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MANAGEMENTUL  ONG

     În această culegere este realizată o sinteză a materialelor distribuite la training-urile 
organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea cooperării regionale a ONG-urilor din 
Moldova”. Ghidul conţine informaţii privind modalităţile de administrare a organizaţiei, 
de desfăşurare a proiectului, precum şi unele recomandări adresate reprezentanţilor 
ONG pentru a face faţă dificultăţilor cu care se confruntă în activitatea lor.
     Ghidul este destinat membrilor ONG din Republica Moldova, şi grupurilor de iniţia-
tivă civică, precum şi persoanelor ce intenţionează să se implice în cadrul sectorului 
neguvernamental.
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Coordonatori:

Radu GORINCIOI, 
Dr. în Ştiinţe Politice, Director de Programe, Centrul CAPTES

Marina SCUTARU, 
Asistent de proiect, Centrul CAPTES

      Acest ghid este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea cooperării regionale 
a ONG-urilor din Moldova”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei SOROS    
Moldova şi Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA).
      Fundaţia Soros Moldova şi Swedish International Development Cooperation 
Agency nu poartă raspundere pentru ideile şi opiniile prezentate în acest Ghid.

Centrul „CAPTES” © Chişinău – 2007
Redactor tehnic: A. MATCOVSCHI
Tipografia Centrală, Comanda: 3991;  Tiraj: 200 ex.;  95 pag.
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PREFAŢĂ
       Organizaţiile necomerciale sau (ONG) reprezintă un instrument social prin intermediul căruia 
cetăţenii au posibilitatea de a-şi realiza ideile şi a soluţiona problemele la nivel local şi naţional. 
      Pentru a înfiinţa un ONG nu este nevoie de prea multă experienţă; este suficient să elaborezi
un statut, să depui o cerere la Ministerul Justiţiei şi să dispui de o sumă oarecare de bani şi iată, te 
pomeneşti că ai la dispoziţie un ONG cu toate actele în regulă. Însă problemele abia încep: ... „parcă 
am idei geniale, însă cum să le înşir pe foaie, (cum să scriu un proiect), unde să depun acest proiect 
spre finanţare, cum să conlucrez cu alte organizaţii?” şi multe alte întrebări, răspunsul cărora nu-l
poţi afla dacă nu încerci să te autoinstruieşti sau să participi la diverse training-uri în domeniu.
      A crea un ONG sau a scrie un proiect este totuşi mult mai uşor decît a forma o echipă. Aceasta 
nu înseamnă neapărat că există şi o echipă entuziastă, profesionistă, dispusă să lucreze asiduu şi 
voluntar într-un domeniu nou de activitate. Deloc întîmplător faptul că majoritatea ONG-urilor din 
Moldova au fost create şi activează în jurul unor lideri ambiţioşi. Acestea există atît timp, cît liderul(ii) 
lor nu şi-a(u) pierdut interesul.
       Or, dacă a cîştiga un grant înseamnă un început, iar a implementa un proiect – o realizare, a 
găsi surse pentru continuarea activităţii începute reprezintă un adevărat succes. Tocmai de aceea, 
este destul de complicat pentru un ONG a presta nişte servicii de calitate în lipsa experienţei şi a 
cunoştinţelor necesare.
     La momentul actual, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 5000 de ONG-uri. Majoritatea 
lor îşi desfăşoară activitatea în mod separat, deseori autoizolîndu-se din raţiuni greu de înţeles. 
Ţinînd cont de acest aspect, considerăm necesar a scoate în evidenţă importanţa dezvoltării par-
teneriatelor sociale pentru construcţia unei societăţi participative. Nu trebuie să neglijăm faptul că 
colaborarea ONG-APL şi cooperarea ONG-ONG oferă posibilităţi de soluţionare mult mai eficientă a
problemelor sociale. Coagularea intereselor cetăţenilor şi mobilizarea acestora în soluţionarea unor 
probleme comunitare este de datoria oricărui ONG. Impactul activităţilor derulate va fi mult mai mare
dacă organizaţiile din domeniu ar stabili parteneneriate viabile cu alţi actori sociali pe principiile 
egalităţii, reprezentativităţii şi responsabilităţii partenerilor.
     Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială din Moldova (CAPTES) a desfăşurat acest pro-
iect în colaborare cu alte 4 organizaţii partenere din regiune, care s-au implicat cu responsabilitate 
în derularea activităţilor preconizate. Astfel, graţie susţinerii financiare a Fundaţiei SOROS Moldova
şi Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), au fost organizate 4 training-uri 
în domeniul „Managementului ONG”, în cadrul cărora au fost instruiţi circa 100 de reprezentanţi ai 
ONG-urilor din toate regiunile Moldovei. La finele acestor training-uri, participanţii au elaborat şi pre-
zentat mai multe schiţe de proiect ce au drept element comun principiul parteneriatului. Sperăm că 
în acest mod ne-am adus contribuţia noastră, oricît de infimă ar fi aceasta, la iniţierea unor procese
de colaborare inter-regională în Republica Moldova.
       Conceput în 5 capitole, prezentul ghid cuprinde temele principale care au fost predate în cadrul 
celor 4 training-uri, începînd de la înregistrarea unui ONG, lucrul în echipă, managementul proiectu-
lui, crearea şi menţinerea parteneriatelor şi finisînd cu finanţarea proiectului.
       Avem certitudinea că Ghidul pe care îl aveţi în faţă vă va oferi posibilitatea de a vă informa şi 
autoinstrui în diverse aspecte ale organizaţiilor necomerciale. Intenţia noastră a fost de a vă ajuta să 
depăşiţi unele dificultăţi pe care, la sigur, le veţi întîlni în activitatea Dvs. de activist civic.
       Echipa Centrului „CAPTES” vă urează mult succes şi realizări frumoase!
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PREZENTAREA PROIECTULUI

