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Introducere
În corespundere cu Planul de activitate al AGER pentru 2016-2017, intervenţiile au fost
orientate, cu precădere, spre următoarele domenii:

1. Sporirea transparenţei şi responsabilităţii guvernării, la nivel central şi local;
2. Monitorizarea achiziţiilor publice
3. Monitorizarea reformei în justiţie
4. Urmărirea reformei administraţie publice
5. Sporirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale locale/incipiente

Realizări în  2016
În continuare, prezentăm succint  realizările Asociaţiei în fiecare dintre aceste cinci domenii.

1) Sporirea transparenţei şi responsabilităţii guvernării, la nivel central şi local.

AGER a monitorizat felul în care factorii de decizie (la nivel local şi naţional) respectă
prevederile legii privind transparenţa procesului decisional, totodată, în ce măsură aceştia oferă
informaţia cu character public. În acest context, AGER s-a alăturat apelurilor lansate de
organizaţiile societăţii civile, precum şi a lansat apeluri proprii, care au fost susţinute de colegi.
Unul dintre aceste apeluri a fost lansat cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Accesului la
Informaţie, totodată organizând şi un club de presă, alături de colegii de la CIJM în acest sens.
În cadrul proiectului “Banii publici sunt si Banii Mei!”, AGER a înaintat multiple scrisori către
autorităţile contractante pentru a-i îndemna să fie proactivi în plasarea informaţiei de interes
public pe paginile web, şi, totodată, să ofere informaţia solicitată de către societatea civilă.
Tot în cadrul acestui proiect, AGER a înaintat 6 cauze în instanţă privind încălcarea dreptului de
acces la informaţie.

2) Monitorizarea achiziţiilor publice

Acesta este un domeniu în care AGER a fost foarte activă începînd cu 2015, în special în cadrul
proiectului “Banii publici sunt si Banii Mei!”, finanţat de UE şi NED.  Astfel, AGER a contribuit
la formularea şi definitivarea noului cadru legal şi normativ cu privire la achiziţii, oferind
comentarii la toate proiectele de legi şi regulamente supuse dezbaterilor publice. La fel,
comentariile AGER la Strategia de reformare a achiziţiilor publice au fost considerate drept
foarte utile de către Ministerul Finanţelor şi Consilierul UE pentru Politici pe lângă Ministerul
Finanţelor. Unele recomandări ale AGER au fost luate în considerare şi sunt acum parte a noii
legislaţii.  Prin intermediul acestui proiect, AGER a îndemnat autorităţile publice să deschidă
informaţia referitoare la achiziţii, totodată contribuind la lansarea discuţiilor referitoare la crearea
unui system de e-achiziţii similar sistemului Prozorro din Ukraina. Drept consecinţă, AGER este
unul din semnatarii Memorandumului de cooperare iniţiat de Ministerul Finanţelor cu privire la
lansarea noului system de e-achiziţii.



3

AGER, impreună cu partenerii din teritoriu au monitorizat în 2015 în jur de 500 de proceduri de
achiziţii. În rezultatul multor dintre acestea, au fost elaborate investigaţii jurnalistice de către
colegii de la CIJM, parteneri în proiectul dat.

3) Monitorizarea reformei în justiţie

Un alt domeniu prioritar pentru AGER este reforma justiţiei. Între 2012-2014,  AGER a
implementat, alături de PromoLEX un proiect vast de monitorizare a implementării strategiei de
reformă în sectorul justiţiei. După finalizarea acestui proiect, echipa AGER a continuat să
urmărească acţiunile autorităţilor în acest domeniu, participînd în cadrul şedinţelor grupurilor de
lucru pe lîngă Ministerul Justiţie, alăturîndu-se apelurilor lansate de către alte organizaţii ale
societăţii civile, precum şi pregătind un proiect, împreună cu Freedom House, care a fost
acceptat spre finanţare de către Departamentul de Stat al SUA şi urmează a fi implementat
începînd cu 1 ianuarie 2017.

4) Urmărirea reformei administraţie publice

AGER nu a fost foarte activ în domeniul reformei administraţiei publice pe parcursul anului
2016, datorită cîtorva motive cheie: pe segmentul reformei administraţiei publice nu s-au
întimplat evenimente semnificative care necesitau o atenţie deosebită, iar totodată, resursele
umane au fost insuficiente pentru a acoperi şi acest domeniu. În continuare, domeniul rămîne o
prioritate AGER, şi în 2017 Asociaţia îşi propune elaborarea unor initiative de proiect în acest
domeniu, pentru a putea consolida şi personalul asociaţiei cu expertiza necesară.

5) Sporirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale locale/incipiente

AGER a continuat fortificarea capacităţilor organizaţiilor locale, prin oferirea susţinerii şi
expertizei contunui celor 10 ONGuri implicate în proiectul referitor la achiziţiile publice.
Suportul oferit s-a axat pe sporirea capacităţilor acestora în termeni de monitorizare a achiziţiilor
publice, totodată şi în ceea ce ţine de managementul proiectelor şi evidenţa financiară.
În cadrul unei alte activităţi desfăşurate în parteneriat cu Centru de Politici PRAXIS din Estonia,
AGER a contribuit la fortificarea capacităţilor a 12 ONGuri (cu precădere locale) în domeniul
elaborării şi implementării campaniilor eficiente de advocacy, precum şi evaluarea impactului
acestor activităţi.
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Activitatea AGER în cifre
Pe parcursul anului 2016:

1) Evenimente publice – 15, în cadrul cărora au participat cca 200 persoane.
2) Instruiri – 2
3) Apeluri inițiate - 2
4) Publicații – 2

Situaţia financiară

Bilanţul contabil al AGER: 2016

2015 2016
Active imobilizate

Imobilizări necorporale 32,154 6,431
Mijloace fixe 37,908 7,581

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 70,062 14,012

Active circulante
Materiale 17,095 1,358
Obiecte de mica valoare şi scurtă durată 1,559 1,559
Creanțe comerciale și avansuri acordate 5,390 5,261
Creanțe ale bugetului 417
Alte creanțe curente, din care 178,248 233,900
Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 178,248 233,723
Numerar 1,151,743 631,551
Alte active circulante 566 6

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1,354,601 874,052
TOTAL ACTIVE 1,424,663 888,064

Capital propriu
Fond de active imobilizate 70,062 14,012
Fond de autofinanţare 275

TOTAL CAPITAL PROPRIU 70,062 14,287

Datorii curente
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 1,151,362 621,675
Datorii comerciale și avansuri primite 191 9,600
Datorii față de personal 130
Datorii față de buget 60
Venituri anticipate curente 24,610 8,779
Alte datorii curente 178,248 233,723

TOTAL DATORII CURENTE 1,354,601 873,777
TOTAL CAPITAL Și DATORII 1,424,663 888,064
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Sumarul surselor de finanţare ale AGER

Anul 2016

SURSE DE FINANŢARE

VValu
ta MDL USD/EU

R

Cumulati
v MDL USD/EU

R

Delegația Uniunii Europene
EEU

R
1,523,95
3 67,997 3,830,630 186,732

National Endowment for
Democracy

UUS
D 565,583 27,740 846,435 41,740

Praxis Center for Policy
Studies

EEU
R 80,327 3,649 84,875 3,861

Surse de finanţare USD 565,583 27,740 846,435 41,740

Surse de finanţare EUR
1,604,28
0 71,646 3,915,505 190,593

Total surse de finanţare
echivalent MDL

2,169,86
3 4,761,940


