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Anexa 2 la Raportul de activitate a Consiliului Naţional pentru Participare 

 

Evaluarea activităţii Consiliului Naţional pentru Participare  

prin prisma Strategiei de activitate a CNP pentru 2010-2012  

 

Context  

Consiliul Naţional pentru Participare a fost instituit prin HG nr. 11 din 19.01.2010 la iniţiativa Prim-

ministrului Republicii Moldova cu scopul de a instituţionaliza participarea societăţii civile în 

procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor. Pentru o bună desfăşurare a activităţii, 

membrii CNP au elaborat şi aprobat în octombrie 2010 propria strategie de activitate. La finalul 

mandatului CNP a efectuat o analiză a activităţii sale pentru a le propune atenţiei Prim-ministrului 

Republicii Moldova şi următoarei componenţe a CNP. La baza constatărilor şi recomandărilor sunt 

opiniile membrilor CNP expuse prin chestionare de evaluare, ulterior discutate şi completate în cadrul 

atelierului de evaluarea din 19 ianuarie 2012.  
 

Evaluarea progreselor CNP în oferirea de expertiză în elaborarea, monitorizarea şi evaluarea 

politicilor publice 

 

Documente  Pontaj  Documente  Pontaj  

Legea TD  3,6  SND (2008-2011)  3  

PNADO (2011-14)  3,6  PSRE (2009-11)  2,5  

SDSC (2009-11)  3,5  Acord Asociere RM-UE  2,5  

SNPC Corupţiei  3,4  Legea Bugetului  2,14  

Moldova 2020  3,1  CBTM (2012-14)  2,14  

Strategia Descentralizare  3,1  Alte proiecte de doc.  4  

 

În opinia membrilor CNP pe parcursul mandatului a prevalat interesul pentru proiecte de legi şi HG, 

urmat de cel faţă de documentele de politici publice listate în Strategia de activitate a CNP (strategii, 

programe, naţionale, sectoriale şi intersectoriale).  

De mai puţină atenţie au avut parte documentele de planificare bugetară (Legea Buget, CBTM, Politica 

Fiscală). În opinia membrilor CNP autorităţile oferă puţin timp pentru procesul de planificare bugetară, 

ceea ce rezultă în participarea modestă a societăţii civile în proces. 

În acest context se impun următoarele abordări: 

- Revizuirea modalităţii de expertizare a documentelor de politici publice/proiecte de legi şi hotărâri 

parvenite în adresa CNP; 
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- În activitatea sa CNP-ul trebuie să fie mai selectiv şi să se focuseze pe mai puţine obiective (2-3 

documente cheie); 

- Este necesară plierea activităţilor şi iniţiativelor CNP pe ciclul bugetar (Cadrul de Bugetar pe 

Termen Mediu şi Legea Bugetului şi Strategiile Sectoriale de Cheltuieli);    
 

Evaluarea progreselor CNP în facilitarea implicării societăţii civile în procesul de elaborare a 

deciziilor publice 

- Membrii CNP pe lângă rolul de consultanţi/experţi trebuie să joace rolul de facilitator, de a facilita 

participarea societăţii civile în procesul decizional cu accent pe problemele/subiectele de dezvoltare 

strategică; 

- Atragerea şi implicarea mai multor organizaţii din afara Consiliului în dialogul cu Executivul şi în 

procesul decizional, în special a reţelelor de ONG din localităţi şi sectorului privat; 

- CNP trebuie să fie mai insistent în relaţia cu donatorii pe dimensiunea asistenţei tehnice, pentru a 

asigura o mai mare transparenţă a dialogului între donatori şu guvern; 

- Monitorizarea modului în care sunt luate în considerare propunerile societăţii civile, iar în 

perspectivă de extins aria de monitorizare a parcursului proiectelor de decizii şi pe dimensiunea 

parlamentară. Iar pentru realizarea acestei sarcini este nevoie de un angajament al organizaţiilor 

membre pentru monitorizarea anumitor procese şi documente pentru a asigura o finalitate; 

- Monitorizarea continuă a Legii privind transparenţa decizională rămâne a fi un deziderat. Deşi se 

atestă o dinamică pozitivă în cazul autorităţilor publice centrale este important  de readus în discuţia 

cu Prim-ministru subiectul Transparenţei Decizionale pentru conformitate apelând la concluziile 

ultimului Raport de monitorizare a Transparenţei decizionale realizat de Asociaţia ADEPT;  
 

Autoevaluarea membrilor CNP şi gradului de deschidere la nivel de instituţii 

- CNP a reuşit pe parcursul anului 2011 să instituţionalizeze cele 4 grupurile de lucru pentru o mai 

bună interacţiune între organizaţiile membri şi cooptare a altor organizaţii ale societăţii civile,    

- În perioada următoare este important de instituit mecanisme de monitorizare continuă a eficienţei şi 

performanţei pentru ca toate grupurile să fie funcţionale.  

- Stabilirea unei legături/comunicări mai bune cu persoanele responsabile de comunicarea cu 

societatea civilă/transparenţa decizională din cadrul Ministerelor; Colaborarea între GL şi 

persoanele responsabile din cadrul Ministerelor; 

- Accentul trebuie plasat pe APC care sunt mai reticente la capitolul comunicare şi cooperare; (ex. 

Ministerul Educaţiei şi modalitate de examinare a petiţiilor, CCCEC – linia fierbinte este formală, 

Ministerul Culturii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare); 

  

APC  Pontaj  APC  Pontaj  

Min. Apărării  4  MS  2,9  

MMPS  3,5  MDRC  2,7  

MAEIE  3,5  MM  2,7  

M. Econ  3,4  MTIC  2,6  

M. Just  3,25  M. Educ  2,5  

MAI  3,25  MTID  2  



 

 

Consiliul Naţional pentru Participare activează în baza Hotărârii Guvernului Nr. 11 din 19.01.2010 

Adresa Biroului Preşedintelui CNP: str. ”31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, Fundaţia Est-Europeană 

Telefoane: 23 53 43, 54 81 02. Fax: 54 23 38. E-mail: info@cnp.md Web: www.cnp.md   

 

MTS  3,25  MC  2  

MF  3  MAIA  1,7  

 

- Elaborarea unei Strategii de Comunicare a CNP;  

- Promovarea unor subiecte de interes public pe agenda Guvernului astfel în cît CNP să devină mai 

incisiv în relaţia cu Guvernul; 

- De inclus în Planul de lucru al Grupurilor de lucru organizarea de Mese Rotunde şi discuţii publice, 

întâlniri locale/vizite în teritoriu; 

- Desfăşurarea activităţilor de consolidare a echipei Consiliului, comunicării între Grupurile de 

lucru/coordonatori; Revizuirea dimensiunilor Grupurilor de lucru, inclusiv din perspectiva 

numărului membrilor în fiecare grup; 

- CNP să aibă capacităţi de organizare de „audieri publice”, iar până la obţinerea acestui statut, 

Guvernul să organizeze audierile; 

- Biroul Permanent trebuie să fie mai activ, să joace un rol mai pronunţat de coordonare şi de 

adoptare a deciziilor; 

- Persistă impedimente în accesarea informaţiei cu caracter public de la APC. În acest sens este 

nevoie de formulat o listă cu tipuri de date şi informaţii care ar deveni subiectul iniţiativei „date 

deschise”. 

 

Concluziile şi recomandările care derivă din prezentul raport pot servi ca punct de pornire pentru 

următorii constituenţi ai Consiliului Naţional pentru Participare în actualizarea Strategiei CNP pentru 

2012/2013.  

 

 


