
Spre Publicare 
Descrieţi într-un paragraf scopul, activităţile şi rezultatul aşteptat ale acestui grant, pentru publicare și pentru raportarea către 

Consiliul de Tutelă din Washington. Această notă în limba Engleză este responsabilitatea personală a Preşedintelui. 

 
 

Fundaţia Est-Europeană anunţă despre lansarea unui proiect care va consolida  capacităţile de participare a 

societăţii civile în procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice. În 

cadrul proiectului, organizaţiile membre ale Consiliului Naţional de Participare (CNP) vor carta lunar 

documentele de politici şi procesele decizionale, asigurând accesibilitatea informaţiei. CNP va participa la 

cele mai critice procese decizionale şi va interveni cu cel puţin 400 avize şi comentarii pentru a promova 

calitatea politicilor şi interesul public. Organizaţiile membre ale CNP vor oferi publicului larg informaţie 

credibilă privind eficienţa, progresul şi impactul principalelor Strategii şi planuri de acţiuni implementate 

de autorităţile publice centrale, prin intermediul a cel puţin 25 rapoarte de monitorizare. CNP va iniţia 

acţiuni de advocacy pentru a promova cel puţin 25 de subiecte noi de interes public pe agenda autorităţilor 

publice centrale. În rezultat, CNP va deveni un cadru de manifestare şi implicare vizibil şi atractiv pentru 

societate, instrument de promovare a intereselor publice, care va permite dezvoltarea culturii de participare 

în societate şi va replicarea eventuală a acestui model la nivel local.  
 

Scopuri şi obiective 

Care sunt scopurile generale (3-5 ani după proiect) şi obiectivele specifice (paşii necesari pentru realizarea acestor scopuri) ale 

acestui proiect?  

 

Scopul proiectului: Consolidarea  capacităţii de participare a societăţii civile în procesul de elaborare a 

politicilor. 

        

Obiectivele proiectului: 
 

Obiectivul 1. Organizaţiile membre ale CNP participă activ la procesul de influenţare a agendei, deciziilor 

şi politicilor guvernamentale; 

 

Obiectivul 2. Organizaţiile membre ale CNP şi organizaţiile interesate în activitatea CNP îşi consolidează 

capacităţile sale de participare în procesele decizionale şi pot influenţa mai adecvat procesele decizionale 

relevante; 

 

Obiectivul 3. Autorităţile publice centrale recunosc valoarea participării şi contribuţiei organizaţiilor 

membre ale CNP. 

 

Contextul proiectului /Necesitatea proiectului 

Care este cererea pentru acest proiect şi ce necesităţi locale încearcă să le soluţioneze? 

 

Guvernul Republicii Moldova se află în plin proces de implementare a angajamentelor incluse în  agenda 

de integrare europeană a ţării. Consultanţa şi asistenţa Guvernului în procesul dat este critică pentru a 

asigura calitatea elaborării şi adoptării multitudinii de politici, legi şi acte normative solicitate. Implicarea 

societăţii şi a organizaţiilor neguvernamentale poate fi asigurată folosind diverse mecanisme, inclusiv  

Consiliul Naţional de Participare (CNP) care în ultima perioadă,  prin expertiza oferită, s-a dovedit a fi  

unul din cele mai vizibile mecanisme de promovare şi pledoarie  în procesul de elaborare şi adoptare a 

politicilor.  

 

CNP s-a constituit şi funcţionează de mai mult de doi ani. Actualmente, se află în a două sa ediţie ce 

cuprinde perioada 2012-2014. CNP reprezintă o platformă de participare şi influenţare a proceselor 

decizionale referitoare la politicile publice, proiecte de acte normative şi legislative desfăşurate de 

autorităţile publice centrale, inclusiv Cabinetul de Miniştri. Produsele realizate în prima ediţie a CNP sunt: 

cartarea (identificarea şi informarea părţile interesate despre acestea) proceselor decizionale şi intervenţii 

pe unele proiecte de legi.  Cartarea proceselor decizionale, practic se realiza pentru majoritatea acestora, 

iar intervenţiile pe marginea proiectelor concrete se realiza doar pentru o parte mica din acestea (unele 



estimări cifrează la 3%). Cartarea proceselor decizionale relevă şi gradul de respectare a prevederilor 

legale privind transparenţa decizională. Diverse estimări demonstrează  ca pe parcursul anului 2009 şi 

2010, ponderea proiectelor de acte normative supuse consultărilor a crescut până la 50%. În anul 2011, 

raportul Guvernului atestă o creştere pînă la 78% a actelor normative consultate cu societatea civilă.  

