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25 ani de activitate



INTRODUCERE

În acest raport veți afla mai multe informații despre: 

Cine suntem și ce facem

Mesaj aniversar 

Rezultatele Centrului CONTACT în domeniile:

activism civic, societate civilă, filantropie, APL și

antreprenoriat social 

Harta inițiativelor locale implementate

de beneficiarii Centrului

Proiecte desfășurate în ultimii 2 ani

Bugetul Centrului

Lectură plăcută!



CINE SUNTEM?

Misiune. Consolidarea societăţii civile și promovarea democrației

participative

Viziune. Societate prosperă și democratică cu o societate civilă

puternică, credibilă și influentă, cu un grad înalt de participare a

femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și

responsabile.

Centrul CONTACT. Platformă activă de resurse, analiză,

advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri

comunitari și organizațiile societății civile care vor să contribuie

la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și

influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților

și cu autorități publice transparente și responsabile.



CE FACEM?

Implicăm cetățenii în procesul

decizional local, prin crearea

grupurilor locale de inițiativă, coaliții

locale pentru bugetarea participativă,

cluburi locale de discuții etc.

Implicăm comunitățile

în planificarea

strategică locală 

Contribuim la

elaborarea politicilor

locale anticorupție

Sporim activismul electoral

al cetățenilor, promovând

alegerile libere, corecte și

conștiente 

Capacităm noii

aleși locali: femei

și bărbați

Sporim capacitățile mass-media

locală și regională în promovarea

democrației locale, creșterea

transparenței și responsabilității

autorităților publice locale



În anul 2020, Centrul CONTACT a marcat cea de-a 25-a aniversare de la înființare. Este

un sfert de secol în care am contribuit la consolidarea societății civile și a democrației în

Republica Moldova. 

Această aniversate este un prilej potrivit pentru a evalua activitatea noastră, rezultatele

și provocările pe care le-am avut pe parcursul anilor, dar și un temei pentru prioritizarea

și planificarea acțiunilor de viitor. 

În același timp, anul 2020 a fost determinat și de schimbările dramatice cauzate de

pandemia Covid - 19. Ca și mulți alții, am fost puși în situația de a adapta programele și

activitățile noastre la mediul online și de a regândi complet modul de lucru. Am făcut tot

posibilul pentru a ne asigura că beneficiarii și rezultatele activităților noastre nu vor

suferi în urma noilor schimbări. În fiecare proiect, eveniment, activitate internă a

organizației, am căutat modalități și soluții de dezvoltare și implementare eficientă a

proiectelor. 

În anii de raportare (2019-2020), am reușit să facem multe. Suntem mândri că am adus

o contribuție tangibilă la apariția noii legi a ONG-urilor, am creat o platformă nouă și

foarte importantă pentru ONG-urile care vizează dezvoltarea și susținerea filantropiei în

Moldova, am lansat programul Academia Liderului Comunitar, care este foarte important

pentru dezvoltarea comunităților din țară. 

În această perioadă, am susținut inițiative locale și am continuat să creăm și să

îmbunătățim cursurile pentru beneficiarii noștri, făcând un pas important în dezvoltarea

organizației. 

Cu acest prilej „mulțumim” pentru încredere și susținere partenerilor, donatorilor,

colegilor, care au fost solidari cu aspirațiile și cauzele pentru care milităm.

 

Suntem siguri că împreună vom continua să dezvoltăm oameni, organizații și comunități!

CUVÂNT DE SALUT

Serghei Neicovcen,

Director executiv, Centrul CONTACT



REZULTATE
2019

2020



Centrul CONTACT a desfășurat Programul de capacitare a 200 de

consiliere la primul mandat în domeniul administrației publice

locale, drepturilor omului și egalității de gen.

ACTIVISM CIVIC DEZVOLTAT

191 de consiliere

capacitate în APL,

drepturile omului și

egalitate de gen

19 seminare de

instruire

27 probleme

comunitare

identificate și

rezolvate 

191 de consiliere

consultate în

identificarea și

rezolvarea

problemelor

comunitare

30.000 de beneficiari  

informați, implicați și

sensibilizați referitor

la dezvoltarea

comunitară

27 consiliere

mentorate în

implementarea

inițiativelor

comunitare 



Pentru a promova democrația participativă și

principiile bunei guvernări la nivel local, Centrul  CONTACT a

lansat și desfășurat Academia Liderului Comunitar.

ACTIVISM CIVIC DEZVOLTAT

60 lideri/lidere

comunitari instruiți și

implicați în

mobilizarea

comunității lor

 

50.000 de persoane

sensibilizate în

vederea activismului

comunitar și a rolului

implicării societății

civile

 

4700 de persoane

implicare în

implementarea

inițiativelor locale;

 

21 de probleme

comunitare identificate și

rezolvate prin

intermediul activităților

practice ale absolvenților

28.000 de beneficiari ai

inițiativelor locale

 

21 granturi mici oferite

câștigătorilor

concursului de inițiative

locale, pentru susținerea

și mobilizarea

locuitorilor 

 



Pentru a spori nivelul de informare și educație civică și

electorală a alegătorilor din grupurile socialmente vulnerabile

din 9 localități din zona de sud a Republicii Moldova, Centrul

CONTACT a desfășurat campania „Votăm activ! Votăm

conștient!”

