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Introducere 

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile  (SDSC) 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 

acesteia au fost adoptate prin LEGEA Nr. 205 din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei şi a 

intrat în vigoare, la data de 4 ianuarie 2013, prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Actuala strategie continuă eforturile demarate în cadrul strategiei precedente de dezvoltare a societăţii 

civile (perioada 2009–2011), adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 267 din 11 decembrie 2008.  

 

Scopul Strategiei este crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unei societăţi civile active, capabile 

să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, să stimuleze coeziunea ei socială şi 

să dezvolte capitalul ei social. Documentul urmăreşte implementarea a trei obiective generale: (I) 

Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor 

publice; (II) Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile; (III) Dezvoltarea spiritului civic 

activ şi a voluntariatului. Fiecare obiectiv general conţine obiective specifice, activităţi şi acţiuni, astfel în 

total sunt 10 obiective specifice, 32 de activităţi şi 96 de acţiuni.    

 

Pentru a coordona şi monitoriza implementarea, timp de aproape 4 ani, a acestui număr considerabil de 

acţiuni, Guvernul s-a obligat să instituie o structură responsabilă de cooperarea cu societatea civilă care 

până la urmă Cancelaria de Stat a decis că va fi o persoană care va fi responsabilă de eficienţa comunicării 

între reprezentanţii executivului şi ai societăţii civile. A existat o monitorizare permanentă din partea 

Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–

2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, instituit prin Dispoziţia Preşedintelui 

Parlamentului DD/C-1 nr. 10 din 9 februarie 2012, în acest sens societatea civilă prin intermediul 

principalelor sale platforme naţionale / organizaţii umbrelă (cum ar fi Consiliul Naţional al ONG-urilor din 

Republica Moldova, Consiliul Naţional de Participare, Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat etc.) au elaborat şi completat permanent propriul raport de monitorizare. 

  

Chiar dacă  strategia a fost publicată la începutul anului 2013 (iar în Planul de acţiuni au fost specificate și 

activităţi pentru anul 2012), organizaţiile / instituţiile responsabile (ministere de resort, autorităţi publice 

centrale etc.) şi / sau partenere în acest proces (CNP, Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat, Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova, alte ONG-uri) au început 

să implementeze unele acţiuni încă din 2012, chiar dacă a existat în perioada 5 martie – 31 mai 2013 o criză 
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politică în Republica Moldova, după ce la 13 februarie 2013 PLDM a anunțat părăsirea acordului de 

constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană. 

 

Prezentul raport de monitorizare  realizat de Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” care deţine Secretariatul 

Consiliului Naţional al ONG-urilor din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate 

de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

(Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA se alătură acestui efort susţinut care are ca 

scop implementarea cu succes a Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. 

 

Pentru a uşura monitorizarea, prezentul document este împărţit în 3 capitole, fiecărui capitol fiindu-i alocat 

câte un obiectiv general al strategiei. Fiecare capitol conţine un tabel în care se include succint: date privind 

stadiul implementării indicatorilor de progres / acțiuni întreprinse ce conţin link-uri spre sursele care 

probează cele relatate şi comentarii de subsol care oferă mai multe informaţii, în special privind procesul de 

îndeplinire al produsului din indicator; motive de neîndeplinire / perspective de realizare şi o estimare 

aproximativă privind procentul de implementare a acţiunii respective în corelare cu indicatorii de progres. 

Datele în tabele sunt introduse după o prealabilă verificare de către Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi”, 

care deţine Secretariatul Consiliului National al ONG-urilor din Moldova, şi sunt solicitate – atunci când 

este cazul – de la organizaţiile / instituţiile responsabile prin scrisori oficiale şi prin e-mail-uri în numele 

Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 

2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, instituit în 2012 prin Dispoziţia 

Preşedintelui Parlamentului.  

 

Pentru a se estima procentul de implementare a unei acţiuni multianuală, mai ales că majoritatea cerinţelor 

din aceste acţiuni trebuie îndeplinite în fiecare an, s-a stabilit un procent de implementare pentru fiecare 

an din cei menţionaţi în perioada de implementare. 

 

Raportul se încheie cu un capitol ce conţine concluzii prezentate separat pentru fiecare obiectiv general, 

precum şi recomandări din partea tuturor părţilor interesate, formulate pe baza unei scurte analize privind 

stadiul de implementare pentru fiecare an al fiecărui obiectiv general, obiectivelor specifice, activităţilor şi 

acţiunilor corespunzătoare. Documentul este actualizat aproximativ la fiecare 6 luni şi este publicat pe 

diverse site-uri, inclusiv pe site-ul Consiliului Naţional al ONG-urilor din Moldova. 

 

 

http://www.sida.se/
http://www.sida.se/
http://www.um.dk/en


STADIUL DE IMPLEMENTARE a  
Obiectivului general 1. Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice 

 

Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă 

Activități Acţiuni 
Indicatori de 
progres 

Stadiul implementării indicatorilor de progres / 
Acțiuni întreprinse / Produse 

Motive de neîndeplinire / 
Perspective de realizare 

Procent de 
implementare 

Activitatea 1.1.1. 
Elaborarea 
cadrului legal şi 
instituirea, la 
nivelul 
Guvernului, a 
structurii 
responsabile de 
cooperarea cu 
societatea civilă 

Acţiunea 1.1.1.1. 
Elaborarea studiului de 
fezabilitate privind 
instituirea structurii 
responsabile de 
cooperarea cu societatea 
civilă (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Cancelaria 
de Stat , parteneri: ONG) 

Studiul elaborat 
include analiza 
costurilor şi a 
beneficiilor în 
urma realizării 
Strategiei 

Acţiune considerată a nu mai fi necesară, după 
analizarea argumentelor pro/contra de către echipa 
Cancelariei de Stat cu Consiliul ONG 
 

Studiul de fezabilitate nu a 
fost necesar, în virtutea unei 
consultări dintre CN ONG şi 
Cancelaria de stat. 

2012: 100 % 

Acţiunea 1.1.1.2. 
Elaborarea modificărilor 
la cadrul legislativ pentru 
instituirea structurii 
responsabile de 
cooperarea cu societatea 
civilă (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Justiţiei, Cancelaria de 
Stat, parteneri: CNP, 
Consiliul Naţional al ONG) 

Numărul de 
modificări 
formulate şi 
adoptate;  
 
structura de 
cooperare–
funcţională 

Pe 5 februarie 2013 Consiliul Național al ONG a avut o 
întâlnire cu reprezentanții Cancelarie de Stat 1 
 
Nu au fost necesare modificări, luând în considerare 
faptul că a fost desemnată o funcţie responsabilă de 
colaborarea cu societatea civilă. 

 

Consiliul ONG şi CNP a discutat 
cu reprezentanţii Cancelariei 
de Stat că trebuie să existe pe 
site-uri oficiale ale Guvernului 
numele persoanei respective, 
fişa postului – care să prevadă 
modul şi periodicitatea în care 
persoana respectivă va întruni 
în şedinţe reprezentanţi ai 
executivului şi ai societăţii 
civile, pentru coordonarea şi 
monitorizarea implementării 
Strategiei şi a Planului de 

2013: 100 % 

                                                           

1 La întâlnire au fost expuse argumente pro şi contra, în ceea ce priveşte modalitatea de formare şi funcţionare a unităţii de cooperare dintre societatea civilă şi autorităţile 

publice. S-a convenit ca reprezentanții Cancelarie de Stat să analizeze modalitățile de instituirea a acestei unități pentru a pune bazele unui mecanism de monitorizare a Strategiei, 
a cărui durabilitate să nu fie influenţat direct de factorul uman, în special de fluctuaţia cadrelor din interiorul Cancelarie, urmând ca aceste modalităţi să fie consultate cu 
reprezentanții societății civile. 
 

http://old.consiliulong.md/ro/news/show/1040
http://old.consiliulong.md/ro/declarations/show/27
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acţiuni. Unitatea respectivă ar 
trebui să încurajeze 
Ministerele să ajute 
persoanele lor responsabile de 
colaborarea cu societatea 
civilă să îşi îndeplinească 
mandatul (de ex. invitaţia 
Preşedintelui Parlamentului la 
Conferinţa Parlamentului de 
Colaborare cu Societatea nu a 
ajuns la unele din aceste 
persoane nici timp de o lună) 

Acţiunea 1.1.1.3. 
Desfăşurarea 
evenimentelor de 
promovare a cooperării 
dintre Guvern şi 
societatea civilă (termen 
de executare: anii 2013 – 
2015, responsabili: 
Cancelaria de Stat,  
structura responsabilă de 
cooperarea cu societatea 
civilă, parteneri: Consiliul 
Naţional al ONG) 

Numărul de 
evenimente 
desfăşurate;  
 
numărul de 
reprezentanţi ai 
ONG care au 
participat la 
evenimente 

Nota Bene pentru transmisiunea în direct a 
şedinţelor Executivului şi pentru oportunitatea 
oferită reprezentanţilor CNP de a se expune în 
şedinţă de Guvern. Cancelaria de Stat nu a inclus în 
Raport câte din sugestiile/comentariile CNP au fost 
utile Guvernului şi ar putea face acest lucru în 
Raportul final.  
 
În  Raport se aduce cifra de 1714 întruniri consultative 
cu societatea civilă şi cetăţenii, dar nu există trimitere 
la o listă de activităţi concrete şi nume de 
persoane/organizaţii. În context trebuie să menţionăm 
că mai mulţi membri ai CNP au fost rugaţi de 
reprezentaţi ai ministerelor să semneze că au 
participat la şedinţe de Guvern unde nu au fost de 
fapt  – pentru că donatorii condiţionau  transferuri de 
12 – 15 mln Euro către Guvern prin prezentarea 
dovezilor că procesul de luare a deciziilor a fost 
transparent. CNP nu a semnat astfel de falsuri, dar 
suntem siguri că Ministerele au „găsit reprezentanţi ai 
societăţii civile” care să facă acest lucru… 
 
Nu au fost realizate evenimente specifice de 

Acţiunile enumerate în 
raportul autorităţile publice 
centrale au avut rol de 
consultare şi/sau implicare a 
ONG în anumite activităţi „de 
circumstanţă” – gen acțiuni de 
promovare a Parteneriatul 
Estic  („dictate” de UE) versus 
lipsa de reacţie la critica 
societăţii civile că nu există 
transparenţă în anumite 
structuri extrem de 
importante pentru a fi 
transparente şi să implice 
societatea civilă – de ex. 
Fondul Rutier 

2013: 30 % 
 
2014: 30 % 
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promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea 
civilă. Guvernul a invitat Consiliul ONG şi CNP la câteva 
evenimente de genul Forumul Sănătăţii, la care noi nu 
am mers pentru că am anunţat de nenumărate ori că 
nu participăm la evenimente în Hotelul de lux 
„Leogrand”, pentru că a sfidat legislaţia în vigoare şi a 
distrus un monument din patrimoniul protejat de stat. 
 
CNP, Consiliul ONG şi Grupul 5 al Platformei Naţionale 
a Parteneriatului Estic au lucrat cu Patronatele la 
propuneri concrete pentru Planul de Guvernare 2014 
şi le-au transmis Prim-ministrului.  Guvernul nu a 
încurajat în mod special această colaborare voluntară 
şi rezultativă. 
 

Activitatea 1.1.2. 
Consolidarea  
mecanismului de 
cooperare între 
Parlament şi 
societatea civilă 

Acţiunea 1.1.2.1. 
Realizarea studiului 
privind eficienţa 
cooperării dintre 
Parlament şi societatea 
civilă (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Parlamentul, 
parteneri: Consiliul 
Naţional al ONG) 
 

Studiul 
elaborat 
include 
informaţia 
privind 
proiectele de 
acte 
normative 
consultate cu 
societatea 
civilă;  
 
Numărul 
evenimentelor 
desfăşurate de 
Parlament cu 
participarea 
societăţii civile 

Acţiune nerealizată.  
 
Procesul de consultare cu societatea civilă are foarte 
multe carenţe – agenda şedinţelor Comisiilor 
Parlamentare  sunt anunţate public, în majoritatea 
cazurilor,  cu mai puţin de 24 de ore în avans, sau nu 
sunt anunţate deloc.  
 
Au existat exemple grave de promovare a intereselor 
de partid versus interesul cetăţenilor, chiar dacă 
Consiliul ONG şi CNP au făcut un efort major, susţinut 
de media şi opoziţia parlamentară, pentru a promova 
interesul public în cazuri arhicunoscute precum 
Bugetul de Stat 2014 (CNP a acţionat Guvernul în 
judecată pentru netransparenţă), 2%, cazul scutirii de 
impozite în valoare de 25 mln MDL a „Glorinal”. 
 

Interesant  este că 
Parlamentul a conceput 
Conferinţa de Colaborare 
dintre Parlament şi Societatea 
Civilă ca o analiză axată mai 
mult pe …colaborarea 
Guvernului cu societatea 
civilă. 

2012: 0 % 
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Acţiunea 1.1.2.2. 
Elaborarea şi adoptarea 
amendamentelor la 
Concepția de cooperare 
între Parlament şi 
societatea civilă (termen 
de executare: anul 2013, 
responsabili: Parlamentul, 
parteneri: Consiliul 
Naţional al ONG) 

Numărul de 
amendamente 
elaborate;  
 
Numărul de 
amendamente 
adoptate 

Direcția Informațional Analitică a trimis spre 
consultare societății civile un document cu 
amendamente 2, dar ulterior nu a oferit feed back 

 

Propunerile venite de la CN 
ONG  necesită a fi dezbătute 
în cadrul unui Grup de lucru, 
care să relanseze procesul de 
comunicarea a Parlamentului 
cu societatea civilă – Direcția 
Informațional Analitică ar 
trebui să revadă misiunea sa, 
fişele de post, lista de 
contacte şi responsabilităţi ale 
personalului responsabil de 
colaborare să fie accesibilă pe 
site. 
 

