Proces verbal
al ședinței subgrupului II ,,Promovarea și consolidarea durabilității financiare a
societății civile,, privind revizuirea SDSC 2012-2015

Data: 06.12. 2016
Locație: Sala de conferință, etajul 1, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, ora 10.00.
Subgrupul de lucru a fost creat prin Dispoziția Președintelui Parlamentului
DDP/C-1 nr.9 din 25.11.2016
Co-președinții subgrupului II:
Sergiu NEICOVCEN- co-președinte subgrup, Centrul CONTACT
Natalia SCLEARUC – co-președinte subgrup, Ministerul Finanțelor

La ședință au participat:
Petru COSOI -Vicepreşedinte, Comisa agricultură și industrie alimentară
Veronica GUȚU - consultant principal, Comisia administrare publică, dezvoltare
regională, mediu, și schimbări climatice
Ilie NEVMERJȚCHI - asistentul deputatului Nae-Simion PLEȘCA
Nelea SCLEARUC - consultant principal, Comisia economie, buget şi finanţe
Ana MEREACRE - consultant principal, Direcția coordonarea politicilor și planificare
strategică, Cancelaria de Stat
Rodica BRAGUȚA - Șef adjunct al Direcției generale politică și legislație fiscală și
vamală, Ministerul Finanțelor
Iuliana STRATAN - Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Ada DULMAN - FHI 360
Nicolae CHIMERCIUC - AO Institutul de Monitorizare si Evaluare a Politicilor,
Programelor si Proiectelor de Interes Public IMPACT
Galina SPINENCO – AO ,,Eco-Răzeni,,
Igor MERIACRE - Director executiv ,,Asociația Motivația’’
Natalia POSTOLACHI - AO ,,CASMED’’
Mircea BUSTIUC - AO Societatea Invalizilor din RM
Vladimir URSU - AO "Renaşterea Rurală"
Parascovia MUNTEANU - AO ,,Keystone Moldova’’
Ana ZINCOV - Alianța Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități
Rodica DUB - Președintele AO Dreptul și Familia
Ilie CHIRTOACĂ - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Liliana ROTARU - Președinta CCF Moldova
Natalia HASAN - Președinta, Fundația „Ecoul Cernobîlului” Consiliul naţional pentru
drepturile persoanelor cu dezabilităţi
Rodica COMENDAND – Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive
(CIDSR)
Tatiana CAȘU –Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR)
Vitalie VOZNOI – AO ,,Orașul meu drag,,

-

Ordinea de zi:
Introducerea SDSC (Obiectivul nr.2);
Obiectivul general II;
Obiectivele specifice și planul de acțiuni al SDSC.

Sergiu NEICOVCEN: a ținut un cuvânt de salut și a relatat despre scopul
ședinței, este prima ședință a grupului de lucru și e una de orientare la care se va
puncta un plan de lucru pentru viitor. Până la data de 15 ianuarie 2017 trebuie să
existe un prim draft al Strategiei. A menționat despre faptul că a fost angajat un
expert de către FHI 360, Gheorghe Caraseni, care va elabora proiectul Strategiei.
Pană la data de 15 ianuarie vor fi organizate ședințe săptămânal.
Natalia SCLEARUC: a specificat că se va implica plenar în activitatea Grupului
pentru a avea un document bun la final.
Vitalie VOZNOI: a propus să se stabilească ce statut va avea grupul. Să existe un
Regulament de funcționare a grupului de lucru. Chiar dacă un membru al societății
civile nu s-a înscris în grupul de lucru, oricum ar trebui să aibă posibilitatea de a
participa la ședințele grupului fără drept de vot.
Liliana ROTARU: a menționat faptul că termenii sunt foarte restrânși și nu sunt
realiști în contextul agendei pline din această perioadă de sfârșit de an.
Sergiu NEICOVCEN:a specificat că la ședințele săptămânale vor fi doar discuții
și dezbateri, cel mai mult lucru va fi făcut acasă, la fel se poate forma un grup
online pentru diverse discuții. Ședințele sunt deschise pentru toată lumea care
poate contribui la revizuirea Strategiei. A menționat despre acțiunile realizate din
SDSC 2012-2015, cum ar fi Legea 2%, care a fost publicată în Monitorul Oficial,
Legea cu privire la antreprenoriatul social.

Igor MEREACRE: proiectul de lege cu privire la antreprenoriatul social este pe
agenda Guvernului și va fi pus în discuție. După aceasta va merge în Parlament și
acolo vom putea veni cu recomandări.

-

-

Sergiu NEICOVCEN: Problemele de bază care trebuie discutate pentru a se
regăsi în noua Strategie sunt:
Dependența de sursele externe
Lipsa surselor interne ale ONG-urilor și necesitatea de a fi găsite; accesul la surse
interne este foarte redus, accesul la banii publici este la fel o problemă, este
necesar de extins accesul la banii publici pentru ONG din sate
Evidența contabilă a ONG-urilor, standardele de contabilitate pentru ONG
Facilități fiscale pentru asociațiile obștești, scutirea impozitului pe venit.
Ce probleme mai trebuie menționate care nu permit organizației să se dezvolte
anume pe durabilitate?
Liliana ROTARU: trebuie gândit un sistem de contractare pentru servicii sociale.
Parascovia MUNTEANU: în anul 2015 a fost modificată legea cu privire la
achizițiile publice unde serviciile sociale au primit coduri, procedura de contractare
este similară ca și pentru orice alte bunuri, APL pot organiza concursuri de
achiziții publice cu condiția ca ONG să fie acreditate.
Sergiu NEICOVCEN: în proiectul nou al strategiei trebuie să fie foarte clar
stipulat obiectivele specifice referitor la acreditarea și contractarea serviciilor
sociale și ce minister va fi responsabil.
Natalia HASAN:ONG –urile trebuie să demonstreze statului ca sunt investitori, și
să spună statului care este prețul lor, serviciile ONG trebuie recunoscute așa cum
se întâmplă în România.
Rodica DUB: la conferința anuală CPSC 2016 deputații s-au plâns că ONG nu
participă la audierile publice, este o muncă foarte mare care merită remunerare, a
propus ca mesele rotunde și audierile publice să fie remunerate.
Natalia HASAN: grupul de lucru lucrează foarte mult, are idei foarte bune după
care vine un expert care este plătit și elaborează documentul pe propunerile
Grupului.

Sergiu NEICOVCEN: expertul este persoana care va participa la toate ședințele și
va aduna toate propunerile care ulterior vor fi puse pe hârtie așa cum trebuie.
Ca temă pentru acasă a solicitat membrilor grupului să examineze toate acțiunile ce
țin de Obiectivul II și a obiectivelor specifice, care vor fi discutate pentru ședința
viitoare.
Ședința următoare a fost stabilită pentru data de 13.12.2016, ora 15.00

