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                                      FUNDAłIA SOROS-MOLDOVA 

RAPORT DE ACTIVITATE 

(lunar/trimestrial/semestrial) 

 

 

Data: 31 mai 2010 

Contractul nr.: 12676 din data: 22.05. 2009 

Titlul proiectului: Implicarea ONG în implementarea  Strategiei pentru dezvoltarea 

societ ăŃii civile  

Perioada de raportare: 22.01.2009 până la 22. 11. 2009, conform scrisorii de extindere până la 

data de 30 aprilie 2010 

Amplasarea proiectului (adresa): oraşul Chişinău, bd. Traian 11/2 

Raport întocmit de: AntoniŃa Fonari, Directorul, Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” Secretar 

General al Consiliului NaŃional al ONG  

Dorina Focşa, Asistent „Tineri şi Liberi”, Secretariat Consiliul ONG 

Telefon: 567 549 Fax: 56 74 89 

Adresa e-mail:  secretariat@tineriliberi.md, tineri.liberi@gmail.com  
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Partenerii proiectului: 
Numele organizaŃiilor partenere / membrilor Consiliului NaŃional al ONG din R. Moldova  
� Centrul de Resurse al OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO) 
� Centrul NaŃional de AsistenŃă şi Informare a ONG din Moldova CONTACT 
� AlianŃa AnticorupŃie, a fost înlocuită cu următoarea organizaŃie membră supleantă AsociaŃia Obştească 

„Demos” 
� AsociaŃia „Promo-LEX” 
� Consiliul NaŃional al Tineretului din Moldova (CNTM) 
� Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
� Amnesty International Moldova, a fost înlocuită cu următoarea organizaŃie supleantă, Institutul de 

Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” 
� AsociaŃia Presei Independente (API) 
� AsociaŃia InternaŃională Ecologică a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS 
� AsociaŃia „Caroma Nord” 
 
 
Scopul: Promovarea ac Ńiunilor de advocacy pentru  influen Ńarea institu Ńiilor publice 
(Parlament, Guvern, APL) în scopul cre ării mecanismelor de dezvoltare durabil ă a 
organiza Ńiilor societ ăŃii civile.  
 
Obiective: 

1. Promovarea amendamentelor legii nr. 837 – XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaŃiile obşteşti 
de utilitate publică şi crearea mecanismelor de aplicare a noilor prevederi legale; 

2. Crearea unui model de colaborare între ONG şi APL în baza stabilirii unui precedent cu Primăria 
municipiului Chişinău, 

3. Crearea transparenŃei şi vizibilităŃii Consiliului ONG şi a Secretariatului Consiliului. 
 
Grupul- Ńint ă al proiectului: 

- Parlamentul (în special DirecŃia Juridică a Parlamentului R. Moldova);  
- Guvernul (Ministerul EducaŃiei şi Tineretului, Ministerul ProtecŃiei Sociale a Familiei şi Copilului, 

Ministerul JustiŃiei, Ministerul Economiei şi ComerŃului, Ministerul FinanŃelor); 
-  APL (Primăria Municipiului Chişinău, DirecŃia municipală pentru protecŃia drepturilor copilului; 

DirecŃia generală educaŃie, tineret şi sport; DirecŃia generală economie, reforme şi relaŃii 
patrimoniale, DirecŃia social-umanitară şi relaŃii interetnice);  

- ONG din R. Moldova;  
- Mass Media. 

 
 
 
 
� ACTIVITĂłI PREVĂZUTE pentru perioada de raportare 
ActivităŃile prevăzute pentru prima perioadă contribuie la crearea unui cadrul favorabil în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului  în întregime. 
Conform planului proiectului în tranşa 1 au fost preconizate următoarele activităŃi: 

1. Definitivarea şi semnarea memorandumului şi acordului de colaborare, delegarea 
responsabilităŃilor; 

2. ŞedinŃe de planificare / monitorizare a activităŃii Consiliului ONG cu Parlamentul şi Guvernul R. 
Moldova 

3. Întâlniri cu mass-media 
4. ŞedinŃe interne între membrii Consiliului NaŃional al ONG: 



 3 

5. Elaborarea şi actualizarea paginii web. 
6. ŞedinŃe de  creare a unui model de colaborare între ONG şi APL 
7. Definitivarea ghidului de elaborare a manualului personalului 
8. Elaborarea şi actualizarea paginii web. 
 
 
 
� ACTIVITĂłI REALIZATE (detaliile se anexeaz ă) 
 
   1. Activitatea : Definitivarea şi semnarea memorandumului şi acordului de colaborare, 
delegarea responsabilităŃilor; 
     
Detalii:  În cadrul Forumului OrganizaŃiilor Neguvernamentale din Republica Moldova, ediŃia V, 15 – 
16 decembrie 2008 a fost aleşi membrii în organul reprezentativ al societăŃii civile – Consiliul NaŃional 
al ONG din R. Moldova. S-a discutat Regulamentul de funcŃionare a Consiliului şi a Secretariatului. 
Secretariatul este un organ permanent, care organizează şedinŃele Consiliului ONG, informează 
membrii Consiliului despre evenimentele la care trebuie să fie prezenŃi, despre eventualele 
modificările legislative, având un rol de coordonare şi organizatoric. Conform Regulamentului 
Consiliului ONG, Secretariatul Consiliului are mandatul pentru scrierea şi implementarea proiectelor 
comune. 
(VedeŃi anexat agenda  primei şedinŃe şi regulamentul intern al Consiliului ONG, Anexa 1) 
  
Rezultate:  
      

