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STRATEGIA CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU PARTICIPARE PENTRU 2010-20121 
 

1. Ce este Consiliul Național de Participare (CNP)? 
2. Misiunea 
3. Scopul 
4. Direcții strategice și activități 
5. Mecanismul de funcționare a CNP 
6. Planul de acțiuni pentru noiembrie 2010 - februarie 2012 

 
CE ESTE CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU PARTICIPARE (CNP)?  
 
Consiliul Naţional pentru Participare este creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova în calitate de 
organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinţei de recunoaştere a valorii 
competenţelor şi de asigurare a participării societăţii civile şi sectorului privat la procesul de elaborare, 
implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor.  
 
MISIUNE:  
 
Misiunea CNP este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă intereselor 
societății.  
 
SCOP: 
 
CNP are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea 
civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin 
facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice 
de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a 
implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor. 
 
DIRECȚII STRATEGIGE DE ACTIVITATE:  
 

I. Oferirea de expertiză în elaborarea politicilor publice, monitorizarea și evaluarea implementării 
politicilor publice 

II. Facilitarea implicării societății civile și sectorului privat în procesul de elaborare a deciziilor publice 
 

I. Oferirea de expertiză în elaborarea politicilor publice, monitorizarea și evaluarea implementării 
politicilor publice 

 
Obiective:  

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului de luare a deciziilor prin participarea societății civile 
2. Îmbunătăţirea calităţii documentelor de politici publice prin participarea societății civile 

 
Activități generice: 

 Oferirea de expertiză în procesul de elaborare a documentelor strategice  
 Identificarea noilor priorități strategice și formularea de propuneri de politici publice 
 Monitorizarea implementării documentelor strategice 
 Promovarea implementării recomandărilor formulate de reprezentanții societății civile referitoare 

la politicile publice 
 Evaluarea impactului politicilor publice  
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 Perioada mandatului actualei componenţe a CNP  



Aprobată la ședința CNP din 25.10.2010 
 

2 

 

În realizarea activităților descrise mai sus, CNP se va centra pe un set de documente de politici publice 
intersectoriale, selectate de membrii CNP ca fiind prioritare pentru perioada mandatului CNP (documente 
prioritare), precum și alte documente strategice inițiate de Guvern (inițiative ad-hoc). Referitor la ultimele,  
CNP se va  implica la inițiativa proprie sau a reprezentanților societății civile.   
 
Documentele prioritare se referă la următoarele: 
 
Documente de politici:  

 Strategia națională de dezvoltare pe anii 2008 - 20112 

 Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011 - 2014 

 Strategia de descentralizare  

 Strategia dezvoltării societăţii civile în anii 2009 -20113 

 Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-20114 

 Strategia națională de prevenire și combatere a corupţiei5 

 Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 
 
Acte normative:  

 Legislaţia Bugetară pe anii 2010-2011 (Legea bugetului de stat, Legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat, Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală) și Hotărârile Guvernului de 
alocare a fondurilor de rezervă 

 Legea privind transparența în procesul decizional - se monitorizează implicit, concluziile se trag în 
baza documentelor indicate mai sus 

 
Activitățile și termenele de realizare ale acestora pentru fiecare document prioritar indicat mai sus sunt 
stabilite în Planul de Acțiuni al CNP.  

 
II. Facilitarea implicării societății civile și sectorului privat în procesul de elaborare a deciziilor 
publice 

 
Obiective: 

1. Îmbunătățirea procesului de informare a publicului despre politicile publice inițiate 
2. Sporirea capacităților societății civile de a participa la procesul decizional  
3. Sporirea capacităților autorităților publice de a implica societatea civilă în procesul decizional 
4. Asigurarea unui mecanism de comunicare în ambele direcții 
 

Activități generice: 
- Crearea și menținerea paginii web a CNP  
- Facilitarea participării ONG-urilor cu expertiză prin crearea și menținerea listei cu date de contact 

actualizate a reprezentanților  societății civile și sectorului privat (lista părților interesate) - de 
către fiecare grup de lucru al CNP 

- Comunicarea cu Guvernul - scrisori, comunicate de presă, petiții, demersuri 
- Comunicarea cu reprezentanți ai societății civile - CNP se va organiza sub formă de grupuri de 

lucru pe domenii, pentru o mai bună interacţiune pe interior şi implicare a reprezentanților 
societății civile  din afara Consiliului 

- Monitorizarea modului în care sunt luate în considerație propunerile societății civile 
 
MECANISMUL DE FUNCȚIONARE A CNP 
 

                                                           
2
 Aprobată prin Legea nr. 295 la 21.12.2007 

3
 Aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 267 la 11.12.2008 

4
 Adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 720 la 01.12.2009 

5
 Aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 421 din 16.12.2004 
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Structura CNP:  
 
Biroul Permanent 
Președinte  
Vicepreședinte 
Secretar  
Grupuri de lucru 
 
Rolul și funcțiile Președintelui, Vicepreședintelui și Biroului Permanent sunt stabilite în Regulamentul 
Consiliului Național de Participare.  
 