ACTIVISM CIVIC DEZVOLTAT

9 dezbateri publice

desfășurate

30,000

urmăritori a

dezbaterilor

publice 

32 de candidați la funcția

de primari participanți la

dezbateri

244 de  reprezentanți ai

alegătorilor din

grupurile socialmente

vulnerabile participanți

la șezătorile tematice

1250 de cetățeni

participanți la

dezbaterile publice

electorale

9 șezători tematice în

localitățile beneficiare

desfășurate



Pentru a dezvolta capacităţile actorilor locali și a societăţii civile

din Transnistria, a fost desfășurat Programul de creștere a

capacității, a încrederii și a accesului la servicii pentru

consolidarea protecției drepturilor omului pe ambele maluri ale

Nistrului

SOCIETATE CIVILĂ PUTERNICĂ 

PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

225 consultații

juridice și contabile

oferite;

13 organizații de pe

ambele maluri

consolidate

la nivel

institutional;

39 beneficiari a

consultațiilor în

grup

167 de persoane de

pe ambele maluri ale

Nistrului au participat

la webinare

tematice 

48 de participanți din

Transnistria și-au

dezvoltat abilitățile de

formator

3 organizații din

Transnistria și-

au dezvoltat un

program de

advocacy

234 de reprezentanți

ai societății civile, de

pe ambele maluri ale

Nistrului, au participat

la Forumuri

2 Forumuri a

Donatorilor

organizate



Pentru a stimula dezvoltarea și valorificarea filantropiei, Centrul

CONTACT a contribuit la crearea platformei pentru promovarea și

dezvoltarea filantropiei și sponsorizării în Republica Moldova

FILANTROPIE PROMOVATĂ ȘI DEZVOLTATĂ

A fost creată Platforma de promovare și dezvoltare a

filantropiei, constituită din 36 organizații membre;

16 ședințe interne și externe organizate;

2 instruiri în domeniul Instrumente și metode de colectare de

fonduri organizate;

Studiu în domeniul contractării sociale editat și promovat;

Ghidul de metode și instrumente pentru colectare de fonduri editat

și distribuit;

Analiza fiscală din RM în domeniul filantropiei elaborată;

Apel public și Declarație privind necesitatea unor măsuri pentru

colectarea și gestionarea eficientă a donațiilor în perioada de criză

elaborat și promovat;

Analiza activităților de filantropie și sponsorizare în contextul

pandemiei COVID-19 elaborată;

Standarde și regulamentul de autoreglamentarea

organizațiilor societății civile în domeniul filantropiei elaborate;

Modificări la Legea cu privire la filantropie și

sponsorizare elaborate și prezentate către Ministerul Justiției

pentru promovare și aprobare.



Pentru a spori nivelul de transparență în activitatea autorităților

publice locale, Centrul CONTACT a desfășurat mai multe acțiuni

care să stimuleze transparența în 10 localități ale țării.

AUTORITĂȚI PUBLICE 

TRANSPARENTE ȘI RESPONSABILE

10 reprezentanți ai APL

mai deschiși spre

colaborare cu cetățenii

și mai aproape de

problemele cetățenilor

1 campanie media

realizată cu 30

materiale, emisiuni

la această tematică

284 de membrii ai

societății civile au fost

instruiți și capacitați în

elaborarea și

monitorizarea politicilor

locale transparente și

scrierea de proiecte;

 

11 ONG-uri beneficiare

de minigraturi în

domeniul tranparenței și

participării cetățenilor la

procesul decizional

 

1 campanie de advocacy

desfășurată care include

„Săptămîna

transparenței în fiecare

localitate beneficiară 

 

10 grupuri de cetățeni

activi și 10 planuri de

transparență și acces la

informații adoptate 

 



Pentru a spori implicarea societății civile la nivel local și a crește

transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și

executare a bugetelor locale în zona de securitate, Centrul

CONTACT a defășurat mai multe acțiuni care au contribuit la

promovarea și implementarea bugetării participative.

AUTORITĂȚI PUBLICE 

TRANSPARENTE ȘI RESPONSABILE

5 APL-uri din Zona de

Securitate deshise spre

colaborare

 

Peste 5000 de

persoane sensibilzate

și informate cu privire

la bugetare

participativă

100 de membri ai

Coalițiilor Locale

capacitați în

domeniile: proces

bugetar, achiziții

publice, finanțe

publice și implicarea

cetățenilor în procesul

decizional

5 Coaliții Locale

create

 

5 audieri publice

realizate

 

5 ONG-uri locale

implicate în facilitarea

procesului de bugetare

participativă

 



Pentru a sprijini dialogul incluziv și consolidarea capacităților

pentru o Autonomie Găgăuză mai funcțională în Moldova,

Centrul CONTACT a defășurat mai multe acțiuni.