      2. Activitatea : ŞedinŃe de planificare / monitorizare a activităŃii Consiliului ONG cu Parlamentul şi 
Guvernul R. Moldova 
 ŞedinŃa de planificare (19 februarie 2009): Consiliul ONG cu Aparatul Guvernului Republicii Moldova 
 Detalii: Subiectele discuŃiei din cadrul şedinŃei cu Aparatul guvernului au fost Strategia dezvoltării 
societăŃii civile 2009-2011, instituŃionalizarea cadrului de consultanŃă, monitorizare şi evaluare a 
politicilor publice. S-a expus idei şi modalităŃi privind dezvoltarea spiritului civic activ şi a 
voluntariatului în Republica Moldova.  
S-au discutat metodele de creare a unui cadru legal şi fiscal favorabil dezvoltării durabile a sectorului 
asociativ. 
Rezultate: Pentru informarea societăŃii civile toate proiectele de legi, hotărâri ale Ministerelor vor fi 
plasate pe site-uri, iar pentru asigurarea transparenŃei planul de activitate a Ministerului este necesar 
să fie discutat cu societatea civilă. (VedeŃi anexat  procesul-verbal, Anexa 2) 
 
ŞedinŃa de planificare (16 martie 2009): Consiliului ONG cu Ministerul Economiei şi ComerŃului.   
Detalii: În cadrul şedinŃei cu Ministerul Economiei şi ComerŃului s-a discutat modalităŃile de elaborare 
şi aprobare a mecanismului de contractare a societăŃii civile. ExistenŃa unui asemenea  mecanism ar 
facilitata implicarea societăŃii civile în procesul de desfăşurare a unor activităŃi publice. Un alt subiect 
din ordinea de zi a fost elaborarea proiectului de lege privind antreprenoriatul social.  
Rezultate: Pe parcursul şedinŃei a fost făcută o analiză a legislaŃiei care stă la baza procesului de 
licitare, făcându-se referire Ńi la practicile pozitive internaŃionale. S-a decis ca Ministere de ramură 
(Ministerul protecŃiei Sociale a Familiei şi Copilului, Ministerul EducaŃiei, Ministerul Ecologiei) să 
prezinte informaŃiile din ultimi 2-3 ani despre cum funcŃionează de facto contractarea şi licitaŃiile 
pentru prestarea serviciilor sociale, iar autorităŃile publice locale să prezinte informaŃii despre cum se 
realizează contractarea serviciilor sociale, care este procedura licitaŃiilor publice, cum se realizează 
acestea.  
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S-a discutat practica europeană privind antreprenoriatul social şi s-a decis ca Inspectoratul Fiscal şi 
Ministerul FinanŃelor să prezinte o notă informativă, cine şi în ce măsură au beneficiat  facilităŃile 
fiscale si procedura de supraveghere folosirii facilităŃii fiscale. (VedeŃi anexat procesul-verbal al 
şedinŃei, Anexa 3) 
 
ŞedinŃe de planificare (1 februarie 2010) -  a Consiliului ONG cu Vice-ministru JustiŃiei unde au fost 
puse în discuŃie modificările necesare la amendamentele proiectului de lege cu privire la utilitatea 
publică.   
http://www.publictv.md/ro/intilnire_Consiliul_ONG_cu_vice_ministrul_justitie_O_Efrim_1_februarie_20
10-01.02.2010 
 
ŞedinŃă de planificare (5 februarie 2010) – a Consiliului ONG cu Marian Lupu Preşedintele FracŃiunii 
Parlamentare a Partidului Democrat din Moldova şi Stella Jantuan Vice-preşedinte a Comisiei pentru 
drepturile omului şi relaŃii interetnice, Parlamentul R. Moldova,  (oficiu Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare) 
Detalii : Scopul şedinŃei a fost activităŃi advocacy şi lobby pentru promovarea amendamentelor legii 
cu privire la utilitatea publică şi Planului de acŃiuni privind implementarea Strategiei pentru dezvoltării 
societăŃii civile 2009 – 2011. În cadrul şedinŃei s-a menŃionat faptul că  în ordine de zi a ŞedinŃei 
Biroului Permanent al Parlamentului, din 11-19 februarie a fost inclusă pentru a fi pus în discuŃie 
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la 
asociaŃiile obşteşti (Capitolul V).  
S-a menŃionat că este necesar o nouă hotărâre în Parlament în care să se facă referinŃă la Strategia 
Dezvoltării SocietăŃii Civile şi este necesar fixarea structurii responsabile de monitorizare, iar Planul 
de acŃiuni care a fost elaborat pentru implementarea Strategiei să fie ajustat la situaŃia actuală.  
 
Rezultate: Modificările la amendamentele legii cu privire la utilitatea publică trebuie să fie făcute în 
scurt timp, până a fi examinate în prima lectură în Parlament. În realizarea modificărilor s-au implicat 
membrii Consiliului ONG care au comunicat prin e-mail la ajustările necesare privind modificare 
amendamentelor. 
S-a decis ca să se meargă pe un proces în două etape, examinarea în prima lectură sa aibă loc la 
data 11-12 februarie 2010,  peste aproximativ o săptămână să fie examinată în a doua lectură, iar în 
acest interval de timp pot fi dezvoltate idei, precizări, sugestii vis-a-vis de amendamentele legii cu 
privire la utilitatea publică; (VedeŃi anexat procesul-verbal Anexa 4) 
 
ŞedinŃă de planificare (18 februarie 2010) – a Consiliului ONG cu deputaŃii Marian Lupu Preşedintele 
FracŃiunii Parlamentare a Partidului Democrat din Moldova şi Mihai Godea Preşedintele FracŃiunii  
PLDM în Parlament.   
 