Rapoartele organizaţiilor specializate  demonstrează, în continuare existenţa mai multor carenţe în 

aplicarea legii, inclusiv: lipsa capacităţilor şi atitudinii adecvate, anumite contradicţii dintre legea şi 

regulamentele aplicabile, aplicarea formală a legii. Prin urmare, rolul CNP este important pentru a 

realizarea cooperarea cu autorităţile şi publice şi pentru a exercita presiuni asupra autorităţilor executive în 

interesul public.  

 

Multe proiecte de legi şi acte normative rămân neobservate sau necomentate. În prezent CNP reuşeşte se 

intervină doar în 3-5% asupra proiectelor de acte. Există şi alţi actori din societate care intervin sporadic şi 

participă la în procesele decizionale relevante. Deşi autorităţile executive supun transparenţei o bună parte 

a proiectelor de acte normative şi legislative, doar un procent mic este comentat şi opinia de expertiză este 

livrată. Parţial această se datorează neidentificării la timp a proceselor sau necunoaşterii despre acesta, pe 

de altă parte, aceasta se datorează lipsei de capacităţi adecvate din partea părţilor interesate, inclusiv din 

partea organizaţiilor membre CNP.  

 

Prin procesul de evaluare a situaţiei şi prestaţiei pe parcursul perioadei precedente, CNP conchide că 

procedura de monitorizare supunerii transparenţei decizionale trebuie realizată mai sistematic folosindu-se 

de cartarea adecvată a proceselor, inclusiv cu referire la subiectele discutate pe agenda cabinetului de 

miniştri.  O altă lecţie învăţată este că implicarea în procesele decizionale relevante trebuie realizată mai 

strategic cu accent pe anumite priorităţi. Cartarea proceselor decizionale strategice este vitală, iar decizia 

de  intervenţie prin comentare trebuie luată prompt. Implicarea în unele procese instituţionale periodice 

cum ar fi politica fiscală, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM), Planuri de acţiuni, necesită o 

pregătire importantă din timp. CNP realizează că intervenţia sa nu trebuie să poarte doar caracter reactiv, 

adică să răspundă proceselor decizionale demarate de autorităţile executive. Unele probleme şi subiecte, 

avînd ca subiect interesul public,  trebuie iniţiate pro-activ.  

 

Rolul şi implicaţia CNP este critică pentru contribuirea la promovarea transparenţei şi calităţii actului de 

guvernare. CNP s-a auto-organizat în 5 grupuri de lucru permanente şi cîteva grupuri de lucruri tematice 

pentru a răspunde provocărilor menţionate. Grupurile de lucru permanente sunt: 1) justiţiei şi drepturile 

omului, 2) social (educaţie, sănătate, social), 3) economie şi finanţe, 4) mediu, 5) securitate şi regiunea 

Transnsnistreană. Re-organizarea grupurilor a fost dictată de necesitatea de a ajusta ajustării mai bune a 

priorităţilor şi tematicilor politicilor. Organizaţiile membre ale CNP sunt selectate de Guvern prin 

recunoaşterea contribuţiilor în procesul de contribuire la procesul decizional şi implicit recunoaşterea 

expertizei deţinute de aceste organizaţii. Prin implicarea activă a membrilor CNP în procesul decizional 

autorităţile executive vor recunoaşte expertiza şi vor valorifica contribuţia acestor organizaţii. Prin urmare, 

susţinerea CNP ca principală platformă de asigurare a contribuţiei în procesul decizional are un rol 

important în asigurarea transparenţei şi calităţii mai bune a actului decizional.  

