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REZOLUTIA FORUMULUI ONG DIN REPUBLICA MOLDOVA, EDITIAVIII

La24 Noiembrie 20L5, in cadrul Forumului ONG au fost discutate subiecte, legate de perspectivele gi
provocirile societilii civile in urmitoarele domenii: procesul de dezvoltare a societdlii civile; asigurarea
transparenlei in procesul decizional; implicarea ONG-urilor; durabilitatea financiard a organizaliilor
societdlii civile; antreprenoriatul social; imaginea 0NG-urilor in societate; promovarea voluntariatului gi a
spiritului civic; rolul ONG-urilor in promovarea valorilor gi proceselor integrdrii europene gi
responsabilizarea factorilor politici pentru fraudele din sistemul public, inclusiv din sistemul bancar.

Organizaliile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, edilia VIII, adoptd urmitoarea
Rezolufie:

A.

Forumul ONG constatd ci:
o Obiectivele gi rezultatele preconizate in Strategie nu au fost atinse, in mare pare din catJza faptului ci

Guvernul, Parlamentul gi clasa politici in intregime nu gi-au indeplinit angajamentele publice fafd de
societatea civild;

o Nu au fost elaborate gi/sau adoptate: legea privind antreprenoriatul social; cadrul regulator penuu
aplicarea legii2Vo; proiectul de hotirAre de guvern cevizeazd. rambursarea cheltuielilor voluntarilor
[cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.J indispensabile pentru desfdgurarea activitd]ii de
voluntariat.

Forumul ONG soliciti:
r Autoritdfilor: sd Iichideze toate restanlele de implementare a SDSC 20L2 - 2OL5.
. Guvernului Republicii Moldova: (i) si urgenteze procesul de contractare a serviciilor sociale

pentru Organizafiile Societilii Civile, [iiJ si defineasci pachetul legislativ referitor la antreprenoriatul
social, [iii) sd creeze un mecanism de coordonare gi promovare a voluntariatului la nivel nalional prin
care sd fie desemnate autoritilile publice de resort responsabile de dezvoltarea diferitelor tipuri de
voluntariat [de ex. MMPSF - voluntariatul vArstnicilor, MTS - voluntariatul sportiv gi in rAndul
tinerilor, ME - voluntariatul susfinut de angajator, Ministerul Educaliei - voluntariatul internalional,
Ministerul fustiliei - voluntariatul cultelor / religios etc.) 9i o structurl nafional5 [Centrul Nalional de
Voluntariat) responsabili de dezvoltarea 9i promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea
autoritdlilor publice de resort pe acest segment.

. Parlamentului Republicii Moldova: (i) sI adopte pAni la sfArgitul sesiunii parlamentare curenre,
modificirile la proiectul legii2o/0, [ii) sd realizeze controlul parlamentar cu privire la implementarea
SDSC, pentru ca strategia sd fie implementatd pAnd Ia sfArgitul anului 2016.

o Consiliul Nafional al ONG: sf, monitorizeze implementarea SDSC 2012 - 2OI5 9i si fie mai insistent
in cooperarea cu Parlamentul gi Guvernul, pentru realizarea Planului de Activitdli al Strategiei
respective.

Forumul ONG constati ci:
o in ultima perioadS, consultarea societilii civile in procesul de adoptare a deciziilor este una formall,

prin faptul ci recomandirile gi propunerile venite de la societatea civili - in mare parte sunt
ignorate de citre Guvern gi Parlament. Amintim cd multe iniliative pe care societatea civili le-a
suslinut gi promovat nu au fost adoptate sau au fost modificate contrar propunerilor societifii civile;o totodat5, regretdm faptul ci din anul 2014 nu au fost selectali noi membri pentru Consiliul Nalional
de Participare, fapt care a redus din implicarea organizaliilor societdlii civile in procesul decizional a
Guvernului.

Acest produs este posibil datoritd ajutorului generos al poporuluiamerican oferit prin intermediulAgenliei SUA pentru
Dezvoltare InternationalS (USAID). Opiniile exprimate aparlin autorilor gi nu reflectd in mod necesar pozilia USAID sau a
Guvernului SUA.
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Forumul ONG soliciti:
. Guvernului Republicii Moldova: (i] formarea noului CNP, [ii) si stabileasci un format real de

consultare cu organizaliile societ5lii civile gi liderii independenli de opinie asupra situaliei politice
dezastruoase din !ard.

o Parlamentului: 0) adoptarea proiectelor de legi cu privire la procuraturS, pachetul de legi anti-
coruplie in versiunea consultati cu societatea civili Si avizatd de instituliile relevante
internalionale,

o Organizafiilor societilii civile: si fie mai active in participarea la procesul decizional in cadrul
Guvernului, Parlamentului 9i la nivel local.