ŞedinŃa de planificare (26 februarie 2010) – a Consiliului ONG cu deputaŃii Mihai Godea Preşedintele 
FracŃiunii  PLDM în Parlament şi Liliana Palihovici Şefa Comisiei Parlamentare ProtecŃie Socială. Din 
consideratul că Domnul Godea nu a prezent la ultima şedinŃă de la ministerul JustiŃiei şi nu a reuşit 
să-şi expună punctul de vedere asupra amendamentelor legii cu privire la asociaŃiile obşteşti, 
Secretariatul Consiliului ONG a mai planificat o şedinŃă pentru a pune în discuŃie acest subiect.  
 
ŞedinŃă de planificare a Consiliului ONG (3 martie 2010) cu Aurel Baieşu Vice-preşedintele Comisiei 
Juridice, Numiri şi ImunităŃi. La întâlnirea Consiliului ONG cu Comisia Juridică s-au pus în discuŃie 
amendamentele legii cu privire la utilitatea publică care la legea cu privire la ONG, amendamentele ce 
Ńin de utilitatea publică şi comanda socială. 
 
ŞedinŃă de planificare (9 martie 2010)- reprezentaŃii Consiliului ONG cu reprezentaŃii Comisiei Juridice 
Numiri şi ImunităŃi a Parlamentului. Scopul şedinŃei a fost discutarea proiectul de lege pentru 
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modificarea Legii cu privire la asociaŃiile obşteşti şi Planul de acŃiuni privind implementarea Strategiei 
de dezvoltare a societăŃii civile. La şedinŃa din 9 martie la Ministerul justiŃiei au fost prezenŃi: AntoniŃa 
Fonari, Sergiu Neicovcen, Sergiu Ostaf, Ilia TrombiŃchi, Aurel Baieşu Vicepreşedintele Preşedintele 
Comisiei Numiri şi ImunităŃi şi OlegEfrim Vice-ministru JustiŃiei. La acest link poate vizionată şedinŃa în 
întregime: 
http://www.publictv.md/ro/Parlamentul_consulta_Societatea_Civila_Legea_cu_privire_la_Asociatiile_
Obstesti-09.03.2010 

 
3. Activitate: Întâlniri cu mass-media 
Întâlnire cu jurnaliştii din 30 noiembrie 2009, ora 17.00 (oficiu Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”) 
Detalii : La întâlnire au participat Tudor Darie, Dumitru Ciorici, Vitalie Dogaru, Elena Cioina, Aurica 
rusnac, AntoniŃa Fonari, Eduard Mihalaş. 
Rezultate:  A fost stabilit conceptul şi formatul întâlnirilor cu jurnaliştii „ceaiul de le ora 5” şi a fost 
definitivată lista jurnaliştilor care să fie invitaŃi la întâlniri. 
 
Întâlnire cu mass-media – Ceaiul de la ora 5 din 12 martie 2010 (restaurantul Big Deal) 
Detalii:  Întâlnirea iniŃial a fost  planificată pentru o oră, dar deoarece mass-media a avut multe 
întrebări şi au fost prezenŃi toŃi membrii Consiliului ONG. aceasta a durat  3 ore şi jumătate unde s-au 
făcut prezentări pe o serie de subiecte utile pentru mass-media. Moderatorul întâlnirii cu presa a fost 
Secretarul Consiliului General AntoniŃa Fonari. 
Au fost prezentate subiecte de actualitate ca amendamentele legii cu privire la utilitatea publică, 
proiectul de lege 2 %, modalităŃi de adunare şi repartizare a banilor, distincŃia clară dintre termenii 
non-profit şi non-comercială, Strategia de dezvoltare a societăŃii civile, proiectul de lege cu privire la 
voluntariat. 
 
Rezultate : Ceaiul de la ora 5 a consolidat relaŃiile Consiliului ONG cu presa, contribuind la 
dezvoltarea relaŃiilor în vederea implementării şi promovării activităŃilor stabilite în proiect. Mass-media 
a avut oportunitatea să cunoască detaliat aria de activitate a Consiliului ONG şi dificultăŃile pe care le 
au în ceea ce priveşte realizările practice. În urma stabilirii unei relaŃii cu mass-media, a sporit 
vizibilitatea şi transparenŃa Consiliului ONG şi contribuind la conştientizarea societăŃii civile privind 
importanŃa şi necesitatea implicării în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice. (VedeŃi 
anexat agenda evenimentului Anexa5) 
 
În afară de faptul că au fost organizate „Ceaiurile de la ora 5” cu mas-media s-a comunicat foarte 
frecvent prin telefon, e-mail şi faŃă în faŃă la întâlniri ad-hoc, a existat o comunicare continuă cu: 
Publika TV – Vitalie Dogaru, Maia Metaxa – subiectele de ştiri în special ONG din domeniu social, 
show-urile cu tematică socială; 
Jurnal TV – Nata Albot, Ştefan Rău – promovarea statului secular 
Radio Europa Liberă – ONG şi subiecte în domeniu drepturilor omului 
Radio Sănătatea – Sergiu Miron – subiecte şi ONG-uri din domeniu sănătăŃii 
Moldova 1- subiecte sociale  
Pro TV – Oxana Iuteş, Sorina Obreja,  subiecte sociale 

 
      Întâlnire cu mass-media – Ceaiul de la ora 5 din 21 aprilie 2010 (restaurantul Big  Deal) 