 

Repartizarea în grupurile de lucru relevă o organizare mai bună a membrilor CNP. Activitatea grupurilor 

de lucru este coordonată de către organizaţiile gazdă, care oferă suportul logistic şi facilitează activitatea 

grupurilor de lucru. Astfel, organizaţiile gazdă care facilitatează activitatea grupurilor de lucru trebuie 

susţinute în amplificarea contribuţiei membrilor CNP şi a părţilor interesate în procesul decizional. 

Actualmente suportul pentru activitatea grupurilor de lucru a fost asigurat doar pentru asistenţii grupurilor 

de lucru. Coordonarea întregii activităţi ai CNP este asigurată de preşedintele CNP (actualmente 

Directorul CReDO) şi vice-preşedintele CNP (directorul Centrului de Resurse Tineri şi Liberi). Rolul 

acestor organizaţii este de a reprezenta CNP în şedinţele Cabinetului de miniştri şi integrarea efortului 

CNP în realizarea obiectivelor sale.    

 

În afară de implicarea în procesele decizionale curente, CNP-ul se angajează să contribuie la procesele de 

politici instituţionale ciclice: procesul anual de planificare (Planul de acţiuni integrat al Guvernului şi 

planurile de activitate ale autorităţilor publice centrale), procesul de planificare bugetara (Cadrul bugetar 

pe termen mediu, Politica bugetar-fiscală, Strategiile sectoriale de cheltuieli şi bugetul de stat).  Totodată, 

CNP va participa în procesul de evaluare a principalelor documente de planificare strategică (SND, 



Reforma descentralizării, Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile, etc.). 

Precondiţiile şi riscurile proiectului 

Care sunt precondiţiile şi riscurile externe ale proiectului (şi cum ar putea fi aceste riscuri atenuate)? 

 

Risc Strategia de diminuare  

Participarea insuficientă a organizaţiilor membre şi 

a societăţii civile în activitatea CNP 

Crearea fondului de expertiză, transferarea 

tehnologiilor noi pentru activitatea organizaţiilor  

Guvernul ascultă însă nu ia în consideraţie 

contribuţia CNP în procesul de politici 

Cultivarea vizibilităţii CNP prin intervenţii la 

şedinţa Guvernului şi în mass-media şi 

profesionalizarea intervenţiei 

Capacitatea insuficientă de contribuţie a 

organizaţiilor membre 

Organizaţiile membre vor fi stimulate prin sesiuni 

de profesionalizare a capacităţilor şi prin oferirea 

suportului pentru consolidarea capacităţilor 
 

 

Activităţile proiectului 
Prezentaţi planul de implementare şi comentaţi referitor la fezabilitatea, cost-eficienţa şi sinergia cu alte eforturi. 

 

CNP va acţiona prin intermediul a 5 grupuri de lucru permanente. Grupurile de lucru permanente sunt: 1) 

justiţie şi drepturile omului; 2) social (educaţie, sănătate, social); 3) economie şi finanţe; 4) mediu; 5) 

securitate şi regiunea Transnsnistreană; 6) E-Guvernare. Priorităţile grupurilor de lucru sunt: 

 

Justiţie şi drepturile omului: 

o Modificarea Legii 1349/1997 cu privire la avocatul parlamentar  

o Impactul juridic şi politic ale opţiunilor integraţioniste ale Republicii Moldova  

o Monitorizarea implementării Legii privind asigurarea egalităţii;  

o Monitorizarea unor legi care nu corespund standardelor în domeniul drepturilor omului (Legea cu 

privire la Castrarea Chimică a pedofililor); 

o Legislaţia necomercială; 

  

Mediu: 

o Reforma Instituţională a Managementului Forestier; 

o Reforma Instituţională în domeniul managementului apelor; 

o Revizuirea cadrului legislativ, inclusiv documentele de politici şi legislaţia ce ţine de dezvoltarea 

durabilă; 

  

E-Guvernare: 

o Crearea grupurilor de lucru mixte pentru a analiza implementarea conceptului de date deschise care 

va servi drept model de cooperare dintre societatea civilă şi autorităţi  

o Elaborarea ghidurilor metodologice ce vizează modul de monitorizare a legislaţiei, planurilor 

strategice şi alte responsabilităţi asumate de autorităţi. 

