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Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI este o organizație non-profit din Bălți fondată

în anul 2003 de către un grup de studenți de la Facultatea de Drept, în vederea apărării şi

promovării Drepturilor Omului în Republica Moldova. Asociația este focusată pe realizarea

activităților anti-corupție, monitorizarea achizițiilor publice, promovarea patrimoniului

public, a incluziunii sociale și a egalității de gen. Membrii Asociației se auto-califică drept

creatori de oportunități pentru tineri, pentru femei, pentru persoane cu nevoie speciale și

pentru cetățeni în general, având ca numitor comun dorința de a trăi într-o societate mai

inclusivă, mai transparentă și mai echitabilă. 

ADO Lex XXI însumează în portofoliul său mai multe proiecte de impact, organizate cu

suportul a diverși finanțatori naționali și internaționali, precum Ambasada SUA în

Republica Moldova, Uniunea Europeană, National Endowment for Democracy, PNUD

Moldova, European Endowment for Democracy, etc. Nu în ultimul rând, Asociația este

mereu antrenată în scrierea a sute de petiții, reclamații, cereri de acces la informație și

interpelări către diverse instituții-cheie din Republica Moldova, precum ANI, CNA,

Primării, ministere de resort, etc. În multe dintre aceste cazuri, petițiile noastre se soldează

cu succes, iar instituțiile vizate iau atitudine față de problemele pe care le reclamăm. Aceasta

este Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, care arată astăzi așa datorită muncii

continue și pasiunii a zeci de voluntari, angajați și experți care luptă zi de zi, pentru o lume

mai bună și mai frumoasă. Și, cel mai important, luptă și lucrează împreună. 

DESPRE NOI
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Viziune: ne dorim o societate
în care buna guvernare se
manifestă prin autorități
responsabilizate (la toate

nivelurile), cetățeni
împuterniciți și respectarea

drepturilor omului.

TOP 7 PRIORITĂȚI
PENTRU 2020
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Mediu ambiant sustenabil și sănătos: avansarea

practicilor eco-friendly, precum reciclarea și

sortarea separată a deșeurilor. 

Împuternicirea fetelor și femeilor: promovarea

femeilor în procesele decizionale și combaterea

tuturor formelor de violență împotriva femeilor.

Bună guvernare: transparență și implicarea

cetățenilor în procesele decizionale.  

Justiție: instituții eficiente și responsabile la toate

nivelele, care vor asigura un proces decizional

incluziv, participativ și reprezentativ în

dezvoltarea politicilor publice și utilizarea banilor

publici.

Creștere economică: dezvoltarea

antreprenoriatului, în special în rândurile

femeilor și ale tinerilor. 

Incluziune: drepturi și oportunități egale pentru

persoanele cu dizabilități. 

Sănătate și stare de bine: oferirea accesului mai

larg la serviciile de sănătate și monitorizarea

instituțiilor medicale.
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ECHIPA NOASTRĂ
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Președintă ADO Lex XXI,
Juristă, Expertă anti-

corupție

Directoare Program
„Comunicare și Relații cu

Publicul”

Directoare Program
„Monitorizarea Administrației

Publice Locale”

Director Program
„Vizibilitate și Promovare

Media”
Asistentă „Monitorizarea

Administrației Publice Locale”
Coordonatoare programe

 anti-corupție

Specialist IT Asistentă "Monitorizarea 
sistemului medical"



DONATORII
NOȘTRI 
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„Monitorizăm, Informăm, Responsabilizăm” (Faza II)

Donator: UNDP Moldova

Perioada de implementare: iulie 2020-martie 2021

Scop: Monitorizarea modului în care autoritățile locale din Florești și Drochia

implementează planurile locale de acțiuni prevăzute de Strategia Națională de

Integritate și Anticorupție. 

”Sistemul medical din Bălți și Drochia în vizorul societății civile”

Donator: Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele

oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică

și Dezvoltare al Germaniei.

Perioada de implementare: septembrie 2020-august 2021

Scop:  Monitorizarea sistemului medical din Bălți și Drochia prin mobilizarea

comunitară a actorilor-cheie relevanți. 

„Salvați monumentele istorice și arhitecturale din municipiul Bălți”

Donator: ERIM

Perioada de implementare: ianuarie 2021-octombrie 2021

Scop: Sensibilizarea publicului larg cu privire la importanța valorificării

patrimoniului cultural și istoric local prin vlogging, și îmbunătățirea legislației

locale pentru ocrotirea monumentelor prin advocacy.