Detalii : Pentru realiza unul din interesele proiectului privind promovarea legii cu privire la voluntariat, 
Consiliul ONG împreună cu CoaliŃia pentru promovarea legii şi activităŃilor de voluntariat, a organizat o 
întâlnire cu mass-media şi blogherii din Republica Moldova. În cadrul întâlnirii neformale s-au discutat 
o serie de subiecte şi activităŃi care vor fi desfăşurate în Săptămâna NaŃională a Voluntariatului. 
Consiliul ONG a oferit suport în organizare, sursa financiară pentru asigurarea cheltuielilor a fost 
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identificată de CoaliŃie. S-a discutat şi despre voluntariatul corporatist din Republica Moldova, 
eforturile realizate pentru consolidarea acestuia. 
Rezultate: Întâlnirea neformală a mass-mediei cu CoaliŃia pentru promovarea legii şi activităŃilor de 
voluntariat şi Consiliul ONG a contribuit la analiza, evaluarea şi dezvoltarea activităŃilor din 
Săptămâna NaŃională a Voluntariatului (SNV). Mediatizarea acestor activităŃi au contribuit la 
informarea societăŃii civile şi la implicarea acesteia în activităŃile care s-au derulat în cadrul SNV. 
(VedeŃi anexat agenda evenimentului Anexa6) 
 
ConferinŃă de Presă din 12 decembrie 2008 (AgenŃia de presă Info-Prim Neo)- a fost organizată în 
urma votării Strategiei dezvoltării societăŃii civile 2008-2011 de către Parlament. 
http://consiliulong.md/ro/advocacy/show/12 
 
ConferinŃe de presă din 8 aprilie 2009, (AgenŃia de Presă Info-Prim Neo) – care a avut drept subiect 
condamnarea actelor de violenŃa şi vandalism, care au avut loc pe 7 aprilie 2009 în timpul protestului 
care a avut loc în faŃa PreşedinŃiei şi Parlamentului Republicii Moldova. Ulterior consiliul ONG a venit 
o declaraŃie cu privire la escaladarea situaŃiei social-politice din Moldova  după alegerile parlamentare 
din 5 aprilie 2009, exprimându-şi îngrijorarea faŃă de situaŃia social-politică.  
http://consiliulong.md/ro/declarations/show/4  
 
4. Activitatea : ŞedinŃe interne între membrii Consiliului NaŃional al ONG   
Detalii: ŞedinŃele interne Consiliului ONG au fost organizate de Secretariatul Consiliului, au fost 
desfăşurate lunar, în cazuri excepŃionale şi mai frecvent, având drept scop stabilirea ansamblului de 
acŃiuni în vederea realizării obiectivelor Consiliului ONG,  implementarea  Planului de acŃiuni privind 
Dezvoltarea SocietăŃii Civile în anii 2009-2011, stabilirea grupurilor de lucru cu Ministerele 
ŞedinŃele au avut loc în permanenŃă în cadrul unei organizaŃii membre a Consiliului ONG, locaŃia 
exactă fiind stabilită în urma consultării Secretariatului cu membrii Consiliului prin e-mail. 
Rezultate:  ŞedinŃele au avut ca rezultat încurajarea dialogului dintre membrii Consiliului ONG şi 
găsirea celor mai optime soluŃii pentru atingerea obiectivelor proiectului. Au asigurat monitorizarea şi 
evaluarea activităŃilor în cadrul Consiliului ONG, stabilindu-se o divizare clară a rolurilor în vederea 
implementării activităŃilor.   
 
ŞedinŃa nr. 1.  a Consiliului ONG din 22 decembrie  2008, (oficiu Centru Pro Didactica) – s-a aprobat 
RezoluŃia Forumului ONG, Regulamentul de funcŃionare a Consiliului ONG, s-au făcut comentarii vis-
a-vis de amendamentele legii cu privire la utilitatea publică şi proiectul de lege 2 %. 
 
ŞedinŃa nr. 2 a Consiliului ONG din 5 februarie 2009 (oficiu Centru Pro Didactica) – s-a discutat atacul 
din 3 februarie, asupra protestatarilor din ONG-urilor Drepturilor Omului din faŃa Procuraturii Generale. 
A fost făcut proiectul de declaraŃie a Consiliului ONG cu privire la susŃinerea libertăŃilor de întruniri în 
Republica Moldova http://consiliulong.md/ro/declarations/show/9. De asemenea a fost pus în ordinea 
de zi pentru discuŃie Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea legii nr. 837-XIII din 17.05.1996 
cu privire la asociaŃiile obşteşti (Capitolul V). (VedeŃi anexată agenda, Anexa7) 
 
ŞedinŃa nr. 3. a Consiliului ONG din 30 martie 2009 (oficiu Centrul Contact) – s-a discutat şedinŃele 
care au avut loc la Ministerul FinanŃelor şi Ministerul Economiei şi ComerŃului pe baza Planului de 
acŃiuni privind implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăŃii civile 2009-2011.  
 Pentru a aplica Planul de Implementare a Strategiei, Consiliului ONG a făcut grupuri de lucru cu 
Ministerele responsabile de perfecŃionarea cadrului legislativ cu privire la ONG. 
Responsabili pentru conlucrarea cu Ministerul JustiŃiei au fost delegaŃi: Sergiu Ostaf, Ilia TrombiŃchi şi 
Evghenii Golosceapov;  
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Sergiu Ostaf a fost ales să lucreze în grupurile de lucru cu Ministerul Economiei şi ComerŃului şi 
Ministerul FinanŃelor, la nivel politic, din grupurile de lucru fac parte  Margareta Vameş, AntoniŃa 
Fonari şi Viorica Macari. (VedeŃi anexat procesul-verbal, Anexa 8) 
 
