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Republica Moldova continuă să aspire la calitatea de membru al UE. Cea de-a 5-a reuniune a Forumului
Societăţii Civile în cadrul Parteneriatului Estic a avut loc în octombrie la Chişinău, oferind oportunităţi pentru
a discuta strategia Republicii Moldova de integrare în UE. Acordul de Asociere dintre UE şi Republica
Moldova, care promite să accelereze asocierea politică şi integrarea economică a Moldovei cu UE, a fost
parafat la sfârşitul lunii noiembrie şi se preconizează că va fi semnat de toate statele până în luna august 2014.
Aceste două evenimente au forţat Guvernul să consolideze cooperarea cu OSC-urile. De exemplu, Acordul

de Asociere include un apel clar pentru o participare sporită a societăţii civile la procesul decizional şi
stabilirea unui dialog deschis şi regulat între instituţiile publice şi societatea civilă.
Republica Moldova s-a confruntat cu o criză politică majoră în iarna şi primăvara anului 2013. După demisia
Guvernului în martie, pe fondul unor acuzaţii de corupţie, Parlamentul a votat un nou Guvern în mai 2013. În
pofida acestei tranziţii, OSC-urile din Moldova au putut să menţină relaţii de lucru cu autorităţile publice
centrale.
Guvernul a început să implementeze Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015, în
vigoare din ianuarie 2013. Ca parte a acestui proces, OSC-urile şi-au intensificat dialogul cu autorităţile,
oferind feedback cu privire la proiecte de legi şi politici.
Deşi sustenabilitatea sectorului în regiunea separatistă Transnistria nu s-a modificat semnificativ în 2013,
OSC-urile au avut pentru prima dată câteva iniţiative importante, cum ar fi un flashmob împotriva închiderii
de către stat a forumurilor de pe Internet şi publicarea unui raport în domeniul drepturilor omului. Pe de altă
parte, OSC-urile din Transnistria au resimţit o presiune mai mare din partea autorităţilor de la Tiraspol, care
au intervenit tot mai mult în activitatea lor.
Conform paginii web a Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale al Ministerului Justiţiei, la nivel
naţional sunt înregistrate 8227 de OSC-uri, înregistrându-se o creştere de peste 1300 organizaţii în 2013. În
Transnistria sunt înregistrate 2500 de OSC-uri.
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Cadrul legislativ, care reglementează OSC-urile, a înregistrat unele îmbunătăţiri în anul 2013, fiindcă OSCurile au avut realizări concrete în elaborarea proiectelor de legi şi modificărilor legislative pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile.
Asociaţia ”Motivaţie” a început elaborarea Legii privind antreprenoriatul social, care va oferi OSC-urilor un
cadru pentru dezvoltarea activităţilor generatoare de venit şi angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilităţi. Asociaţia ”Motivaţie” a organizat mai multe mese rotunde cu OSC-urile şi autorităţile publice
centrale şi locale, pentru a iniţia acţiuni concrete de încurajare a antreprenoriatului social în Moldova. În
noiembrie 2013, proiectul Legii privind antreprenoriatul social a fost prezentat Ministerului Economiei, care a
creat un grup de lucru pentru discuţia acestuia. Deşi legea urma să fie prezentată în parlament până la sfârşitul
anului 2013, acest fapt nu a fost posibil din cauza altor priorităţi legislative.
Spre sfârşitul anului 2013, Ministerul Justiţiei a elaborat modificări la Legea privind transparenţa în procesul
decizional din 2008. Legea permite OSC-urilor şi cetăţenilor să participe la luarea deciziilor publice, iar
proiectul modificărilor ar putea clarifica mecanismele de oferire a opiniilor privind proiectele de lege, inclusiv
mediatizarea online a procesului. Modificările au devenit disponibile pentru discuţie publică la sfârşitul anului
2013 şi se aşteaptă să fie finalizate la începutul anului 2014.