PROIECTE
DEMARATE ÎN 2020
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“Strengthening gender equality in sports through monitoring and rebalancing

sport budgets”

Donator: Gender Budget Watchdog Network  susținuți de Austrian

Development Agency și  Sida - Styrelsen för Internationellt

Utvecklingssamarbete

Perioada de implementare: noiembrie 2020-noiembrie 2021

Scop: Reechilibrarea bugetelor sportive în municipiul Bălți și sensibilizarea

publicul cu privire la importanța bugetelor adaptate la gen în sport.

“Moldova Against All Discrimination” 

Donator: ERIM

Perioada de implementare: noiembrie 2020-ianuarie 2021

Scop: Sensibilizarea societății cu privire la importanța toleranței și egalității în

clădirea unei societăți sustenabile și inclusive.

”Civil Society Organization Capacity Development” 

Donator: ERIM

Perioada de implementare: decembrie 2020-iunie 2021

Scop:  Dezvoltarea organizațională asociațiilor obștești prin informare,

consolidare și capacitare. 

"Moldova against discrimination"

Donator: GENDERDOC-M  

Perioada de implementare: iunie 2020-noiembrie 2020

Scop: Sensibilizarea societății cu privire la importanța toleranței și egalității în

clădirea unei societăți sustenabile și inclusive.

PROIECTE
DEMARATE ÎN 2020
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https://www.facebook.com/austriandevelopmentagency/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/SidaSverige/?__tn__=kK*F


„Monitorizăm, Informăm, Responsabilizăm”  

Donator: PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor

Externe al Norvegiei.

Perioada de implementare: august 2019-februarie 2020

Scop: Monitorizarea alternativă a planurilor locale anticorupție din mun. Bălți

și or. Sîngerei. 

„Monitorizarea civică a implementării reformei poliției în mun. Bălți”

Donator: Asociația Promo-LEX din sursele Uniunii Europene. 

Perioada de implementare: octombrie 2019-martie 2020 

Scop:  Monitorizarea achizițiilor publice desfășurate de Inspectoratul de Poliție

Bălți în anii 2016-2019, precum și sporirea rolului societății civile în

monitorizarea implementării reformei Poliției și promovarea conceptului de

Poliție Comunitară. 

„Mobilizare pentru Monitorizare”

Donator: Fundația „Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica

Moldova” din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de

Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.

Perioada de implementare: noiembrie 2019-octombrie 2020 

Scop: Sporirea rolului cetăţenilor municipiului Bălţi şi ai raionului Sângerei în

monitorizarea utilizării banilor publici şi participarea lor în procesul

guvernării pentru o mai bună administrare a bunurilor publice.

PROIECTE
CONTINUATE ÎN 2020
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„Comunități incluzive prin dialog și participare la Bălți” 

Donator: Ambasada SUA în Republica Moldova.

Perioada de implementare: iunie 2019-martie 2020

Scop: Mobilizarea persoanelor cu dizabilități, pentru a realiza schimbări în

infrastructură la nivel local. 

„Monitorizarea achizițiilor publice”

Donator: National Endowment for Democracy (NED). 

Perioada de implementare: noiembrie 2019-iulie 2020.

Scop: Monitorizarea achizițiilor publice desfășurate de instituțiile publice din

mun. Bălți.

„Să acționăm împotriva corupției prin transparență și buna guvernare!”

Donator: Ambasada SUA în Republica Moldova.  

Perioada de implementare: iunie 2019-mai 2020 

Scop:  Instruirea a 200 de tineri în problemele de etică și anticorupție, după

care mobilizarea a cel puțin 10 dintre ei în 2 grupuri de supraveghere

(watchdog) care vor învăța să ia măsuri legale cu privire la practicile corupte. 