ŞedinŃa ad-hoc, 27 aprilie 2009, (oficiu Amnesty International) – organizarea şedinŃei s-a hotărât în 
urma citaŃiilor primite de la FISC pentru mai multe ONG în special membre a CoaliŃiei pentru alegeri 
libere şi corecte „CoaliŃia 2009” în vederea prezentării rapoartelor financiare pentru 2008-2009 – 
informaŃii despre acŃiunile întreprinse de ele pentru a stopa şi preveni violenŃele din 7-8 aprilie. 
Membrii Consiliului ONG s-au întâlnit pentru a lua atitudine, iar ulterior au venit cu o DeclaraŃie prin 
care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu solicitările ministerului JustiŃiei. 
http://consiliulong.md/ro/declarations/show/8 
 
ŞedinŃa nr. 4 a Consiliului ONG din 15 mai 2009 (oficiu Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului) 
– s-a discutat dificultăŃile legate de înregistrare şi re-înregistrarea organizaŃiilor neguvernamentale, 
setul de documente necesar pentru a fi modificat în urma re-înregistrărilor. Membrii consiliului ONG 
au venit cu comentarii pentru îmbunătăŃirea documentului „Apel Consiliul ONG probleme de 
înregistrare”, care ulterior să fie făcut public http://consiliulong.md/ro/declarations/show/5. (VedeŃi 
anexat procesul-verbal, Anexa 9) 

    
   ŞedinŃa nr. 5 a Consiliului ONG din 23 iunie 2009 (Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului) – s-a 

decis amânarea activităŃilor cu APL, Guvern şi Parlament, din cadrul proiectului  până după alegerile 
parlamentare din 29 iulie 2009, deoarece era foarte dificil de colaborat în vedea atingerii obiectivelor. 
S-a hotărât elaborarea unui Apel al Consiliului ONG din R. Moldova către partidele politice 
participante în alegerile parlamentare anticipate privind reflectarea în platformele electorale a 
necesităŃilor de dezvoltare a organizaŃiilor societăŃii civile 
http://consiliulong.md/ro/declarations/show/11.  
S-a discuta despre organizarea la 26 iunie 2009, a unui cocteil cu media pentru realizarea unor 
activităŃi de voluntariat, fiind ca o continuare a flash-mobului cu vedetele, realizat în cadrul SNV 2009. 
S-a menŃionat apoi despre un alt eveniment în a cărui organizare este implicat Secretariatul 
Consiliului ONG, Cafeneaua SocietăŃii Civile, care a avut loc la 29 iunie 2009, între orele 15.00 – 
18.00, în incinta Restaurantului Hotelului Codru. Subiectele puse în discuŃie pe parcursul Cafenelei au 
fost: imaginea societăŃii civile prin perspectiva mass-media, cum creăm subiecte de presă, relaŃia 
ONG – mass-media. (VedeŃi anexat procesul-verbal, Anexa10) 
 
ŞedinŃa nr. 6 a Consiliului ONG din 8 octombrie  2009 (oficiu Centrul Contact) – s-a decis să se 
definitiveze amendamentele cu privire la utilitatea publică, pentru ca organizaŃiile non-guvernamentale 
să nu mai fie nevoite să se re-înregistreze. S-a discutat necesitate de relansare a dialogului cu 
Ministerul JustiŃiei  cu privire la utilitatea publică şi 2%.  
Elaborarea unui acord de colaborare cu Primăria ar însemna o platformă în procesul de implementare 
a amendamentelor cu privire la utilitatea publică, de aceea membri Consiliului  ONG au accentuat  
faptul că este necesar o şedinŃă de consultare cu Domnul GuŃuŃui şi Domnul Spinei.  S-a decis ca în 
cel mai scurt timp posibil, consiliul ONG să înceapă lucru cu Primăria şi Consiliul Municipal pentru a 
semna acordul de colaborare APL – ONG. (VedeŃi anexat Procesul-verbal, Anexa 11) 
 
ŞedinŃa nr. 7 a Consiliului ONG din 6 noiembrie 2009 (oficiu AsociaŃia Presei Independente) – s-a 
discutat mecanismul de colaborare a Guvernului cu societatea civilă. Cancelaria de Stat a lansat 
concursul de selectare a membrilor Consiliului NaŃional pentru Participare (CNP). În cadrul şedinŃei s-
a discutat procedura şi criteriile de selecŃie. S-a decis încercarea stabilirii unei solidarităŃi între 
Consiliul NaŃional al ONG şi Consiliul NaŃional pentru Participare. (VedeŃi anexat procesul-verbal, 
Anexa 12) 
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ŞedinŃa nr. 8 a Consiliului ONG din 25 noiembrie 2009 (oficiu Centrul Contact) – s-a discutat 
amendamentele legii cu privire la utilitatea publică, proiectul de lege cu privire la voluntariat. 
Adoptarea legii cu privire la voluntariat a fost una din responsabilităŃile Consiliului ONG cu care a fost 
mandatat în cadrul Forumului. În acest context, Consiliul ONG în calitate de partener al CoaliŃiei 
pentru promovarea legii şi activităŃilor de  voluntariat a facilitat semnarea de către 12 deputaŃi a 
proiectului de lege cu privire la voluntariat. În cadrul procesului de promovare a proiectului de lege, din 
partea Consiliului ONG au fost implicaŃi AntoniŃa Fonari, Sergiu Ostaf şi Vera łurcanu. După 
înregistrarea ca iniŃiativă legislativă a proiectului de lege cu privire la voluntariat, am fost implicaŃi în 
procesul de avizare de către Guvern a proiectului de lege. Astfel, am avut şedinŃe cu următoarele 
instituŃii guvernamentale: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul EducaŃiei, Ministerul Muncii, 
ProtecŃiei Sociale şi Familiei. Au colaborat la avizarea proiectului de lege de către Guvern: Sergiu 
Ostaf, Vera łurcanu, AntoniŃa Fonari. (VedeŃi anexat procesul-verbal, Anexa 13) 