  

Social:  

o Contractarea socială  

o Publicitatea socială; 

  

Dezvoltare Economică: 

o Transparenţa dreptului la proprietate, în speţă operaţiunile offshore şi atacurile raider din străinătate. 

 

Activitatea grupurilor de lucru va coordonată de către organizaţiile gazdă, care oferă suportul logistic şi 

facilitează activitatea grupurilor de lucru. Coordonarea întregii activităţi ai CNP este asigurată de 

preşedintele CNP şi vice-preşedintele CNP. Rolul acestor organizaţii este de a reprezenta CNP în şedinţele 

Cabinetului de miniştri şi integrarea efortului CNP în realizarea obiectivelor sale.    

 

CNP va acţiona prin intermediul a 4 produse externe, după cum urmează: 



 

1. Cartarea de politici: 

Obiectivul acestei activităţi este de a oferi o membrilor CNP şi societăţii civile în ansamblu o imagine 

holistică privind procesele decizionale care au loc la nivel de cabinetul de Miniştri şi Ministerele relevante.  

 

CNP va realiza cartarea şi facilitarea accesului la toate procesele decizionale guvernamentale referitoare la 

proiecte de politici, legislaţie şi grupurile de lucru (specificînd iniţiere, elaborare, consultare şi adoptare). 

Pentru a acest produs se vor aloca cel puţin 15% din resursele disponibile. 

 

Cartarea politicilor va fi desfăşurată permanent de către coordonatorii grupurilor de lucru şi asistenţii 

grupurilor. Vor fi elaborate tabele care vor identifica clar procesul decizional, contactele relevante, 

documentele relevante, instituţia şi persoană de contact, inclusiv modalitatea de a contribui la procesul 

decizional respectiv. Anual, fiecare grup de lucru va elabora aproximativ 20 de tabele care vor reflecta 

documentele de politici existente, documentele de politici emergente şi procesele decizionale.  

 

Fiecare grup va plasa acest produs pe pagină web a CNP, la compartimentul corespunzător. Suplimentar, 

această informaţie va fi expediată pentru informare către părţile interesate şi actorii abonaţi.  Acest produs 

trebuie îmbunătăţit pentru că în prima ediţie a CNP doar o parte din grupurile de lucru au realizat asemenea 

acţiuni. Produsul va identifica procesele la etapa incipientă şi va oferi o viziune strategică asupra apariţiei 

procesului decizional la etapa finală, oferind timpul necesar pentru comentarii.  

 

2. Intervenţii de politici  

Obiectivul aceste activităţi este de a comenta şi influenţa cel puţin 30% din toate proiecte de legi şi proiecte 

de politici în procesul decizional. Fiecare grup preconizează realizarea a cel puţin 4 intervenţii în fiecare 

lună de implementare a proiectului, în total fiind preconizate aproximativ 80 de intervenţii per grup pentru 

întreaga durată a proiectului. 

 

CNP va participa la cele mai critice procese decizionale şi va interveni cu avize şi comentarii pentru a 

promova calitatea politicilor şi interesul public. Vor fi propuse subiecte relevante pe agenda 

guvernamentală. Membrii CNP cu expertiză pe domenii specifice vor participa activ în cadrul colegiilor 

interministeriale. De asemenea, vor for desfăşurate întâlniri pe subiecte de politici cu cabinetul de miniştri şi 

cu ministerele în parte pentru a promova şi influenţa procesele decizionale relevante. Se vor aloca cel puţin 

40% din resursele disponibile pentru realizarea acestui produs. 

 

Pentru a asigura o abordare inclusivă, informaţia relevantă va fi transmisă de către Preşedintele CNP către 

toţi membrii CNP. Sugestiile membrilor vor fi colectate în interiorul fiecărui grup de lucru, iar ulterior va fi 

transmisă preşedintelui pentru compilare şi sintetizare. Intervenţiile Strategice la nivel de politici reprezintă 

unul din cele mai importante produse pentru a crea un impact asupra activităţii autorităţilor. Fondul de 

cercetare şi expertiză va consolida capacităţile organizaţiilor şi părţilor interesate de a contribui la procesul 

decizional.  