2013: 50 % 

Acţiunea 1.1.2.3. 
Desfăşurarea activităţilor 
de cooperare între 
Parlament și societatea 
civilă (termen de 
executare: anii 2012 – 
2015, responsabili: 
Parlamentul, parteneri: 
Consiliul Naţional al ONG) 

Numărul de 
activități 
desfăşurate;  
 
Numărul de 
reprezentanţi ai 
ONG care au 
participat la 
activități 

În proces de realizare cu succes Conferința anuală 
„Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă” 
2014, în 2013 nu a avut loc chiar dacă era planificat 
(eveniment coordonat direct de Vicepreşedinta 
Parlamentului), Gala Societăţii Civile (eveniment 
coordonat cu Preşedintele Parlamentului). O 
colaborare de mare succes este elaborarea şi 
monitorizarea Strategiei la care se referă prezentul 
Raport. 
 

Pentru Comisii Parlamentare 
putem sugera modelul de 
colaborare dintre CNP şi 
Comisiile Parlamentare în care 
au loc dezbateri asupra 
politicii de control al tutunului 
(unicul model de colaborare 
care funcţionează în pofida 
experienţelor …de tot felul) 

2012: 50 % 
 
2013: - 50 % 
 
2014: 50 % 

Obiectiv specific 1.2. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice 

Activitatea 1.2.1. 
Instruirea 
adecvată a 
persoanelor 

Acţiunea 1.2.1.1. 
Elaborarea curriculei de 
instruire în domeniul 
participării şi 

Curricula 
elaborată 
participativ 
 

Deşi Cancelaria a raportat că există curricula 
elaborată, aceasta nu a fost consultată cu societatea 
civilă 

Consiliul ONG şi CNP au 
propus Cancelariei să participe 
la elaborarea doc. şi să 
delegheze la orele academice 

2013: 50 % 
 

                                                           

2 Pentru elaborarea şi adoptarea amendamentelor la Concepția de cooperare între Parlament şi societatea civilă, reprezentanții Direcției Informațional Analitice au trimis  spre 

consultare societății civile documentul pentru dezbateri. Secretariatul Consiliului ONG a distribuit informația în rețelele de organizații active și a trimis comentarii de îmbunătățire 
a Concepției de cooperare.  Modificările propuse urmau să fie adoptate la ședința în plen a Parlamentului. 

 



9 

responsabile de 
asigurarea 
transparenţei 
decizionale la 
toate nivelele şi a 
reprezentanților 
OSC 

transparenţei decizionale  
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Academia de 
Administrare Publică, 
parteneri: ONG) 

Numărul de 
ore 
academice/ 
subiecte 
dedicate 
transparenţei 
decizionale 

reprezentanți ai reţelelor de 
ONG care pot vorbi despre 
sector şi oferi informaţii 
despre activismul societăţii 
civile 

Acţiunea 1.2.1.2.  
Desfăşurarea de instruiri 
comune ale 
reprezentanţilor 
autorităţilor publice 
centrale și locale şi ale 
reprezentanților societăţii 
civile (termen de 
executare: anii 2014 – 
2015, responsabili: 
Academia de 
Administrare Publică, 
parteneri: ONG) 

Numărul de 
instruiri, 
numărul de 
participanţi, 
distribuiți pe 
sexe, mediu 
rural/urban, 
vîrste 

Acţiune nerealizată deocamdată 
 
Doar pe 21 noiembrie 2013, a fost organizat un 
seminar informativ menit să contribuie la o gestionare 
şi o utilizare mai eficientă a platformei de consultări 

publice www.particip.gov.md la care au participat 
responsabilii de gestionarea modulului de 
participare din cadrul autorităților administrației 
publice centrale, dar și funcţionari publici implicaţi în 
elaborarea politicilor publice.  Nu am putut identifica 
cine din societatea civilă a primit invitaţie şi a 
participat la eveniment. 

Politicile stipulate în Strategie 
se elaborează / 
implementează greu şi pentru 
că unii angajaţii ai ministerelor 
sunt mereu plecaţi – este 
necesar un doc. care să 
limiteze nr. de zile lunare în 
care angajaţii Ministerelor de 
resort pot fi delegaţi pe criterii 
de competentă (avem cazuri 
când pers. din ministere care 
nu sunt persoanele de 
legătură pentru Strategie ne 
cer Rapoarte despre ce facem 
pentru ca merg la Conferinţe 
Internaţionale şi nu urmează 
nici o colaborare după 
evenimentul internaţional) la 
evenimente internaţionale (şi 
să nu fie delegate aceleaşi 
persoane pentru a-şi mări prin 
diurne salariul) şi să oblige 
autorităţilor publice să 
posteze public date privind 
deplasările fiecărui angajat 
însoţite de informaţia obţinută 
/ cunoştinţa acumulată pentru 
a fi utilizată de doritori.  

2014: 0 % 
 

http://www.particip.gov.md/
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Activitatea 1.2.2. 
Organizarea 
evenimentelor 
de stimulare a 
participării OSC, 
mass-mediei și 
autorităţilor 
publice la 
procesele 
decizionale 

Acţiunea 1.2.2.1. 
Organizarea evenimentelor 
de premiere a OSC și 
mass-mediei care 
promovează 
participarea/participă la 
procesele decizionale, 
precum și a autorităţilor 
care asigură progresiv 
transparenţa decizională 
(termen de executare: anii 
2013 – 2015, responsabili: 
Consiliul Naţional al ONG, 
parteneri: ONG) 
 

Numărul de 
evenimente și 
numărul de 
premianţi, 
informaţie 
distribuită după 
sex, mediu 
rural/ urban, 
vîrstă 

Acţiune în curs de realizare, prin efortul de colaborare 
şi organizare dintre Consiliul ONG şi Parlamentul R. 
Moldova 
 

Consiliul ONG a solicitat 
Cancelariei de Stat să 
identifice surse pentru a 
contribui la Gala Societăţii 
Civile 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
 

Acţiunea 1.2.2.2. 
Organizarea 
evenimentelor care să 
stimuleze participarea 
cetăţenilor la procesul 
decizional (termen de 
executare: anii 2013 – 
2015, responsabili: 
Autorităţile publice 
centrale şi locale, 
parteneri: Consiliul 
Naţional al ONG, CNP) 
 

Numărul de 
evenimente și 
numărul de 
persoane 
informate, 
distribuite pe 
sexe, mediu 
rural/urban, 
vîrstă 

Acţiune nerealizată deocamdată 
 

Un model de implicare al 
cetăţenilor ar putea constitui 
explicarea Bugetului de Stat 
pentru cetăţeni… Au fost 
evenimente la care puteau fi 
distribuite pliante despre cum 
se elaborează doc. şi cum 
influenţează fiecare cetăţean 
în parte. 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
 

Obiectiv specific 1.3. Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atît a ramurii legislative, cît şi a celei 
executive de toate nivelele, de la Parlament şi Guvern pînă la consiliile raionale, locale şi primării 

Activitatea 1.3.1. 
Modificarea 
legislaţiei de bază 
şi a celei conexe 
pentru a elimina 

Acţiunea 1.3.1.1. 
Realizarea studiului 
privind carenţele din 
domeniul transparenţei 
decizionale şi 

Studiu realizat;  
numărul de 
recomandări 
formulate;  
opiniile 

Acţiune nerealizată 
 
CNP a produs un raport privind carenţele în domeniul 
transparenţei decizionale şi a cerut repetat Cancelariei 
de Stat să îl discutăm, nu a existat interes al 

Guvernul ar trebui să ofere 
modele de colaborare cu 
societatea civilă în special în 
cazul platformelor pe care le-a 
creat, de ex. CNP (care de 

2012: 0 % 
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carenţele în 
domeniul 
asigurării 
transparenţei 
decizionale 

recomandările 
corespunzătoare (termen 
de executare: anul 2012, 
responsabili: Cancelaria 
de Stat, parteneri: ONG) 

experţilor 
independenţi 

Guvernului pentru Raportul CNP. 
 
Asociația pentru Democrație Participativă, Asociaţia 
Obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de 
Exprimare şi a Accesului la Informaţie „Acces-info” au 
elaborat diverse studii la capitolul îmbunătățirea 
cadrului normativ privind transparența decizională. În 
Raportul Guvernului se menţionează că au fost luate 
în considerare recomandările din rapoartele ONG de 
profil. 

 

multe ori trebuie să recurgă la 
conferinţe de presă pentru a 
se face auzit) 

Acţiunea 1.3.1.2.  
Modificarea cadrului 
normativ privind 
asigurarea transparenţei 
decizionale şi adoptarea 
modificărilor în cauză 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Ministerul Justiţiei, 
parteneri: ONG) 

Numărul de 
amendamente 
elaborate 
 
Numărul de 
amendamente 
adoptate 

Acţiune realizată parţial la 2 aprilie 2014 
(amendamentele legislative) 
 
 

Deşi raportul Guvernului 
menţionează că „Studiile 
realizate au stat la baza 
modificării și completării Legii 
nr.239 din 13 noiembrie 2008 
privind transparența în 
procesul decizional”, 
recomandările CNP nu au fost, 
deocamdată, luate în 
considerare. 

2013: 0 % 
 

Activitatea 1.3.2. 
Crearea, la nivel 
naţional, a 
mecanismelor 
novatoare de 
promovare a 
participării OSC la 
procesul 
decizional 

Acţiunea 1.3.2.1. 
Utilizarea mecanismelor 
prevăzute în Planul de 
acţiuni pentru o 
guvernare deschisă pe 
anii 2012–2013, în 
vederea promovării 
transparenţei decizionale 
(termen de executare: anii 
2012 – 2013, responsabili: 
Centrul de Guvernare 
Electronică, Cancelaria de 
Stat, parteneri: CNP) 

Numărul de 
mecanisme 
utilizate 
 
Numărul de 
utilizatori 

Acţiune parţial realizată, prin intermediul paginii web 
www.particip.gov.md  
 
 

 2012: 0 % 
 
2013: 50 % 
 
 

http://www.particip.gov.md/
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Acţiunea 1.3.2.2. Crearea 
mecanismului de 
notificare a ONG privind 
proiectele de decizii 
(termen de executare: 
anul 2012, responsabili: 
Cancelaria de Stat, 
parteneri: CNP) 

Numărul de 
ONG care au 
utilizat 
mecanismul 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
 

Acţiunea 1.3.2.3. 
Modificarea Instrucţiunii 
metodologice de calcul al 
indicatorilor pentru 
raportul autorităţii 
publice privind 
transparenţa în procesul 
decizional, pentru a 
asigura distribuția mai 
bună a informaţiei (nr 
recomandări venite de la 
fiecare ONG, mediile 
rural/urban etc.) (termen 
de executare: anul 2013, 
responsabili: Cancelaria 
de Stat, parteneri: CNP) 

Informaţia 
privind 
participarea 
ONG, distribuită 
în funcție de 
mediul 
rural/urban etc. 

Acţiune parţial realizată 
 
Au fost introduse modificări la calcularea indicatorilor 
privind transparența procesului decizional. Astfel, în 
anul 2013 pentru prima dată numărul de recomandări 
a fost diferențiat în 2 categorii: raportul de 
recomandări recepționate/acceptate din partea ONG-
urilor (1463/563) și  raportul de recomandări 
recepționate/acceptate din partea cetățenilor 
(425/69).  
 

Raportul oferă informaţie 
dezagregată doar sub aspectul 
numărului de recomandări 
recepţionate v. numărul de 
recomandări acceptate 

2013: 50 % 
 

Acţiunea 1.3.2.4. 
Utilizarea metodelor 
novatoare de promovare 
a participării, inclusiv prin 
intermediul tehnologiilor 
web 2 (termen de 
executare: anii 2012 – 
2015, responsabili: 
Centrul de Guvernare 
Electronică, Cancelaria de 
Stat, parteneri: ONG) 

Numărul de 
metode 
novatoare 
utilizate 

Acţiune în proces de realizare  2012: 0 % 
 
2013: 50 % 
 
2014: 0 % 
 
 

http://cancelaria.gov.md/public/files/noutati/2014/3martie/Raport.Transparenta.Decizionala.2013.pdf
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Acţiunea 1.3.2.5. 
Actualizarea bazelor de 
date ale părţilor 
interesate, inclusiv la 
nivel local şi asigurarea 
accesibilităţii acestei 
informaţii (termen de 
executare: anii 2012 – 
2015, responsabili: 
Autorităţile publice 
centrale şi locale, 
parteneri: CNP, ONG) 

Accesibilitatea 
bazelor de 
date 
 
Opiniile 
experţilor/ONG 
privind calitatea 
bazelor de date 

Acţiune nerealizată 
 
Autoritățile publice centrale dispun de baze de date 
ale părţilor interesate în asigurarea transparenței în 
procesul decizional, dar acestea de cele mai multe ori 
sunt neactualizate. 

 2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
 

Activitatea 1.3.3. 
Crearea, la nivel 
local, a 
mecanismelor  
care să permită 
accesibilitatea 
informaţiei 
privind proiectele 
de decizii, 
sintezele 
recomandărilor și 
participarea OSC 
la procesul 
decizional 

Acţiunea 1.3.3.1.  
Crearea unei platforme 
de publicare a proiectelor 
de decizii la nivel local 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Autorităţile publice locale, 
parteneri: ONG) 

Ponderea 
unităţilor 
teritorial- 
administrative 
de nivelele 1 și 
2 care au 
publicat 
proiecte de 
decizii pe 
platformele 
create 

Acţiune nerealizată  
 
Portalul www.actelocale.gov.md publică doar deciziile 
adoptate 

 2013: 0 % 
 

Acţiunea 1.3.3.2. 
Instituirea unor 
mecanisme de colectare 
şi compilare a informaţiei 
privind asigurarea 
transparenţei decizionale la 
nivel local (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Autorităţile 
publice locale, parteneri: 
ONG) 

Numărul de 
autorităţi 
publice locale 
care au 
elaborat 
rapoarte 
privind 
transparenţa în 
procesul 
decizional 

Acţiune nerealizată, ne întrebăm dacă APL şi-au setat 
aceste obiective 

 2013: 0 % 
 

http://www.actelocale.gov.md/
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Acţiunea 1.3.3.3. 
Elaborarea şi aprobarea 
instrucţiunilor 
metodologice de 
implementare a legislaţiei 
privind transparenţa în 
procesul decizional 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Cancelaria de Stat, 
Ministerul Justiţiei, 
parteneri: ONG) 
 

Numărul de 
autorităţi 
publice locale 
care utilizează 
instrucţiunile 
metodologice 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Activitatea 1.3.4. 
Promovarea 
participării 
persoanelor cu 
dizabilităţi la 
procesul 
decizional 

Acţiunea 1.3.4.1. 
Organizarea şedinţelor de 
lucru, meselor rotunde, 
seminarelor, conferinţelor 
cu participarea 
reprezentanţilor 
asociaţiilor obşteşti şi ai 
persoanelor cu dizabilităţi 
în vederea identificării 
soluţiilor pentru sporirea 
participării persoanelor cu 
dizabilităţi la procesul 
decizional (termen de 
executare: anii 2012 – 
2015, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, parteneri: ONG) 

Numărul de 
şedinţe de 
lucru, mese 
rotunde, 
seminare, 
conferinţe 
organizate 
 
Numărul de 
recomandări 
formulate 
 
Numărul de 
recomandări 
acceptate/ 
aprobate 

Acţiune nerealizată deocamdată 
 
 

Şedințele de lucru, mese 
rotunde, seminare și 
conferințe la tematica 
„Protecția socială a peroanelor 
cu dizabilități” cu implicarea 
mai multor ONG-uri și asociații 
obștești de nivel republican nu 
au vizat direct sporirea 
participării persoanelor cu 
dizabilităţi la procesul 
decizional. 

