Anexa nr. 2
PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile
pentru perioada 2012–2015
Obiectiv 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

Termen de
executare

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
Acţiunea 1.1.1.2. Elaborarea
modificărilor la cadrul
legislativ pentru instituirea
structurii responsabile de
cooperarea cu societatea
civilă

Anul 2012

Acţiunea 1.1.1.3.
Desfăşurarea evenimentelor
de promovare a cooperării
dintre Guvern şi societatea
civilă

Anii 2013–
2015

Acţiunea 1.1.2.1. Realizarea
studiului privind eficienţa
cooperării dintre Parlament şi
societatea civilă

Anul 2012

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

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
25000

Anul 2013

200000

Responsabili

Parteneri

Cancelaria de
Stat

ONG

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

Ministerul
Justiţiei,
Cancelaria de
Stat

Consiliul
Naţional
pentru
Participare,
Consiliul
Naţional al
ONG
Consiliul
Naţional al
ONG

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

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

Cancelaria de
Stat,
structura

responsabilă
de cooperarea
cu societatea
civilă
25000

Indicatori
de progres

Parlamentul

Numărul de evenimente
desfăşurate;
numărul de reprezentanţi ai ONG
care au participat la evenimente
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Acţiunea 1.1.2.2. Elaborarea
şi adoptarea amendamentelor
la Concepția de cooperare
între Parlament şi societatea
civilă
Acţiunea 1.1.2.3.
Desfăşurarea activităţilor de
cooperare între Parlament și
societatea civilă

Activități

Activitatea 1.2.1.
Instruirea adecvată a
persoanelor
responsabile de
asigurarea
transparenţei
decizionale la toate
nivelele şi a
reprezentanților OSC

Activitatea 1.2.2.
Organizarea
evenimentelor de
stimulare a participării
OSC, mass-mediei și
autorităţilor publice la
procesele decizionale

Anul 2013

Parlamentul

Consiliul
Naţional al
ONG

Numărul de amendamente
elaborate;
numărul de amendamente
adoptate

Anii 2012–
2015

Parlamentul

Consiliul
Naţional al
ONG

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

Obiectiv specific 1.2. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare
în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice
Acţiuni
Termen de
Surse de finanţare
Responsabili
Parteneri
Indicatori
executare
de progres
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
Acţiunea 1.2.1.1. Elaborarea
Anul 2013
40000
Academia de
ONG
Curricula elaborată participativ,
curriculei de instruire în
Administrare
numărul de ore academice/
domeniul participării şi
Publică
subiecte dedicate transparenţei
transparenţei decizionale
decizionale
Acţiunea 1.2.1.2.
Anii 2014–
100000
Academia de
ONG
Numărul de instruiri, numărul de
Desfăşurarea de instruiri
2015
Administrare
participanţi, distribuiți pe sexe,
comune ale reprezentanţilor
Publică
mediu rural/urban, vîrste
autorităţilor publice centrale
și locale şi ale
reprezentanților societăţii
civile
Acţiunea 1.2.2.1.
Anii 2013–
400000
ONG
Numărul de evenimente și
Consiliul
Organizarea evenimentelor
2015
numărul de premianţi, informaţie
Naţional al
de premiere a OSC și massdistribuită după sex, mediu rural/
ONG
mediei care promovează
urban, vîrstă
participarea/participă la
procesele decizionale,
precum și a autorităţilor care
asigură progresiv
transparenţa decizională
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Acţiunea 1.2.2.2.
Organizarea evenimentelor
care să stimuleze participarea
cetăţenilor la procesul
decizional