 

3. Monitorizare şi evaluare a implementării de politici.  

Obiectivul acestei activităţi este de a oferi membrilor CNP şi publicului larg informaţie credibilă privind 

eficienţa, progresul şi impactul principalelor Strategii şi planuri de acţiuni implementate de autorităţile 

publice centrale. Activitatea vine să complementeze acţiunile de intervenţie strategică CNP, sugerând 

recomandări bazate pe constatările rapoartelor. 

 

Fiecare grup de lucru va identifica cele mai importante strategii şi planuri de acţiuni care necesită a fi 

monitorizate. Organizaţiile strategic poziţionate şi cu expertiza necesară din cadrul grupurilor de lucru vor 

produce rapoarte specializate, care vor include recomandări şi măsuri corective. Aceste rapoarte vor fi 

valorificate de CNP în procesul de intervenţii strategice şi a influenţării de politici. Fiecare grup va produce 

anual cel puţin 5 rapoarte privind progresul politicilor şi deciziilor implementate de Guvern. Se vor aloca cel 

puţin 20% din resursele disponibile pentru realizarea acestui produs. 

 

Acest produs este nou în portofoliul CNP. Activităţile corespunzătoare vor complementa intervenţiile de 

politici, descrise în secţiunea a 2-a. Produsul va fi susţinut din fondul de cercetare şi de analiză. Similar cu 



abordările precedente, organizaţiile responsabile vor asigura un proces inclusiv, cu implicarea tuturor 

membrilor CNP care deţin expertiză în domeniul respectiv. Produsele vor fi sintetizate de către preşedintele 

şi vice-preşedintele CNP în procesul de influenţare a deciziilor şi documentelor de politici.  

 

4. Intervenţii pe agenda Guvernamentală.  

Acest produs este nou în portofoliul CNP. Obiectivul  acestor acţiuni este de promova, în mod pro-activ, 

schimbări pozitive pe agenda Guvernului. De asemenea, se urmăreşte creşterea ratei de intervenţie în cadrul 

şedinţelor Cabinetului de Miniştri de la 3% până la cel puţin 15% anual. 

 

CNP va iniţia acţiuni de advocacy pentru a promova subiecte noi de interes public pe agenda autorităţilor 

publice centrale. În acest scop, preşedintele şi vice-preşedintele CNP, coordonatorii grupurilor de lucru vor 

desfăşura acţiuni de prezenţă în media, întâlniri instituţionale cu reprezentanţi ai autorităţilor publice sau cu 

persoanele decizionale. Fiecare grup de lucru va promova cel puţin 5 subiecte noi pe agenda autorităţilor 

publice centrale. Utilizând diferite metode de promovare, CNP va întreprinde eforturi pentru a asigura 

prezenţa săptămânală în presa electronică şi scrisă pe marginea poziţiilor CNP (peste 100 de referinţe unice 

pe subiecte unice). Se vor aloca cel puţin 15% din resursele disponibile pentru realizarea acestui produs.   

 

 

 

 

 



Cadru Logic 
Prezentaţi cadrul logic care descrie clar legătura dintre activităţile proiectului şi scopurile, produsele şi rezultatele anticipate. 

 

 

Activităţi Produse Rezultate pe termen scurt Rezultate pe termen lung 

1. Cartarea de politici 

 20 de tabele privind cartarea de politici 

elaborate anual de către fiecare grup de lucru 

(acestea vor reflecta documentele de politici 

existente, documentele de politici emergente 

şi procesele decizionale). 

 Informaţia este plasată sistematic pe pagina 

web www.cnp.md  

 

Organizaţiile membre ale CNP participă 

activ la procesul de influenţare a 

agendei, deciziilor şi politicilor 

guvernamentale; 

 

Organizaţiile membre ale CNP şi 

organizaţiile interesate în activitatea 

CNP îşi consolidează capacităţile sale de 

participare în procesele decizionale şi 

pot influenţa mai adecvat procesele 

decizionale relevante; 

 

Autorităţile publice centrale recunosc 

valoarea participării şi contribuţiei 

organizaţiilor membre ale CNP. 