      În cadrul proiectului «Dezvoltarea cooperării regionale a ONG-urilor din Moldova» s-a 
propus o abordare nouă a procesului de întărire a capacităţilor organizaţiilor necomerciale 
din regiune. În acest sens a fost tratată şi necesitatea cooperării şi dezvoltării organizaţiilor 
din regiunea transnistreană, prin stimularea parteneriatelor la nivel regional, între organizaţii-
le de profil, cu o experienţă mai mare şi, respectiv, mai mică de activitate.
      Prin implementarea proiectului, organizatorii şi-au propus să contribuie la informarea, 
instruirea şi dezvoltarea capacităţilor  reprezentanţilor ONG, grupurilor de iniţiativă şi tinerilor 
lideri din diverse localităţi ale Moldovei, grupate pe 4 regiuni distincte : Nord, Sud, Trans-
nistria şi Centru. Ca rezultat al participării la training-uri, reprezentanţii ONG şi tinerii lideri 
selectaţi au fost încurajaţi să elaboreze proiecte bilaterale sau sub-regionale ca temă pentru 
acasă. Aceştia au putut beneficia de asistenţa necesară în pregătirea proiectelor şi în identi-
ficarea surselor de finanţare. Cele mai reuşite proiecte au fost recomandate spre finanţare în 
parteneriat cu alte organizaţii din regiunea dată în cadrul Programelor de Granturi existente.
 
  Scopul proiectului:
       Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea parteneriatelor inter-regionale între ONG-uri, prin 
informarea, instruirea şi întărirea capacităţilor manageriale a reprezentanţilor acestora şi 
stimularea cooperării între organizaţiile societăţii civile din regiuni.

Obiective:
1.     Informarea şi sensibilizarea opiniei publice privind problematica transnistreană din 
perspectiva metodei de „diplomaţie publică”.
2.     Identificarea tinerilor, grupurilor de iniţiativă şi a reprezentanţilor ONG interesaţi în
stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii similare din dreapta Nistrului.
3.     Instruirea tinerilor lideri şi a reprezentanţilor ONG din regiunea transnistreană prin 
organizarea unui şir de training-uri de informare în vederea îmbunătăţirii capacităţilor ONG 
din regiunile rurale ale Moldovei în domeniile: management organizaţional, lucrul în echipă, 
parteneriate şi networking, fundraising. 
4.     Stimularea dezvoltării parteneriatelor cu reprezentanţii ONG din regiunea transnistreană 
prin organizarea unor vizite de documentare şi schimb de experienţă la ONG-urile de profil şi
primăriile interesate din partea dreaptă a Nistrului.
5.     Încurajarea stabilirii unui mecanism de informare, cooperare şi schimb de opinii şi 
experienţă între participanţii la proiect din diverse  regiuni ale Moldovei prin utilizarea reţelei 
“parteneriat-ong@yahoogroups.com”, prin intermediul Portalului ONG.MD şi a Revistei 
FORUM CIVIC. 

  Etapele de implementare a proiectului:        
       Etapa a I-a
       Etapa iniţială a constituit lansarea oficială a Proiectului. În cadrul acesteia a fost organi-
zată o Consfătuire a coordonatorilor proiectului. Acţiunile desfăşurate în cadrul acestei etape 
iniţiale au fost:
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►     consfătuirea coordonatorilor cu scopul elaborării Panului de acţiuni şi divizării respon-
sabilităţilor,
►     campania mediatică de conştientizare a proiectului,
►     realizarea a 2 emisiuni informativ-analitice la radio,
►     procurarea si pregătirea materialelor necesare desfăşurării proiectului,
►     informarea, identificarea şi selectarea participanţilor din regiune,
►     identificarea şi cointeresarea reprezentanţilor ONG-urilor partenere de pe ambele
maluri ale Nistrului,
►     difuzarea materialelor informaţionale în mass- media regională.

      Etapa a II-a
       A doua etapă a proiectului a constat din desfăşurarea training-urilor destinate tinerilor 
lideri. Pentru a asigura calitatea şi succesul acestora, proiectul a prevăzut următoarele 
acţiuni:
►      pregătirea pentru demararea ciclului de 4 training-uri (2 zile de lucru fiecare, cîte 25
pers./ training) la tema: “Principiile de funcţionare şi management a organizaţiilor ne-
comerciale” pentru participanţii identificaţi şi selectaţi la prima etapă
►      selectarea şi invitarea experţilor şi a liderilor ONG din diferite regiuni ale Moldovei 
pentru participarea la seminare,
►      invitarea participanţilor din regiunea transnistreană la fiecare training.
►      organizarea propriu-zisă a training-urilor, cu următoarea tematică: Managementul 
ONG, lucrul în echipă, parteneriate şi networking, fundraising, marketing strategic şi 
managementul proiectului,
►      realizarea a 4 emisiuni informativ-analitice (sub formă de talk-show) privind problemati-
ca transnistreană la posturile de radio din Moldova, 
►      reflectarea în Media locală şi naţională a rezultatelor şi a experienţelor acumulate de
participanţi, 
►      evaluarea training-urilor de către participanţi.