Anii 2013–
2015

200000

Autorităţile
publice
centrale şi
locale

Consiliul
Naţional al
ONG,
Consiliul
Naţional
pentru
Participare

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

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
Activități
Acţiuni
Termen de
Surse de finanţare
Responsabili
Parteneri
Indicatori
executare
de progres
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
Activitatea 1.3.1.
Acţiunea 1.3.1.1. Realizarea
Anul 2012
25000
Cancelaria de
ONG
Studiu realizat;
Modificarea legislaţiei studiului privind carenţele
Stat
numărul de recomandări
de bază şi a celei
din domeniul transparenţei
formulate;
conexe pentru a
decizionale şi recomandările
opiniile experţilor independenţi
elimina carenţele în
corespunzătoare
domeniul asigurării
Acţiunea 1.3.1.2.
Anul 2013
Ministerul
ONG
Numărul de amendamente
transparenţei
Modificarea cadrului
Justiţiei
elaborate;
decizionale
normativ privind asigurarea
numărul de amendamente
transparenţei decizionale şi
adoptate
adoptarea modificărilor în
cauză
Activitatea 1.3.2.
Acţiunea 1.3.2.1. Utilizarea
Anii 2012–
Centrul de
Consiliul
Numărul de mecanisme utilizate;
Crearea, la nivel
mecanismelor prevăzute în
2013
Guvernare
Naţional
numărul de utilizatori
naţional, a
Planul de acţiuni pentru o
Electronică,
pentru
mecanismelor
guvernare deschisă pe anii
Cancelaria de
Participare
novatoare de
2012–2013, în vederea
Stat
promovare a
promovării transparenţei
participării OSC la
decizionale
procesul decizional
Acţiunea 1.3.2.2. Crearea
Anul 2012
Cancelaria de
Consiliul
Numărul de ONG care au utilizat
mecanismului de notificare a
Stat
Naţional
mecanismul
ONG privind proiectele de
pentru
decizii
Participare
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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 1.3.2.3.
Modificarea Instrucţiunii
metodologice de calcul al
indicatorilor pentru raportul
autorităţii publice privind
transparenţa în procesul
decizional, pentru a asigura
distribuția mai bună a
informaţiei (numărul de
recomandări parvenite de la
fiecare ONG, mediile
rural/urban etc.)
Acţiunea 1.3.2.4. Utilizarea
metodelor novatoare de
promovare a participării,
inclusiv prin intermediul
tehnologiilor web 2
Acţiunea 1.3.2.5.
Actualizarea bazelor de date
ale părţilor interesate,
inclusiv la nivel local şi
asigurarea accesibilităţii
acestei informaţii
Acţiunea 1.3.3.1. Crearea
unei platforme de publicare a
proiectelor de decizii la nivel
local
Acţiunea 1.3.3.2. Instituirea
unor mecanisme de colectare
şi compilare a informaţiei
privind asigurarea transparenţei
decizionale la nivel local
Acţiunea 1.3.3.3. Elaborarea
şi aprobarea instrucţiunilor
metodologice de
implementare a legislaţiei
privind transparenţa în
procesul decizional

Anul 2013

Cancelaria de
Stat

Consiliul
Naţional
pentru
Participare

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

Anii 2012–
2015

Centrul de
Guvernare
Electronică,
Cancelaria de
Stat
Autorităţile
publice
centrale şi
locale

ONG

Numărul de metode novatoare
utilizate

Consiliul
Naţional
pentru
Participare,
ONG

Accesibilitatea bazelor de date;
opiniile experţilor/ONG privind
calitatea bazelor de date

Anul 2013

Autorităţile
publice locale

ONG

Ponderea unităţilor teritorialadministrative de nivelele 1 și 2
care au publicat proiecte de
decizii pe platformele create

Anul 2013

Autorităţile
publice locale

ONG

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

Anul 2013

Cancelaria de
Stat,
Ministerul
Justiţiei

ONG

Numărul de autorităţi publice
locale care utilizează
instrucţiunile metodologice

Anii 2012–
2015
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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
Acţiunea 1.3.4.2.
Implicarea asociaţiilor
obşteşti care reprezintă
interesele persoanelor cu
dizabilităţi în procesul
decizional

Anii 2012–
2015

100000

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

ONG

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

Anii 2013–
2015

50000

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Cancelaria de
Stat

ONG

Numărul de asociaţii obşteşti care
au participat la procesul
decizional

Obiectiv 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
Activităţi

Acţiuni

Termen de
executare

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

Anii 2012–
2013

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
20000

Responsabili

Ministerul
Finanţelor,
Centrul de
Resurse pentru
Drepturile
Omului
(CReDO),
Centrul
analitic
independent
„Expert-Grup”

Parteneri

Consiliul
Național al
ONG

Indicatori de progres

Studiu elaborat; propunerea de
politică publică și opţiunile de
implementare prezentate
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Activitatea 2.1.2.
Eficientizarea
mecanismului de
deducere a donaţiilor
şi extinderea acestui
mecanism pentru
persoanele fizice

Acţiunea 2.1.1.2. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea realizării politicii
recomandate şi elaborarea
notei informative
Acţiunea 2.1.1.3. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