Procesul de înregistrare a OSC-urilor este în general favorabil, însă mai există aspecte care trebuie
îmbunătăţite. De exemplu, înregistrarea poate dura între trei şi şase luni. În plus, Ministerul Justiţiei trebuie să
examineze în capitală unele documente necesare înregistrării OSC-urilor la nivel local, ceea ce reprezintă o
povară suplimentară pentru aceste OSC-uri. În toamna anului 2013, un grup de lucru al Ministerului Justiţiei a
reluat activitatea de elaborare a modificărilor la Legea cu privire la asociaţiile obşteşti din 1996 şi Legea cu
privire la fundaţii din 1999.
În anul curent, OSC-urile din Moldova nu s-au confruntat cu hărţuieli sau intervenţii nejustificate ale statului
în activităţile lor. Totuşi, în anul 2013, Sovietul Suprem din Transnistria a lansat iniţiativa de a elabora o lege
conform căreia toate OSC-urile ce utilizează finanţare externă vor fi considerate ”agenţi străini”. Această
măsură va face OSC-urile din Transnistria şi mai vulnerabile şi dependente de sursele interne de finanţare,
care rămîn a fi destul de limitate.
Toate OSC-urile sunt scutite de plata impozitului pe venit. Persoanelor fizice şi juridice li se reţine până la 10
procente din venituri pentru donaţii către OSC-uri. OSC-urile sunt mai puţin interesate de obţinerea statutului
de utilitate publică, deoarece în prezent acesta nu le aduce beneficii concrete şi procedura de obţinere a
Certificatului de Utilitate Publică rămâne a fi în continuare complicată. În anul 2013 a fost elaborată Legea
2%, care va permite oricărui contribuabil să direcţioneze către OSC-uri 2 la sută din impozitul său pe venit,
prioritate având organizaţiile cu statut de utilitate publică. Se preconizează ca în 2014 legea să fie aprobată şi
să fie elaborat un mecanism de implementare.
Orice OSC din Moldova poate obţine venituri din furnizarea de bunuri şi servicii, atâta timp cât acest lucru
este stipulat clar în statutul său. Pentru a permite OSC-urilor să participe la contractarea serviciilor sociale,
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a creat un grup de lucru care va elabora modificările la Legea
privind achiziţiile publice. Modificările vor stabili toate etapele procesului de achiziţii publice şi vor oferi
posibilitatea ca OSC-urile să încheie contracte cu autorităţile publice. Se preconizează că modificările vor fi
finalizate şi adoptate în anul 2014.
În Chişinău şi în alte oraşe există mulţi jurişti familiarizaţi cu legislaţia şi înregistrarea OSC-urilor, dar cei mai
mulţi dintre ei nu sunt familiarizaţi cu principiile de bună guvernare a OSC-urilor. Acest fapt îi face să omită
deseori aspecte importante, cum ar fi separarea funcţiilor între organele de conducere şi management, şi
conflictele de interese.
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În anul 2013, capacitatea organizaţională a OSC-urilor din Moldova a continuat să se îmbunătăţească. Mai
multe OSC-uri s-au concentrat pe elaborarea de politici şi proceduri organizaţionale comprehensive cu privire
la guvernare, planificare strategică şi operaţională, management financiar şi contabilitate, resurse umane,
monitorizare şi evaluare, şi alte domenii de management. Această tendinţă a fost determinată în mare parte de
donatori, deoarece multe organizaţii donatoare au cerinţe ample privind capacitatea instituţională a
potenţialilor beneficiari de granturi. În plus, donatorii susţin tot mai mult dezvoltarea organizaţională, inclusiv
prin programe de granturi pentru consolidarea capacităţilor. Prin urmare, OSC-urile au avut mai multe

oportunităţi de a-şi îmbunătăţi sistemele de management pe parcursul anului. Totuşi, implementarea acestor
sisteme rămâne a fi o provocare şi cele mai multe OSC-uri continuă să aibă probleme în implementarea
planurilor strategice, implicarea activă a consiliilor de administrare în guvernare, implicarea constituenţilor în
procesele de planificare şi luare a deciziilor, precum şi în separarea sarcinilor între conducere şi management.
