REZOLUȚIA FORUMULUI ONG din REPUBLICA MOLDOVA, EDIȚIA VII.
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La 14-15 iunie 2013, în cadrul Forumului ONG au fost discutate subiectele, legate de
perspectivele și provocările societății civile în următoarele domenii:
procesul de dezvoltare a societății civile,
transparența decizională la capitolul proiecte de legi,
durabilitatea financiară,
antreprenoriat social
imaginea ONG-urilor în societate
fortificarea implicării, contribuția și propunerile ONG-urilor cu privire la calitatea procesului de
transparență decizională
promovarea voluntariatului și a spiritului civic
rolul ONG-urilor în promovarea valorilor și proceselor integrării Europene
În cadrul Forumului, organizațiile participante adoptă următoarea Rezoluție după cum
urmează:
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A. Valorificarea și continuarea procesului de consolidare a eforturilor societății civile și a
parteneriatului cu structurile de stat în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a Societății
Civile pentru 2012- 2013 și a planului de acțiuni prin următoare direcții:
Sporirea vizibilității Strategiei
Consolidarea eforturilor de promovare a domeniilor, ce sunt pe agenda Planului de Acțiuni al
Strategiei
Încurajarea actorilor să respecte calitatea și termenii de implementare a Strategiei
B. Suplinirea Planului de acțiuni cu acțiunile strategic importante, parvenite din partea
participanților la Forum:
Lichidarea restanțelor la implementarea planului de acțiuni al SDSC 2012-2015
Diversificarea actorilor, implicarea organelor regulatorii, precum Consiliului Concurenței, Agenției
de reglementare energetică și APL de nivelul 1,2
Valorificarea potențialului cooperării cu APL, monitorizarea modului, în care se asigură
transparența decizională la nivel local și dacă funcționează la nivel local, presiuni pentru a fi
implementată.
Instituirea unor mecanism de asigurare a transparentei în initiative legislative din partea deputaților,
parvenite de la alegători.
Explorarea modelelor noi de asigurare a durabilității financiare a ONG-urilor, parteneriate cu
organizaţiile din business şi transparenţa în accesarea fondurilor de stat.
Sporirea comunicării cu delegația UE, comunicării cu platforma Parteneriatului Estic, dar și
comunicarea mai activă directă cu structurile UE.
C. Prioritizarea activității Consiliului ONG în următorii doi ani
Valorificare experienței anterioare
Continuarea inițiativelor în domenii de activitate în proces de execuție
Crearea mecanismului de încurajare a implicării ONG-urilor regionale și locale în activități în
proces de execuție.
Trasarea direcțiilor de discuție pentru agenda următorului Forum, cît și a propunerilor de activitate
pentru următorul Consiliu ONG

Autorizăm Consiliul ONG, mandatul VII să îndeplinească prevederile Rezoluţiei Forumului ONG
din Republica Moldova, ediția VII
14 iunie 2013

