatul Estic 
(FSC PaE) este o platformă unică, multi-stratificată 
a societății civile regionale, care vizează prom-
ovarea integrării europene, facilitând reformele 
și transformările democratice în cele șase țări 
ale Parteneriatului Estic - Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Servind 
societății civile din cadrului Parteneriatul Estic, 
FSC PaE se străduiește să consolideze societatea 
civilă din regiune, să stimuleze pluralismul în dis-
cursul public și în elaborarea de politici prin pro-
movarea democrației participative și a libertăților 
fundamentale. FSC PaE este o organizație apolitică, 
non-guvernamentală, bona fide. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al FSC 
PaE: www.eap-csf.eu

http://www.eap-csf.eu