AUTORITĂȚI PUBLICE 

TRANSPARENTE ȘI RESPONSABILE

Conferința Internațională organizată; 117 participanți la

conferintă;

Academia de Toamnă 2019 „Descentralizare, autonomii și drepturile

minorităților” organizată;

49 de persoane, studenți, profesori, lideri ONG, autorități, experți,

experți EURAC, echipa CMI, ambasada Suediei, echipa CONTACT

participanți;

4 întâlniri ale grupului de lucru pentru elaborarea politicilor;

Atelier: Dezvoltarea politicilor în sferele turismului, educației și

culturii în UTA Găgăuzia organizat; 76 participanți la atelier;

Rezultate planificate:



Pentru a îmbunătăți capacitățile întreprinderilor sociale

deținute de tineri de a lupta împotriva șomajului, de a reduce

migrația și de a contribui la incluziunea și coeziunea socială,

Centrul CONTACT a desfășurat mai multe activități.

ANTREPRENORIAT SOCIAL VALORIFICAT

Campania de informare „Antreprenoriatul social: Mai aproape

de oameni, natură, comunitate” a fost lansată;

Rețeaua Antreprenorilor sociali din Moldova, creată;

3 instituții media implicate în promovarea antreprenoriatului social;

2 Live-uri cu antreprenori sociali de succes, desfășurate;

1 animație de video de prezentare a antreprenoriatului social,

elaborată și promovată;

2 infografice de prezentare a antreprenoriatului social elaborate;

Peste 100.000 de persoane informate și sensibilizate;

https://www.facebook.com/groups/720308305199160
https://www.facebook.com/groups/720308305199160


INIȚIATIVE LOCALE IMPLEMENTATE DE

BENEFICIARII CENTRULUI CONTACT: 2019-2020
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1
Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica

Moldova prin implementarea politicilor participative

2
Dezvoltarea fi lantropiei în Moldova

Partener: Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL)

3
Alege liber! Alege conștient!

Partener: Fundația Soros, Fundația Friedrich Ebert

4
Susținerea Măsurilor de consolidare a Încrederii

Partener: UNDP Moldova

5
Dezvoltarea societățății  civile în Transnistria

Partener: Misiunea OSCE în R. Moldova

Votăm activ! Votăm conștient! 

PROIECTE IMPLEMENTATE: 2019-2020

7

Partener: Promo-LEX, USAID Moldova

Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților

pentru o Autonomie Găgăuză mai funcțională în Moldova

Partener: CMI/SIDA

8
Academia Liderului Comunitar

Partener: Konrad Adenauer Stiftung Moldova, Uniunea Europeană

9
Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai

bună guvernanță bugetară în Moldova

Partener: Expert Group, Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.” 

10
Program de instruire pentru consilierele la primul mandat în domeniul

APL, drepturilor omului și  egalității  de gen

Partener:UNDP Moldova, UN Women Moldova

Creșterea capacității ,  a încrederii  și  a accesului la servicii  pentru

consolidarea protecției drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului

Partener: Misiunea OSCE în R.Moldova11
U4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali  din

Moldova şi Ucraina

Partener: Uniunea Europeană, Program EU4Youth12

Partener: Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF)



RAPORT FINANCIAR

BILANŢUL CONTABIL
LA 31 DECEMBRIE 2019

 
ACTIVE MDL

Active pe termen lung
 

Imobilizări corporale                                                       
Imobilizări necorporale                                                         
Active financiare           

433 652
                                              
2 652
                                                           
1 197 680
         

Active curente

Alte active curente
Creanţe 
Mijloace bănești

       

                                            
3 805
538 501
2 212 360

         
TOTAL ACTIVE 

                                            
4 388 650

 
PASIVE MDL

Fonduri acumulate (deficit)
Fonduri acumulate (deficit)

Finanțări
Finanţări și încasări cu
destinaţie specială

Datorii pe termen lung
Granturi aferente activelor

Datorii curente
Datorii comerciale si datorii
calculate

                                            

55 575

3 960 635

333 881

38 559  

         

TOTAL PASIVE 4 388 650

SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN
PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE  2019

 
 VENITURI MDL

Venituri din granturi

Alte venituri
          

4 372 059

144 524
         

Cheltuieli de program și
administrative

Alte cheltuieli    

       

                                            
4 377 085     
    

344 197  

         4 721 282         

Excedent (deficit)

Excedent din diferentele de
curs valutar

Excedent (deficit) până la
impozitare

Impozitul pe venit
Excedent (deficit) net  

204 699

18 903

223 602

0
223 602

TOTAL 
                                            
4 516 583                     
 

CHELTUIELI MDL

TOTAL 



 

Adresa oficiului: MD-2012, Moldova, Chisinau, str. Bucuresti 83

 

 

Telefon: +373 (022) 233946, 233947 mob.: +373 068386664

 

 

Email: info@contact.md, info.ong.contact@gmail.com;

CONTACTAȚI-NE!

SUNTEM AICI, PENTRU VOI!

VINO ÎN COMUNITATEA NOASTRĂ!

https://www.facebook.com/Contact.md

Centrul CONTACT/Canal Youtube

https://www.facebook.com/Contact.md
https://www.youtube.com/channel/UC9DmXHNOL_bVqKMgjjUigEQ/videos