PROIECTE
CONTINUATE ÎN 2020
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PUBLICAȚII  

Ghidul achizițiilor publice - https://lex21.md/archives/1187

Raport alternativ de monitorizare a Planului local anticorupție al Consiliului Raional Sîngerei -

https://lex21.md/archives/668

 Raport alternativ de monitorizare a planului strategic local anticorupție și de integritate al

Primăriei mun. Bălți -  https://lex21.md/archives/677

Raport de monitorizare a achizițiilor publice realizate de Inspectoratul de Poliție Bălți în anii

2016-2019 - https://lex21.md/archives/779

Raport de monitorizare a achizițiilor publice în IMS Centrul Medicilor de Familie și Colegiul

de Medicină din Bălți - https://lex21.md/archives/1195

Raport de monitorizare a achizițiilor publice în Colegiul Tehnic Feroviar Bălți și Universitatea

de Stat ”Alecu Russo” Bălți  - https://lex21.md/archives/2417

Secretele construcției nefinisate în Parcul Central: De la ce a început construirea, prețul

închirierii terenului în parc și cine a semnat documentele - https://lex21.md/archives/1009

Un chioşc dintr-un parc din Bălţi, transformat în restaurant. Cum ajung terenurile publice pe

mâinele afaceriştilor - https://lex21.md/archives/1310

Cum se injectează bani publici către Întreprinderile Municipale din Balti distorsionând

concurența loială - https://lex21.md/archives/1714

“Circulația cîinilor” – în ultimii 4 ani, autoritățile din Bălți au cheltuit peste un milion de lei

pentru capturarea câinilor - https://lex21.md/archives/1927

Terasă sau restaurant? Există oare dorința de a plăti mai puține impozite? -

https://lex21.md/archives/2497

Contracte de arenda a terenului la staţia Centru date cu “NAFTALINĂ”: Cum poți cumpăra 89

m2 de teren pentru 161 dolari? - https://lex21.md/archives/2695

”Banii nu au miros”: Din banii bălțenilor este întreținută singura toaletă publică din oraș, în

care locuitorii orașului plătesc o taxă de intrare - https://lex21.md/archives/2801

 Spitalul Clinic Bălți: care este bugetul și la ce se cheltuiește - https://lex21.md/archives/2911

Am construit, am construit și, în cele din urmă, am construit …„Adăpost pentru câini” –

statistici și contracte - https://lex21.md/archives/2998

Ghiduri:

Rapoarte:

Investigații:
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Emisiune TV: Apa, canalizare, veceuri publice –

care e situația în municipiul Bălți la acest capitol?

https://youtu.be/QLXU38YpJHU

Emisiune TV: Care e atitudinea față de aceste perle

lăsate de înaintașii noștri în municipiul Bălți?

https://youtu.be/xy6WVhxbrRw

ÎN MEDIA
În anul 2020, au fost elaborate, în partneriat cu media locală și

regională, 5 spoturi video și 9 emisuni televizate. Vedeți mai jos

câteva dintre acestea. 

Emisiune TV: Femeile trebuie să fie incluse în lista

cetățenilor de onoare a municipiului Bălți

https://youtu.be/YYnNqctep0I

Emisiune TV: Dezvoltarea activismului civic în

municipiul Bălți.

hhttps://youtu.be/Ptq2WMNev0g
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https://lex21.md/archives/3073


Emisiune TV: Dialog cu Diana Enachi și Ceremuș

Liliana. Subiect de discuție-achiziții publice.

https://youtu.be/ggBSsTA7rM8

Spot: Poliția Comunitară – un nou concept în

Republica Moldova.

https://lex21.md/archives/425

ÎN MEDIA (2)

Spot: „Monitorizăm, Informăm, Responsabilizăm”.

https://lex21.md/archives/904

Spot: Să acționăm împotriva corupției prin

transparență și bună guvernare!

https://youtu.be/2Mi4MnN9veM
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Contacte

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI

Adresă: str. Ștefan cel Mare 90/6, mun. Bălți

Telefon: +37379707420

E-mail: adolex21@gmail.com

Website: lex21.md

Facebook: facebook.com/adolexadolex

Instagram: ado_lex_21

2020 ÎN NUMERE 

Nu ne oprim aici, și continuăm să mobilizăm,

informăm și responsabilizăm societatea! 

 

7 proiecte noi demarate 
6 proiecte continuate
13 proiecte derulate  
326 petiții și cereri de acces la informații
7 sesizări la Autoritatea Națională de Integritate, în urma cărora s-au inițiat 5
controale și au fost emise 3 acte constatatoare.
5 spoturi video
9 emisiuni televizate
1 ghid
5 rapoarte
9 investigații
8 donatori 
16 infografice
4 focus grupuri
2 watchdog grupuri
10 instruiri 