      Etapa a III-a
      Informarea opiniei publice reprezintă un aspect important al proiectului şi pentru a asigu-
ra o acoperire informaţională cît mai largă au fost planificate un şir de acţiuni:
►      realizarea a 4 emisiuni informativ-analitice privind problematica transnistreană la 
posturile de radio din Moldova,
►      colectarea propunerilor de colaborare şi organizare a unor noi acţiuni comune între 
reprezentanţii ONG de pe cele două maluri ale Nistrului
►      pregătirea şi publicarea unei broşuri informative de totalizare cu tema: 
         “Managementul ONG”;
►      reflectarea rezultatelor obţinute şi a experienţelor acumulate în cadrul proiectului prin
publicaţii în mass media,
►      evaluarea în întregime a proiectului.
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TEMA I: 
Câteva repere pentru parteneriatul social

Formator: Silvia ROMANCIUC
Instructor în domeniul drepturilor omului 

în cadrul Societăţii pentru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO)

„Problemele în domeniul drepturilor omului cu care astăzi se confruntă 
societatea şi fiecare persoană în parte sunt atât de multe şi de diferite,
că niciodată un singur ONG din domeniul drepturilor omului nu va fi în
stare să le acopere pe toate sau să rezolve totalmente chiar şi o singură 
problemă. Situaţia este similară în oricare alt domeniu. Soluţia este 
cooperarea între ONG-uri, între ONG-uri şi administraţia publică etc.”

Ecaterina DOICOV, 
expert în management, 

Asociaţia pentru Management şi Resurse Umane. 

      Ce ne motivează să cooperăm cu un alt ONG, instituţie media sau o instituţie de stat în 
condiţiile unei lupte acerbe pentru finanţări suficiente nevoilor şi problemelor pe care tindem
sp le rezolvăm? Istoricul cooperării ONG-urilor în RM: Forumuri Naţionale ale ONG-urilor, 
Consiliul Naţional al ONG-urilor, Forumuri Regionale ale ONG-urilor pe domenii: mediu, tinerii, 
femeile, presa, APL etc.? Cerinţele unor finanţatori? Propunerile unor colegi? Desigur ar putea
fi şi acestea. Dar cea mai bună motivaţie poate veni doar din interior, din propria înţelegere şi
convingere în puterea cooperării.
     Materialul de mai jos ar putea să vă ajute să priviţi unele lucruri dintr-o altă perspectivă, să 
căpătaţi o nouă înţelegere asupra lor şi să vă simţiţi hotărâţi şi pregătiţi de a găsi partenerul 
cel mai bun cu care să vă uniţi eforturile în rezolvarea celei mai durute probleme cu care se 
confruntă ONG-ul vostru. 