Ministerul
Finanţelor,
CReDO

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Anul 2013

Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului

Consiliul
Național al
ONG

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

Anii 2014–
2015

Inspectoratul
Fiscal
Principal
de Stat,

Consiliul
Național al
ONG

Acţiunea 2.1.1.5. Elaborarea
evaluărilor anuale ex-post
privind implementarea
politicii şi discutarea
rezultatelor acestora

Anul 2014

Acţiunea 2.1.2.1. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea implementării
politicii recomandate şi
elaborarea notei informative
Acţiunea 2.1.2.2. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2012

200000

Ministerul
Finanţelor,
CReDO,
Centrul
analitic
independent
„Expert-Grup”
Ministerul
Finanţelor

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
Numărul de spoturi publicitare
elaborate şi plasate;
numărul de materiale
informaţionale elaborate şi
distribuite;
pagina www.2%.md elaborată,
avînd toate informaţiile relevante;
numărul de seminare regionale cu
reprezentanţi ai inspectoratelor
fiscale, realizate
Evaluările elaborate şi prezentate
pentru discuţii;
modificări şi îmbunătăţiri operate

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului

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

Consiliul
Național al
ONG

Anul 2013

40000
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Activitatea 2.1.3.
Eliminarea restricţiilor
pentru desfăşurarea
activităţilor
economice, cu condiţia
respectării legislaţiei în
vigoare

Activitatea 2.1.4.
Valorificarea
antreprenoriatului
social şi instituirea de
facilităţi
corespunzătoare

Acţiunea 2.1.2.3. Elaborarea
evaluărilor anuale ex-post
privind implementarea
politicii şi discutarea
rezultatelor acestora

Anul 2015

Acţiunea 2.1.3.1. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea implementării
politicii recomandate şi
elaborarea notei informative

Anul 2012

Acţiunea 2.1.3.2. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

Acţiunea 2.1.3.3. Elaborarea
evaluărilor anuale ex-post
privind implementarea
politicii şi discutarea
rezultatelor acestora
Acţiunea 2.1.4.1. Elaborarea
studiului de politici privind
mecanismele specifice de
facilitare a antreprenoriatului
social

Anul 2015

Anul 2012

40000

Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Evaluările elaborate şi prezentate
pentru discuţii;
modificări şi îmbunătăţiri operate

Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Consiliul
Național al
ONG

40000

Ministerul
Finanţelor

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
Evaluările elaborate şi prezentate
pentru discuţii;
modificări şi îmbunătăţiri operate

25000

Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

Consiliul
Național al
ONG

Propunerea de politică publică și
opţiunile de implementare
prezentate

8
Acţiunea 2.1.4.2. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea implementării
politicii recomandate şi
elaborarea notei informative

Anul 2012

Acţiunea 2.1.4.3. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

Acţiunea 2.1.4.4. Elaborarea
evaluărilor anuale ex-post
privind implementarea
politicii şi discutarea
rezultatelor acestora

Anul 2014

40000

Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Consiliul
Național al
ONG

Ministerul
Finanţelor

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
Evaluări elaborate şi prezentate
pentru discuţii;
modificări şi îmbunătăţiri operate

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

Acţiuni

Termen de
executare

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

Anul 2013

Acţiunea 2.2.1.2. Elaborarea
modificărilor legislative
necesare privind contractarea
directă a serviciilor şi lucră-

Anul 2013

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
25000

Responsabili
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Finanţelor
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi

Parteneri

Indicatori
de progres

ONG

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

ONG

Numărul de amendamente
propuse;
opiniile experţilor independenţi
privind amendamentele propuse
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rilor publice de către OSC

Activitatea 2.2.2.
Dezvoltarea
capacităţilor
autorităţilor care
implementează
contractarea socială
Activitatea 2.2.3.
Promovarea bunelor
practici în contractarea
socială

Acţiunea 2.2.1.3.
Elaborarea evaluărilor anuale
ex-post privind
implementarea politicii şi
discutarea rezultatelor
acestora
Acţiunea 2.2.2.1. Instruirea
personalului autorităţilor care
implementează contractarea
socială

Anii 2014–
2015

40000

Anii 2014–
2015

200000

Acţiunea 2.2.3.1.
Organizarea de evenimente
(ateliere de lucru, mese
rotunde, conferinţe) privind
contractarea serviciilor
sociale de către OSC