 2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
 

Acţiunea 1.3.4.2.  
Implicarea asociaţiilor 
obşteşti care reprezintă 
interesele persoanelor cu 

Numărul de 
asociaţii 
obşteşti care au 
participat la 

Acţiune nerealizată deocamdată  2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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dizabilităţi în procesul 
decizional (termen de 
executare: anii 2013 – 
2015, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Cancelaria de 
Stat, parteneri: ONG) 

procesul 
decizional 
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STADIUL DE IMPLEMENTARE a  
Obiectivului general 2. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile 

 
 

Obiectiv specific 2.1. Încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea societăţii civile 

Activități Acţiuni 
Indicatori de 
progres 

Stadiul implementării indicatorilor de progres / 
Acțiuni întreprinse / Produse 

Motive de neîndeplinire / 
Perspective de realizare 

Procent de 
implementare 

Activitatea 2.1.1. 
Asigurarea 
dreptului la 
direcţionarea 
unei părţi din 
impozitul pe 
venit (2%) al 
persoanei fizice 
sau juridice către 
organizaţiile 
necomerciale 
deţinătoare de 
statut de utilitate 
publică 
 

Acţiunea 2.1.1.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
mecanismele specifice de 
direcţionare a unei părţi 
din impozit  (termen de 
executare: anii 2012 – 
2013, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
CReDO, Expert-Grup, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Studiu elaborat  
 
Propunerea de 
politică publică 
și opţiunile de 
implementare 
prezentate 

În 2013 s-a elaborat cercetarea Desemnarea 
procentuală în baza modelului Ungariei: poate acesta 
face o diferenţă în R. Moldova? 3 

La data de 17 decembrie 2012 Consiliul ONG a avut o 
ședință de lucru cu reprezentanții Fondului Monetar 
Internațional în contextul discutării prevederilor 
proiectului de lege 2 %. 

La mijlocul lunii aprilie 2013 GL a participat la o vizită 
de studiu în Bratislava pentru a învăța din bunele 
practici a Slovacilor privind elaborarea și funcționarea 
legii procentuale. Ministerul Finanţelor (MF) a creat un 
grup de lucru (GL) 4.  

Pe 5 februarie 2013 Consiliul ONG a avut o ședință de 
lucru cu experții de la ECNL Budapesta care au oferit 
susținere pentru pregătirea procesului de elaborare a 
legislaţiei.   

 

Din cauză că Ministrul 
Finanţelor s-a schimbat 
Consiliul ONG practic nu a 
putut să comunice cu 
persoanele din Minister 
instruite din proiectul CN ONG 
– solicităm ca Ministerele să 
păstreze memoria 
instituţională şi angajamentele 
asumate, indiferent de 
culoarea ministrului. 

2012: 100 % 
 
2013: 100 % 
 
 

                                                           
3 Cercetarea  analizează modelul de desemnare procentuală din Ungaria, evoluţia „legii 1%” din Ungaria, mecanismul de implementare, aspectele de politică şi efectele sale asupra 
cetăţenilor şi ONG-urilor din Ungaria, fezabilitatea implementării mecanismului procentual în R. Moldova şi oferă recomandări corespunzătoare pentru autorităţile naţionale şi 
ONG-urile din R. Moldova. 
4 Grupul de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Inspectoratul Fiscal, Cancelariei de Stat, Consiliul ONG și societatea civilă, trebuie să asigure prin intermediul 
unor reuniuni periodice durabilitatea procesului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul de competență, inclusiv 
pentru a consolida spiritul participativ al tuturor părților interesate. 

http://www.fhi360.md/docs/Anexa%202_Desemnarea_procentuala_in_baza_modelului_Ungariei_poate_acesta_fac_o_diferenta_in_R.%20Moldova.pdf
http://www.fhi360.md/docs/Anexa%202_Desemnarea_procentuala_in_baza_modelului_Ungariei_poate_acesta_fac_o_diferenta_in_R.%20Moldova.pdf
http://www.fhi360.md/docs/Anexa%202_Desemnarea_procentuala_in_baza_modelului_Ungariei_poate_acesta_fac_o_diferenta_in_R.%20Moldova.pdf
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Acţiunea 2.1.1.2. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
realizării politicii 
recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, CReDO, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

GL, împreună cu consultantul subcontractat prin 
concurs de ENCL au elaborat un proiect de lege 2%, 
care presupunea modificarea mai multor legi şi a 
Codului Fiscal în vederea punerii în aplicare a 
mecanismului începând cu anul 2014.  

 

Procesul a fost periclitat prin 
modificarea la sfârşitul anului 
2013 a unui articol din Codul 
Fiscal la iniţiativa unui grup de 
deputaţi, modificare declarată 
neconstituţională de Curtea 
Constituţională pe motiv de 
nerespectare a procedurii de 
adoptare a deciziei.  

În 2014 s-a creat un alt grup 
de lucru în cadrul 
Parlamentului, care urmează 
să propună un proiect de lege 
elaborat în baza proiectului 
anterior. 

2013: 50 % 
 

Acţiunea 2.1.1.3. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi 
avizat de 
comisiile 
permanente, 
adoptat de 
către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 
începînd cu 1 
ianuarie 2014 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Acţiunea 2.1.1.4. 
Desfăşurarea campaniei 
de informare naţională 
despre aplicarea legii cu 
privire la direcţionare; 
organizarea instruirii 
pentru beneficiarii şi 

Numărul de 
spoturi 
publicitare 
elaborate şi 
plasate; 
numărul de 
materiale 

Acţiune nerealizată  2014: 0 % 
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implementatorii legii 
(termen de executare: anii 
2014 – 2015, responsabili: 
Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

informaţionale 
elaborate şi 
distribuite;  
pagina 
www.2%.md 
elaborată, 
avînd toate 
informaţiile 
relevante;  
numărul de  
seminare 
regionale cu 
reprezentanţi ai 
inspectoratelor 
fiscale, realizate 

Acţiunea 2.1.1.5. 
Elaborarea evaluărilor 
anuale ex-post privind 
implementarea politicii şi 
discutarea rezultatelor 
acestora (termen de 
executare: anul 2014, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, CReDO, 
Expert-Grup, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Evaluările 
elaborate şi 
prezentate 
pentru 
discuţii;  
modificări şi 
îmbunătăţiri 
operate 

Acţiune nerealizată  2014: 0 % 
 

Activitatea 2.1.2. 
Eficientizarea 
mecanismului de 
deducere a 
donaţiilor şi 
extinderea 
acestui 
mecanism pentru 
persoanele fizice 

Acţiunea 2.1.2.1. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
implementării politicii 
recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
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 Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Acţiunea 2.1.2.2. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi 
avizat de 
comisiile 
permanente, 
adoptat de 
către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 
începînd cu 1 
ianuarie 2014 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Acţiunea 2.1.2.3. 
Elaborarea evaluărilor 
anuale ex-post privind 
implementarea politicii şi 
discutarea rezultatelor 
acestora (termen de 
executare: anul 2015, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Evaluările 
elaborate şi 
prezentate 
pentru 
discuţii;  
modificări şi 
îmbunătăţiri 
operate 

   

Activitatea 2.1.3. 
Eliminarea 
restricţiilor 
pentru 
desfăşurarea 
activităţilor 
economice, cu 
condiţia 
respectării 
legislaţiei în 

Acţiunea 2.1.3.1. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
implementării politicii 
recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
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vigoare 
 

Economiei, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Acţiunea 2.1.3.2. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi 
avizat de 
comisiile 
permanente, 
adoptat de 
către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 
începînd cu 1 
ianuarie 2014 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Acţiunea 2.1.3.3. 
Elaborarea evaluărilor 
anuale ex-post privind 
implementarea politicii şi 
discutarea rezultatelor 
acestora (termen de 
executare: anul 2015, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Evaluările 
elaborate şi 
prezentate 
pentru 
discuţii;  
modificări şi 
îmbunătăţiri 
operate 

Acţiune nerealizată   

Activitatea 2.1.4. 
Valorificarea 
antreprenoriatului 
social şi 
instituirea de 
facilităţi 
corespunzătoare 

Acţiunea 2.1.4.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
mecanismele specifice de 
facilitare a 
antreprenoriatului social 
(termen de executare: 

Propunerea de 
politică publică 
și opţiunile de 
implementare 
prezentate 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
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 anul 2012, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei, 
Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Acţiunea 2.1.4.2. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
implementării politicii 
recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 
Economiei, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

Acţiune nerealizată 
 
În 2013 a fost creat pe lângă Ministerul Economiei un 
grup de lucru privind antreprenoriatul social. 

 2012: 0 % 
 

Acţiunea 2.1.4.3. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
examinat şi 
avizat de 
comisii, adoptat 
de către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 
începînd cu 1 
ianuarie 2014 
 

Acţiune nerealizată  
 
Asociația „Motivație” din Moldova a prezentat 
Ministerului Economiei un proiect de Lege pe 
antreprenoriatul social. 

 2013: 50 % 
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Acţiunea 2.1.4.4. 
Elaborarea evaluărilor 
anuale ex-post privind 
implementarea politicii şi 
discutarea rezultatelor 
acestora (termen de 
executare: anul 2014, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Evaluări 
elaborate şi 
prezentate 
pentru 
discuţii;  
modificări şi 
îmbunătăţiri 
operate 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
 

Obiectiv specific 2.2. Sporirea accesului şi a participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat prin intermediul contractării sociale 

Activitatea 2.2.1. 
Instituirea 
mecanismului de 
contractare 
directă a 
serviciilor şi 
lucrărilor publice 
de către OSC  

Acţiunea 2.2.1.1. 
Realizarea studiului 
privind oportunităţile de 
contractare a serviciilor şi 
lucrărilor publice de către 
OSC (termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
ONG) 

Studiul include 
bunele practici 
din domeniul 
contractării 
sociale și 
recomandări 
privind 
modificarea 
cadrului 
normativ 

În 2012 a fost elaborat de CNP, prin Centrul de 

Resurse „Tineri şi Liberi” şi cu suportul financiar al 

Fundaţiei Pontis, Slovacia studiul intitulat Raport 

privind analiza mecanismului de contractare a 

serviciilor sociale 

În baza acestui studiu 
reprezentanții MMPSF au 
afirmat că vor opta pentru 
elaborarea legii privind 
contractarea serviciilor și 
ulterior pentru ajustarea și 
armonizarea legislației 
aferente. 

2013: 100 % 
 

Acţiunea 2.2.1.2. 
Elaborarea modificărilor 
legislative necesare 
privind contractarea 
directă a serviciilor şi 
lucrărilor publice de către 
OSC (termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Ministerul Muncii, 

Numărul de 
amendamente 
propuse; 
opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind 
amendamentel
e propuse 

În 2012 MMPSF a format un grup de lucru extins 
privind instituirea mecanismului de contractare a 
serviciilor sociale, a fost adoptată Legea Nr. 129 din 
08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de 
servicii sociale şi elaborat un Regulament de 
organizare și  funcționare pe lângă Minister a 
Consiliului Național de acreditare a prestatorilor de 
servicii sociale 5 

A fost elaborat (de un grup extins de experţi 

Procesul a fost blocat 2013: 50 % 
 

                                                           
5 În procesul de elaborare a premiselor mecanismului de procurare au fost implicați și experți străini pentru a analiza bunele practici din experiența internațională. 

http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/social/item/download/1041
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/social/item/download/1041
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/social/item/download/1041
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344610
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344610
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344610
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Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 
Justiţiei, parteneri: ONG) 

coordonat de MMPSF şi Agenţia Achiziţii Publice) şi 
lansat Nomenclatorul serviciilor sociale care atribuie 
codurilor de identificare pentru serviciile sociale, 
conform unor standarde internaţionale şi a codurilor 
de identificare internaţionale. 

Pentru o analiza costurilor procedurii de funcționare a 
instrumentelor privind procurarea de servicii sociale, 
cu suportul organizației Keystone, a fost angajat un 
economist care va evalua cheltuielile necesare pentru 
a fi acoperite din bugetul statului. 

