Raportul de activitate al Consiliului Naţional ONG pentru perioada mandatului
2011 – 2013
Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova reprezintă o reţea non-formală cu experienţă şi expertiză în
domeniul promovării politicilor publice şi consolidării parteneriatelor, facilitării dialogului dintre ONG – Guvern
– Parlament, contribuind direct la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile cu cetăţeni
activi şi responsabili. Despre componenţa, scopul, obiectivele şi activitatea Consiliului Naţional al ONG puteţi
afla mai mult din broşura anexată acestui raport.

Unul din cele mai semnificative şi reprezentative produse ale Consiliului ONG este Strategia de Dezvoltare a
Societăţii Civile 20122015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate de legislativ,
cu votul majoritar din toate fracțiunile parlamentare, la 28 septembrie 2012.

Descrierea procesului de elaborare al Strategiei Dezvoltării
Societății Civile 2012 – 2015
Conform Rezoluţiei Forumului ONG ediţia a VI, Consiliul ONG a iniţiat, în parteneriat cu Parlamentul şi
Guvernul R. Moldova, la data de 29 decembrie 2012, o serie de activităţi pentru elaborarea şi implementarea
Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2012–2015. Pentru a asigura durabilitatea procesului şi pentru a implica
părţile interesate a fost format un grup de lucru intersectorial, din care făceau parte reprezentanţi ai
Parlamentului, Guvernului, Ministerelor de resort şi reprezentanţi ai societăţii civile. Pentru elaborarea tehnică
a documentului membrii Grupului intersectorial au decis formarea a trei subgrupuri, fiecare având câte un
coordonator şi funcționând în baza priorităţilor selectate în cadrul Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2012 –
2015.

Din sursele oferite de FHI 360 (prin intermediul USAID) – care a susținut și Secretariatul Consiliului ONG pentru
aproape întreg mandatul – a fost angajat un consultant pentru elaborarea Strategiei Dezvoltării Societăţii
Civile şi a Planului de acţiuni, care s-a ocupat de compilarea tuturor ideilor, concluziilor din cadrul şedinţelor şi
a comunicat în permanenţă cu coordonatorii grupurilor de lucru. Primul grup de lucru a fost coordonat de
Consiliul Naţional pentru Participare şi avea ca obiectiv transparenţa decizională. Al doilea grup care avea ca
prioritate durabilitatea financiară a ONG-urilor a fost coordonat de Consiliul ONG şi grupul al treilea, care ţinea
de participarea civică şi voluntariat a fost coordonat de Secretariatul Coaliţiei Voluntariat.

În total au fost organizate circa 35 de şedinţe ale grupurilor de lucru, inclusiv au fost organizate şedinţe ale
grupurilor tematice pe diferite subiecte prioritare, incluse în Strategia Dezvoltării Societăţii Civile. În paralel s-a
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lucrat şi la Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei. De asemenea, Secretariatul Consiliului ONG a
organizat 3 întâlniri de lucru extinse cu reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile pentru a prezenta
proiectul Strategiei şi al Planului, priorităţile documentului şi impactul acestuia asupra dezvoltării sectorului.
Discuţiile din cadrul şedinţelor au fost desfăşurate în baza unui set de documente pe care le puteţi găsi pe
pagina Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova. Datorită efortului comun şi al conlucrării pozitive a tuturor
părţilor implicate în procesul de elaborare a Strategiei, documentul a fost adoptat la 28 septembrie 2012, prin
votul tuturor fracţiunilor parlamentare. Legea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile
pentru perioada 2012-2015 a intrat în vigoare, la data de 4 ianuarie 2013, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Secretariatul Consiliului ONG este recunoscător Parlamentului, Comisiilor permanente ale parlamentului şi
Guvernului pentru susținere și deschidere spre cooperare, contribuind direct la finalizarea cu succes a
procesului de elaborare a Strategiei. Dintre Ministerele de resort cele mai activ implicate în proces au fost –
Ministerului Muncii, Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor,
Ministerului Educaţiei.

După aprobarea Strategiei, Consiliul ONG se implică în implementarea şi monitorizarea punerii în aplicare de
către Guvern a Planului de acţiuni al Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2012 – 2015.
Priorităţile principale ale Consiliului ONG sunt elaborarea şi implementarea proiectului de lege 2%, dezvoltarea
mecanismelor de cooperare a societăţii civile cu Parlamentul, iniţierea mecanismului de contractare a
serviciilor sociale şi dezvoltarea antreprenoriatului social. Rolul principal al Secretariatului Consiliului ONG este
de a informa opinia publică despre acţiunile care au loc pentru a iniţia politici publice, în vederea dezvoltării
sectorului asociativ.

Membrii Consiliul Naţional al ONG din mandatul 2011 – 2013 sunt lideri de opinie, care în permanenţă au
contribuit la imaginea sectorului asociativ, promovând transparenţa ONG-urilor. Toate intervenţiile le puteţi
vedea, în dosarul de presă a paginii web a Consiliului ONG – www.consiliulong.md

În activitatea sa, membrii Consiliul ONG adoptă principiul egalităţii de gen, principiul nediscriminării şi
principiul respectării drepturilor omului. Activitatea membrilor Consiliului ONG este una bazată exclusiv pe
voluntariat, membrii Consiliului fiind asistați de un Secretariat compus din două persoane. La moment
Secretariatul Consiliului ONG este asigurat de Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”, cu suportul Fundației EstEuropene, din resursele acordate de Guvernul Suediei, prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare
Internațională (Sida), și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
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Intervenţiile Consiliului Naţional al ONG
pentru modificarea şi dezvoltarea politicilor publice

Proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 a fost realizat cu scopul de a oferi o viziune pe
termen lung al dezvoltării Republicii Moldova. Însă în pofida bunelor intenţii şi consultărilor în elaborare
acestuia, proiectul a promovat o abordare limitată, axată doar pe unele aspecte ale creşterii economice a
ţării. Modelul propus de realizare a creşterii economice nu reflectă viziunea de dezvoltare durabilă a ţării. Din
considerentul că proiectul strategiei nu condiţiona integrarea priorităţilor tuturor altor strategii sectoriale,
având efecte negative asupra dezvoltării durabile sectoriale ale ţării, Consiliul ONG a intervenit cu un set de
recomandări, în mai multe şedinţe cu Comisia Economie, Buget şi Finanţe a Parlamentului.
La sfârșitul anului 2012, reprezentanții Consiliului ONG s-au implicat în comentarea legii bugetului pentru
anul 2013. Sesizarea principală a Consiliului, fiind nerespectarea transparenţei aprobării legii bugetului de
către Guvern şi apoi de către Parlament, aceasta afectând calitatea documentului. Faptul că legea a fost
adoptată la numai trei zile după ce apăruse pe site-ul Ministerului Finanţelor nu i-a permis societăţii civile să se
expună pe marginea normelor legii şi să-şi prezinte propunerile de îmbunătăţire a documentului. Membrii
Consiliului ONG, în cadrul unei conferinţe de presă, şi-au exprimat toate opinia şi, ulterior, s-au întâlnit cu
reprezentanţii Comisia Economie, Buget şi Finanţe, raportoare a documentului în Parlament şi cu Preşedinţii
Comisiilor Parlamentare.

Reprezentanţii Consiliului ONG s-au implicat în promovarea comentariilor şi recomandărilor la legea
acreditării prestatorilor de servicii sociale de către stat. La etapa în care documentul era discutat în Guvern,
comentariile societăţii civile nu au fost luate în consideraţie, de aceea a fost nevoie de intervenţia Consiliului
ONG pentru ca documentul să fie îmbunătăţit în Parlament.
În anul 2013, cînd proiectul legii transportului naval a fost transmis în Parlament de la Guvern, Secretariatul
Consiliului ONG a facilitat organizarea întâlnirilor, cu reprezentanţii Comisiei Economie, Finanțe şi Buget, cu
reprezentanţii Ministerelor de resort şi ai societăţii civile. Membrii Consiliului ONG şi alţi reprezentanți ai
societăţii civile au solicitat ca acest proiect de lege să fie modificat pentru interzicerea extragerii nisipului şi
prundişului, pentru protejarea ecosistemelor acvatice.

Proiectul Legii privind Colegiul Medicilor a fost un alt subiect, în care s-a implicat reprezentanții Consiliului
ONG. Proiectul de lege are ca obiectiv certificarea şi supravegherea calităţii profesiei şi carierii în medicină.
Consiliul ONG s-a implicat în asigurarea transparenţei decizionale privind adoptarea acestui proiect de lege.
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În activitatea sa, Consiliului Naţional al ONG a intervenit ad-hoc cu Declaraţii/Apeluri pentru a sensibiliza şi
responsabiliza opinia publică, pe marginea unor subiecte care au un impact direct asupra dezvoltării societăţii
noastre:
1.

APEL către Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea Legii privind Prevenirea și Combaterea

Discriminării;
2.

APEL al Consiliului ONG către reprezentanţii legislativului din R. Moldova pentru eficientizarea colaborării

dintre Parlament şi societatea civilă;
3.

APEL către Parlamentul Republicii Moldova pentru stoparea distrugerii patrimoniului arhitectural-istoric

din or. Chișinău;
4.

POZIŢIA Consiliului ONG din R. Moldova faţă de distrugerea patrimoniului arhitectural de către „business-

ul social responsabil”;
5.

APEL al reprezentanţilor societăţii civile cu privire la necesitatea revizuirii substanţiale sau poziţionării

corecte a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”;
6.

SCRISOARE adresată Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti privind respectarea egalităţii de

gen;
7.

SCRISOARE adresată Cancelarului de Stat German Angela Merkel, privind susţinerea egalităţii de gen în

procesul decizional.
8.

DECLARAŢIA Consiliului Naţional al ONG, care îndeamnă întreaga clasă politică la responsabilitate publică.

Secretariatul Consiliului îşi exprima recunoştinţa pentru implicarea şi profesionalismul membrilor Consiliului
ONG, care voluntar au contribuit la formarea şi durabilitatea acestei platforme de comunicare. De
asemenea le mulțumim finanţatorilor, partenerilor şi reprezentanților sectorului asociativ, care au susţinut
şi au crezut în activitatea noastră!

Raportul de activitate a fost elaborat de Secretariatul Consiliului ONG, rapoartele financiare și narative ale
proiectelor în baza cărora și-a desfășurat activitatea Secretariatul pot fi accesate pe www.consiliulong.md
Pentru orice informaţii, opinii, sesizări, recomandări şi colaborări, Vă rugăm să contactaţi Secretariatul, care
este asigurat de Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”:
Secretar General: Antoniţa Fonari
Directoarea Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”
Secretar: Cristina Bulat
Coordonatoarea Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”
Telefon: +373 22 567 549/ Fax: +373 22 567 489
E-mail: tineri.liberi@gmail.com
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