Anii 2014–
2015

20000

Familiei,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Justiţiei
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

ONG

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

ONG

Numărul de instruiri realizate;
numărul de persoane instruite

ONG

Numărul de evenimente și
numărul de participanţi,
informaţie distribuită în funcție de
sex, mediu rural/urban, tipul
instituţiei

Obiectiv specific 2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către stat
Activități
Activitatea 2.3.1.
Asigurarea accesului
OSC la fondurile şi
programele de
finanţare publică prin
extinderea şi/sau
îmbunătăţirea
mecanismelor
existente şi

Acţiuni

Termen de
executare

Acţiunea 2.3.1.1. Elaborarea
studiului de politici privind
mecanismele programelor de
finanţare a OSC

Anul 2012

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
25000

Responsabili
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Tineretului şi

Parteneri
Consiliul
Național al
ONG

Indicatori
de progres
Studiul elaborat şi discutat cu
beneficiarii şi cu factorii
decizionali
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identificarea unor
instrumente
suplimentare
Acţiunea 2.3.1.2. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea implementării
opţiunii de politici
recomandate şi elaborarea
notei informative

Anul 2013

Acţiunea 2.3.1.3. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

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
Acţiunea 2.3.2.2. Elaborarea
modificărilor normative în
vederea implementării
opţiunii de politici
recomandate şi elaborarea
notei informative
Acţiunea 2.3.2.3. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

Activitatea 2.3.3.
Introducerea unor
mecanisme

Acţiunea 2.3.3.1. Realizarea
studiului de fezabilitate
privind introducerea unor

Anul 2013

25000

Sportului,
Ministerul
Mediului
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Tineretului şi
Sportului,
Ministerul
Mediului
Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului
Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Consiliul
Național al
ONG
Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
este examinat şi avizat de
comisiile permanente, adoptat de
către plenul Parlamentului și pus
în aplicare
Studiul elaborat şi discutat cu
beneficiarii şi cu factorii
decizionali

Anul 2013

Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Anul 2014

Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului
Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
este examinat şi avizat de
comisiile permanente, adoptat de
către plenul Parlamentului și pus
în aplicare
Studiul elaborat şi consultat cu
partenerii relevanţi examinează
posibilitatea instituirii unor

25000

Consiliul
Național al
ONG
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instituţionale
suplimentare pentru
susţinerea OSC
(fonduri specializate
şi/sau Fondul naţional
de susţinere a societăţii
civile)

mecanisme instituţionale
suplimentare de susţinere a
OSC

Acţiunea 2.3.3.2. În funcţie
de constatări, modificarea
cadrului normativ în vederea
instituirii mecanismelor
suplimentare de susţinere a
OSC

Anul 2013

Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Justiţiei,
Parlamentul

Consiliul
Naţional al
ONG

fonduri specializate sau a unui
Fond naţional de susținere a OSC
şi oportunitatea transferării unei
părţi a încasărilor din loterie către
OSC prin intermediul acestor
fonduri
Numărul de amendamente
elaborate;
numărul de amendamente
adoptate

Obiectiv specific 2.4. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile
Activităţi

Acţiuni

Termen de
executare

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

Anul 2012

Acţiunea 2.4.1.2. Elaborarea
standardului de contabilitate
pentru organizațiile
necomerciale şi a
modificărilor
corespunzătoare la Codul
fiscal
Acţiunea 2.4.1.3. Examinarea
şi adoptarea modificărilor
normative

Anul 2013

Anul 2014

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
25000

25000

Responsabili

Parteneri

Indicatori
de progres

Ministerul
Finanţelor,
CReDO,
Asociaţia
Contabililor și
Auditorilor
Profesioniști
Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Studiul elaborat şi discutat cu
beneficiarii şi cu factorii
decizionali

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Ministerul
Finanţelor,
Comisia
economie,
buget şi
finanţe a
Parlamentului

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

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

Anul 2014

100 000

Consiliul
Național al
ONG

Consiliul
Național al
ONG

Acţiunea 2.4.2.1. Elaborarea
studiului de politici privind
necesitatea perioadei de
graţie şi modul de aplicare a
acesteia
Acţiunea 2.4.2.2. Elaborarea
modificărilor normative