Acţiunea 2.2.1.3.  
Elaborarea evaluărilor 
anuale ex-post privind 
implementarea politicii şi 
discutarea rezultatelor 
acestora (termen de 
executare: anii 2014 – 
2015, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, parteneri: ONG) 

Evaluările 
anuale oferă 
analiza 
comparativă a 
calităţii, 
costurilor şi 
gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
 

Activitatea 2.2.2. 
Dezvoltarea 
capacităţilor 
autorităţilor care 
implementează 
contractarea 
socială 

Acţiunea 2.2.2.1. 
Instruirea personalului 
autorităţilor care 
implementează 
contractarea socială 
(termen de executare: anii 
2014 – 2015, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, parteneri: ONG) 

Numărul de 
instruiri 
realizate; 
numărul de 
persoane 
instruite 

Acţiune nerealizată  
 

  2014: 0 % 
 

Activitatea 2.2.3. 
Promovarea 
bunelor practici 

Acţiunea 2.2.3.1. 
Organizarea de 
evenimente (ateliere de 

Numărul de 
evenimente și 
numărul de 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
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în contractarea 
socială 

lucru, mese rotunde, 
conferinţe) privind 
contractarea serviciilor 
sociale de către OSC 
(termen de executare: anii 
2014 – 2015, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, parteneri: ONG) 

participanţi, 
informaţie 
distribuită în 
funcție de sex, 
mediu 
rural/urban, 
tipul instituţiei 

Obiectiv specific 2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către stat 

Activitatea 2.3.1. 
Asigurarea 
accesului OSC la 
fondurile şi 
programele de 
finanţare publică 
prin extinderea 
şi/sau 
îmbunătăţirea 
mecanismelor 
existente şi 
identificarea 
unor instrumente 
suplimentare 

Acţiunea 2.3.1.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
mecanismele 
programelor de finanţare 
a OSC (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Mediului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Studiul elaborat 
şi discutat cu 
beneficiarii şi  
cu factorii 
decizionali 

Acţiune nerealizată  
 

 2012: 0 % 
 

Acţiunea 2.3.1.2. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
implementării opţiunii de 
politici recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
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Finanţelor, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Mediului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Acţiunea 2.3.1.3. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi 
avizat de 
comisiile 
permanente, 
adoptat de 
către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
 

Activitatea 2.3.2. 
Promovarea 
propunerilor de 
amendare a 
politicii bugetar-
fiscale pe termen 
mediu în vederea 
instituirii 
mecanismelor de 
plată a (restituire 
de) TVA pentru 
OSC deținătoare 
de statut de 
utilitate publică 
la procurarea de 
bunuri și servicii 

Acţiunea 2.3.2.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
mecanismele de plată a 
(restituire de) TVA pentru 
OSC (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Studiul elaborat 
şi discutat cu 
beneficiarii şi  
cu factorii 
decizionali 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
 

Acţiunea 2.3.2.2. 
Elaborarea modificărilor 
normative în vederea 
implementării opţiunii de 
politici recomandate şi 
elaborarea notei 
informative (termen de 

Proiectul 
modificărilor 
normative 
avizat de 
autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
 



26 

executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Guvern 

Acţiunea 2.3.2.3. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2014, responsabili: 
Comisia economie, buget 
şi finanţe a Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi 
avizat de 
comisiile 
permanente, 
adoptat de 
către plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
 

Activitatea 2.3.3. 
Introducerea 
unor mecanisme 
instituţionale 
suplimentare 
pentru 
susţinerea OSC 
(fonduri 
specializate 
şi/sau Fondul 
naţional de 
susţinere a 
societăţii civile) 

Acţiunea 2.3.3.1. 
Realizarea studiului de 
fezabilitate privind 
introducerea unor 
mecanisme instituţionale 
suplimentare de susţinere 
a OSC (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 
 

Studiul elaborat 
şi consultat cu 
partenerii 
relevanţi 
examinează 
posibilitatea 
instituirii unor 
fonduri 
specializate sau 
a unui Fond 
naţional de 
susținere a OSC 
şi oportunitatea 
transferării unei 
părţi a 
încasărilor din 
loterie către 
OSC prin 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
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intermediul 
acestor fonduri 

Acţiunea 2.3.3.2.  
În funcţie de constatări, 
modificarea cadrului 
normativ în vederea 
instituirii mecanismelor 
suplimentare de susţinere 
a OSC (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, Ministerul 
Justiţiei, Parlamentul, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Numărul de 
amendamente 
elaborate;  
numărul de 
amendamente 
adoptate 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
 

Obiectiv specific 2.4. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile 

Activitatea 2.4.1. 
Ajustarea 
standardelor 
naţionale de 
contabilitate şi 
raportare 
financiară pentru 
activitatea OSC 

Acţiunea 2.4.1.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
standardul de 
contabilitate al 
organizațiilor 
necomerciale, bazat pe 
bunele practici ale 
ţărilor europene 
(termen de executare: 
anul 2012, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
CReDO, Asociaţia 
Contabililor și 
Auditorilor Profesioniști 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Studiul elaborat 
şi discutat cu 
beneficiarii şi  
cu factorii 
decizionali 

Acţiune nerealizată  
 

În urma discuţiilor cu MF s-a 

constatat, că evidenţa 

contabilă pentru OSC este 

reglementată prin Ordinul nr 

158 din 06.12.2010 a MF. În 

plus, odată cu trecerea la 

standardele internaţionale de 

evidenţă contabilă se va 

modifica toată legislaţia 

aferentă. 

 

2012: 0 % 
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Acţiunea 2.4.1.2. 
Elaborarea standardului 
de contabilitate pentru 
organizațiile 
necomerciale şi a 
modificărilor 
corespunzătoare la 
Codul fiscal (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Proiectul 
modificărilor 
normative avizat 
de autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 
Guvern 

Acţiune nerealizată  
 

 2013: 0 % 
 

Acţiunea 2.4.1.3. 
Examinarea şi adoptarea 
modificărilor normative 
(termen de executare: 
anul 2014, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
Comisia economie, 
buget şi finanţe a 
Parlamentului, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 
 

Proiectul 
modificărilor 
normative este 
examinat şi avizat 
de comisiile 
permanente, 
adoptat de către 
plenul 
Parlamentului și 
pus în aplicare; 
standardul de 
contabilitate al 
organizațiilor 
necomerciale 
este adoptat de 
Ministerul 
Finanţelor 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
 

Acţiunea 2.4.1.4. 
Desfăşurarea unei 
campanii naţionale de 
informare despre 
aplicarea standardului 
de contabilitate al 

Numărul de 
spoturi 
publicitare 
elaborate şi 
plasate; 
numărul de 

Acţiune nerealizată  
 

 2014: 0 % 
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organizațiilor 
necomerciale (termen 
de executare: anul 2014, 
responsabili: Consiliul 
Național al ONG, 
parteneri: ONG) 

materiale 
informative 
adresate 
beneficiarilor 
potențiali ai 
legii, elaborate 
şi distribuite;  
numărul de 
seminare 
regionale cu 
participarea 
reprezentanţilor 
inspectoratelor 
fiscale realizate;  
inclusiv 10 
seminare pentru 
organizaţiile 
necomerciale 

Activitatea 2.4.2. 
Introducerea 
unei perioade de 
graţie pentru 
OSC în vederea 
conformării cu 
standardele de 
contabilitate fără 
a fi supuse 
amenzilor sau 
penalităţilor 
pentru omiterile 
anterioare 

Acţiunea 2.4.2.1. 
Elaborarea studiului de 
politici privind 
necesitatea perioadei de 
graţie şi modul de 
aplicare a acesteia 
(termen de executare: 
anul 2012, responsabili: 
Ministerul Finanţelor, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Studiul elaborat 
şi discutat cu 
beneficiarii şi  
cu factorii 
decizionali 

Acţiune nerealizată  
 

 2012: 0 % 
 

Acţiunea 2.4.2.2. 
Elaborarea modificărilor 
normative (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, parteneri: 

Proiectul 
modificărilor 
normative avizat 
de autorităţile 
relevante şi 
aprobat de 

Acţiune nerealizată  
 

 2012: 0 % 
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Consiliul Național al 
ONG) 

Guvern 

Activitatea 2.4.3. 
Promovarea 
Codului de etică 
şi conduită  
al organizaţiilor 
necomerciale 

Acţiunea 2.4.3.1. 
Formarea unui Consiliu 
de etică în cadrul 
Consiliului Național al 
ONG (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Consiliul 
Național al ONG, 
parteneri: ONG) 
 

Regulamentul 
Consiliului de 
etică elaborat, 
pagina 
www.consiliulong
.md actualizată 
conţinînd 
informații despre 
Codul de etică și 
conduită al 
organizaţiilor 
necomerciale 

Acţiune nerealizată  
 

 2012: 0 % 
 

Acţiunea 2.4.3.2. 
Desfăşurarea unei 
campanii de informare 
naţională privind Codul 
de etică și conduită al 
organizaţiilor 
necomerciale (termen 
de executare: anii 2012 
– 2013, responsabili: 
Consiliul Național al 
ONG, parteneri: ONG) 
 

Numărul de 
spoturi 
publicitare 
elaborate şi 
plasate, 
numărul de 
materiale 
informaţionale 
elaborate şi 
distribuite; 5 
seminare 
regionale cu 
participarea 
reprezentanţilor 
inspectoratelor 
fiscale, 
realizate;  
10 seminare – 

Acţiune nerealizată din lipsa totală de mijloace 
financiare a Consiliului ONG  pentru ultima jumătate 
de an (efectiv nu a existat o nişă unde se putea de 
aplicat proiecte). De remarcat că in 2013 – 2014 şi-au 
încheiat activitatea foarte multe ONG comunitare 
(lipsa oportunităţilor de finanţare  şi de sedii pentru 
activităţi) 

 2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 

http://www.consiliulong.md/
http://www.consiliulong.md/
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pentru 
organizaţiile 
necomerciale 

Acţiunea 2.4.3.3. 
Examinarea de către 
Consiliul de etică a 
cazurilor şi plîngerilor 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Consiliul Național al 
ONG, parteneri: ONG) 

Numărul de 
cazuri examinate 

Acţiune nerealizată, explicaţie la Acţiunea 2.4.3.2.  2013: 0 % 
 

Activitatea 2.4.4. 
Crearea unui 
cadru favorabil 
dezvoltării 
societăţii civile în 
Republica 
Moldova 

Acţiunea 2.4.4.1. 
Realizarea unui studiu 
privind starea societăţii 
civile în Republica 
Moldova (termen de 
executare: anul 2015, 
responsabili: Structura 
responsabilă de 
cooperarea cu 
societatea civilă, 
parteneri: Consiliul 
Național al ONG) 

Studiul elaborat 
examinează 
aspecte ce ţin de 
participarea OSC 
la procesele 
decizionale, 
durabilitatea 
financiară a OSC, 
implicarea OSC în 
activităţi de 
educaţie şi 
voluntariat 

   

Acţiunea 2.4.4.2. 
Elaborarea unor 
instrumente de 
colectare şi sintetizare a 
informaţiei cu privire la 
societatea civilă (termen 
de executare: anii 2013 - 
2014, responsabili: 
Biroul Naţional de 
Statistică, parteneri: 
Consiliul Național al ONG) 

Numărul de 
recomandări 
propuse; 
numărul de 
recomandări 
aprobate; 
opiniile experţilor 
independenţi 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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Acţiunea 2.4.4.3. 
Modificarea legislaţiei în 
vederea asigurării 
transparenţei şi a 
responsabilităţii OSC 
(termen de executare: 
anii 2012 - 2015, 
responsabili: Ministerul 
Justiţiei, autorităţile 
publice centrale, 
parteneri: ONG) 

Numărul de acte 
normative 
elaborate și 
adoptate 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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STADIUL DE IMPLEMENTARE a  
Obiectivului general 3. Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului 

 
 

Obiectiv specific 3.1. Ajustarea cadrului normativ de bază şi a celui conex în conformitate cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului și cu Regulamentul de 
aplicare a Legii voluntariatului 

Activități Acţiuni 
Indicatori de 
progres 

Stadiul implementării indicatorilor de progres / 
Acțiuni întreprinse / Produse 

Motive de neîndeplinire / 
Perspective de realizare 

Procent de 
implementare 

Activitatea 3.1.1. 
Ajustarea 
cadrului 
normativ de bază 
în conformitate 
cu standardele 
internaţionale şi 
cele europene 
din domeniul 
voluntariatului 

Acţiunea 3.1.1.1. 
Ajustarea Legii 
voluntariatului şi a 
Regulamentului de 
aplicare a Legii 
voluntariatului (inclusiv 
din perspectiva 
voluntariatului 
internaţional şi păstrării 
datelor cu privire la 
voluntariat) (termen de 
executare: anul 2015, 
responsabili: Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 

Numărul de 
recomandări 
formulate;  
opiniile 
experţilor 
independenţi 

Urmează a fi îndeplinit în 2015 Sugestia rămâne ca Guvernul 
şi Parlamentul să nu mai lase 
tot greul acestui Capitol pe 
Coaliţia Voluntariat (care mai 
bine de un an practic nu are 
finanţări) şi parţial pe MTS, ci 
să identifice soluţii pentru că 
una din valorile europene este 
voluntariatul (şi cetăţenia 
activă) 

 

Acţiunea 3.1.1.2.  
Elaborarea 
regulamentului de 
funcţionare a Comisiei de 
certificare şi control  
privind îndeplinirea 
standardelor minime de 
calitate de către 

Regulamentul 
aprobat 
include 
prevederi 
privind 
secretariatul 
comisiei;  
modelul 

TDV a elaborat şi trimis la MTS pe 16 august 2012 
proiectul de Hotărâre de Guvern, acesta a fost 
redactat şi comentat pe 19 februarie 2013 şi supus 
consultărilor pe 27 septembrie 2013 în conformitate 
cu art. 6 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 
privind transparenţa în procesul decizional pe site-ul 
MTS. Proiectul include prevederi privind secretariatul 
comisiei, dar nu conţine modelul formularului de 

MTS nu a creat până la 12 
septembrie 2012, conform 
punctului 132 al 
Regulamentului de aplicare a 
Legii Voluntariatului nr. 121 
din 18 iunie 2010, Comisia de 
certificare a instituţiilor gazdă 
activităţii de voluntariat din 

2012: 25 % 
regulamentul 
este elaborat, 
dar încă nu 
este adoptat 
prin HG; 
modelul 
formularului şi 
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instituţiile gazdă (termen 
de executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 

formularului 
de aplicare 
pentru 
obţinerea 
statutului de 
instituţie 
gazdă, 
întocmit;  
modelul 
chestionarului 
de evaluare a 
îndeplinirii 
standardelor 
minime de 
calitate, 
întocmit 

aplicare pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă 
şi modelul chestionarului de evaluare a îndeplinirii 
standardelor minime de calitate, acestea urmând să 
fie întocmite de comisie. Regulamentul a fost adoptat 
prin ORDINUL Nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului 
Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de 
voluntariat cu totul că MTS nu are printre atribuţiile 
sale prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului 
crearea unei comisii pe voluntariat.  Din Regulamentul 
elaborat de TDV a fost scos chestionarul de evaluare a 
îndeplinirii standardelor minime de calitate, ceea ce 
înseamnă că această Comisie a renunţat la principalul 
ei scop pentru care a fost creată, şi anume de a 
garanta îndeplinirea standardelor minime de calitate 
pentru activitatea de voluntariat.  