 
ŞedinŃa nr.9  a Consiliului ONG din 5 ianuarie 2010 (Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului) – 
s-a discutat necesitatea delegării reprezentanŃilor din Consiliul ONG care să aplice pentru a face parte 
din Consiliul NaŃional pentru Participare. S-a comentat pagina web a Consiliului ONG, fiecare membru 
a prezentat un set de sugestii pentru îmbunătăŃirea acesteia. (VedeŃi anexat procesul-verbal, Anexa 
14) 
 
ŞedinŃa nr. 10 a Consiliului ONG din 10 februarie 2010 (oficiu AsociaŃia Presei Independente) – s-a 
discutat Planul de acŃiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării civile 2008-2011. A fost o 
şedinŃe de lucru asupra redactării şi definitivării Planului pentru ca ulterior să fie trimis Ministerului 
JustiŃiei. (VedeŃi anexat agenda şedinŃei, Anexat 15) 
 
ŞedinŃa nr. 11 a Consiliului ONG din 18 martie 2010 cu membrii bordului Consiliul NaŃional pentru 
Participare (CNP) şi organizatorii Forumului ONG România şi Republica Moldova (oficiu Centrul 
Contact) – s-a discutat organizarea Forumului, eveniment care a avut loc în perioada 3-6 mai (la Iaşi 
3-5 mai, la Chişinău 6 mai). În cadrul şedinŃei s-au propus subiecte de actualitate, care să fie 
discutate la Forum. S-a decis ca ulterior, în procesul de elaborarea şi definitivarea  a agendei  
membrii Consiliului ONG vor avea un rol consultativ. (VedeŃi anexat procesul-verbal, Anexa 16) 
 
ŞedinŃa nr. 12 Consiliului ONG din 1 aprilie 2010 (oficiu Centrul Contact)- s-a discutat Conceptul  
„Ghidul de elaborare a manualului personalului” şi necesitatea apariŃiei acestuia cât mai curând. S-a 
discutat agenda şi prezentările care ar necesare pentru ConferinŃei „Colaborarea dintre parlament şi 
societatea civilă” (VedeŃi anexat procesul-verbal al şedinŃei – Anexa 17) 
 
5. Activitatea : Elaborarea şi actualizarea paginii web. 
Perioada de pregătire: 05 mai 2010 – prezent  
Detalii : În procesul de elaborare a paginii web a Consiliului ONG, membrii acestuia au fost în 
permanenŃă consultaŃi pentru a stabili design-ul paginii, culorile, rubricile care ar fi necesar de plasat, 
pentru ca situl să fie cât mai complet şi să asigure impactul dorit. După finisarea paginii, 
Coordonatorul de proiect a completat pagina cu informaŃiile generale, activităŃile desfăşurate de 
Consiliul ONG, rezultatele obŃinute în procesul de colaborare cu instituŃiile publice. Pagina web a 
www.consiliulong.md este administrată direct de Secretariatul Consiliului ONG,  ce colaborează în 
permanenŃă cu specialistul care a realizat situl pentru eventualele modificări care apar pe parcurs în 
vederea îmbunătăŃirii acesteia. 
InformaŃia este în permanenŃă actualizată şi monitorizată, bazându-se în special pe activitatea 
Consiliului ONG. Din cauză spaŃiului limitat pe pagină nu pot fi puse materialele video (şedinŃele)în 
întregime, astfel şedinŃele importante ale Consiliului ONG sunt plasate doar Public TV. 
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Rezultate : Pagina web a Consiliului ONG contribuie la crearea unui cadru informaŃional complet 
pentru societatea civilă, promovând imaginea sectorului ONG. Acest site contribuie la realizarea unui 
model de participare şi transparenŃă, promovând o  imagine şi o identitate separată a Consiliului ONG 

 
      6. Activitatea:  Definitivarea ghidului de elaborare a manualului personalului; 

Detalii:  În procesul de definitivare a „Ghidului de elaborare a manualului personalului” au avut loc o  
întâlniri cu membrii consiliului ONG, cu experŃi pentru a definitiva şi promova acest concept. Autorii 
„Ghidului” sunt: AntoniŃa Fonari, Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Elena LevinŃa, Centrul de 
Instruire şi consultanŃă OrganizaŃională (CICO), Vlad Melnic, Expert independent şi s-a lucrat în baza 
unui document oferit de CReDO. Deoarece scopul „Ghidului” este asigurarea transparenŃei 
decizionale şi facilitarea comunicării cu noii angajaŃi/voluntari ai ONG, a fost necesar ca acesta să fie 
promovat la nivel de Consiliul ONG pentru a avea un impact mai înalt şi pentru a veni în contextul 
existenŃei şi completării Codului Etic. 
ŞedinŃa nr. 13 a Consiliului ONG „Promovarea ghidului de elaborare a manualului personalului” –  s-a 
hotărât ca după finisarea lui, Consiliul ONG îl va promova şi recomanda organizaŃiilor 
neguvernamentale, ca pe un produs al acestuia. În „Ghidul de elaborare a manualului personalului” 
vor fi incluse exemple concrete a politicilor publice realizate de ONG-urile membre ale Consiliului 
ONG. La definitivarea Ghidului s-a comunicat cu fiecare membru al CN  ONG, astfel încât poziŃia 
fiecăruia este luată în consideraŃie 
Rezultate : La nivelul Consiliului ONG Ghidul va fi promovat prin distribuirea (ulterioară) la şedinŃele, 
întâlnirile Consiliului cu ONG-urile din teritoriu şi link plasat spre pagina de bază a Ghidului. Ghidul va 
fi distribuit gratis pe 3 cai – imprimat, pe CD şi accesibil on-line. Criteriile de distribuire: imprimat şi pe 
CD – organizaŃiilor cu acces limitat la Internet sau viteză de navigare mică, la şedinŃele în teritoriu. 
Colaborarea cu membrii Consiliului  ONG este una din oportunităŃile de bază pentru promovarea 
Ghidului şi un imbold pentru îmbunătăŃirea lui permanentă.  
 