  Context şi perspective      
      Geografia răspândirii ONG-urilor acoperă practic întregul teritoriu al ţării iar numărul ONG-
urilor locale creşte mai rapid decât al celor naţionale. Aceasta induce condiţia unei cooperări 
atât în cadrul societăţii civile, cât şi între societatea civilă, business şi administraţia publica. 
Pe de altă parte în cadrul iniţiativei privind Pactul Social însuşi preşedintele ţării a solicitat 
stabilirea unor relaţii permanente cu ONG-urile. Sondajele periodice efectuate de către unele 
ONG-uri demonstrează că organele autoadministrării locale doresc stabilirea unui parteneriat 
permanent cu ONG-urile. 
      Interacţiunea dintre cele trei sectoare ale societăţii: sectorul de stat, sectorul business şi 
sectorul asociativ, de fapt, creează noi oportunităţi pentru dezvoltarea unui stat de drept bazat 
pe o economie de piaţă eficientă, dar totodată cu un sistem avansat de protecţie socială.
Interacţiunea / cooperarea dintre ONG şi APL implică următoarele avantaje pentru ambele 
părţi:
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♦     Autoritatea publică locală îşi consolidează autoritatea şi credibilitatea în raport cu cetă-
ţenii;
♦     Mulţi cetăţeni au posibilitatea de a participa la viaţa publică, elaborarea politicilor publice 
şi rezolvarea problemelor locale;
♦     Mulţi cetăţeni se implică în procesul decizional;
♦     Obiectivele propuse devin mai realizabile;
♦     Se consolidează principiile guvernării democratice;
♦     Parteneriatul consolidează eforturile, îmbunătăţeşte calitatea şi eficienţa serviciilor;
♦     Parteneriatul stimulează şi facilitează procesul de integrare socială.
♦     Activitatea APL devine mai transparentă, cetăţenii prin reprezentanţii lor au posibilitatea 
să monitorizeze activitatea autorităţilor APL;
♦     Se iniţiază un dialog între putere şi cetăţeni privind soluţionara problemelor;
     Interacţiunea şi cooperarea dintre ONG-uri la nivel local, regional sau naţional are aşa 
avantaje ca: 
♦     identificarea cu mai multă precizie a problemelor legate de un domeniu comun;
♦     mobilizarea forţelor active din comunitate, regiune, ţară la rezolvarea problemelor majo-
re;
♦     identificarea şi gestionarea eficientă a oportunităţilor şi resurselor disponibile;
♦     stabilirea unor scopuri – obiective - rezultate realizabile; etc.
      Nu putem afirma că organizaţiile neguvernamentale pot rezolva desinestătător problemele 
comunităţii. Însă poate fi eficient chiar modul de abordare a problemei, implicarea cetăţe-
nilor în discuţii şi elaborarea unor soluţii. ONG-urile nu pot substitui instituţiile publice, dar 
pot contribui la găsirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locale. ONG-urile pot furniza 
următoarele servicii: 
♦     difuzarea şi schimbul de informaţii, propuneri de colaborare şi acţiuni;
♦     acordarea consultaţiilor juridice, asistenţei în iniţierea unei afaceri, în probleme de mana-
gement şi contabilitate;
♦     organizarea seminarelor, meselor rotunde, expoziţiilor, delegaţiilor; 
♦     apărarea drepturilor şi intereselor diferitor grupuri de cetăţeni;
♦     stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile similare din ţară şi străinătate.
   Oportunităţile în cadrul parteneriatelor sociale pentru administraţia publică locală sunt: 
♦    elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul DO cu implicarea reprezentanţilor 
societăţii civile;
♦      apărarea intereselor publice şi a imaginiii administraţiei publice;
♦      mobilizarea de fonduri private pentru realizarea proiectelor de parteneriat;
♦      venituri suplimentare la bugetul local; 
♦      schimb de experienţă între parteneri;
♦      facilitarea implementării unor proiecte utilizănd resurse externe;
♦      repartizarea echitabilă a riscului între parteneri;
♦    implementarea unor proiecte în corespundere cu planurilor strategice de dezvoltare a 
comunităţii;
♦     facilitarea dezvoltării anumitor subdiviziuni din cadrul autorităţilor APL;
♦     îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate de APL datorită investiţiilor nerambussabile;
♦     valorificarea potenţialului existent economic, social şi uman.
Oportunităţile în cadrul parteneriatelor sociale pentru sectorul neguvernamental:
♦     posibilitatea de a realiza un proiect cu eforturi comune;
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♦     realizarea capacităţilor de mobilizare a actorilor importanţi pentru rezolvarea problemei;
♦     creşterea credibilităţii faţă de rolul şi aportul sectorului neguvernamental.
♦     crearea imaginii organizaţiei neguvernamentale;
♦     posibilitatea de a participa activ la viaţa publică;
♦     implicarea actorilor importanţi din comunitate în rezolvarea problemelor.
        În orice localitate au loc evenimente la care, una sau mai multe persoane, cred că ar merita 
să fie formulat un răspuns colectiv în legătură cu:
♦     o problemă care se manifestă de mult timp şi care afecteză drepturile mai multor cetăţeni, 
de exemplu: străzi şi parcuri murdare şi imposibilitatea de a realiza dreptul la odihnă într-un loc 
curat, plăcut şi benefic pentru sănătate;
♦     un dezastru pe cale să se producă la scara comunităţii, de exemplu: depozitarea ilegală de 
deşeuri toxice care încep să contamineze sursa de alimentare cu apă a localităţii;
♦    o oportunitate de exploatare a unui avantaj economic care nu a existat până în acel mo-
ment, de exemplu: finalizarea unei noi autostrăzi care leagă comunitatea de o zonă economică
importantă, şi în acest sens ar asigura dreptul la libera circulaţie şi acces la locuri de muncă, 
sau
♦    o cerere formulată de familii, care trăiesc într-o zonă de locuit cu venituri mici, pentru rea-
lizarea unui centru de îngrijire a copiilor, cu scopul de a sprijini părinţii în găsirea unui loc de 
muncă, etc.
        Fie că este o problemă, fie o oportunitate, acestea pot deveni evenimente “declanşatoare”,
care motivează una sau mai multe persoane să ceară iniţierea unei acţiuni. Aceste persoane 
pot fi oficiali aleşi, funcţionari, consiliul de administrare al unui ONG, directorul unei organizaţii
neguvenamentale comunitare (ONC), un grup de creştini, un club pentru copiii dintr-o zonă de 
locuit, sau cetăţenii în mod individual. Iniţiativa unei asemenea acţiuni, fie ea formulată ca pro-
blemă sau viziune este o oportunitate pentru a stabili o cooperare pentru rezolvarea problemei 
sau explorarea oportunităţii.
     Probabil că dvs. aţi observat că multe dintre autorităţile publice locale şi multe comunităţi 
nu sunt receptive la abordarea complexă a problemelor şi oportunităţilor ce le înconjoară. Din 
diverse motive, ele nu reuşesc să acţioneze chiar atunci când au resursele necesare. În majo-
ritatea cazurilor această atitudine se datorează lipsei abilităţilor de a conştientiza sau de a avea 
o viziune asupra situaţiei pentru a putea întreprinde acţiunile necesare.
      Desigur, mai pot fi şi alte motive. Poate fi vorba despre lipsa de încredere în cei care ţin
frânele conducerii, şi care îi poate determina pe cetăţeni să fie apatici şi să nu aibă nici o
iniţiativă pentru a schimba ceva. Deseori cei ce au responsabilităţi în conducerea iniţiativelor 
de dezvoltare, operează independent şi în acest fel fac imposibilă coordonarea planificării şi
implementarea acţiunilor ulterioare. Putem susţine desigur că aceste neajunsuri sunt probleme 
– sau oportunităţi – atunci când consecinţele lor sunt conştientizate, şi când există o viziune 
asupra beneficiilor pe care le poate aduce situaţia în care profesioniştii şi politicienii ar învăţa
să coopereze între ei şi cu cetăţenii.
      Iniţiativa, fie că ea vine de la oficialii aleşi, de membri ai unor organizaţii neguvernamentale
cum sunt ONG – urile şi ONC – urile, sau de la unul sau mai mulţi cetăţeni, este accelerată de 
unul sau ambele atribute umane: conştientizare şi viziune. Aceştea sunt, la rândul lor, declan-
şate de două fenomene: probleme şi oportunităţi. Sau, altfel spus, atunci când se acţionează 
în mod deliberat, conştientizarea problemelor, curente sau viitoare, şi viziunea asupra materia-
lizării oportunităţilor pot declanşa procesele de colaborare. Înainte de a trece mai departe dorim 
să ne oprim puţin asupra acestor aspecte.
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  Probleme şi oportunităţi 
     Opriţi-vă pentru câteva momente şi notaţi-vă trei probleme şi trei oportunităţi, care cre-
deţi că există în localitatea dumneavoastră, şi care ar putea fi abordate printr-un proiect sau
acţiune în care să fie implicate autorităţile publice locale şi reprezentanţii sectorului neguver-
namental.

