
                                                       

 

Această activitate este posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului de Resurse ”Tineri și Liberi” și nu 

reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

 

Proces-verbal al ședinței din 15.09.2015 

a Consiliului ONG 

 

Locaţie:   Sala de conferințe a Ministerului Agriculturii, etajul I                      Data: 15/09/2015 

                 Bd Ștefan cel Mare și Sfânt, 162                                                       Ora: 12:00 – 13:00 

 

 

Participanţi: 
 

1. Ecaterina MARDAROVICI, Președintă a Consiliului ONG; Directoare Executivă,  

Clubul Politic al Femeilor 50/50 

2. Ghenadie ȚURCANU, Vicepreședinte al  Consiliului ONG; Coordonator Programe,  

Centrul PAS 

3. Antonița FONARI, Secretar General al Consiliului ONG; Vicepreședinta CNP 

4. Alexei Buzu, Director centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 

5.  Iuliana CANTARAGIU, Expertă Proiecte, Centrul Național de Mediu 

6. Gheorghe ZASTAVNEȚCHI,  Coordonator proiecte, Centrul „Speranţa” 

7. Elena VASELOVSCHI,  Centrul „Contact”; 

8. Adrian LUPUŞOR, Director “Expert Grup”; Grupul Economie, CNP 

9. Arcadie BARBĂROŞIE, Director IPP; Grupul Securitare, CNP; 

10. Ionuţ SCHIDU, Grupul Drepturile Omului, CNP ; 

11. Alecu RENIŢĂ, Grupul Mediu, CNP; 

 

 

Ordina de zi: 

 

Consiliul Național de Participare 

Pentru unii această platformă este considerată foarte bună, pentru alții CNP reprezintă societatea 

civilă „formală”, pe când societatea civilă „reală” se regăsește în afara acestei structuri.   

În cadrul acestei platforme a funcționat grupul tematic e-Guvernare / Guvernare Deschisă, însă în 

clipa în care mandatul CNP a expirat, membrii grupului au devenit inactivi, iar colaborarea pe 

acest segment a fost desfășurată în continuare doar cu Institutul pentru o Guvernare Deschisă. 

S-a expus părerea conform căreia la un moment dat este necesară efectuarea unei evaluări a 

CNP, pentru a identifica practicile de succes și lecțiile învățate, inclusiv pentru a putea aprecia 
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modalitatea în care aceasta platformă ar putea fi dezvoltată în continuare (dacă se dorește 

menținerea acestei platforme CNP). 

S-a menționat faptul că în CNP nu neapărat se regăsesc toate ONG-urile active, motiv pentru 

care acesta ar trebui sa aibă o vizibilitate mai mare, precum și să fie mai atractiv pentru cei care 

nu au avut sau nu au interes față de CNP în prezent. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea 

regândirii mandatului acestuia și a ceea ce oferă cu adevărat pentru societatea civilă și guvern.  

S-a constatat necesitatea unei clarități privind participare publică și implicarea societății civile în 

procesele de dezvoltare. Implicarea activă a societății civile necesită: încredere, cooperare și 

resurse. 

Un alt subiect abordat a fost despre necesitatea  de a avea diverse tipuri de platforme de 

cooperare sau colaborare: CNP; Grupuri de lucru sectoriale; Task Force teams; Steering 

Committees, etc. 

 

 