      7. Activitate: ŞedinŃe de  creare a unui model de colaborare între ONG şi APL;  
 Detalii: În cadrul şedinŃelor/întâlnirilor dintre ONG cu Primarul Municipiului Chişinău şi şefii direcŃiilor 
din cadrul primăriei, a fost  pună în discuŃie elaborarea documentului  „Concept / acord de colaborare 
dintre ONG şi Primăria municipiului Chişinău” şi stabilirea unui plan de acŃiuni pentru implementarea 
acestui acord de colaborare. Documentul de colaborare între ONG şi APL, include scopul acestui act, 
care sunt părŃile semnatare, persoanele din Primărie responsabile de RelaŃii cu Societatea Civilă şi 
evaluarea acordurilor de parteneriat, atribuŃiile persoanelor respective, criteriile de evaluare a 
proiectelor de colaborare propuse de ONG, grila de evaluare a proiectelor comune, contract de 
finanŃare / oferire  a sediilor sau finanŃărilor. 
Pentru elaborarea acestui concept de colaborare şi definitivarea acestuia,  Secretariatul Consiliului 
ONG anterior întâlnirilor cu Primarul Municipiului Chişinău şi Consilierii Primăriei, au comunicat prin 
scrisori/e-mail. SchiŃa de document urma să fie realizată de Consilierii, ca eventual membrii Consiliului 
ONG să vină cu completări în definitivarea conceptului.  
La întâlnirea din septembrie cu Domnul Dorin Chirtoacă a membrilor Consiliului ONG, AntoniŃa Fonari, 
Sergiu Ostaf şi a expertului Vlad Melnic s-a hotărât ca documentul să fie refăcut şi completat, 
deoarece necesită numeroase modificări.  
ŞedinŃa echipei de proiect a Consiliului ONG din 3 martie 2010 (oficiu Centrul de Resurse „Tineri şi 
Liberi”) cu experŃii Vlad Melnic şi Andrei Brighidin. – În cadrul şedinŃei s-a discutat necesitatea 
exercitării acŃiunilor de advocacy pentru aprobarea documentului „Concept / acord de colaborare 
dintre ONG şi Primăria municipiului Chişinău” şi stabilirea unui plan de acŃiuni de îndeplinire a 
documentului respectiv. În definitivarea acordului de colaborare se ba implica şi Andrei Brighidin, va 
veni cu sugestii, comentarii. (VedeŃi anexat agenda şedinŃei – Anexa 18) 
Rezultate : Definitivarea documentului de colaborare  dintre ONG şi Primăria Municipiului Chişinău şi 
implementarea planului de acŃiuni pentru îndeplinirea acestuia determină  parteneriatelor durabile 
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dintre ONG şi APL. În baza acestui concept, lunar consiliul Municipal şi Primăria vor consulta deciziile 
lor cu exponenŃii societăŃii civile pentru a eficientizarea implementarea unor programe sociale (precum 
majorarea tarifelor, problema maidanezilor, problema traficului rutier, ecologie). 
Conceptul de colaborare este urmat de elaborarea şi aprobarea de către Consilierii Primăriei a unui 
regulament privind asigurarea transparenŃei în procesul decizional. Sub incidenŃa acestui regulament 
va cădea Primăria, angajaŃii primăriei,  ONG care folosesc bunuri imobiliare oferite de Primărie, astfel 
se va crea o mai mare transparenŃă a ONG-urilor în raport cu Primăria şi comunitatea. 
 

     
 
 
Activit ăŃi care nu a fost prev ăzută în proiect, dar au fost realizate cu suportul 
Consiliului ONG: 

 
 

8. Activitatea: ConferinŃa dintre Parlament şi Societatea Civilă 13 aprilie 2010,  (Palatul Republicii, 
Sala de ConferinŃă)  

http://www.publictv.md/ro/Forum_Cooperare_Parlament_ONG_  
Detalii:   ConferinŃa organizată de Parlament cu suportul Consiliul ONG, a avut drept scop 
consolidarea relaŃiilor de colaborare, fortificarea relaŃiilor deschise şi eficiente. În cadrul ConferinŃei au 
fost puse în discuŃie mai multe subiecte privind procesul cooperării dintre aceste doua părŃi 
accentuându-se în special pe  rezultatele obŃinute şi dificultăŃile care au apărut pe parcurs. 
Dezvoltarea societăŃii civile are la bază o condiŃie esenŃială, colaborarea cu Parlamentul: la ConferinŃa 
din 13 aprilie s-a discutat care este gradul de pregătire a societăŃii civile de a colabora cu autorităŃile 
publice, cât de activă a fost până acum societatea civilă şi care sunt provocările pe care trebuie să le 
depăşească. 
S-a accentuat activităŃile anterioare de colaborare a Consiliului ONG cu Parlamentul, principiile de 
întreŃinere a colaborării în contextul legilor privind  adopŃiile, media, voluntariat. 
Rezultate: ConferinŃa dintre Parlament şi Societatea Civilă a avut drept rezultat dezvoltarea 
mecanismului de colaborare, promovând implicare cetăŃenilor activi în procesul de iniŃiere a 
proiectelor de lege.  
 