  Probleme
      1. _____________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________

  Oportunităţi
      1. _____________________________________________________________
      2. _____________________________________________________________
      3. _____________________________________________________________

      După ce veţi studia acest material  aţi putea  să  reveniţi  la cele notate pentru a selecta 
câteva idei cu scopul de a iniţia unul sau mai multe proiecte de parteneriat. Nu este obligatoriu 
acestea să fie proiecte de amploare; important este să iniţiaţi nişte acţiuni împreună cu parte-
nerii din rândul sectorului asociativ pentru a obţine succese modeste, dar sigure. 
      Rezolvarea problemelor reprezintă un proces complex care este constituit din mai multe 
etape. Luarea deciziilor este una din etapele cele mai importante. Valorificarea oportunităţilor
şi exploatarea lor de asemenea reprezintă un proces care are la bază luarea deciziilor. Există 
câteva deosebiri semnificative între probleme şi oportunităţi, ca şi între structurarea procese-
lor necesare pentru abordarea lor cu succes. 

   Atât conştientizarea cât şi viziunea presupun mai multe lucruri:
  ➭  Profunzime – a vedea lucruri ce nu sunt evidente pentru alţii
  ➭  Perspectivă – a privi lucrurile din diferite puncte de vedere
  ➭  Intuiţie – bănuieli, generate de experienţele, care dăinuie în subconştientul nostru
  ➭  Dezvoltarea vederii periferice – dezvoltarea capacităţii pentru o abordare cuprinzătoare 

Rezolvarea problemelor Explorarea oportunităţilor
Abordare re-activă Abordare pro-activă
Orientată către întreţinere (repară, rezolvă) Orientată spre aceea ce dorim 

să realizăm
Implică riscuri dacă nu sunt rezolvate Întotdeauna implică riscuri
Generate de trecut, de lipsa unor acţiuni Legate de viitor 
Necesaită analiză retrospectivă Necesită previziune
Identifică cauza problemelor - de ce? Caută oportunităţi - ce ar fi 

dacă?
Căutarea soluţii lor Căutartea beneficiilor
În majoritatea cazurilor nu pot fi ignorate, 
însă observate la timp pot fi transformate în 
oportunităţi 

Pot şi adesea sunt ignorate

Necesită conştientizare Necesită viziune

Necesită

soluţiilor
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atât a oportunităţilor cât şi a problemelor.

      Aceste două abordări distincte pot fi folosite în procesul planificării şi implementării acţiuni-
lor în parteneriat. Totodată planificarea acţiunilor, fără formarea unei viziuni asupra viitorului, 
este un proces folosit de obicei pentru rezolvarea problemelor sau furnizarea mecanismelor 
pentru lansarea unor noi direcţii de activitate.

  Cum să facem ca parteneriatul să fie unul reuşit?
       În primul rând trebuie să reflectăm asupra unor condiţii ca cele ce urmează, dar şi altele:
♦    scara proiectului trebuie să fie de dimensiuni reduse pentru a evita riscul şi obstacole
neprevăzute;
♦     sunt necesare ipoteze clare şi realiste despre capacităţile partenerilor şi posibilităţile lor;
♦     este importantă susţinerea din partea consiliului local;
♦    încrederea şi controlul reciproc din partea tuturor partenerilor trebuie să devină o normă 
de activitate comună; 
♦     sunt obligatorii contracte cu angajamente şi drepturi clare, mecanisme eficiente de control,
calendar de lucru bine determinat; 
♦    transparenţa procedurilor legale, administrative şi financiare va crea un climat favorabil
colaborării;
♦     încurajarea competiţiei în alegerea partenerilor reprezintă garantul performanţei.
      Experienţa mai multor ţări demonstrează că în procesul colaborării pentru un parte-
neriat reuşit este bine de respectat următoarele principii:
     Recunoaşterea rolurilor. Fiecare partener trebuie să recunoască rolul său individual în 
proiect pentru a-şi înţelege partenerul. 
      Respectul. Respectul faţă de parteneri este un element important de colaborare, în mod 
special în recunoaşterea diferenţelor dintre organizaţiile-partenere. Crearea unor relaţii bazate 
pe respect nu se reuşeşte întotdeauna.
      Analiza activităţii în comun. Monitorizarea activităţii de parteneriat trebuie să fie acom-
paniată de transparenţă, responsabilitate, accesibilitate şi modalităţi proactive. 
      Stabilitate. Pentru asigurarea stabilităţii unui parteneriat trebuie ca fiecare parte să reziste

Conştientizare Viziune
Necesită deseori retrospective, 
revizuirea situaţiei pentru a stabili 
cum se poate remedia problema.