În anul său final, Programul USAID ”Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP) a susţinut 16 OSCuri în elaborarea sau îmbunătăţirea politicilor şi regulamentelor pentru diverse domenii de management. Multe
din aceste OSC-uri au început să aplice noile politici, de exemplu modificarea procesului decizional în cadrul
consiliilor de administraţie. De asemenea, MCSSP a publicat pentru OSC-urile din Moldova mai multe ghiduri
privind elaborarea politicilor şi procedurilor interne.
Pe lângă aceasta, cu finanţare din partea Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida),
ECO Contact a ajutat 19 OSC-uri să efectueze auto-evaluarea organizaţională. Apoi, OSC-urilor li s-a oferit
suma de 8.000 EUR pentru a soluţiona problemele prioritare de dezvoltare organizaţională pe care le-au
identificat. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a susţinut financiar 18 OSC-uri pentru a-şi
implementa planurile de dezvoltare organizaţională. Fundaţia Est-Europeană Moldova a lansat un program de
granturi vizând consolidarea reţelelor şi alianţelor OSC-urilor din Moldova şi a organizat instruiri de
dezvoltare a capacităţilor pentru OSC-urile din Transnistria. Impactul acestei asistenţe va deveni vizibil în
2014.
Fluctuaţia mare a personalului şi concurenţa cu alte sectoare pentru a atrage personal calificat rămân
provocări majore pentru dezvoltarea organizaţională. Multe OSC-uri din Moldova sunt bazate pe proiecte,
deci angajează personal numai pe perioade limitate. De asemenea, găsirea personalului cu calificare înaltă
rămâne o provocare, mai ales că tot mai multe OSC-uri sunt orientate spre realizarea misiunii, având deci
nevoie de specialişti bine pregătiţi. Deşi voluntariatul rămâne insuficient în multe OSC-uri, creşte numărul
organizaţiilor care caută să elaboreze strategii de recrutare şi menţinere a voluntarilor şi să angajeze
coordonatori pentru voluntari.
Tot mai mulţi donatori, precum USAID, Fundaţia Est-Europeană, Sida, Reprezentanţa SOIR în Moldova
(SOIR) şi Fundaţia Elveţiană, oferă şi fonduri pentru consolidarea capacităţii instituţionale, care permit OSCurilor din Moldova să investească în echipamente (scanere, imprimante, calculatoare, mobilier, spaţiu pentru
birouri). De asemenea, multe OSC-uri de nivel local au creat parteneriate cu autorităţile publice locale şi
beneficiază de utilizare gratuită a spaţiului pentru birouri. Deoarece în Moldova accesul la Internet prin cablu
este printre cele mai bune şi ieftine din lume, aproape toate OSC-urile au site-uri pentru a comunica cu
constituenţii lor.
OSC-urile din Transnistria continuă să se confrunte cu multe probleme în dezvoltarea organizaţională. Foarte
puţine OSC-uri au politici şi proceduri interne clare. Doar un mic procent din OSC-urile din Transnistria
beneficiază de programele de dezvoltare organizaţională desfăşurate în restul Republicii Moldova şi doar
câţiva donatori, cum ar fi Fundaţia Est-Europeană, au început să susţină iniţiativele de dezvoltare a OSCurilor din Transnistria. Totuşi, OSC-urile sunt tot mai interesate de dezvoltarea organizaţională şi mulţi lideri
ai acestora caută oportunităţi de dezvoltare. În plus, tot mai multe OSC-uri din Transnistria devin orientate
spre realizarea misiunii şi elaborează proiecte mai ample, care vor avea un impact mai mare asupra
beneficiarilor lor.
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Deşi viabilitatea financiară rămâne cea mai slabă dimensiune a sustenabilităţii OSC-urilor, acestea au depus în
2013 mai multe eforturi pentru a-şi diversifica sursele de venituri, mai ales prin colectare de fonduri la nivel
local şi donaţii corporative.
