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O bună guvernare se realizează prin interesul comun al 
autoritarilor publice şi societăţii civile în luarea 

deciziilor cât mai eficiente şi consolidarea încrederii 
reciproce. Procesul de participare al publicului aduce 

rezultate pentru toate  părţile implicate. Aceste 
rezultate pot fi obținute prin înaltul nivel de interes, 

capacitate şi expertiză sectorului asociativ.



De ce este important să participe publicul în
procesul decizional?

Informare Implicare Împuternicire 

3

Nivel jos de implicare 

al publicului

Nivel mediu de implicare a 
publicului

Nivel înalt de implicare a 
publicului



Beneficiile 
participării
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Consolidează democraţia

Consolidează responsabilitatea

Gestionează conflicte sociale

Încurajează atingerea rezultate 
eficiente şi a deciziilor corecte



Societatea civilă 
în Republica 
Moldova

• Cca 8200 de organizații ale 
societății civile (OSC).

• Aprox. 65% localizate în 
municipiul Chișinău.

• Sau 1,9 OSC raportat la 1000 
de locuitori.

• Doar cca 25% din OSC sunt 
suficient de active.
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Principiile 
cooperării 
dintre 
autorități și 
societatea 
civilă
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Activism civic și implicare

Încredere

Parteneriat

Responsabilitate, transparență și răspundere

Independență politică a inițiativelor civice

Dezvoltarea durabilă și echilibrată

Egalitatea de oportunități



Cum putem realiza interacțiunea cu statul

• Dialogl politic

• Agenda de la Accra (AAA 2008) prevede ca guvernele țărilor în 
curs de dezvoltare vor colabora mai eficient cu parlamentele și 
autoritățile locale, precum și cu organizațiile societății civile (OSC), 
în pregătirea, implementarea și monitorizarea politicilor și 
planurilor naționale de dezvoltare.
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Identificarea 
problemei

Elaborarea 
politicii

Adoptarea 
politicii

Implementarea 
politicii

Monitorizarea 
politicii



Tipuri de 
relații ale 
OSC cu 

APL/APC

Iniţierea unor proiecte comune

Consultarea în anumite probleme

Participarea la luarea deciziilor

Consultarea în elaborarea strategiilor şi politicilor

Participarea la discuţiile pe marginea bugetelor publice

Contractare pentru anumite servicii, activităţi

Sprijin financiar pentru implementarea unor programe



Mecanismele de influenţare a politicilor şi 
programelor guvernamentale de către OSC
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Participarea la întâlniri 
naţionale, conferinţe, 

dezbateri

Elaborarea de studii, 
strategii, proiecte de 

lege

Mediatizarea 
informaţiei despre 

problemele-cheie în 
domeniu

Desfăşurarea 
campaniilor naţionale, 
împreună cu alte ONG

Desfăşurarea 
campaniilor 

locale/regionale, 
împreună cu alte ONG

Participarea la lucrările 
Comisiilor 

parlamentare

Prin Consiliul Naţional 
pentru Participare

Participarea la lucrările 
consiliilor locale

Participarea la lucrările 
consiliilor raionale



Domenii de 
contribuție din 
partea OSC-urilor

• Consilierea în materie de politici și susținerea la 
implementare în domeniul protecției mediului, eficienței
energetice, schimbărilor climatice și reducerii riscului de 
dezastre.

• Securitatea energetică

• Consolidarea capacităților

• Bazinele hidrografice din țară

• Controlul calității pentru procesul național de inventariere a 
GES, susținerea planificării și punerii în aplicare a măsurilor
de atenuare și adaptare

• Abordarea integrată față de dezvoltarea locală

• Biodiversitatea

• Gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice
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Rețele existente 
în Republica Moldova
• Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

• Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dezabilităţi din Republica Moldova

• Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

• Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

• Consiliul ONG-urilor de Mediu din Moldova

• Rețeaua LEADER

• Consiliul Regional pentru Participare Cahul

• Forumul pentru Protecţia Consumatorilor în Siguranţa Alimentelor îşi mai propune să devină 
o alianţă benevolă de ONG-uri, ce activează în diverse domenii, care va avea misiunea de 
consolidare şi coordonare a eforturilor societăţii civile în domeniul siguranţei alimentare a 
consumatorilor în Republica Moldova

• Coaliţia ONG-urilor pentru Evaluarea Periodică Universală a fost creată de Reprezentanţa 
Civil Rights Defenders (Suedia) în Moldova
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Platforma Națională a Forumului Societății 
Civile a Parteneriatului Estic: obiective

• Facilitarea dialogului între membrii Platformei;

• Informarea transparentă și reciprocă a membrilor despre activităţile desfăşurate, identificarea domeniilor 
neacoperite şi consolidarea eforturilor membrilor Platformei în aceste domenii;

• Elaborarea programelor comune de colaborare în vederea promovării integrării europene a Republicii 
Moldova și informării cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european;

• Susţinerea eforturilor instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și a altor actori din societate 
în atingerea obiectivului european;

• Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de 
Asociere și a Agendei de asociere precum și a subiectelor de interes public și comunitar;

• Elaborarea documenteleor de poziții, propunerilor de politici publice și a altor documente relevante pentru 
eforturile de advocacy și sensibilizare a opiniei publice naționale și internaționale;

• Realizarea activităților cu implicarea membrilor din alte Platforme Naționale din cadrul FSC PaE;

• Susținerea activităților din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare și/sau implicare.
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Contribuția Forumului 
Societății Civile al 
Parteneriatului Estic

• eap-csf.eu
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Protecția 
mediului

• Creșterea nivelului de implicare a publicului în procesul 
de luare a deciziilor;

• Asigurarea accesului la informația de mediu a tuturor 
părților interesate de mediu ale țării (autoritățile de 
mediu de stat, administrația publică locală, ONG-uri de 
mediu, oameni de știință, sectorul privat, sectorul 
agricol și a publicului larg);

• Consolidarea parteneriatelor între toate părțile 
interesate de mediu la nivel local, național și regional;

• Soluționalrea problemelor de mediu de prioritate locală, 
națională și transfrontalieră, prin acțiuni concrete;

• Armonizarea legislației naționale de mediu cu legislația 
de mediu a Uniunii Europene;

• Promovarea principiilor de dezvoltare durabilă.
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Cum putem să ne implicăm?



Campanii de implicare a comunităților în protecția râurilor
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Expediții 
”Iubește-ți 
râul!”
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Crearea
Comitetelor de 
sub-bazine
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Crearea fâșiilor de protecție a râului Ichel
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Crearea fâșiilor de protecție a râului Răut
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Crearea fâșiilor de 
protecție a râului Răut
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Reabilitarea izvoarelor râurilor
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Crearea suprafeței
împădurite de 20 ha 
în s. Rediul Mare, r. 
Dondușeni
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Sesizarea 
încălcărilor de 

mediu

2
5



Promovarea metodelor alternative și/sau ecologice pentru un mod de viață sustenabil
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Monitoringul biologic 
al calității apelor 

naturale
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Colaborarea cu 
instituțiile de învățământ 
prin promovarea științei 

și a principiilor de 
protecție a mediului 
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Principalele 
provocări
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Implementarea legislației 
de mediu

Asigurarea respectării 
legislației de mediu de 

agenții economici

Stoparea tăierilor 
pădurilor în Moldova

Promovarea 
implementării economiei 
circulare prin recuperarea 
materiei prime secundare

Finanțarea stațiilor de 
epurare ale apelor uzate

Monitorizarea 
implementării legislației 
de mediu de către toți 

actorii implicați
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Vă mulțumesc pentru atenție!