Se bizue pe perspective, operează cu 
predicţii şi prognoze asupra viitorului.

Este mai tactică, este o abilitate cu 
câmp de acţiune redus.

Are un câmp de acţiune larg, are calităţi 
strategice.

Se ocupă de detalii Descrie imaginea globală.
Gândire convergentă (focalizată) şi 
concentrarea asupra problemei.

Este cel mai bine realizată printr-o gândire 
divergentă (diversificată care ţine cont de 
alternative).

Sporită de abilităţi analitice - a-l pune 
pe doi cu doi împreună şi a obţine 
patru. 

Beneficiază de gândirea conceptuală – a-l 
pune pe doi lângă doi şi a obţine douăzeci 
şi doi.
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unor presiuni interioare şi exterioare.
     Responsabilitate. Fiecare partener trebuie să recunoască şi să accepte partea lui de res-
ponsabilităţi, dincolo de limitele unei simple distribuiri de resurse sau obţinerea avantajelor. 
    Avantaje. Parteneriatul trebuie să prevadă obţinerea avantajelor de către toate părţile 
implicate. 
     Soluţionarea conflictelor.  Pentru  ca  parteneriatul  să  corespundă activităţii de bază 
a organizaţiilor participante, trebuie determinat modul, în care activitatea de bază poate fi
perfecţionată şi formulate valorile sociale, culturale şi economice noi pe care le va aduce 
parteneriatul în această activitate.
     Evaluarea rezultatelor.  Dacă parteneriatul  şi-a atins obiectivele, partenerii trebuie să 
evalueze rezultatele şi să determine dacă mai e cazul să conlucreze împreună.
       Unele cauze pentru suspendarea activităţii comune:
          ♦     scopul este atins;
          ♦     schimbarea părerii despre partener;
          ♦     unul din parteneri nu este în stare să-şi îndeplinească obligaţiile;
          ♦     aprecierea nesatisfăcătoare a activităţii comune;
          ♦     incompatibilitatea partenerilor;
          ♦     consecinţe neplanificate.

      Partenerul care doreşte să încheie parteneriatul înainte de termen trebuie să-şi informeze 
partenerii din timp asupra motivelor care au precedat decizia. Partea care iniţiază în mod uni-
lateral rezilierea acordului îşi poate pierde credibilitatea, atât în faţa partenerilor, cât şi în faţa 
întregii comunităţi, dacă nu îi anunţă din timp şi nu le oferă explicaţii. 
     În acest caz, ceilalţi parteneri trebuie să determine dacă activităţile sau proiectul pot sau 
merită să fie duse la bun sfârşit. Dacă partenerul poate fi înlocuit cu altul? Pot partenerii
rămaşi să acopere golul? Este oare plecarea un semn că există probleme şi că parteneriatul 
trebuie încheiat? Cum poate fi compensată plecarea? Partenerii rămaşi trebuie să ia în calcul
toate aceste aspecte.

  Ce contribuie la succesul colaborării?
     În una din ţările în tranziţie a fost efectiuată o cercetare care a cuprins peste 50 de studii 
detaliate asupra colaborării de succes la nivelul comunităţii. Iată care sunt, conform concluzii-
lor acestei cercetări, elementele care trebuie să se afle sau să fie în mod deliberat constituite
de la bun început într-o colaborare pentru ca aceasta să aibă succes:
♦    Nevoi clare şi o bună programare a activităţilor. Sunt părţile interesate pregătite să 
colaboreze şi este aceasta percepută ca o urgenţă?
♦      Părţi interesate şi puternice. Sunt părţile interesate, credibile, bine organizate şi capa-
bile să-şi reprezinte interesele?
♦     Implicarea tuturor celor vizaţi. Sunt prezente toate sectoarele importante preocupate 
de problema pusă în discuţie? Sunt priorităţile lor luate în considerare şi înglobate în decizia 
formulată?
♦     Credibilitatea şi “deschiderea” procesului. Sunt oare toate părţile de acord că procesul 
este corect în ce priveşte luarea deciziilor, deschis tuturor şi nu dominat de o singură parte, şi 
că este condus după proceduri asupra cărora s-a căzut de comun acord, ce îi asigură aceste 
calităţi prin implicarea egală a părţilor?
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♦     Angajarea şi implicarea nivelului înalt, lideri vizibili.   Dacă de exemplu primarul nu 
poate fi implicat, trimite el un reprezentant cu autoritatea de a lua decizii? Este reprezentată
organizaţia neguvernamentală de liderul său sau o persoană competentă în domeniu?
♦    Sprijinul sau consimţământul reprezentanţilor puterii. Au consimţit să colaboreze şi 
să accepte acordul de colaborare instituţiile cheie şi actorii importanţi – de exemplu: Consiliul 
local, sindicatul, patronatul, ONG – urile locale?
♦     Eliminarea neâncrederii şi a scepticismului. Au fost depuse eforturi încă de la începutul 
procesului în acest sens?
♦     Conducerea fermă a procesului. A fost administrat eficace procesul colaborării? Câteva
exemple ale acestui rol cheie sunt: menţinerea la masa de lucru a părţilor interesate implicate 
în proces în timpul perioadelor de frustrare şi scepticism; recunoaşterea micilor succese pe 
parcurs, sprijinirea părţilor interesate în negocierea punctelor dificile şi impunerea regulilor de
lucru.
♦    Succese interimare. Au fost realizate succese pe parcursul procesului, au fost acestea 
construite, conştientizate şi celebrate astfel încât să dea încredere participanţilor şi să se 
asigure durabilitatea procesului?
♦    Trecerea la probleme generale / globale. Sunt participanţii concentraţi mai puţin asupra 
problemelor de detaliu şi mai mult asupra celor de interes general pentru comunitate pe par-
cursul maturizării în efortul de a lucra împreună? 