Sprijinul donatorilor rămâne sursa principală de finanţare a OSC-urilor. După ce Republica Moldova a parafat
Acordul de Asociere cu UE, donatorii internaţionali şi-au sporit finanţarea pentru programele OSC-urilor
axate pe drepturile omului, procesele decizionale, participarea cetăţenilor la rezolvarea problemelor
comunităţii şi dezvoltarea parteneriatelor.
În 2013, ministerele au continuat să ofere asistenţă OSC-urilor la aceleaşi niveluri ca şi în 2012. Ministerul
Tineretului şi Sportului a oferit mici granturi pentru 60 de OSC-uri de tineret în sumă de 3,5 mil. lei (270.000
USD). Ministerul Culturii a lansat un program de granturi pentru OSC-uri în valoare de 2 mil. lei (150.000
USD), pentru proiecte culturale.
OSC-urile din Moldova îşi diversifică tot mai mult metodele de colectare a fondurilor şi sursele de venituri.
De exemplu, 16 beneficiari de granturi în cadrul programului MCSSP au colectat 8 mil. lei (625.000 USD) din
surse locale, inclusiv autorităţi publice locale, un succes fără precedent în domeniu. OSC-urile au organizat
multe campanii locale de colectare de fonduri, evenimente publice filantropice şi iniţiative de antreprenoriat
social. Diaconia, o organizaţie care ajută persoanele fără venit sau cu venituri reduse, a colectat 7 tone de
alimente în valoare de 7800 USD în timpul unei campanii de Paşti, lansate împreună cu 3 supermarket-uri. A
crescut numărul OSC-urilor care au renunţat la cutiile de donaţii în favoarea unor metode mai inovatoare de
colectare a fondurilor, cum ar fi plăţile electronice şi evenimentele speciale (dineuri caritabile şi loterii). Pe
lângă acestea, comunităţile oferă OSC-urilor tot mai mult sprijin voluntar şi în natură.
De asemenea, OSC-urile solicită preţuri mai mari pentru serviciile cu plată, care constau în special din
instruire, consultanţă, analiză a politicilor publice. Puţine OSC-uri oferă servicii care nu sunt în conformitate
cu misiunile lor, cum ar fi închirierea sălilor de instruire. Mai multe organizaţii încasează cotizaţii de membru,
dar acestea sunt nesemnificative şi au un impact redus asupra viabilităţii financiare.
A crescut numărul OSC-urilor active care au început să introducă sisteme de management financiar şi să
clarifice responsabilităţile financiare ale angajaţilor. A crescut numărul OSC-urilor care au început să publice
rapoartele de activitate pe site-urile lor, dar puţine însă îşi publică şi rapoartele financiare. OSC-urile comandă
audit financiar independent numai la cererea donatorilor.
OSC-urile din Transnistria continuă să depindă financiar aproape în totalitate de donatorii externi, deoarece
asistenţa autorităţilor din regiunea separatistă este aproape inexistentă. Cu toate acestea, OSC-urile mai mici
din Transnistria continuă să încerce colectarea de fonduri la nivel local.
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Iniţiativele de advocacy ale OSC-urilor au devenit mai organizate şi au avut un impact mai mare anul acesta,
datorită noului val de entuziasm, precum şi Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015,
care stabileşte priorităţile de advocacy pentru sector. OSC-urile, în special Consiliul ONG, Consiliul Naţional
pentru Participare (CNP) şi Coaliţia Voluntariat, au menţinut un dialog strâns cu autorităţile în ceea ce
priveşte priorităţile şi respectarea termenelor strategiei şi influenţează în mod semnificativ implementarea
acesteea. De asemenea, OSC-urile au creat un grup de lucru pentru monitorizarea implementării strategiei.
În anul 2013, OSC-urile au susţinut activ, au monitorizat şi au oferit feedback cu privire la crearea Consiliului
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, care va contribui la aplicarea Legii antidiscriminare, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2013. Trei din cei cinci membri ai consiliului sunt reprezentanţi ai
societăţii civile.