În prezent nu există o autoritate publică responsabilă 
de dezvoltarea voluntariatului desemnată  prin 
document oficial. În urma şedinţei din 9 iunie 2014 a 
Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport şi mass-media cu privire la procesul de 
implementare a Legii Voluntariatului a fost creat prin 
ORDINUL Nr. 487 din 26.06.2014 Grupul de lucru al 
MTS pentru elaborarea Propunerii de Politică Publică 
„Stabilirea unui mecanism viabil de coordonare şi 
promovare a voluntariatului şi activităţilor civice” 
care conform calendarului trebuia să trimită PPP în 
ianuarie 2015 Cancelariei de Stat să fie aprobat de 
către Comitetul Interministerial pentru Planificarea 
Strategică (CIPS). PPP nu a fost realizat nici în prezent. 

Republica Moldova, a întârziat 
lansarea procesului de avizare, 
iar procesul de consultare şi 
avizare a durat 7 luni.  

Regulamentul nu va mai fi 
adoptat prin HG, ci prin 
Ordinul Ministrului MTS, 
urmând ca această Comisie să 
fie inclusă în textul ajustat al 
Legii Voluntariatului.  

Formularul de aplicare 

pentru obţinerea statutului 

de instituţie gazdă a fost 

înlocuit cu o cerere. Pentru 

buna funcţionare a comisiei 

ar mai trebui: modele de 

documente care se includ în 

dosarul de aplicare, un ghid 

de completare şi utilizare a 

instrumentarului (carnet, 

certificat nominal şi 

registre) şi chestionarul de 

evaluare a îndeplinirii 

standardelor minime de 

calitate.  

Pentru finalizarea PPP să se 

anunţe concurs în urma 

căruia să fie angajat un 

expert. 

 

modelul 
chestionarului 
nu sunt 
elaborate 
2014: 100 % 
 

Acţiunea 3.1.1.3. 
Elaborarea nomenclatorului 
care stabileşte domeniile 

Opiniile 
experţilor 
privind 

Acţiune considerată a nu fi necesară 
 

S-a decis eliminarea noţiunii 
de domeniu(ii) de utilitate 
publică din Legea 

2013: 100 % 
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de formare profesională 
corespunzătoare 
domeniilor de utilitate 
publică, în vederea 
acordării creditelor 
educaţionale şi 
recunoașterii vechimii în 
muncă (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familie, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

nomenclatorul 
adoptat; 
numărul de 
beneficiari 

Voluntariatului pentru a nu 
exclude organizaţiile 
necomerciale cu beneficiu 
mutual de a deveni instituţii 
gazdă activităţii de voluntariat   

Activitatea 3.1.2. 
Crearea 
mecanismelor 
necesare ajustării 
cadrului 
normativ conex, 
pentru a fi în 
concordanţă cu 
recomandările 
europene, cu 
Legea 
voluntariatului şi 
cu Regulamentul 
de aplicare a 
Legii 
voluntariatului  

Acţiunea 3.1.2.1. 
Modificarea cadrului 
normativ conex pentru a 
institui mecanismul de 
recunoaştere a perioadei 
de prestare a activității de 
voluntariat ca experienţă 
şi vechime în muncă 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familie, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat)  

Numărul de 
recomandări 
formulate;  
numărul de 
recomandări 
adoptate/aprob
ate 

Acţiune nerealizată până în prezent MMPSF nu a arătat nici o 
disponibilitate de soluţionare, 
probabil se aşteaptă să se 
vadă cum funcţionează 
mecanismul creat după 
certificarea instituţiilor gazdă 
activităţii de voluntariat. 

2013: 0 % 
 



36 

Acţiunea 3.1.2.2. 
Elaborarea listei complete 
a domeniilor de utilitate 
publică  şi a activităţilor 
de utilitate publică 
aferente (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Justiţiei, Comisia de 
Certificare, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Lista elaborată 
include 
domeniile de 
utilitate publică 
și exemple de 
activităţi de 
utilitate publică 
corespunzătoare 

Acţiune considerată a nu fi necesară 
 
Ca urmare a scrisorii TDV din 16 iulie 2012 s-a instituit 
pe 13 martie 2013 un grup de lucru care a fost extins 
prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 163 din 22 aprilie 
2013 privind modificarea şi completarea Ordinului 
Ministrului Justiţiei nr. 114 din 13 martie 2013 cu 
privire la instituirea grupului de lucru referitor la 
elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate 
publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente.  

TDV, după finalizarea procesului de consultare cu 
organizaţiile umbrelă ale societăţii civile a trimis 
grupului Lista propunerilor Coaliției pentru 
promovarea legii si activităților de voluntariat privind 
implementarea Acțiunii 3.1.2.2. din Planul de acțiuni 
al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015 

S-a decis eliminarea noţiunii 
de domeniu(ii) de utilitate 
publică din Legea 
Voluntariatului pentru a nu 
exclude organizaţiile 
necomerciale cu beneficiu 
mutual de a deveni instituţii 
gazdă activităţii de voluntariat   

2012: 100 % 

Acţiunea 3.1.2.3. 
Ajustarea cadrului 
normativ conex pentru a 
institui mecanisme de 
abilitare a cetăţenilor 
străini pentru prestarea 
activităţii de voluntariat 
(inclusiv facilitarea 
obţinerii vizei de intrare şi 
a vizei de reşedinţă în 
Republica Moldova pe 
durata desfăşurării 
activităţii de voluntariat) 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării 
Europene, Biroul Migraţie 
şi Azil din cadrul 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind 
amendamente
le adoptate; 
numărul de 
cetăţeni străini 
care au 
beneficiat de 
posibilitatea de 
a presta 
activităţi de 
voluntariat în 
baza noilor 
prevederi 

Implementarea acestei acţiuni a început înainte de 
elaborarea prezentei strategii. Pentru a facilita 
obţinerea vizei de intrare şi reşedinţă pentru 
voluntarii străini Consiliul Naţional al Tinerilor din 
Moldova (CNTM) şi AIESEC Moldova, în urma 
discuţiilor cu Biroul Migraţiune şi Azil au elaborat 
Proiectul de ajustare a Legii Nr. 200 din 16.07.2010 
privind regimul străinilor în Republica Moldova care 
este în prezent blocat în Parlament.  

Pe 6 iulie 2012 TDV a solicitat, la sesiunea de 
informare din localitatea Costeşti, Şefei de secţie la 
Departamentul Integrare Europeană, Direcţia 
Cooperare politică cu UE din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene rediscutarea 
acestui subiect în contextul ultimelor evoluţii în 
dialogul şi negocierile RM-UE referitor la Liberalizarea 
regimului de vize. Pe 3 septembrie Daniela Morari a 
trimis datele de contact ale autorităţilor publice 

CNTM şi AIESEC Moldova 
trebuie să readucă în discuţie 
Proiectul de ajustare a Legii 
Nr. 200 din 16.07.2010 privind 
regimul străinilor în Republica 
Moldova.  
 
 
HG 434/2013 este de negăsit, 
poate HG 50 din 15.01.2013 
pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
eliberarea vizelor – secţiunea 
a 4-a Documentele necesare 
pentru acordarea vizei de 
lungă şedere, pct. 5, litera f) - 
se cere copia contractului de 
voluntariat.  Se pare că 
voluntarii nu pot obţine viză 

2013: 50% 
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Ministerului Afacerilor 
Interne, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

responsabile de implementarea acestei acţiuni şi a 
exprimat disponibilitatea MAEIE de a avea o 
întrevedere cu reprezentanţii Coaliţiei Voluntariat, 
date de contact pe care TDV le-a transmis la CNTM şi 
AIESEC.  
 
Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la 
străinii care au obligaţia deţinerii unei vize şi străinii 
scutiți de obligativitatea deţinerii unei vize la 
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova 
(HG 434/2013) – pagina 6 a Raportului guvernamental 

de scurtă şedere. Se percep 
taxe consulare pentru vize şi 
pentru persoanele care 
desfăşoară activităţi de 
voluntariat, ceea ce nu este 
corect deoarece voluntarii 
străini aduc beneficii RM. 

Acţiunea 3.1.2.4. 
Ajustarea cadrului 
normativ conex privind 
participarea studenţilor la 
activităţi de voluntariat la 
nivel european şi 
internaţional şi privind 
măsurile de promovare a 
voluntariatului în rîndul 
studenţilor (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Ministerul 
Educaţiei, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Regulamentele 
Ministerului 
Educaţiei conțin 
prevederi ce 
ţin de 
participarea 
studenţilor la 
activităţi de 
voluntariat la 
nivel european 
şi internaţional 
şi privind 
aplicarea 
măsurilor de 
promovare a 
voluntariatului 
în rîndul 
studenţilor; 
numărul de 
studenţi care au 
beneficiat de 
aceste norme 

Acţiune nerealizată 

TDV a transmis ME pe 17 ianuarie 2013 un document 
care conţine informaţii detaliate privind modalitatea 
de implementare a acestei acţiuni de voluntariat. În 
urma discuţiei avute cu Ministra Educaţiei la 
evenimentul "GPSA Camp" din 19 Februarie 2013 de 
la Hotelul Flowers, s-a stabilit ca TDV să contacteze 
ME prin Şefa de Cabinet.  
 

 Regulamentul cadrul privind stagiile de practică în 
învățământul superior din Republica Moldova 
(Ordinul ministrului educației nr.189 din 04.04.2013) 

 Regulamentul cadru cu privire la modul şi condiţiile 
de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în 
instituţiile de învăţămînt superior de stat din 
Republica Moldova (Ordinul ministrului educaţiei nr. 
748 din 12.07.2013) 

 Regulamentul cadru privind stagiile de practică în 
învățământul superior din Republica Moldova 
(Ordinul ministrului educației nr. 102 din 
18.02.2014) 

 Hotărîrea Guvernului nr. 891 din 12.11.2013 care a 
modificat Hotărîrea de Guvern nr. 1009 din 
01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, 

TDV nu a mai contactat ME, 
deoarece Secretariatul 
Coaliţiei Voluntariat a decis ca 
implementarea acestei acţiuni 
să o facă Centrul de Resurse 
„Tineri şi Liberi” prin proiectul 
depus la MTS în cadrul 
Programului de Granturi al 
MTS care nu a fost finanţat. 
 
Trebuie analizat în ce măsură 
s-au implementat toate 
măsurile de promovare a 
voluntariatului în rîndul 
studenţilor, precum şi al 
elevilor peste 16 ani care pot fi 
implicaţi prin contract de 
voluntariat. Trebuie văzut 
dacă prevederile din Legea 
Voluntariatului privind 
voluntariatul internaţional se 
regăsesc în cadrul normativ 
conex.   

2013: 0 % (?) 
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altor forme de ajutoare  sociale pentru studenţii 
din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din 
instituţiile de învăţămînt mediu de 
specialitate, secundar profesional şi persoanele care 
studiază în învățământul postuniversitar” 

Acţiunea 3.1.2.5. 
Elaborarea mecanismelor 
legale şi ajustarea 
cadrului normativ conex 
privind scutirea 
voluntarilor de la plata 
impozitului pe venit și 
rambursarea cheltuielilor 
aferente activităţilor de 
voluntariat (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Finanţelor, Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat, 
parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind 
amendamente
le adoptate; 
existența 
prevederilor 
normative şi a 
formularului 
standard 
privind 
rambursarea 
cheltuielilor 
voluntarilor; 
numărul de 
instituţii gazdă 
şi numărul de 
voluntari care 
au beneficiat de 
noile prevederi 

Pe 16 iulie 2012 TDV a adresat o scrisoare Ministrului 
Finanţelor şi Directorului Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat la care Ministerul Finanţelor a răspuns prin 
scrisoarea nr. 05-17/72 din 06.08.2012 că nu este nevoie 
să fie create mecanisme suplimentare. Pe baza soluţiei 
propuse de minister, TDV a elaborat pe 11 septembrie 
2012 Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la 
modificarea şi completarea Regulamentului cu privire 
la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 
05 ianuarie 2012, inclusiv nota informativă. La şedinţa 
de lucru din 20 septembrie 2012 de la Ministerul 
Finanţelor cu reprezentanţii MTS şi Coaliţiei Voluntariat 
s-a decis ca proiectul să fie lansat spre avizare de 
către MTS. Acesta a fost redactat şi comentat de MTS 
pe 18 iulie 2013, discutat pe 5 septembrie 2013, 
ultima versiune îmbunătăţită fiind trimisă de TDV la 
MTS pe 24 septembrie 2013.  

S-a decis ca proiectul să fie 
rediscutat şi promovat în luna 
noiembrie 2013. Nu a fost 
discutat şi soluţionat aspectul 
privind scutirea cheltuielilor 
voluntarilor rambursate 
aferente activităţilor de 
voluntarilor de la plata 
impozitului pe venit. 
Proiectul de HG privind 
rambursarea cheltuielilor 
voluntarilor aferente activităţii 
de voluntariat s-a discutat şi în 
2014, neajungându-se la un 
numitor comun, în prezent 
MTS a decis sa-l trimită printr-
o scrisoare oficială înapoi la 
Ministerul Finanţelor.  
 

2012: 25 %  
proiectul este 
finalizat, dar 
nu este 
consultat şi nu 
este adoptat 
prin Hotărâre 
de Guvern 
 
 

Acţiunea 3.1.2.6. 
Elaborarea mecanismelor 
şi a formularelor statistice 
de raportare a activității 
de voluntariat pentru 
instituţiile gazdă (termen 
de executare: anul 2014, 
responsabili: Biroul 
Naţional de Statistică, 

Opiniile 
instituţiilor 
gazdă privind 
formularele 
aprobate; 
numărul de 
instituţii gazdă 
care au raportat 
date utilizînd 

S-au stabilit 3 metode de măsurare a muncii voluntare. 

TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat a devenit pe 
6 noiembrie 2012 partener în cadrul European 
Volunteer Measurement Project (EVMP). TDV în 
parteneriat cu Organizatia Internationala a Muncii 
(OIM), Biroul Naţional de Statistică (BNS) şi PNUD a 
fost implicată în organizarea atelierului de lucru 
„Măsurarea statistică a muncii de voluntariat” din 
perioada 21 – 22 mai 2013 unde s-a discutat despre 

Până în prezent nu s-a lucrat la 
mecanismele şi formularele 
statistice de raportare pentru 
instituţiile gazdă privind 
activitatea de voluntariat, 
deoarece BNS a solicitat ca 
autoritatea publică responsabilă 
de voluntariat (în prezent MTS) 
să colecteze aceste date.  

 2014: 50 % 

http://evmp.eu/projectoverview/partners-supporters/meet-the-supporters/
http://evmp.eu/projectoverview/partners-supporters/meet-the-supporters/
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parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 

formularele 
statistice 

elaborarea metodologiei de măsurare statistică a 
activităţilor de voluntariat, s-au prezentat primele 
date statistice de voluntariat colectate prin studiul 
“Utilizarea timpului in Republica Moldova”, s-a 
prezentat Manualul OIM de măsurare a muncii 
voluntare,  s-au identificat activităţile de voluntariat 
care trebuie incluse în chestionarul de colectare a 
datelor statistice de voluntariat şi s-a stabilit ca acest 
chestionar să fie finalizat până în toamnă şi consultat 
cu societatea civilă.  

La Conferinţa a 19-a Internaţională a Statisticienilor 
Muncii, 2-11 octombrie 2013, Geneva, a fost adoptată 
Resolution concerning statistics of work, employment 
and labour underutilization prin care s-a revizuit şi 
lărgit aplicarea standardelor internaţionale existente 
asupra tuturor formelor „muncii umane” şi a venit cu 
o nouă abordare referitor la tot ce ţine de „munca 
omului”, voluntariatul fiind recunoscut la nivel 
internaţional ca formă de muncă. Pe baza modelelor 
care se aşteaptă de la OIM, BNS va include 
voluntariatul în viitoarea Anchetă a Forţei de Muncă.  

BNS a realizat  chestionarul "Munca voluntară", ținând 
cont de Rezoluția ILO privind Statistica muncii / 
lucrului, ocupării si subutilizării forței de muncă 
(2013), Manualul ILO privind măsurarea muncii de 
voluntariat, la fel şi de practica altor oficii naționale de 
statistică în acest domeniu. 

Chestionarul va fi lansat ca 
modul ad-hoc la Ancheta 
forței de munca în tr. II 2015.  

BNS nu a inclus în formularele 
de raportare trimestriale 
existente ale organizaţiilor / 
instituţiilor, rubrici care 
furnizează informaţii despre 
activitatea de voluntariat a 
instituţiei gazdă (cerinţă 
conform pct. 130 al 
Regulamentului de aplicare a 
Legii Voluntariatului nr. 121 
din 18 iunie 2010). 

Acţiunea 3.1.2.7. 
Elaborarea mecanismelor 
legale şi ajustarea 
cadrului normativ conex 
privind ocuparea forţei de 
muncă în vederea folosirii 
forţei de muncă angajate 

Opiniile 
experţilor 
independenţi; 
existenţa unui 
mecanism de 
consiliere şi 
asistenţă a 

 Acţiune nerealizată până în prezent 
 
 

 2013: 0 % 
 
2014: 0 % 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4055
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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şi a celei voluntare, 
precum şi a implicării 
şomerilor în activităţi de 
voluntariat (termen de 
executare: anii 2013 – 
2014, responsabili: 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

persoanelor 
care nu-și 
găsesc un loc 
de muncă în 
vederea 
implicării 
acestora în 
activități de 
voluntariat;  
existenţa unui 
mecanism de 
implicare a 
şomerilor, 
inclusiv a 
persoanelor 
aflate în şomaj 
tehnic, în 
activităţi de 
voluntariat 

Obiectiv specific 3.2. Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat  

Activitatea 3.2.1. 
Crearea 
principalelor 
structuri ale 
infrastructurii de 
voluntariat şi 
planificarea 
măririi numărului 
acestora 

Acţiunea 3.2.1.1.  
Crearea grupului de lucru 
consultativ la nivel 
naţional şi a reţelei de 
grupuri de lucru 
consultative locale în 
domeniul voluntariatului 
(termen de executare: 
anul 2013, responsabili: 
Autorităţile publice 
centrale, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 

Opiniile 
experţilor 
independenţi; 
diversitatea 
grupurilor de 
lucru înființate 

Acţiune nerealizată până în prezent Această acţiune nu va mai 
putea fi implementată în 2013 
deoarece presupune existenţa 
unor instituţii gazdă 
funcţionale, lucru care nu este 
posibil datorită faptului că 
MTS nu a creat la timp 
Comisia de certificare a 
instituţiilor gazdă activităţii 
de voluntariat din Republica 
Moldova. 

Până nu va funcţiona instituţia 
gazdă activităţii de voluntariat 
nu se poate trece la crearea 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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Voluntariat) altor structuri. Prima şedinţă a 
Comisiei de Certificare a avut 
loc pe 22 Decembrie 2014, iar 
primele organizaţii / instituţii 
au primit statut de instituţie 
gazdă pe 27 martie 2015. 

Acţiunea 3.2.1.2. 
Sprijinirea înfiinţării 
Centrului Naţional de 
Voluntariat Independent 
și a Şcolii Naţionale a 
Coordonatorilor de 
Voluntari (termen de 
executare: anii 2012–
2013, responsabili: 
Autorităţile publice 
centrale, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi; 
numărul de 
beneficiari 

Acţiune nerealizată până în prezent 
 
Şcoala Naţională a Coordonatorilor de voluntari este 
necesară pentru instruirea Coordonatorilor de 
Voluntari, instruire solicitată de standardele minime de 
calitate a activităţii de voluntariat şi pusă ca şi condiţie 
pentru primirea statutului de instituţie gazdă 
activităţii de voluntariat. 

Ministerele trebuie să-şi asume responsabilitatea de a 
dezvolta diferite tipuri de voluntariat, de exemplu 
MMPSF – voluntariatul vârstnicilor, MTS – 
voluntariatul sportiv şi al tinerilor, Ministerul 
Economiei – voluntariatul susţinut de angajator etc. 
Deoarece Ministerele nu se subordonează între ele, 
un minister nu poate impune celorlaltor ministere 
politici naționale de voluntariat. Soluţia este una 
politică şi presupune înfiinţarea Centrului Naţional de 
Voluntariat la un nivel superior ministerelor (structură 
ce ţine de Cancelaria de Stat, agenţie subordonată 
Guvernului etc.) 

Şcoala Naţională a Coordonatorilor de Voluntari ar 
putea funcţiona în cadrul acestui centru sau separat.  

Înfiinţarea Centrului Naţional 
de Voluntariat nu este 
posibilă în 2013 deoarece 
presupune existenţa unor 
instituţii gazdă funcţionale 
cărora să li se ofere asistenţă. 
Înfiinţarea Şcolii Naţionale a 
Coordonatorilor de voluntari 
a fost inclusă în proiectul TDV 
depus spre finanţare la MTS 
care nu a fost acceptat de 
Comisia care gestionează 
Programul de Granturi al 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului pentru anul 2013 cu 
tematica ,,Cetăţenia Activă”. 
Ar fi o soluţie ca Ministerele 
care nu au capacităţi să 
elaboreze politici publice, să 
contracteze aceste servicii în 
Programele de granturi (care 
de multe ori realizează acţiuni 
care nu au legătură cu 
creşterea de capacităţi şi 
durabilitate a proceselor). 

2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 
2014: 0 % 

Acţiunea 3.2.1.3. 
Dezvoltarea a 3 centre 
regionale de voluntariat şi 
planificarea măririi 

Numărul de 
centre 
regionale 
înființate; 

Acţiune nerealizată până în prezent din motivul 

invocat anterior. 

 
 

Dezvoltarea a 3 centre 
regionale de voluntariat şi 
planificarea măririi numărului 
acestora nu este posibilă până 

2014: 0 % 



42 

numărului acestora 
(termen de executare: 
anii 2014–2015, 
responsabili: Autorităţile 
publice centrale, 
parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 

numărul de 
beneficiari 

 nu va fi creat Centrul Naţional 
de Voluntariat. 

Activitatea 3.2.2. 
Promovarea 
educaţiei în 
spiritul 
voluntariatului 

Acţiunea 3.2.2.1.  
Elaborarea unei curricule 
de bază pentru instruirea 
coordonatorilor de 
voluntari şi a studenţilor 
instituţiilor de învăţămînt 
superior (termen de 
executare: anul 2012, 
responsabili: Ministerul 
Educaţiei, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind calitatea 
curriculei 

Pe 4 ianuarie 2013, Ministerul Educaţiei a comunicat 
că nu elaborează curricule, dar a promis că o va 
promova la nivel naţional. 

Pentru a elabora curricula TDV a contactat pe 7 
octombrie 2013 Catedra de Asistenţă Socială  a 
Universităţii de Stat din Moldova (USM) unde se predă 
un curs de voluntariat. S-a decis ca TDV să elaboreze o 
curriculă pornind de la modelul obţinut de la USM.  

Pentru instruirea studenţilor, instituțiile de 
învățământ superior au inclus, cu titlu de opţiune, 
unele unităţi de curs în planurile de învățământ 
pentru ciclurile de studii universitare. De ex., cursurile 
universitare: Servicii pentru tineret(USM);Asistenţa 
socială în comunitate (UPS); Voluntarul în calitate de 
mobilizator în cadrul comunităţii (US Bălți); Bazele 
activității de voluntariat, Voluntariatul în RM (US 
Taraclia) etc. De asemenea începând cu 2014 diverse 
aspecte ale activităţii de voluntariat sunt abordate în 
tezele de licenţă şi de master.  

La şedinţa comună de lucru cu 
MTS, MMPSF, ME şi Cancelaria 
de Stat  din 25 aprilie 2014 s-a 
decis ca MMPSF să ajusteze 
nomenclatoarele existente 
pentru a include profesia de 
Coordonator de Voluntari, TDV 
să contacteze Institutul de Stat 
de Formare Continuă pentru a 
realiza curricula, iar ME să 
sprijine consultarea acesteia cu 
mai multe instituţii de 
învăţământ superior.   

TDV va elabora în 2015 
curricula, o va consulta şi 
promova printre instituţiile de 
învăţământ superior. 

2012: 50 % 

Acţiunea 3.2.2.2.  
Stabilirea modalităţii de  
certificare a instruirii 
coordonatorilor de 
voluntari în cadrul Şcolii 

Numărul de 
coordonatori de 
voluntari 
certificaţi 

Acţiune nerealizată până în prezent 
 
TDV a solicitat MMPSF pe data de 16 martie 2015 
crearea unui grup de lucru care să elaboreze 
standardele ocupaţionale şi să ajusteze 

Deoarece MTS nu s-a implicat 
în crearea Şcolii Naţionale a 
Coordonatorilor de Voluntari, 
ca alternativa TDV va contacta 
Institutul de Stat de Formare 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 



43 

Naţionale a 
Coordonatorilor de 
Voluntari (termen de 
executare: anii 2013 –
2014, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

nomenclatoarele pentru recunoaşterea profesiei de 
coordonator de voluntari (o soluţie ar fi şi ajustarea 
profesiei existente de manager resurse umane pentru 
managementul personalului salariat şi al voluntarilor 
(separat sau ambele împreună, problema e ca in 
legislatie e inclusa denumirea de Coordonator de 
voluntari). 
 

Continuă care ar putea acorda 
contra plată, printr-un curs cu 
durata de 2-3 săptămâni 
(pentru cei din teritoriu 
instruirea se poate realiza la 
distanţă) un certificat de 
perfecţionare / specializare 
eliberat de Ministerul 
Educaţiei.  

Activitatea 3.2.3. 
Realizarea  bazei 
naţionale de date 
privind 
voluntariatul 

Acţiunea 3.2.3.1. 
Adaptarea paginii 
www.cnv.md astfel încît 
ea să devină o bază 
naţională de date cu 
privire la voluntariat şi 
conectarea la aceasta a 
paginilor web ale 
instituţiilor/organizaţiilor 
cu statut de instituţie 
gazdă pentru activităţi de 
voluntariat (termen de 
executare: anii 2012 –
2013, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Pagina web 
adaptată 
conţine 
informaţii 
referitoare la 
ofertele şi 
solicitările de 
voluntariat;  
numărul de 
accesări; 
numărul de 
beneficiari 

Acţiune nerealizată până în prezent 

TDV a început să proiecteze web-tool-ul, în acest scop 
a vizitat pe 6 septembrie 2012, Viennese Social 
Services Enterprise “Wiener Hilfswerk” din Austria de 
la care a obținut copii ale conținutului Platformei 
Vieneze de Voluntariat inclusiv ale sistemului de 
administrare al acesteia. 
 
TDV a realizat instrumentul (voluntar.md) şi îl 
administrează în prezent până se va desemna printr-o 
decizie politică şi document oficial o autoritate publică 
responsabilă la un nivel superior ministerelor de 
resort. Menţionăm că în prezent MTS are doar statut 
de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat şi şi-a 
asumat în mod voluntar dezvoltarea acestui sector. 
 

Nu s-a găsit încă finanţare 
pentru a crea Baza Naţională 
de Date de Voluntariat. TDV a 
aplicat fără succes cu proiecte 
la Ambasada SUA, Ambasada 
Cehiei, NED şi Banca Mondială 
(cu un proiect GPSA).  

Deoarece MTS nu a creat 
Comisia de certificare până pe 
12 septembrie 2012 pentru a 
oferi funcţionalitate 
instituţiilor gazdă activităţii de 
voluntariat din Moldova şi 
fiindcă nu a fost creată baza 
de date, nu s-a mai lucrat la 
programul de conectarea la 
bază a site-urilor instituţiilor 
gazdă activităţii de voluntariat. 