  Care pot fi rezultatele parteneriatelor productive
       Scopul parteneriatelor este de a fortifica capacităţile participanţilor pentru beneficiul întregii
comunităţi sau a unor grupuri din comunitate. Cu cât parteneriatul este mai complex, presupu-
nând investiţii, angajamente cu resurse umane şi materiale, schimbări în viaţa comunităţii cu 
atât mai importantă este fundamentarea civică a procesului. Iată care ar fi eventualele rezultate
ale parteneriatelor productive: 
♦    ridicarea culturii generale a cetăţenilor care prin reprezentanţii săi participă la rezolvarea 
problemelor comunităţii / regiunii / ţării;
♦    formarea şi acceptarea unei viziunii comune asupra situaţiei viitoare în domeniile aborda-
te;
♦     implicarea actorilor-cheie în procesul de identificare a problemelor;
♦    dezvoltarea capacităţii unor organizaţii a societăţii civile care ar reprezenta interesele per-
soanelor drepturile cărora sunt afectate; 
♦     formarea reţelelor din actori-cheie, care încurajează comunicarea şi facilitează acţiunile în 
domeniul abordat;
♦     educarea în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului;
♦    realizarea acţiunilor pentru rezolvarea problemelor concrete a unor grupuri specifice de
cetăţeni drepturile cărora sunt afectate etc.

Informare în cadrul şi în afara parteneriatului
       Pentru un parteneriat reuşit este important să stabiliţi un sistem de schimb de informaţie 
între parteneri. Acesta poate include întâlniri periodice a partenerilor, de asemenea pot fi create
consilii consultative sau de observare nu numai din reprezentanţii partenerilor dar şi din rândul 
altor organizaţii, grupuri de beneficiari, factori de decizie etc. care au responsabilităţi, sunt afec-
taţi de rezultatele parteneriatului sau pot contribui la realizarea obiectivelor proiectului comun.
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       Daţi o atenţie cuvenită relaţiilor cu publicul şi mass media. Determinaţi cine se va ocupa de 
acest lucru şi pregătiţi persoana respectivă pentru activitate pe câteva direcţii: 
1.    Analizaţi piaţa informaţională din regiunea dumneavoastră (TV, radioul, presa, inclusiv şi 
cea electronică). Alegeţi organele de comunicare în masă, care sunt de acord să colaboreze 
cu dumneavoastră. Pregătiţi o listă ce ar conţine: informaţia de contact (persoana de contact, 
telefon, fax, adresa, poşta electronică), tirajul, periodicitatea şi alte date necesare. Dacă doriţi 
ca reprezentanţii mass media să colaboreze cu dumneavoastră, contactaţi-i permanent şi in-
formaţi-i despre toate activităţile organizaţiei.
2.    Pregătiţi şi menţineţi în ordine întregul pachet de informaţii despre activitatea proiectului 
şi a partenerilor: publicaţii, broşuri informaţionale privind obiectivele proiectului de parteneriat 
şi programele principale, membrii, telefoanele şi adresele de contact. Această informaţie vă va 
ajuta în stabilirea relaţiilor cu mass media. Fiţi obiectivi! Pregătiţi atât publicaţiile pozitive, cât şi 
cele critice despre proiectul de parteneriat în cauză. Aceasta va spori credibilitatea reprezen-
tanţilor mass media faţă de acţiunile întreprinse în cadrul parteneriatului.  

     Formele principale de colaborare dintre partenerii şi mass media:
   ♦     pregătirea şi difuzarea comunicatelor de presă;
   ♦     organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă şi briefing-urilor;
       Totodată puteţi folosi şi alte forme de comunicare cu beneficiarii proiectului, factorii de
decizie şi publicul larg: emisini la radio şi TV, publicaţii în presa locală, editarea buletinilor, foilor 
volante şi altor forme de popularizare a rezultatelor proiectului de parteneriat.