Consiliul ONG a oferit feedback mai multor comisii parlamentare cu privire la elaborarea proiectului de lege a
Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”. Consiliul ONG şi alte OSC-uri au trimis petiţii
Parlamentului, în vederea sensibilizării privind probleme precum cooperarea dintre Parlament şi OSC-uri şi
distrugerea unor monumente istorice din Chişinău. CNP a oferit comentarii privind o serie de proiecte şi
iniţiative legislative iniţiate de Guvern, inclusiv Controlul tutunului în Moldova şi proiectul strategiei
”Educaţia 2020”.
Ormax, o organizaţie din raionul Drochia, a primit premiul Naţiunilor Unite a celor mai bune practici „Apă
pentru viaţă”, pentru participare, comunicare, sensibilizare şi educaţie în anul 2013. Prin proiectul său „Apă şi
salubritate sigură pentru toţi”, Ormax a pus accent pe dreptul de acces la apă şi salubritate sigură prin
gestionarea durabilă a resurselor locale.
În anul 2013, OSC-urile au promovat activ proiectul Legii 2%, care va permite oricărui contribuabil să
direcţioneze către OSC-uri 2 la sută din impozitul său pe venit. După discuţii îndelungate între mai multe părţi
interesate, proiectul Legii 2% a fost elaborat şi prezentat Ministerului Finanţelor pentru revizuirea finală, fiind
adoptat la începutul anului 2014.
OSC-urile din Transnistria se implică rar în iniţiative de advocacy. Cu toate acestea, două OSC-uri din
Transnistria au organizat în Tiraspol primul flash-mob, protestând împotriva planurilor de închidere a
reţelelor de socializare şi a forumurilor de discuţii. În plus, anul acesta a fost elaborat primul Raport privind
drepturile omului în regiunea transnistreană. Peste 25 de OSC-uri din Transnistria au fost intervievate pentru
acest raport.
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OSC-urile oferă o gamă largă de servicii, care creşte în fiecare an datorită contribuţiilor substanţiale ale
donatorilor şi replicării bunelor practici din alte ţări. OSC-urile din domeniul social au devenit mai proactive
în introducerea unor servicii inovative şi difersificate, în funcţie de necesităţile în schimbare ale beneficiarilor.
De exemplu, Asociaţia „Neoumanist” a introdus un program de formare pentru creşterea încrederii în sine şi
a independenţei financiare a persoanelor în etate. Asociaţia „Wisdom” a lansat un proiect inovator de creştere
a utilizării energiei solare în zonele rurale.
Deşi OSC-urile din capitală tind să ofere servicii mai inovatoare şi mai calitative, a crescut şi numărul OSCurilor din raioane şi din sate care oferă servicii de calitate înaltă. OSC-urile de la nivel local îşi implică activ
constituenţii în design-ul programelor, oferind astfel servicii care reflectă necesităţile reale ale populaţiei.
Legea cu privire la acreditarea prestatorilor de servicii sociale din anul 2012 solicită tuturor OSC-urilor care
prestează servicii sociale să urmeze un proces de acreditare pentru a primi contracte din partea autorităţilor
publice. În anul curent, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a instituit Consiliul naţional de
acreditare a prestatorilor de servicii sociale, cu scopul de a elabora mecanismul de punere în aplicare a legii. Se
preconizează că mecanismul va fi finalizat în 2014.
Autorităţile publice încheie tot mai multe contracte cu OSC-urile pentru a beneficia de expertiză în anumite
domenii. Ministerul Tineretului şi Sportului a subcontractat Centrul „Pro-Comunitate” pentru elaborarea
strategiei în domeniul tineretului. Autorităţile publice locale au subcontractat Centrul Contact Cahul şi Centrul
de Resurse pentru Tineret „Dacia” pentru a le oferi expertiză în planificarea strategică şi accesarea fondurilor
europene. Pe lângă aceasta, autorităţile de stat susţin multe OSC-uri care oferă servicii pentru copii, inclusiv
copii cu dizabilităţi. De exemplu, Municipiul Chişinău finanţează anual Centrul ”Voinicel”, care oferă servicii
de intervenţie timpurie pentru copiii cu tulburări de dezvoltare.
