REZOLUŢIA FORUMULUI ONG din REPUBLICA MOLDOVA, EDIŢIA VI

Noi, organizațiile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, ediția VI, 23-24 iunie 2011, Chișinău
adoptăm Rezoluția după cum urmează:
A. Chemăm clasa politică și exponenții decizionali să se responsabilizeze cu privire la supremația interesului public
asupra intereselor de grup ale partidelor în scopul evitării conflictelor și pentru a nu admite tergiversare reformelor.
B. Salutăm progresele în implementarea unor capitole din Strategia pentru dezvoltarea societății civile 2009-2011, dar
regretăm lipsa de progrese în domeniul creării cadrului legal și fiscal pentru dezvoltarea durabilă a sectorului asociativ.
C. Cerem Parlamentului să elaboreze împreună cu societatea civilă o nouă Strategie pentru dezvoltarea societății civile
2012 – 2014 în vederea asigurării continuității strategiei în vigoare și a unui mecanism eficient de monitorizare și
implementare a acesteia.
D. Cerem Guvernului și autorităților publice centrale să elaboreze și să implementeze în parteneriat cu societatea civilă
Planul de Acțiuni pentru realizarea Strategiei 2012 – 2014.
E. Apreciem funcționarea diverselor mecanisme de consultare și cooperare a Guvernului cu societatea civilă în
procesul de elaborare a politicilor publice și încurajăm sporirea eforturilor pentru implementarea acestora.
F. Cerem Parlamentului să-și revigoreze mecanismele de consultare și cooperare cu societatea civilă în procesul de
elaborare și supraveghere a implementării legilor adoptate.
G.

Solicităm perfecționarea și descentralizarea procedurii de obținere a Certificatului de Utilitate Publică.

H.

Solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea a 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice.

I.

Solicităm perfecționarea mecanismului de deducere a donațiilor și extinderea acestuia pentru persoanele fizice.

J. Cerem elaborarea şi implementarea standardului naţional de contabilitate pentru ONG ținând cont de specificul
activității acestora.
K.

Cerem clarificarea rolului Comitetului de supraveghere pentru a obține Certificatul de Utilitate Publică.

L.

Solicităm scutirea de TVA pentru ONG prestatoare de servicii sociale acreditate cu statut utilitate publică.

M. Cerem adoptarea legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale și a mecanismului de contractare a
serviciilor sociale.
N.

Solicităm adoptarea legii antreprenoriatului social.

O. Încurajăm societatea civilă și comunitatea donatorilor să comunice mai eficient pentru stabilirea priorităților de
finanțare în Republica Moldova.
P.

Încurajăm ONG să-și diversifice sursele de finanţare.

Q.

Încurajăm ONG să semneze și să întreprindă acțiuni de aplicare în practică a prevederilor Codului de Etică ONG.

R. Încurajăm ONG să dea exemplu de transparență și implicare civică activă în rezolvarea problemelor societății și
promovarea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Deciziile Forumului ONG:
1.
2.
3.
4.

Împuternicim Consiliul ONG să redacteze versiunea finală a Rezoluției și să o implementeze
Se aprobă redacția nouă a Regulamentului de funcționare a Consiliului ONG
Se aprobă componența nominală a Consiliului ONG și lista membrilor supleanți
Se aprobă Rezoluția Forumului ONG, ediția VI

