PROCES – VERBAL
al ședinței subgrupului I privind revizuirea Obiectivului general Consolidarea
cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea
implementării politicilor publice, din Strategia de Dezvoltare a Societății Civile
pentru anii 2012-2015

Data: 12 decembrie 2016
Locație: Sala de conferințe, etajul 1 din incinta Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Durata: 15.00-16.00
Obiectivele ședinței:
1. Stabilirea aspectelor tehnice pentru buna organizare a activității ședințelor
subgrupului I.
2. Stabilirea obiectivelor/agendei pentru următoarele ședințe a subgrupului de
lucru.
Subgrupul I a fost constituit în baza pct. II a Dispoziției Președintelui
Parlamentului DDP/C-1 nr.9 din 25 noiembrie 2016, privind instituirea Grupului
de lucru pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii
2012-2015.
Co – președinții subgrupului I:
Ion GUZUN – consilier juridic, CRJM
Mihai GODEA – consilierul Prim-ministrului RM
Au fost prezenți:
Reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova
1. Roman BOȚAN – deputat, Comisia securitate, apărare și ordine publică
2. Victor MÎNDRU – deputat, Comisia agricultură și industrie alimentară
3. Igor FONDOS – consultant principal, Comisia securitate, apărare și ordine
publică
4. Vadim ZUBAC – Secretariatul Parlamentului (asistent deputat)
5. Natalia BANTUȘ – GURDUZA – consultant principal în Comisia cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și mass media

6. Diana PUGA – asistent deputat, A. Lebedinschi
7. Irina SEREBREANSCHI - Secretariatul Parlamentului
8. Inga BACIU – Secretariatul Parlamentului
Reprezentanții Guvernului Republicii Moldova
1.
2.
3.
4.
5.

Ana MEREACRE – Cancelaria de Stat
Zinaida CERNICĂ – DAMEP, Ministerul Economiei
Marcela ȚÎRDEA – SAMEP, Ministerul Sănătății
Natalia SVISTUN – Ministerul Finanțelor
Oxana DRAGOMAN – Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor

Parteneri de dezvoltare
1. Iuliana STRATAN - Delegația UE
Organizațiile neguvernamentale
Victoria GONȚA – Universitatea Americană din Moldova
Ludmila MALCOCI – Keystone Moldova
Alina ANDRONACHE – activist civic
Olga ANTONOVA –ONG , Femeile RM contra corupției
Sergiu UNGUREANU – ONG Welfare
Irina REVIN – Clusterul pro-social ICS
Andrei GAIU – Platforma pentru cetățenie activă și Parteneriat pentru
Drepturile Omului
8. Cristina MILESCU - AO Serviciul pentru Pace
9. Igor PUGACIOV – Confederația ONG RM
10. Fiodor GHELICI – Ambasador OIDE
11.Vitalie VOZNOI – Orașul meu drag “ Moldova mea ”
12. Nicolae CHIMIRCIUC – AO Institutul IMPACT
13. Valeriu MARCIUC – AO Bătrânețe fără Tristețe
14. Ion SCHIDU – IDOM
15. Valentina BODRUG – LUNGU – președinta Gender – Centru
16. Natalia HASAN – membru Consiliului Național pentru drepturile
persoanelor cu dezabilități, fundația Ecoul Cernobîlului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordinea de zi a ședinței:
1. Stabilirea aspectelor tehnice pentru buna organizare a activității ședințelor
subgrupului I.
2. Stabilirea obiectivelor/agendei pentru următoarele ședințe a subgrupului de
lucru.

I. S-a discutat:
În cadrul primei ședințe, au fost discute aspecte tehnice de organizare a
activității subgrupului. S-a discutat despre instituirea de comun acord al unui
Regulament de activitate al subgrupului, intervențiile pe parcursul ședinței să fie de
3 minute pentru fiecare participant. Co-președintele subgrupului I, Mihai Godea, a
menționat că scopul subgrupului este de a analiza componentele Strategiei, și
anume: Introducerea din SDSC pe domeniul de competență; Obiectivul general
I(Consolidarea cadrului de participare a societății civile la elaborarea și
monitorizarea); analiza indicatorilor preconizați și a indicatorilor de progres pe
fiecare obiectiv specific; analiza activităților de bază propuse în textul Strategiei;
propuneri pentru procesul de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei;
propuneri pentru Planul de acțiuni pentru implementarea SDSC 2012-2015, pentru
Obiectivul general I. S-a menționat despre domeniile de competență la care trebuie
să se axeze subgrupul creat.
II. S-a propus:
Pentru ședințele ulterioare să fie elaborate procesele verbale, precum și stabilite
agende de lucru. Să fie expediate tuturor membrilor subgrupului toate materiale
necesare pentru buna activitate a ședințelor. Să fie expediat un format unic de
document pentru includerea propunerilor la Obiectivul general 1 al SDSC.
S-a propus ca până la 15 ianuarie 2017 să fie prezentat primul draft al
documentului, între 15-30 ianuarie 2017 documentul va fi supus dezbaterilor
publice și pentru 1 februarie va fi prezentat Biroului Permanent al Parlamentului
Republicii Moldova. În viziunea unor membri a subgrupului, termenul propus
pentru prezentarea draft-ului documentului (15 ianuarie 2017) este ireal pentru a
reuși și s-a solicitat, în caz de necesitate, extinderea termenului de prezentare.
De-asemenea, s-a sugerat ca la viitoarele ședințe de lucru a subgrupului să fie
invitat și domnul Gheorghe Caraseni, expert selectat de către FHI360 pentru
evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru 20122015.

III.

S-a decis:

În cadrul ședinței s-a decis că până luni, 19 decembrie a.c., membrii
subgrupului vor expedia în adresa Secretariatului Parlamentului, persoanei
responsabile de subgrupul I, irina.serebreanschi@parlament.md, propuneri la
Obiectivul general 1, la obiectivele specifice din SDSC, precum și la Planul de
acțiuni . Informația recepționată va fi totalizată într-un document care ulterior va fi
expediat membrilor subgrupului pentru analiză și dezbateri în cadrul ședințelor.
Următoarea ședință a subgrupului I ,,Consolidarea cadrului de participare a
societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice’’,
pentru revizuirea SDSC 2012-2015, va avea loc joi, 22 decembrie 2016,
începând cu orele 15:00, în biroul 405, etajul 4, Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare.

