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: 22 decembrie 2016
Locație: bir.405, Sala de conferințe, etajul 4, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Durata: 15.00-17.00
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
 Gheorghe CARASENI – expert FHI360

Au fost prezenți:
Reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova
1.
Igor FONDOS – consultant principal, Comisia securitate, apărare și ordine
publică
2.
Dmitrii MITIOGLO – consilierul deputatului A. Lebedinschi
3.
Natalia BANTUȘ – GURDUZA – consultant principal în Comisia cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și mass media
4.
Irina SEREBREANSCHI - Secretariatul Parlamentului
5.
Rodica POPA – Secretariatul Parlamentului
Reprezentanții Guvernului Republicii Moldova
1.
2.

Zinaida CERNICĂ – DAMEP, Ministerul Economiei
Marcela ȚÎRDEA – SAMEP, Ministerul Sănătății

3.

Denis ȚULEA – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Organizațiile neguvernamentale

1.
Olga ANTONOVA –ONG , Femeile RM contra corupției
2.
Sergiu UNGUREANU – ONG Welfare
3.
Irina REVIN – Clusterul pro-social ICS
4.
Cristina MILESCU - AO Serviciul pentru Pace
5.
Vitalie VOZNOI – Orașul meu drag “ Moldova mea ”
6.
Nicolae CHIMIRCIUC – AO Institutul IMPACT
7.
Natalia HASAN – membru Consiliului Național pentru drepturile
persoanelor cu dezabilități, fundația Ecoul Cernobîlului
8.
Galina CLIMOV – Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități
Ordinea de zi a ședinței:
Analiza și dezbaterea propunerilor și comentariilor, prezentate de către membrii
subgrupului I, la Obiectivul general Consolidarea cadrului de participare a
societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice din
SDSC 2012-2015, la Obiectivele specifice, precum și la Planul de acțiuni pentru
implementarea SDSC- ului 2012-2015.

S-a decis:
Denumirea obiectivului general I va rămâne la fel;
-

Denumirea obiectivului specific 1.1. va rămâne la fel;

Activitatea1.1.1. va fi reformulată cu următorul text: ,,Instituirea, la nivelul
Guvernului, a structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă ’’.
La Obiectivul specific 1.2., la titlul obiectivului se adaugă sintagma ,,și
evaluare’’ : Consolidarea capacităților funcționarilor de stat și ale OSC de
colaborare în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a implementării
politicilor publice.
Activitatea 1.2.1. va fi reformulată cu următorul text: Dezvoltarea resurselor
umane pentru asigurarea transparenței decizionale la toate nivele și a
reprezentanților OSC, inclusiv mass-media.

La Obiectivul specific 1.3. , din descrierea obiectivului se va exclude fraza:
De asemenea, sunt necesare eforturi pentru a promova participarea persoanelor cu
dizabilități la procesul decizional.
Activitatea 1.3.2. va fi reformulată cu următorul text: ,,Identificarea și
crearea, la nivel național, a mecanismelor novatoare de promovare a participării
OSC la procesul decizional, inclusiv prin accesibilitatea informației privind
proiectele de decizii și sintezele recomandărilor’’.
Activitatea 1.3.3. va fi reformulată cu următorul text: ,, Identificarea și
crearea, la nivel local, a mecanismelor care permit accesibilitatea informației
privind proiectele de decizii, sintezele recomandărilor și participarea OSC la
procesul decizional.’’
-

Activitatea 1.3.4. se propune a fi exclusă.

-

Toate deciziile au fost luate cu vot unanim.

Pentru ședința următoare se va examina Planul de acțiuni pentru implementarea
SDSC 2012-2015, pe componentele sale.
Următoarea ședință a subgrupului a fost stabilită pentru data de 26.12.2016