Multe OSC-uri caută modalităţi de comercializare a serviciilor lor către noi beneficiari dispuşi să plătească. De
exemplu, Centrul ”Dorinţa”, care promovează incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi, a început să
presteze servicii cu plată unor clienţi mai înstăriţi. Totuşi, puţine OSC-uri investesc în marketing, evaluarea
necesităţilor noilor beneficiari sau recuperarea costurilor. OSC-urile din capitală au mai mult succes în
vânzarea serviciilor decât OSC-urile din alte zone, fiindcă au acces la o piaţă mai mare şi mai multe
oportunităţi de a învăţa. Furnizorii de servicii de instruire au cel mai mare succes în comercializarea serviciilor
şi recuperarea costurilor.
Tot ma mult OSC-urile se concentrează pe activităţi de antreprenoriat social, însă doar câteva au putut să le
realizeze cu asistenţă din partea donatorilor sau a companiilor private. În 2013, Fundaţia Est-Europeană a
lansat un program de granturi pentru susţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social. Keystone Moldova a
oferit mici granturi pentru deschiderea afacerilor, în sumă de 2.000 EUR, mai multor beneficiari.
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OSC-urile au avut acces la noi oportunităţi de instruire în 2013, deoarece o serie de mici centre de resurse au
început să ofere programe de instruire axate pe consolidarea capacităţilor OSC-urilor. În plus, mai multe
centre de resurse, precum compania Ascending, care anterior deserveau numai mediul de afaceri, au început
să ofere programe de formare pentru OSC-uri. Cele mai solicitate teme sunt cele legate de viabilitatea
financiară a OSC-urilor, inclusiv colectarea fondurilor şi scrierea proiectelor. Centrele de resurse au început să
abordeze şi alte subiecte, de exemplu management financiar, planificare strategică, monitorizare şi evaluare.
Majoritatea instruirilor sunt oferite în Chişinău, dar sunt disponibile pentru OSC-urile din întreaga ţară. Multe
programe de instruire sunt finanţate de donatori, deoarece puţine OSC-uri sunt dispuse să plătească pentru
ele. Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO) şi-a revizuit portofoliul de servicii şi oferă
acum cursuri de instruire şi consultanţă mai adaptate pentru elaborarea politicilor şi procedurilor.
Fondul pentru Tineri, un fond local de oferire a granturilor, iniţiat de Fundaţia Est-Europeană în 2010, s-a
extins anul acesta şi în alte patru raioane ale Moldovei, acoperind în total şapte raioane. Fondul pentru Tineri
caută să implice tinerii în crearea de fonduri locale pentru lansarea propriilor iniţiative comunitare. Cele două
fundaţii comunitare rămase active - cea din Cahul şi Ungheni - contribuie la acest proiect din anul 2010. În
anul 2013, aceste fundaţii au colectat 30.000 lei şi, respectiv, 50.000 lei (2.400 USD şi respectiv 4,000 USD).
OSC-urile discută tot mai mult rolul parteneriatelor în realizarea misiunilor lor şi rezolvarea problemelor
comunităţii. OSC-urile din teritoriu formează parteneriate cu administraţiile publice locale (APL) pentru a
rezolva problemele comunităţii. În anul 2013, Programul PNUD ”Măsuri de consolidare a încrederii” a
contribuit la dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale prin crearea de parteneriate între OSCuri, APL şi companii private.

IMAGINEA PUBLICĂ: 3,9
Imaginea Publică în Republica Moldova
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OSC-urile continuă să-şi sporească eforturile de a se promova şi a publica rapoarte anuale. OSC-urile
utilizează pe scară largă reţelele sociale, de exemplu Facebook, pentru a-şi promova activităţile şi a implica
populaţia în acţiuni civice. Bunăoară, Legea 2% a fost discutată pe larg pe Facebook în anul 2013.