Anul 2012

10 000

Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Ministerul Finanţelor
Numărul de spoturi publicitare
elaborate şi plasate;
numărul de 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
Studiul elaborat şi discutat cu
beneficiarii şi cu factorii
decizionali

Anul 2012

Ministerul
Finanţelor

Consiliul
Național al
ONG

Proiectul modificărilor normative
avizat de autorităţile relevante şi
aprobat de Guvern

Acţiunea 2.4.3.1. Formarea
unui Consiliu de etică
în cadrul Consiliului
Național al ONG

Anul 2012

Consiliul
Național al
ONG

ONG

Acţiunea 2.4.3.2.
Desfăşurarea unei campanii
de informare naţională
privind Codul de etică și
conduită al organizaţiilor
necomerciale

Anii 2012–
2013

Consiliul
Național al
ONG

ONG

Acţiunea 2.4.3.3. Examinarea
de către Consiliul de etică a
cazurilor şi plîngerilor

Anul 2013

Consiliul
Național al
ONG

ONG

Regulamentul Consiliului de etică
elaborat, pagina
www.consiliulong.md actualizată
conţinînd informații despre Codul
de etică și conduită al
organizaţiilor necomerciale
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 – pentru organizaţiile
necomerciale
Numărul de cazuri examinate
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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

Anul 2015

Acţiunea 2.4.4.2. Elaborarea
unor instrumente de colectare
şi sintetizare a informaţiei cu
privire la societatea civilă
Acţiunea 2.4.4.3.
Modificarea legislaţiei în
vederea asigurării
transparenţei şi a
responsabilităţii OSC

40000

Structura
responsabilă
de cooperarea
cu societatea
civilă

Consiliul
Național al
ONG

Anii 2013–
2014

Biroul
Naţional de
Statistică

Consiliul
Național al
ONG

Anii 2012–
2015

Ministerul
Justiţiei,
autorităţile
publice
centrale

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
Numărul de recomandări propuse;
numărul de recomandări aprobate;
opiniile experţilor independenţi
Numărul de acte normative
elaborate și adoptate

Obiectiv 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
Termen de
Surse de finanţare
Responsabili
Parteneri
Indicatori
executare
de progres
bugetare alte surse
(lei)
(lei)
Activitatea 3.1.1.
Acţiunea 3.1.1.1. Ajustarea
Anul 2015
Ministerul
Secretariatul
Numărul de recomandări
Ajustarea cadrului
Legii voluntariatului şi a
Tineretului şi
Coaliţiei
formulate;
normativ de bază în
Regulamentului de aplicare a
Sportului
pentru
opiniile experţilor independenţi
conformitate cu
Legii voluntariatului
Promovarea
standardele
(inclusiv din perspectiva
Legii şi
internaţionale şi cele
voluntariatului internaţional
Activităţilor
europene din domeniul şi păstrării datelor cu privire
de Voluntariat
voluntariatului
la voluntariat)
Acţiunea 3.1.1.2. Elaborarea
Anul 2012
Ministerul
Secretariatul
Regulamentul aprobat include
regulamentului de
Tineretului şi
Coaliţiei
prevederi privind secretariatul
funcţionare a Comisiei de
Sportului
pentru
comisiei;
certificare şi control privind
Promovarea
modelul formularului de aplicare
îndeplinirea standardelor
Legii şi
pentru obţinerea statutului de
minime de calitate de către
Activităţilor
instituţie gazdă, întocmit;
instituţiile gazdă
de Voluntariat modelul chestionarului de
evaluare a îndeplinirii
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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

standardelor minime de calitate,
întocmit
Opiniile experţilor privind
nomenclatorul adoptat;
numărul de beneficiari

Acţiunea 3.1.1.3. Elaborarea
nomenclatorului care
stabileşte domeniile de
formare profesională
corespunzătoare domeniilor
de utilitate publică, în
vederea acordării creditelor
educaţionale şi recunoașterii
vechimii în muncă
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
Acţiunea 3.1.2.2. Elaborarea
listei complete a domeniilor
de utilitate publică şi a
activităţilor de utilitate
publică aferente

Anul 2013

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat

Anul 2013

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat

Numărul de recomandări
formulate;
numărul de recomandări
adoptate/aprobate

Anul 2012

Ministerul
Justiţiei,
Comisia de
Certificare

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

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)

Anul 2013

Ministerul
Afacerilor
Externe și
Integrării
Europene,
Biroul
Migraţie şi
Azil din cadrul
Ministerului
Afacerilor
Interne