C. Forumul ONG reitereazd necesitatea consolidirii Consiliului Nalional al ONG ti extinderea
oarteneriatelor nrin:

o valorificareexperienleianterioare;
o crearea unui mecanism de incurajare a implicirii 0NG-urilor regionale gi locale in activitdli in proces

de implementare;
o sporirea comunicdrii cu Delegalia UE in Moldova, a comunicirii cu Platforma nalionali a Forumului

0NG din Parteneriatul Estic,comunicarea directi mai activi cu institutiile UE,

D.
abuzuri si influente nesative

Forumul ONG constati cd:

Activitatea unor organizalii a societilii civile care activeazi in regiunea transnistreani a Republicii
Moldova, este calificati ilegal ca fiind indreptatd impotriva ,,statalitefii" regiunii nerecunoscute gi,

respectiv, s-a intentat o cauzi penali;

Instituliile mass-media independente sunt antrenate in procese de judecati care au scopul de a
submina Iibertatea de expresie gi de a limita acliunile jurnaligtilor in relatarea despre cazurile de

coruplie, conflictele de interese si alte infracliuni comise de funclionarii publici sau care vizeazd

activitatea instituliilor de stat, taxele exagerate pentru accesul instituliilor mass-media la

informaliile de interes public gi interdicliile artificiale impuse sub pretextul protecliei datelor cu

caracter personal;

Reprezentanlii societdlii civile sunt intimidali prin intentarea unor acliuni in judecati pentru
atitudinile gi declaraliile lor civice, ceea ce afecteazd, grav posibilitatea societilii civile de a acliona in
interes public.

Forumul ONG soliciti:
Parlamentului, Guvernului gi altor institulii ale administraliei publice, precum gi instituliilorf organizaliilor
independente:

. si intreprindi gi si ia misuri ferme in legiturd cu acliunile administraliei neconstitulionale din
regiunea transnistreand, sdvArgite constant impotriva societ5lii civile din regiune,

. si ia mdsuri pentru prevenirea ;i condamnarea in judecati a acliunilor abuzive ale instituliilor de
stat gi persoanelor cu funclii publice, indreptate impotriva organizaliilor societdlii civile gi a
liderilor de opinie,

Acest produs este posibil datoritd ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediulAgentiei SUA pentru
Dezvoltare Internalionale (USAID), Opiniile exprimate apartin autorilor gi nu reflectd in mod necesar pozitia USAID sau a

(]uvernutut5uA.
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o se dezvolte, in colaborare cu organizaliile neguvernamentale din domeniul mass-media, politici
publice de incurajare a dezvoltdrii mass-mediei independente gi pluraliste, de asemenea, sd

asigure transparenla reali a proprietdlii media gi limitarea concentririi pe piala media.

E.

Forumul ONG constati cd:
Parlamentul, Guvernul, institufiile de drept gi cele responsabile de buna funclionare a sistemului financiar
nu au fost capabile si preintAmpine gi sd previni acordarea masivb a creditelor neperformante. Scoaterea
masivi din sistemul bancar a mijloacelor financiare a condus la deteriorarea situatiei economice, gi a creat
un vacuum de credibilitate in toate instituliile fundamentale ale statului.

Forumul ONG solicitd: Parlamentului, Guvernului, altor institulii de drept ;i celor responsabile de buna
funclionare a sistemului financiar:
. intreprinderea tuturor masurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate gi tragerea Ia rdspundere a

persoanelor vinovate;
o Tragerea Ia rdspundere a persoanelor responsabile de managementul Bdncii de Economii, Bdncii

Sociale, Unibank, precum gi a instituliilor de stat responsabile de monitorlzarea pielei financiare;
o intreprinderea acliunilor necesare pentru fortificarea supravegherii sistemului financiar gi prevenirea

situaliilor de risc in cazul altor binci comerciale.

Autorizdm Consiliul ONG sd indeplineascd prevederile Rezoluliei Forumului ONG din Republica Moldova,
editia VIII-a.

Acest produs este posibil datoritd ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agentiei SUA pentru
Dezvoltare International; (USAID). Opiniile exprimate apartin autorilor gi nu reflectd in mod necesar pozitia USAID sau a
Guvernului SUA.