Societatea Civilă participă activ în 

procesul de elaborare, monitorizare şi 

evaluare a politicilor la nivel naţional. 

        

2. Intervenţii de politici 

 Cel puţin 4 intervenţii lunare per grup sunt 

elaborate, vizând procesul de implementare a 

politicilor şi deciziilor: în total aproximativ 80 

de intervenţii per grup de lucru; 

 Intervenţiile sunt plasate sistematic pe pagina 

web www.cnp.md  

3. Monitorizare şi evaluare a 

implementării de politici 

 Cel puţin 5 rapoarte anuale sunt elaborate 

vizând eficienţa, progresul şi impactul 

principalelor Strategii şi planuri de acţiuni 

implementate de autorităţile publice centrale; 

 Rapoartele sunt publicate sistematic pe pagina 

web www.cnp.md  

4. Intervenţii pe agenda Guvernamentală  Cel puţin 5 intervenţii anuale per grup de 

lucru sunt elaborate, vizând introducerea de 

subiecte noi pe agenda Şedinţelor Cabinetului 

de Miniştri 

 Rata de intervenţie în cadrul şedinţelor 

Cabinetului de Miniştri creşte de la 3% la 

15%. 

 Intervenţiile ce vizează introducerea unor 

subiecte noi pe Agenda Cabinetului de 

Miniştri sunt plasate sistematic pe pagina web 

www.cnp.md 

http://www.cnp.md/
http://www.cnp.md/
http://www.cnp.md/
http://www.cnp.md/


Anexa 3 
Produsele, rezultatele potenţiale ale grantului şi evaluarea lor 

 

      

 

Z     -      

 

„     ” 
 

I. Produsele   
Enumeraţi produsele obţinute în urma activităţilor implementate în cadrul grantului şi criteriile ce confirmă realizarea acestora: 

 

Produs Indicatori verificabili Sursele de verificare 

 20 de tabele privind cartarea de politici elaborate 

anual de către fiecare grup de lucru; 

 Informaţia este plasată sistematic pe pagina web 

www.cnp.md. 

 Numărul de tabele elaborate; 

 Numărul de accesări a paginii web lunar/ Numărul 

de organizaţii care au utilizat informaţia din tabelele 

elaborate şi plasate; 

 Tabelele includ informaţie privind documentele de 

politici existente (adoptate) în sectorul vizat, 

documentele de politici emergente; procesele 

decizionale. 

 Pagina web CNP 

 Scrisori / feedback din partea actorilor care au 

utilizat produsele 

 Cel puţin 4 intervenţii lunare per grup sunt elaborate, 

vizând procesul de implementare a politicilor şi 

deciziilor: în total aproximativ 80 de intervenţii per 

grup de lucru; 

 Intervenţiile sunt plasate sistematic pe pagina web 

www.cnp.md 

 Numărul de intervenţii elaborate 

 Numărul de intervenţii publicate pe pagina web 

www.cnp.md; periodicitatea publicării intervenţiilor;   

 Numărul de intervenţii preluate de mass-media sau 

alţi actori 

 Numărul de şedinţe ale grupului de lucru 

 Numărul de şedinţe ale Biroului CNP organizate 

 Sursele relevante Mass-media care au făcut referinţă; 

 Pagina web CNP 

 Copia proceselor verbale ale Biroului CNP 

 Copia proceselor verbale ale grupului de lucru  

 Cel puţin 5 rapoarte anuale sunt elaborate vizând 

eficienţa, progresul şi impactul principalelor Strategii 

şi planuri de acţiuni implementate de autorităţile 

publice centrale; 

 Rapoartele sunt publicate sistematic pe pagina web 

www.cnp.md 

 Numărul de rapoarte elaborate de fiecare grup de 

lucru; 

 Numărul de intervenţii CNP, vizând deciziile şi 

documentele de politici relevante, care fac referinţă 

la rapoartele elaborate. 