2012: 0 % 
 
 
 
 
 
 

2013: 0 % 

 Acţiunea 3.2.3.2. Crearea 
unui modul de 
interconectare a bazei de 
date de pe pagina 

Pagina 
www.cnv.md 
este 
interconectată 

Acţiune nerealizată până în prezent 
 
Platforma Naţională de Voluntariat a RM 
(voluntar.md) a fost creată pentru a putea 

Modulul de interconectare nu 
va putea fi creat până nu va fi 
creată Baza Naţională de Date. 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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www.cnv.md cu baza de 
date națională privind 
ocuparea forţei de muncă 
a Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (termen de 
executare: anii 2013 –
2014, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat, Centrul de 
Guvernare Electronică) 

cu baza 
naţională de 
date privind 
ocuparea 
forţei de 
muncă;  
numărul de 
accesări; 
numărul de 
beneficiari 

interconecta baza de date privind ofertele de locuri de 
voluntariat cu baza de date națională privind ocuparea 
forţei de muncă. Interconectarea s-ar putea realiza în 
momentul în care se va desemna printr-o decizie 
politică şi document oficial o autoritate publică 
responsabilă la un nivel superior ministerelor de 
resort. 
 

Activitatea 3.2.4. 
Promovarea 
beneficiilor 
potenţiale ale 
voluntariatului 

Acţiunea 3.2.4.1.  
Organizarea Săptămînii 
Naţionale a 
Voluntariatului,  
a Festivalului Voluntarilor  
şi a Conferinţei Naţionale  
a Voluntariatului (termen 
de executare: anii 2012 –
2015, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 

Numărul de 
evenimente 
organizate; 
numărul de 
participanţi 

În perioada 24 mai – 2 iunie 2013 s-a desfăşurat , fără 
implicarea în vreun fel a MTS, Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului (SNV) 2013, ediţia a VII-a a sub egida 
„Hai în gaşca voluntarilor!”, al cărui start l-a dat 
Consiliul Naţional ONG pe data de 24 mai, în incinta 
Jazz Hotel unde a avut loc „Ceaiul de la ora 5”. 

Pe 9 decembrie 2012 s-a desfăşurat Festivalul 
Voluntarilor 2012, ediţia a X-a, în incinta Palatului 
Republicii 6, iar pe 8 decembrie 2013 Festivalul 
Voluntarilor 2013, ediţia a XI-a la Teatrul Eugen 
Ionescu.  

În perioada ianuarie 2013 – 17 aprilie 2013, TDV a 
făcut pregătiri pentru organizarea Conferinţei 
Naţionale a Voluntariatului (CNV) 2013 programată 

Până în prezent MTS nu a 
organizat CNV 2013, acest 
eveniment trebuia conform 
legislaţiei să fie organizat până 
la sfârşitul anului. Deocamdată 
MTS nu a anunţat dacă susţine 
SNV 2014, al cărui star era 
planificat pentru 11 mai 2014. 
Consiliul ONG, CNP şi Coaliţia 
Voluntariat a solicitat 
Cancelariei de Stat ca să se 
implice în susţinerea MTS, 
pentru aş creşte capacităţile şi 
a îndeplini responsabilitățile 

2012: 100 % 
 
 

2013: 66,67 % 
2 evenimente 
din cele 3 au 
fost organizate 
 
2014: 0 % 
 

                                                           
6 Această ediţie a fost organizată de Serviciu pentru Pace şi alte ONG-uri din Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, în parteneriat cu Direcţia Generală 
Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău, cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului RM şi UNFPA 
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Voluntariat) pentru 25 – 27 aprilie 2013 la care urmau să participe 
inclusiv experţi din Austria, Moldova, Romania şi 
Centrul European de Voluntariat (CEV). Deoarece MTS 
a decis să nu acopere cheltuielile convenite privind 
resursele umane implicate, precum şi cele 
administrative, TDV s-a retras pe 17 aprilie 2013 din 
organizarea CNV 2013. 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2014, 
ediţia a VIII-a, sub egida „Hai în gaşca voluntarilor!” 
s-a desfăşurat  în perioada 19 – 26 octombrie 2015 cu 
suportul financiar al Programului de Grant MTS. 

Festivalul Voluntarilor 2014, ediţia a XII-a, s-a 
desfăşurat  pe 7 decembrie 2014 la Teatrul Eugen 
Ionescu.  

 

delegate/asumate )lucru care 
ar trebui monitorizat de 
Guvern/Parlament). 

 

Conferinţa Naţională a 
Voluntarilor nu a fost 
organizată în 2013, iar in 2015 
se preconizează a se desfăşura 
în toamnă. 

Acţiunea 3.2.4.2. 
Desfăşurarea de campanii 
media în vederea 
implicării voluntarilor în 
diverse domenii (termen 
de executare: anii 2013 –
2015, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Numărul de 
evenimente 
organizate; 
numărul de 
participanţi; 
opiniile 
participanţilor 

Până în prezent nu a fost organizată nici o campanie 
media, spoturile publicitare 
(http://www.youtube.com/watch?v=w6V2Z81-Lxw, 
http://www.youtube.com/watch?v=eu-I5sshuoQ) şi 
documentarele privind voluntariatul 
(http://www.youtube.com/watch?v=lJgkLNdO-r4, 
http://www.youtube.com/watch?v=MiW-
Tt49eDg&feature=youtu.be) nefiind utilizate eficient.  
 

Un motiv ar fi că nu este încă 
funcţională instituţia gazdă 
activităţii de voluntariat din 
cauză că MTS nu a creat până 
pe 12 septembrie 2012 
Comisia de Certificare a 
instituţiilor gazdă activităţii de 
voluntariat. 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 

Acţiunea 3.2.4.3. 
Elaborarea şi promovarea 
Codului etic al 
voluntarului care va 
include standardele etice 
şi principiile implicării 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind Codul 
etic; 
numărul de 

Draftul Codului etic al voluntarului a fost elaborat. Codul etic al voluntarului 
urmează să fie consultat şi 
adoptat prin Ordin al MTS sau 
HG. 

2013: 0 % 
 
2014: 50 % 

http://www.youtube.com/watch?v=w6V2Z81-Lxw
http://www.youtube.com/watch?v=eu-I5sshuoQ
http://www.youtube.com/watch?v=lJgkLNdO-r4
http://www.youtube.com/watch?v=MiW-Tt49eDg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MiW-Tt49eDg&feature=youtu.be
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(termen de executare: anii 
2013 –2014, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

instituţii care au 
subscris Codului 
etic 

Acţiunea 3.2.4.4. 
Elaborarea şi promovarea 
Codului de bune practici 
în domeniul voluntariatului 
(termen de executare: anii 
2013 –2014, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
privind Codul 
de bune 
practici; 
numărul de 
entităţi juridice 
care au utilizat 
Codul de bune 
practici 

Acţiune nerealizată 
 

MTS consideră că sunt prea 
multe acte normative şi 
documente de elaborat, fapt 
care conduce la o birocratizare 
excesivă a domeniului. 

2013: 0 % 
 
2014: 0 % 

Acţiunea 3.2.4.5. 
Realizarea studiului 
privind contribuția 
voluntariatului în 
combaterea şi reducerea 
sărăciei (termen de 
executare: anul 2014, 
responsabili: Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
parteneri: Secretariatul 
Coaliţiei pentru 
Promovarea Legii şi 
Activităţilor de 
Voluntariat) 
 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
cu privire la 
studiul realizat 
 

Acţiune nerealizată până în prezent 
 

TDV nu are resurse umane 
pentru a implementa aceasta 
acţiune. Soluţia ar fi ca MTS sa 
lanseze concurs de angajare a 
unui expert (poate fi chiar 
instituţie de învăţământ 
superior, Academia Moldovei) 
pentru a elabora studiul. 

2014: 0 % 
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Acţiunea 3.2.4.6. 
Elaborarea unor studii 
privind promovarea de 
politici publice în 
domeniul voluntariatului 
(pentru fiecare tip de 
voluntariat) (termen de 
executare: anii 2012 – 
2014, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Numărul de 
studii realizate 
pe tipuri de 
voluntariat: 
voluntariatul 
tinerilor; 
voluntariatul 
internațional; 
voluntariatul 
sportiv; 
voluntariatul 
cultelor 
(religios); 
voluntariatul 
vîrstnicilor 50+; 
voluntariatul de 
grup (familiar, 
şcolar etc.), 
voluntariatul 
spontan (de tip 
„Hai, 
Moldova!”) 

TDV a lucrat la un concept de implementare a 
voluntariatului on-line şi la un studiu privind 
incluziunea diverselor categorii defavorizate prin 
activităţi de voluntariat intern şi internaţional. Până în 
prezent MTS nu a facilitat elaborarea vreunui studiu 
realizat pe tipuri de voluntariat. 
 
Pe baza conceptului realizat se va realiza anul acesta 
un instrument online pe Platforma Națională de 
Voluntariat in care ar putea fi explorată inclusiv 
posibilitatea de a se elibera online certificate 
nominale de voluntariat. 

Finalizarea studiilor începute 
în 2012 de TDV şi elaborarea 
unor studii privind 
voluntariatul sportiv şi 
voluntariatul tinerilor au fost 
incluse în proiectul TDV depus 
spre finanţare la MTS care nu 
a fost acceptat de Comisia 
care gestionează Programul 
de Granturi al Ministerului 
Tineretului şi Sportului pentru 
anul 2013 cu tematica 
,,Cetăţenia Activă”. 
 
Ar putea fi realizat un studiu la 
care sa se implice pe fiecare 
capitol mai mulți experţi, 
inclusiv să se unească cu 
acţiunea anterioara pentru a 
explora posibilitatea de 
reducere a sărăciei. 

2012: 0 % 
anual trebuie 
elaborate şi 
implementate 
prin proiecte 
pilot câte 2 
studii 
 
2013: 0 % 
cele 2 studii 
programate nu 
au fost 
elaborate  
 
2014: 0 % cele 
2 studii 
programate nu 
au fost 
elaborate  
 

Acţiunea 3.2.4.7. 
Asigurarea instituţiilor 
gazdă cu carnete de 
voluntar şi cu registre de 
voluntariat (termen de 
executare: anii 2012 – 
2015, responsabili: 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului, parteneri: 
Secretariatul Coaliţiei 
pentru Promovarea Legii 
şi Activităţilor de 
Voluntariat) 

Numărul de 
carnete de 
voluntar 
tipărite; 
numărul de 
registre de 
evidenţă a 
voluntarilor 
tipărite; 
numărul de 
registre de 
evidenţă a 
contractelor de 

Carnetul de voluntar machetat pe 6 februarie 2013 care 
include elemente de protecţie „guilloché” a fost tipărit 
la începutul anului 2014 de Întreprinderea de Stat 
„Registru" a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor.  

 

MTS nu a soluţionat încă cine 
şi cum va edita cele 3 registre 
de voluntariat. 

2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
 
2014: 25 % 
 s-a asigurat 
instituțiile 
gazdă cu 
carnete de 
voluntar, dar 
nu şi cu 
registre de 
voluntariat 
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voluntariat şi a 
certificatelor 
nominale de 
voluntariat 
tipărite; 
numărul de 
registre de 
evidenţă a 
carnetelor de 
voluntar 
tipărite 

tipărite 
 

Obiectiv specific 3.3. Promovarea educaţiei civice 

Activitatea 3.3.1. 
Evaluarea 
curriculei 
„Educaţia civică” 
din perspectiva 
transparenţei 
decizionale, a 
accesului la 
informaţie, a 
participării şi a 
calităţii de 
predare 

Acţiunea 3.3.1.1. 
Elaborarea unui studiu 
privind conformitatea 
curriculei şcolare cu 
principiile participării 
democratice (termen de 
executare: anul 2015, 
responsabili: Ministerul 
Educaţiei, parteneri: ONG) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi 
pe marginea 
studiului 

   

Acţiunea 3.3.1.2.  
În funcţie de constatările 
studiului efectuat în 
cadrul acţiunii 3.3.1.1, 
elaborarea modificărilor 
la curricula şcolară 
(termen de executare: 
anul 2015, responsabili: 
Ministerul Educaţiei, 
parteneri: ONG) 

Numărul de 
modificări 
propuse; 
numărul de 
modificări 
acceptate 

   

Acţiunea 3.3.1.3. 
Instruirea profesorilor în 
domeniul educației 

Numărul de 
instruiri 
desfăşurate; 

Acţiune nerealizată  2012: 0 % 
 
2013: 0 % 
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pentru cetăţenia 
democratică, al 
participării publice și al 
transparenţei decizionale 
(termen de executare: anii 
2012–2015 (anual), 
responsabili: Ministerul 
Educaţiei, parteneri: ONG) 

numărul de 
persoane 
instruite; 
rezultatele pre- 
şi post- testare 

 
2014: 0 % 
 

Activitatea 3.3.2. 
Promovarea 
implicării mass-
mediei în 
procesul de 
facilitare a 
transparenţei 
decizionale 

Acţiunea 3.3.2.1. 
Instruirea jurnaliştilor în 
domeniul transparenţei 
decizionale (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Academia de 
Administrare Publică, 
parteneri: ONG) 

Numărul de 
instruiri 
desfăşurate; 
numărul de 
jurnalişti 
instruiţi 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Acţiunea 3.3.2.2. 
Realizarea unui studiu 
privind oportunitatea 
publicării în mass-media a 
informației privind 
iniţierea consultărilor pe 
marginea proiectelor de 
decizii (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Cancelaria 
de Stat, parteneri: ONG) 

Opiniile 
experţilor 
independenţi;  
numărul de 
practici pozitive 
reflectate 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 

Acţiunea 3.3.2.3. 
Desfăşurarea unor acţiuni 
de promovare a practicii 
publicării în mass-media a 
informaţiei ce ține de 
transparenţa decizională 
(termen de executare: anii 
2013–2015, responsabili: 

Numărul de 
acţiuni/eveni
mente 
desfăşurate; 
numărul de 
informații ce țin 
de transparenţa 
decizională 

Acţiune nerealizată   2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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Autorităţile publice 
centrale şi locale, 
parteneri: ONG) 

publicate în 
mass-media 

Activitatea 3.3.3. 
Instituirea unui 
sistem solid de 
recunoaştere  
a educaţiei 
nonformale 

Acţiunea 3.3.3.1. 
Realizarea unui studiu 
privind practicile 
internaţionale şi regionale 
de recunoaştere a 
educaţiei nonformale 
(termen de executare: 
anul 2012, responsabili: 
Autorităţile publice 
centrale, parteneri: 
Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova) 

Studiul realizat 
include 
informaţii 
privind bunele 
practici 
examinate;  
opiniile 
experţilor 
privind 
recomandările 
formulate în 
studiu 