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat

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

Anul 2013

Ministerul
Educaţiei

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat

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
Acţiunea 3.1.2.6. Elaborarea
mecanismelor şi a
formularelor statistice de
raportare a activității de
voluntariat pentru instituţiile
gazdă

Anul 2012

Ministerul
Finanţelor,
Inspectoratul
Fiscal
Principal
de Stat

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat

Anul 2014

Biroul
Naţional de
Statistică

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 şi a
celei voluntare, precum şi a
implicării şomerilor în
activităţi de voluntariat

Anii 2013–
2014

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor
de Voluntariat
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
Opiniile experţilor independenţi
privind amendamentele 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
Opiniile instituţiilor gazdă privind
formularele aprobate;
numărul de instituţii gazdă care au
raportat date utilizînd formularele
statistice
Opiniile experţilor independenţi;
existenţa unui mecanism de
consiliere şi asistenţă a
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
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Obiectiv specific 3.2. Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat
Activități
Activitatea 3.2.1.
Crearea principalelor
structuri ale
infrastructurii de
voluntariat şi
planificarea măririi
numărului acestora

Activitatea 3.2.2.
Promovarea educaţiei
în spiritul
voluntariatului

Acţiuni

Termen de
executare

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)

Responsabili

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

Anul 2013

Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea
înfiinţării Centrului Naţional
de Voluntariat Independent și
a Şcolii Naţionale a
Coordonatorilor de Voluntari

Anii 2012–
2013

100000

Autorităţile
publice
centrale

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

Anii 2014–
2015

300000

Autorităţile
publice
centrale

Acţiunea 3.2.2.1.
Elaborarea unei curricule de
bază pentru instruirea
coordonatorilor de voluntari
şi a studenţilor instituţiilor de
învăţămînt superior

Anul 2012

Ministerul
Educaţiei

Acţiunea 3.2.2.2.
Stabilirea modalităţii de
certificare a instruirii
coordonatorilor de voluntari

Anii 2013–
2014

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Autorităţile
publice
centrale

Parteneri
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea

Indicatori
de progres
Opiniile experţilor independenţi;
diversitatea grupurilor de lucru
înființate

Opiniile experţilor independenţi;
numărul de beneficiari

Numărul de centre regionale
înființate;
numărul de beneficiari

Opiniile experţilor independenţi
privind calitatea curriculei

Numărul de coordonatori de
voluntari certificaţi
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în cadrul Şcolii Naţionale a
Coordonatorilor de Voluntari
Activitatea 3.2.3.
Realizarea bazei
naţionale de date
privind voluntariatul

Activitatea 3.2.4.
Promovarea
beneficiilor potenţiale
ale voluntariatului

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
Acţiunea 3.2.3.2. Crearea
unui modul de interconectare
a bazei de date de pe pagina
www.cnv.md cu baza de date
națională privind ocuparea
forţei de muncă a Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

Anii 2012–
2013

20000

Acţiunea 3.2.4.1.
Organizarea Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului,
a Festivalului Voluntarilor
şi a Conferinţei Naţionale
a Voluntariatului

Anii 2012–
2015

500000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Acţiunea 3.2.4.2.
Desfăşurarea de campanii
media în vederea implicării
voluntarilor în diverse
domenii

Anii 2013–
2015

300000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Anii 2013–
2014

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Ministerul
Tineretului şi
Sportului,
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă

Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat,
Centrul de
Guvernare
Electronică
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
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

Pagina www.cnv.md este
interconectată cu baza naţională
de date privind ocuparea forţei de
muncă;
numărul de accesări;
numărul de beneficiari

Numărul de evenimente
organizate;
numărul de participanţi

Numărul de evenimente
organizate;
numărul de participanţi;
opiniile participanţilor
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Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea
şi promovarea Codului etic al
voluntarului care va include
standardele etice şi
principiile implicării

Anii 2013–
2014

20000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Acţiunea 3.2.4.4. Elaborarea
şi promovarea Codului de
bune practici în domeniul
voluntariatului

Anii 2013–
2014

20000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Acţiunea 3.2.4.5. Realizarea
studiului privind contribuția
voluntariatului în combaterea
şi reducerea sărăciei

Anul 2014

25000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Acţiunea 3.2.4.6. Elaborarea
unor studii privind
promovarea de politici
publice în domeniul
voluntariatului (pentru
fiecare tip de voluntariat)