� DIFICULTĂłI 

 
    DificultăŃi întâlnite în interiorul proiectului: 
� Din considerentul că membrii Consiliului ONG fac parte din organizaŃii recunoscute, cu un program 
destul de încărcat, iniŃial era mai dificil de colaborat şi de stabilit o dată pentru şedinŃe convenabilă 
absolut tuturor. Dar ulterior, în procesul de comunicare s-au găsit soluŃii şi în acest caz –  s-a stabilit 
volumul şi specificul contribuŃiei din partea fiecărui membru (prezenŃă la şedinŃe, comentarii prezentat în 
cadrul discuŃiilor sau electronic, oferirea documentelor interne, facilitarea colaborării cu experŃi în 
domeniu etc.). Astfel, acest fapt nu a diminuat rezultatele proiectului, pentru că s-a comunicat şi lucrat 
atât la şedinŃe, cât şi prin e-mail şi la telefon. 
� Lipsa surselor financiare care ar asigura continuitatea şi durabilitatea proiectului, deoarece este dificil 
de argumentat şi de arătat utilitatea secretariatului ca şi activitate în cadrul unui proiect. Este dificil de 
accentuat că Secretariatul este fundamentul care menŃine Consiliul ONG în toate activităŃile sale. 
� Secretariatul Consiliului ONG în permanenŃă a avut concepŃia că ONG-urile membre au cerinŃe mari 
de la secretariat, dar ei personal nu-şi asumă responsabilităŃile. Un exemplu recent este a Centrului 
Contact (OrganizaŃie membră a Consiliului ONG), care a fost selectat de către FederaŃia OrganizaŃiilor 
Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), ca organizator a Forumului ÎmprEUnă România 
Republica Moldova. Centrul Contact a considerat că este necesar doar de perfectat vize pentru intrarea 
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în România, astfel definitivarea RezoluŃia Forumului a rămas ca responsabilitate pentru Secretariatul 
Consiliului ONG şi a pentru Directorul de Program, Societatea Civilă, Elena Leşan, (FundaŃia Soros) 
� Nu există o Strategiei de lucru clară, faza bună este că avem o rezoluŃie, dar din nefericire nu este un 
plan de activitate clar după care să se ghideze membrii Consiliului ONG. 
� Membrii scriu proiecte care să îndeplinească obiectivele RezoluŃiei, dar fără să fie coordonate cu 
colegii din Consiliul ONG, în special cu Secretariatul Consiliului ONG. 

 
Solu Ńii: 
Secretariatul să fie plătit de o organizaŃie membră a Consiliului ONG, sau odată în an pe lângă faptul că 
îşi asumă responsabilitatea să vină la şedinŃe şi să contribuie la activităŃi, să plătească o cotizaŃie de 
membru (pentru plata oamenilor din Secretariat, pauza de cafea, întâlniri cu mass-media sau cu experŃii)  
 
DificultăŃi întâlnite în exterior, în procesul de desfăşurare a activităŃilor pentru atingere obiectivelor 
� Deoarece grupul Ńintă a proiectului sunt instituŃiile publice  (Parlamentul, Guvernul, Primăria), a fost mai 

dificil de colaborat şi de realizat obiectivele în timpul stabilit iniŃial. Din cauza schimbărilor care au avut 
loc în sistemul politic, a fluctuaŃiilor care s-au produs, adesea nu era clar care este persoana cu care 
trebuie să lucreze membrii Consiliului ONG. 

�  În procesul de lucru cu oficialii primăriei am întâmpinat dificultăŃi deoarece, Consilierii fac parte din 
partide diferite şi cu opinii diferite, ceea ce a provocat disfuncŃionalitatea comunicării  şi colaborării. 

 
 

 
 
� OPORTUNITĂłI 
� Consiliul ONG şi-a dobândit o imagine foarte bună în faŃa Guvernului şi Parlamentului, adesea este 

consultat de autorităŃile centrale, fiind un reprezentant al intereselor societăŃii civile. 
 
� Înainte de avizarea de către Guvern a amendamentelor legii cu privire la utilitatea, membrii Consiliului 

ONG au avut posibilitatea să lucreze la îmbunătăŃirea şi modificarea amendamentelor, pentru ca 
varianta finală să reflecte în întregime obiectivele Consiliului ONG 
 

� Procesul de implementare a amendamentelor cu privire la legea asociaŃiilor obşteşti se va desfăşura 
fără impedimente datorită monitorizării Consiliului ONG a etapelor de implementare; 

 
� Prin activitatea sa Consiliul ONG a asigurat implementarea şi funcŃionarea politicilor publice şi 

implicarea directă a constituenŃilor; 
 
� A contribui la consolidarea relaŃiilor de colaborare dintre ONG-uri şi instituŃiile publice din Republica 

Moldova; 
 
 
 
� SUMELE CHELTUITE (TOTAL): 
 
a) din finan Ńarea FSM: 25 000 USD 
 
b) din finan Ńarea proprie: 10 155 USD 
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