 Pagina web CNP 

 Copia intervenţiilor CNP 

 Cel puţin 5 intervenţii anuale per grup de lucru sunt 

elaborate, vizând introducerea de subiecte noi pe 
 Numărul de intervenţii anuale per grup înaintate 

Primului Ministru, privind şedinţa Cabinetului de 

 Rapoartele anuale CNP 

http://www.cnp.md/
http://www.cnp.md/
http://www.cnp.mdş/
http://www.cnp.md/


agenda Şedinţelor Cabinetului de Miniştri 

 Rata de intervenţie în cadrul şedinţelor Cabinetului de 

Miniştri creşte de la 3% la 15%. 

 Intervenţiile ce vizează introducerea unor subiecte noi 

pe Agenda Cabinetului de Miniştri sunt plasate 

sistematic pe pagina web www.cnp.md 

Miniştri; 

 Rata de intervenţie în cadrul şedinţelor Cabinetului 

de Miniştri; 

 Numărul de intervenţii publicate pe pagina web 

www.cnp.md; periodicitatea publicării intervenţiilor. 

 Pagina web CNP 

 Copiile proceselor verbale relevante / înregistrări 

video 

 

 

II. Rezultatele  
Enumeraţi rezultatele potenţiale ale activităţilor implementate în cadrul grantului şi materialele ce confirmă atingerea acestora, în funcţie de caz: 

 

Rezultat pe termen mediu Indicatori verificabili Sursele de verificare 

 Organizaţiile membre ale CNP participă activ la 

procesul de influenţare a agendei, deciziilor şi 

politicilor guvernamentale 

 Numărul de recomandări formulate anual de CNP 

către autorităţile publice centrale; 

 Opinia experţilor independenţi / organizaţiilor 

internaţionale privind recomandările formulate. 

 Raportul anual CNP 

 Articole şi reportaje Mass-media 

 Organizaţiile membre ale CNP şi organizaţiile 

interesate în activitatea CNP îşi consolidează 

capacităţile sale de participare în procesele 

decizionale şi pot influenţa mai adecvat procesele 

decizionale relevante 

 Numărul de organizaţii din fiecare grup de lucru care 

au înaintat propuneri în procesul decizional (anual) 

 Raportul anual CNP 

 Autorităţile publice centrale recunosc valoarea 

participării şi contribuţiei organizaţiilor membre ale 

CNP 

 Ponderea recomandărilor acceptate de către 

autorităţile publice centrale 

 Extrase din tabelele de divergenţe 

 

http://www.cnp.md/
http://www.cnp.mdş/


III. Indicatori 
Enumeraţi datele care vor fi colectate şi raportate de către Beneficiarul de grant. Datele trebuie verificate   de către personalul Fundaţiei Est - Europene. 

Indicatori necesari  

 Numărul locurilor de muncă create 

 Diseminarea produselor media: tipuri, număr şi volum (locale, regionale, naţionale şi internaţionale) 

 Introducerea metodelor noi, modelelor, tehnologiilor şi instrumentelor: tipurile lor, număr şi volum 

 Atragerea fondurilor (financiare şi nemonetare), volumul şi sursele lor (locale, regionale, naţionale şi internaţionale) 

 Numărul de noi coaliţii, parteneriate şi/sau relaţii de colaborare 

 Numărul beneficiarilor direcţi şi coraportul dintre bărbaţi şi femei 

 Numărul participanţilor la training-uri şi coraportul dintre bărbaţi şi femei 

 Existenţa a cel puţin unei noi surse de co-finanţare (financiare sau nemonetare) a grantului curent acordat de Fundaţia Est - Europeană (DA sau NU)  

 Existenţa a cel puţin unei noi surse de susţinere (financiare sau nemonetare) a activităţii desfăşurate de organizaţia Dumneavoastră, pe care aţi reuşit să o atrageţi 

după un an de la primirea grantului din partea Fundaţiei Est - Europene (DA sau NU) 

 

Notă:Orice modificare a prezentei Anexe poate fi operată doar prin aprobarea prealabilă a Fundaţiei. 

 