Secretarul CNP: 
Funcția de secretar al CNP este creată pentru a asigura comunicarea internă și externă a CNP și asigurarea 
atribuțiilor de secretariat pentru CNP. Biroul Permanent selectează secretarul CNP, la propunerea 
Președintelui CNP. În funcție de fondurile disponibile, funcția de secretar al CNP este una remunerată.  
 
Atribuțiile secretarului:   

- Asigurarea logistică a ședințelor CNP,  
- Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor CNP și transmiterea acestora membrilor Consiliului,  
- Informarea membrilor despre activitățile CNP, inclusiv despre apariţiile publice CNP, 
- Menținerea arhivei CNP, care include deciziile CNP, procesele-verbale ale ședințelor CNP, ordinea 

de zi a ședințelor CNP și documentele elaborate de CNP și grupurile de lucru ale CNP,  
- Actualizarea paginii web a CNP, 
- Alte atribuții încredințate de Președinte pentru asigurarea bunei funcționări a CNP. 

 
Grupurile de lucru: 
Pentru realizarea activităților CNP se creează grupuri de lucru. Grupurile de lucru se creează pe domenii 
tematice pentru perioada mandatului CNP. Repartizarea membrilor pe grupuri de lucru nu împiedică 
participarea unui membru CNP în mai multe grupuri și / sau participarea la inițiative susținute de membri 
din mai multe grupuri de lucru (inițiative ad-hoc). Organizațiile membre ale CNP pot desemna câte un 
reprezentant al organizației sale pentru unul sau mai multe grupuri de lucru.  
 
Fiecare grup are un coordonator și un asistent. Coordonatorul este un membru al grupului de lucru 
respectiv, ales de membrii grupului de lucru cu majoritatea simplă a voturilor.  
 
Pe perioada mandatului actual al CNP, asistenții grupurilor de lucru sunt remunerați de Fundația Est-
Europeană. 
 
Funcţiile asistentului:  

- Monitorizarea agendei /politicilor publice a autorităţilor publice centrale (documentele plasate 
pentru discuţii, planurile de implementare a politicilor, strategiilor etc.) pe domeniul respectiv, 

- Menținerea legăturii cu coordonatorii procesului de consultare în procesul decizional din 
autoritățile publice relevante, 

- Crearea şi menţinerea / actualizarea listei părţilor interesate pe domeniile relevante, 
- Diseminarea informaţiei către părţile interesate, 
- Menţinerea compartimentului din pagina web a CNP, 
- Asigurarea comunicării între membrii grupului CNP şi părţile interesate, 
- Asigurarea logistică a şedinţelor grupurilor de lucru (inclusiv întocmirea procesului-verbal și 

transmiterea acestuia către membrii grupului de lucru), 
- Menținerea arhivei grupului de lucru, care include deciziile grupului de lucru, procesele-verbale 

ale ședințelor acestuia, documentele elaborate de grupul de lucru,  
- Alte atribuții încredințate de grupul de lucru pentru asigurarea bunei funcționări a acestuia. 
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Grupurile de lucru se creează pe următoarele domenii:  
 

1. Justiţie şi drepturile omului  
 

2. Dezvoltare economică 
 

3. Politica externă, de securitate și apărare 
 

4. Politici sociale, educaționale și de tineret 
 
Biroul Permanent poate crea grupuri de lucru ad-hoc, la propunerea a cel puțin doi membri ai CNP, pentru 
promovarea inițiativelor ad-hoc, pentru perioada necesară inițiativei respective. 
 
PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU NOIEMBRIE 2010 - FEBRUARIE 2012  
 

- Urmează  fi elaborat de CNP  
 

Acțiuni imediate pentru implementarea strategiei: 
1. Fundraising (în special pentru asistenți şi pagina www.cnp.md)  
2. Organizarea unui atelier pe standarde de elaborare și evaluare a politicilor publice (pentru 

instruirea membrilor CNP în vederea elaborării planurilor de evaluare) - o zi (perioada între 13-17 
decembrie 2010) 

3. Elaborarea planului de acțiuni pentru noiembrie 2010 - februarie 2012 
 

 
 
 

http://www.cnp.md/