Acţiune nerealizată   2012: 0 % 
 

Acţiunea 3.3.3.2. 
Modificarea legislaţiei în 
vederea instituirii 
sistemului naţional de 
validare a educaţiei 
nonformale (termen de 
executare: anul 2013, 
responsabili: Autorităţile 
publice centrale, 
parteneri: CNTM) 

Numărul de 
recomandări 
formulate; 
numărul de 
recomandări 
aprobate şi 
adoptate 

Acţiune nerealizată   2013: 0 % 
 

Activitatea 3.3.4. 
Promovarea 
educaţiei civice 
nonformale, 
inclusiv în rîndul 
persoanelor cu 
dizabilități 

Acţiunea 3.3.4.1. 
Desfăşurarea unor 
evenimente de informare 
şi conştientizare publică 
privind mecanismul 
naţional de recunoaştere 
a educaţiei nonformale 
(termen de executare: 
anul 2013 – 2015, 
responsabili: Autorităţile 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Acţiune nerealizată  2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
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publice centrale, 
parteneri: CNTM) 

Acţiunea 3.3.4.2. 
Asigurarea accesului la 
informaţia privind 
oportunităţile educației 
nonformale, cu o atenţie 
deosebită asupra nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi 
(termen de executare: 
anul 2013 – 2015, 
responsabili: Autorităţile 
publice centrale şi locale, 
parteneri: Ministerul 
Tineretului şi Sportului) 

Numărul 
persoanelor cu 
dizabilităţi 
care au 
beneficiat de 
oportunităţile 
educației 
nonformale; 
opiniile 
persoanelor cu 
dizabilităţi 
privind 
accesibilitatea 
informaţiei ce 
ţine de 
educația 
nonformală; 
numărul de 
ONG implicate 

Acţiune nerealizată   2013: 0 % 
 
2014: 0 % 
 

 



CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Concluzii privind Obiectivul general 1  

Implementarea Obiectivului general 1. Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi 

monitorizarea implementării politicilor publice va conduce la dezvoltarea mecanismelor instituţionale de 

colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă, consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale 

OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice, precum şi 

îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii 

atât a ramurii legislative, cât şi a celei executive de toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la 

consiliile raionale, locale şi primării. 

 
Procentele medii de implementare de către autorităţilor publice responsabile /organizaţiile responsabile a 

acţiunilor din Obiectivul general 1 sunt următoarele:  

Autoritatea publică responsabilă / 

organizaţia responsabilă 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 Total 
2012-2014 

Parlamentul 2 2 1 0 % 25 % 100 % 41,67% 

Cancelaria de Stat 3 2 2 33,33% 0 % 25% 19,44 % 

Ministerul Justiţiei + Cancelaria de 
Stat  

 2   50 %  50 % 

Ministerul Justiţiei  1   0 %  0 % 

Centrul de Guvernare Electronică + 
Cancelaria de Stat 

2 2 1 0 % 50 % 0 % 16,67 % 

MMPSF + Cancelaria de Stat  1 1  0 % 0 % 0 % 

MMPSF 1 1 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

APC + APL 1 2 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

APL  2   0 %  0 % 

CN ONG  1 1  0 % 0 % 0 % 

Academia de Administrare Publică  1 1  50 % 0 % 25 % 

 
Conform datelor  culese până în prezent, cele 9 acţiuni programate a fi implementate în 2012 sunt realizate 

în proporţie de 6,67 %, cele 17 acţiuni din 2013 în proporţie de 15,90 %, cele 10 acţiuni din 2014 în 

proporţie de 15,62 %, rezultând un procent mediu pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 13,88 %. 
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Concluzii privind Obiectivul general 2  

Implementarea Obiectivului general 2. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii 

civile va conduce la încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea societăţii civile, 

sporirea accesului şi a participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat prin intermediul 

contractării sociale, crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către stat, precum şi promovarea 

transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile.  

 
Procentele medii de implementare de către autorităţilor publice responsabile /organizaţiile responsabile a 

acţiunilor din Obiectivul general 2 sunt următoarele:  

Autoritatea publică responsabilă / 

organizaţia responsabilă 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total 

2012-2014 

Ministerul Finanţelor 3 3 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ministerul Justiţiei + APC 1 1 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ministerul Finanţelor + CReDO + Expert-
Grup 

1 1 1 100% 100% 0 % 66.67 % 

Ministerul Finanţelor + CReDO  1   50 %  50 % 

Ministerul Finanţelor + CReDO + 
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor 
Profesionişti 

1  
 

0 % 
  

0 % 

Comisia economie, buget şi finanţe a 
Parlamentului 

 5 1  10 % 0 % 5 % 

Ministerul Finanţelor + Comisia 
economie, buget şi finanţe a Parlamentului 

  1   0 % 0 % 

Ministerul Finanţelor + Ministerul 
Justiţiei + Parlament 

 1    0 % 0 % 

Ministerul Finanţelor + Ministerul 
Economiei + Ministerul Justiţiei + MMPSF 

3   0 %   0 % 

Ministerul Finanţelor + MMPSF + MTS + 
Ministerul Mediului 

 1   0 %  0 % 

MMPSF + MTS + Ministerul Mediului 1   0 %   0 % 

MMPSF   2   0 % 0 % 

MMPSF + Ministerul Finanţelor   1   100%  100 % 

MMPSF + Ministerul Finanţelor + 
Ministerul Justiţiei 

 1   50 %  50 % 

BNS  1 1  0 % 0 % 0 % 

CN ONG 2 2 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
Conform datelor  culese până în prezent, cele 14 acţiuni programate a fi implementate în 2012 sunt 

realizate în proporţie de 12,5 %, cele 18 acţiuni din 2013 în proporţie de 31 %, cele 10 acţiuni din 2014 în 

proporţie de 0 %, rezultând un procent mediu pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 16,97 %. 



54 

Concluzii privind Obiectivul general 3  

Implementarea Obiectivului specific 3.1. şi 3.2. din cadrul Obiectivului general 3. Dezvoltarea spiritului 

civic activ şi a voluntariatului va conduce la crearea unei infrastructuri de voluntariat caracterizată de un 

cadru legislativ şi normativ eficient care va asigura buna funcţionare a instituţiilor gazdă activităţii de 

voluntariat gestionată inclusiv prin intermediul principalelor structuri de voluntariat din Moldova.  

 
Procentele medii de implementare de către autorităţilor publice responsabile a acţiunilor de voluntariat din 

Obiectivele specifice 3.1. şi 3.2. sunt următoarele:  

Autoritatea publică responsabilă 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total 

2012-2014 

MAEIE + Biroul Migraţie şi Azil al MAI  1   50 %  50 % 

Ministerul Finanţelor + Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat 

1*   25 %   25 % 

Ministerul Tineretului şi Sportului 5 8 8 25 % 8,33 % 9,37 % 14,23 % 

MTS  + ANOFM  1 1  0 % 0 % 0 % 

Ministerul Justiţiei + Comisia de 
certificare 

1   100 %   100 % 

MMPSF  2   50 %  50 % 

MMPSF + ANOFM  1 1  0 % 0 % 0 % 

Ministerul Educaţie 1 1  50 % 0 %  25 % 

Autorităţile publice centrale 1 2 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

BNS   1   0 % 0 % 

*acţiunea este implementată în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului 

 
Conform datelor  culese până în prezent, cele 9 acţiuni de voluntariat programate a fi implementate în 2012 

sunt realizate în proporţie de 40 %, cele 16 acţiuni din 2013 în proporţie de 15,47 %, cele 12 acţiuni din 

2014 în proporţie de 1,56 %, rezultând un procent mediu pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 26,42 %. 
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Implementarea Obiectivul specific 3.3. va conduce la promovarea activă a educaţiei nonformală, instituirea 

unui sistem de validare a educaţiei nonformale, asigurarea accesibilităţii informaţiei, oportunităţi de 

instruire şi integrare efectivă în societate a grupurilor  socialmente defavorizate. 

 

Procentele medii de implementare de către autorităţilor publice responsabile a acţiunilor din Obiectivul 

specifice 3.3. sunt următoarele:  

Autoritatea publică responsabilă 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total 

2012-2014 

Ministerul Educaţiei 1 1 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

Academia de Administrare Publică  1   0 %  0 % 

Cancelaria de Stat  1   0 %  0 % 

Autorităţile publice centrale (APC) 1 2 1 0 % 0 % 0 % 0 % 

APC + APL  1 1  0 % 0 % 0 % 

 

Conform datelor  culese până în prezent, cele 2 acţiuni programate a fi implementate în 2012 sunt realizate 

în proporţie de 0 %, cele 6 acţiuni din 2013 în proporţie de 0 %, cele 3 acţiuni din 2014 în proporţie de 0 %, 

rezultând un procent mediu pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 0 %. 

 
Procentele medii de implementare a acţiunilor din Obiectivul general 3 sunt următoarele:  

Stadiul de implementare a 

Obiectivul general 3 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total 

2012-2014 

Obiectivul specific 3.1. şi 3.2. 9 16 12 40 % 15,47% 1,56 % 26,42 % 

Obiectivul specific 3.3. 2 6 3 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
Pentru a rezuma, conform datelor  culese până în prezent, cele 11 acţiuni ale Obiectivului general 3 al SDSC 

2012 – 2015 programate a fi implementate în 2012 sunt realizate în proporţie de 20 %, cele 22 acţiuni din 

2013 în proporţie de 7,73 %, cele 15 acţiuni din 2014 în proporţie de 0,78 %, rezultând un procent mediu 

pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 13,21 %. 
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Concluzii generale şi recomandări 

Procentele medii de implementare a acţiunilor din SDSC 2012 – 2015 sunt următoarele:  

Stadiul de implementare a  

SDSC 2012 – 2015 

Nr. de acţiuni Procent mediu de implementare 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Total 

2012-2014 

Obiectivul general 1 9 17 10 6,67 % 15,90 % 15,62 % 13,88 % 

Obiectivul general 2 14 18 10 12,5 % 31 % 0 % 16,97 % 

Obiectivul general 3 11 22 15 20 % 7,73 % 0,78 % 13,21 % 

 
In concluzie, conform datelor  culese până în prezent, cele 34 acţiuni ale SDSC 2012 – 2015 programate a fi 

implementate în 2012 sunt realizate în proporţie de 13,05 %, cele 57 acţiuni din 2013 în proporţie de 

18,21 %, cele 35 acţiuni din 2014 în proporţie de 5,46 %, rezultând un procent mediu de implementare a 

SDSC 2012 – 2015 pe perioada 2012 – aprilie 2014 de 14,68 %. 

 

Pentru o mai bună implementare a SDSC 2012 – 2015 mai recomandăm (suplimentar la sugestiile din 

tabele): 

 respectarea de către Guvern a prevederilor din art. 2 a Legii Nr. 205 din 28.09.2012 pentru 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei care stipula instituirea in termen de 4 luni, pînă pe 28 

ianuarie 2013, a structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă. S-a decis că va fi 

instituită o poziţie şi nu o structură cu câteva persoane angajate. Dar trebuie să existe pe site-uri 

oficiale ale Guvernului numele persoanei respective, fişa postului – care să prevadă modul şi 

periodicitatea în care persoana respectivă va întruni în şedinţe reprezentanţi ai executivului şi ai 

societăţii civile, pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de 

acţiuni.  

 elaborarea şi publicarea pe internet de către Cancelaria de Stat a listei persoanelor din autorităţile 

publice responsabile / organizaţiile responsabile cu datele acestora de contact, inclusiv pe site-ul 

fiecărui Minister, iar Guvernul şi Parlamentul să depună mai mult efort pentru implementarea de 

facto a acestui document; 

 includerea acţiunilor din Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015 în Planurile 

anuale de acţiuni ale Ministerelor de resort responsabile şi publicarea acestora în Internet; 

 stabilirea în scris a motivelor de neîndeplinire şi perspectivelor de realizare a fiecărei acţiuni în 

parte din SDSC 2012 – 2015;  

 elaborarea unui Calendar de lucru trimestrial care să includă: termenul limită de elaborare a 

drafturilor, mecanismelor etc. (luna şi ziua), termenul de finalizare a procesului de consultare şi de 
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începere a procesului de avizare a proiectelor de ajustare a actelor normative de către autorităţile 

publice responsabile, persoanele responsabile din partea autorităţilor publice; 

 respectarea termenelor de executare de către autorităţile publice responsabile; 

 găsirea unor mecanisme financiare (conectate cu Legea Bugetului de Stat) de sancţionare a 

Ministerelor de resort care nu respectă fără o justificare întemeiată termenele indicate în cadrul 

legislativ şi normativ; 

 utilizarea Programului de Granturi al MTS pentru a crea şi implementa în primul rând politicile care 

reprezintă însăşi raţiunea de existenţă a MTS, incluzând politicile de voluntariat; crearea unor astfel 

de Programe de Granturi şi în alte ministere; 

 implicarea activă a finanţatorilor externi şi interni în finanţarea în egală măsură atât a proiectelor 

autorităţilor publice, cât şi a societăţii civile care vizează prin implementarea acţiunilor din SDSC 

2012 – 2015; dezvoltarea la nivel normativ / legislativ a diverselor sectoare, in special a sectoarelor 

noi cum ar fi sectorul de voluntariat; 

 luând în considerare că desfăşurarea de instruiri comune ale reprezentanţilor autorităţilor publice 

centrale și locale şi ale reprezentanților societăţii civile prevăzute în strategie nu s-a îndeplinit, iar 

politicile se implementează greu şi pentru că unii angajaţii ai ministerelor sunt mereu plecaţi – 

este necesar un proiect care să limiteze nr. de zile lunare în care angajaţii Ministerelor de resort pot 

fi delegaţi pe criterii de competentă la evenimente internaţionale (şi să nu fie delegate aceleaşi 

persoane pentru a-şi mări prin diurne salariul) şi să oblige autorităţilor publice să posteze public date 

privind deplasările fiecărui angajat însoţite de informaţia obţinută / cunoştinţa acumulată pentru a 

fi utilizată de parteneri;    

 existenţa pe agenda următoarei Conferinţe de Colaborare dintre Parlament şi Societatea Civilă a 
unei analize despre colaborarea Parlamentului / Guvernului cu societatea civilă. 
 

 

 