Anii 2012–
2014

125000

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea
instituţiilor gazdă cu carnete
de voluntar şi cu registre de
voluntariat

Anii 2012–
2015

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat
Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat

Secretariatul
Coaliţiei
pentru
Promovarea
Legii şi
Activităţilor de
Voluntariat

Opiniile experţilor independenţi
privind Codul etic;
numărul de instituţii care au
subscris Codului etic

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

Opiniile experţilor independenţi
cu privire la studiul realizat

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!”).
Numărul de carnete de voluntar
tipărite; numărul de registre de
evidenţă a voluntarilor tipărite;
numărul de registre de evidenţă a
contractelor de voluntariat şi a
certificatelor nominale de
voluntariat tipărite; numărul de
registre de evidenţă a carnetelor
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de voluntar tipărite
Obiectiv specific 3.3. Promovarea educaţiei civice
Activități

Acţiuni

Termen de
executare

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
Acţiunea 3.3.1.2. În funcţie
de constatările studiului
efectuat în cadrul acţiunii
3.3.1.1, elaborarea
modificărilor la curricula
şcolară
Acţiunea 3.3.1.3. Instruirea
profesorilor în domeniul
educației pentru cetăţenia
democratică, al participării
publice și al transparenţei
decizionale
Acţiunea 3.3.2.1. Instruirea
jurnaliştilor în domeniul
transparenţei decizionale

Anul 2015

Ministerul
Educaţiei

ONG

Opiniile experţilor independenţi
pe marginea studiului

Anul 2015

Ministerul
Educaţiei

ONG

Numărul de modificări propuse;
numărul de modificări acceptate

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

Acţiunea 3.3.2.2. Realizarea
unui studiu privind
oportunitatea publicării în
mass-media a informației
privind iniţierea consultărilor
pe marginea proiectelor de
decizii
Acţiunea 3.3.2.3.
Desfăşurarea unor acţiuni de
promovare a practicii
publicării în mass-media a
informaţiei ce ține de

Surse de finanţare
bugetare alte surse
(lei)
(lei)

Responsabili

Parteneri

Indicatori
de progres

Anii 2012–
2015 (anual)

200000

Ministerul
Educaţiei

ONG

Numărul de instruiri desfăşurate;
numărul de persoane instruite;
rezultatele pre- şi post- testare

Anul 2013

100000

Academia de
Administrare
Publică

ONG

Numărul de instruiri desfăşurate;
numărul de jurnalişti instruiţi

Anul 2013

25000

Cancelaria de
Stat

ONG

Opiniile experţilor independenţi;
numărul de practici pozitive
reflectate

Anii 2013–
2015

200000

Autorităţile
publice
centrale şi
locale

ONG

Numărul de acţiuni/evenimente
desfăşurate;
numărul de informații ce țin de
transparenţa decizională publicate
în mass-media
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Activitatea 3.3.3.
Instituirea unui sistem
solid de recunoaştere
a educaţiei nonformale

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

	
  

transparenţa decizională
Acţiunea 3.3.3.1. Realizarea
unui studiu privind practicile
internaţionale şi regionale de
recunoaştere a educaţiei
nonformale
Acţiunea 3.3.3.2.
Modificarea legislaţiei în
vederea instituirii sistemului
naţional de validare a
educaţiei nonformale
Acţiunea 3.3.4.1.
Desfăşurarea unor
evenimente de informare şi
conştientizare publică privind
mecanismul naţional de
recunoaştere a educaţiei
nonformale
Acţiunea 3.3.4.2. Asigurarea
accesului la informaţia
privind oportunităţile
educației nonformale, cu o
atenţie deosebită asupra
nevoilor persoanelor cu
dizabilităţi

Anul 2012

25000

Anul 2013

Anii 2013–
2015

Anii 2013–
2015

100000

Autorităţile
publice
centrale

Consiliul
Național al
Tineretului din
Moldova

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

Autorităţile
publice
centrale

Consiliul
Național al
Tineretului din
Moldova

Numărul de recomandări
formulate;
numărul de recomandări aprobate
şi adoptate

Autorităţile
publice
centrale

Consiliul
Național al
Tineretului din
Moldova

Numărul de evenimente
organizate

Autorităţile
publice
centrale şi
locale

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