Barometrul Opiniei Publice din Moldova a demonstrat o scădere a încrederii publice în OSC-uri în anul 2013
comparativ cu anul precedent. Totodată, încrederea şi optimismul populaţiei sunt în scădere pentru
majoritatea actorilor vizaţi de Barometru, inclusiv Parlament, Guvern şi mass-media.
Mai multe evenimente din 2013 au evidenţiat importanţa societăţii civile şi impactul ei asupra dezvoltării ţării.
În vară, în cadrul Forumului ONG-urilor, Ediţia VII-a, s-a discutat despre imaginea OSC-urilor şi rolul
acestora în procesul de integrare europeană. În octombrie, în capitală a avut loc cea de-a 5-a întrunire a
Forumului Societăţii Civile în cadrul Parteneriatului Estic, la care au participat peste 200 de reprezentanţi ai
OSC-urilor şi oficiali din alte ţări ale Parteneriatului Estic. Participanţii la forum au reiterat rolul vital al OSCurilor în viitorul democratic al ţărilor Parteneriatului Estic. În noiembrie, Fundaţia Est-Europeană a organizat
prima ediţie a Festivalului Internaţional „Civic Fest 2013: Moldova pentru cetăţeni”. Evenimentul a reunit o
gamă largă de OSC-uri, oficiali şi donatori, fiind prezentate cele mai bune proiecte de dezvoltare a
comunităţii, antreprenoriat social şi incluziune socială din Moldova. La aceste evenimente, câteva personalităţi
politice importante, inclusiv Preşedintele Parlamentului, au apreciat activităţile OSC-urilor şi importanţa
cooperării acestora cu instituţiile publice. Toate aceste evenimente au fost reflectate pe larg în mass-media:
TV şi online.
Mass-media apreciază tot mai mult expertiza OSC-urilor şi le invită să comenteze diverse probleme.
Reprezentanţii Centrului de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, ai Centrului de Resurse pentru Drepturile
Omului şi alţii sunt invitaţi des la emisiunile difuzate de canalele TV naţionale. CNP, Consiliul ONG, CNTM
şi Coaliţia Voluntariat, care reprezintă împreună peste 50 de OSC-uri, sunt cele mai vizibile organizaţii pentru
Parlamentul Republicii Moldova şi alte instituţii de stat. În anul 2013, acestea au organizat mai multe briefinguri, conferinţe de presă şi mese rotunde pentru sensibilizarea opiniei publice şi comentarii privind proiecte de
legi şi politici.
În anul 2013 nu au avut loc discuţii sau iniţiative pentru promovarea Codului de Etică al OSC-urilor.
În Transnistria, OSC-urile sunt privite atât de autorităţi, cât şi de public, drept consumatori de granturi. Cu
toate acestea, imaginea publică a OSC-urilor din Transnistria a înregistrat o îmbunătăţire uşoară în acest an,
datorită mediatizării mai largi a activităţilor lor. Ca urmare, a crescut numărul persoanelor care cunosc
activităţile OSC-urilor, percepându-le ca parte integrantă a societăţii şi acordându-le încredere.

Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile este un instrument analitic important care măsoară
progresul sectorului civil din regiunile Europa Centrală şi de Est şi Eurasia. Indexul urmăreşte evoluţia
sectorului civil în douăzeci şi nouă de ţări în mai bine de cincisprezece ani. Indexul examinează mediul general
propice pentru societatea civilă, cu accent pe cadrul legislativ al organizaţiilor societății civile, capacitatea
organizaţională, viabilitatea financiară, de advocacy, prestarea de servicii, infrastructura şi imaginea publică.
Fiecare dimensiune este evaluată prin intermediul unei scări cu şapte puncte, 1 indică un nivel foarte avansat
de dezvoltare şi 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare. Indexul este elaborat de către Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională, în parteneriat cu organizaţii locale din fiecare dintre ţările analizate.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională
(CICO), e-mail: info@management.md ; Tel.: (+373 22) 271223; www.management.md
Versiunea în limba engleză a Indexului Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile 2013 pentru Europa
Centrală şi de Est şi Eurasia, poate fi accesată la adresa: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