     Încheierea contractului de parteneriat
      Contractul de parteneriat social trebuie să clarifice următoarele aspecte:
1.   Care este scopul şi obiectivele proiectului sau a activităţilor care urmează să fie
realizate în parteneriat? Cu alte cuvinte, trebuie să clarificaţi ce doriţi să realizaţi împreună
cu paretnerul sau partenerii dvs. ? Cu cât scopul şi obiectivele sunt mai specifice, cu atât mai
mare este probabilitatea că vor fi realizate. Dar s-ar putea ca scopul convenit cu partenerii
iniţial (primarul, membrii consiliului local, membrii ONG-ului) să difere de cele ale beneficiarilor
activităţilor comune – a cetăţenilor. Fiţi pregătiţi să modificaţi scopul şi obiectivele contractului
în funcţie de cerinţele şi necesităţile reale ale beneficiarilor activităţilor comune. La urma urmei,
aceasta şi este scopul parteneriatelor productive – să realizaţi acele activităţi care vor avea 
rezultate concrete şi impact pozitiv asupra oamenilor şi realizarea drepturilor lor. 
2.    Care vor fi rolurile şi responsabilităţile actorilor cheie?  Aceştia sunt: responsabilii 
de realizarea scopului şi obiectivelor contractului de parteneriat din partea autorităţilor publice 
locale şi reprezentanţii ONG-ului angajaţi în realizarea proiectului sau a activităţilor planificate.
3.     Care sunt graniţele proiectului sau a activităţilor planificate? Proiectul poate fi con-
centrat asupra unor scopuri foarte specifice şi în acest caz graniţele proiectului vor fi uşor de
delimitat în timp şi spaţiu. De exemplu, integrarea câtorva copii cu deficienţe locomotore în
procesul de studiu în şcoala din comunitatea dvs. Însă pot fi încheiate contracte de parteneriat
care prevad activităţi care vor fi desfăşurate în timp de mai mulţi ani într-o zonă care acoperă
mai multe localităţi şi un grup ţintă vast. De exemplu, asistarea tinerilor în procesul orientării 
profesionale, instruirea lor şi acordarea ajutorului în angajarea în câmpul muncii în baza con-
tractelor de parteneriat încheiatate cu câteva organizaţii: primăria, oficial teritorial al ANOFM.
Indiferent de circumstanţe, limitele şi graniţele trebuie să fie stabilite de comun acord.
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4.   Ce fel de informaţie va fi necesară pentru derularea procesului de realizare a
proiectului, desfăşurare a activităţilor planificate? Unele activităţi pot fi realizate bazându-
se pe cunoştinţele şi experienţa partenerilor. Altele vor avea nevoie de o bază de date solidă. 
Este important ca aceste nevoi informaţionale să fie clarificate înainte de a se lansa în proces.
5.     Ce fel de sprijin şi implicare vor fi necesare din partea conducerii autorităţii publice
locale şi altor instituţii publice? De exemplu: spaţii pentru întâlniri care să poată adăposti 
activităţi derulate – instruire, consultare; suport administrativ şi de secretariat pentru a asigura 
aspectele legate de logistică; şi echipamentul necesar – telefon, fax, computer, xerox, etc. 
6.   Care sunt constrângerile legate de timp? Autoritatea publică locală se poate gândi la 
un termen limită iar ONG-ul la altul. Deşi Legea lui Parkinson spune că orice activitate se va 
întinde pentru a ocupa tot timpul alocat, în cele mai multe dintre situaţii acest lucru nu este 
acceptabil pentru părţile aflate într-o relaţie contractuală.
7.    Ce rezultat este aşteptat în urma realizării proiectului/activităţilor planificate? În cazul 
în care cunoaştem răspunsul la această întrebare va fi mult mai uşor de realizat un calendar
al activităţilor. Rezultatele proiectului/activităţilor trebuie planificate. Important este de prevă-
zut cine anume – ce categorii de persoane vor beneficia de rezultatele proiectului. Care va fi
efectul social în urma realizării activităţilor prevăzute în proiect, care vor fi schimbările reale în
viaţa oamenilor cărora sunt destinate eforturile partenerilor. Numai în acest caz am putea numi 
parteneriatele productive.
8.    Ce valori trebuie să fie cunoscute şi respectate? Acest element al contractului dintre 
parteneri va fi poate mai dificil de definit. De exemplu gradul de confidenţialitate este deseori o
problemă asupra căreia pot exista mai multe păreri. Aleşii locali vor dori poate să restricţioneze 
transmiterea informaţiilor din motive politice, în timp ce alţi parteneri vor simţi poate nevoia să 
împărtăşească rezultatele activităţii lor imediat şi la scară mare, la nivelul comunităţii. Sau ar 
putea să apară alte probleme în momentul când unul din parteneri îşi asumă succesul proiectu-
lui nu luând în considerare aportul, posibil modest, dar important, adus de alt partener.
9.     Cum rămâne cu flexibilitatea? Contractele de parteneriat social, aşa cum sunt cele care 
definesc relaţia dintre autoritatea publică locală şi ONG-urile, vor avea clauze ce sunt greu de
anticipat. Nu ezitaţi să renegociaţi contractul pe măsură ce relaţia se dezvoltă.
       Contractele de colaborare între părţi pot fi bilaterale sau multilaterale în funcţie de numărul
de parteneri care doresc să colaboreze. Contractul de colaborare este ultima etapă în procesul 
de negociere şi stabilire a parteneriatului. Pregătind contractul de colaborare este bine să vă 
conduceţi de o anumită structură pentru a reflecta toate aspectele necesare pentru stabilirea
unei colaborări productive.  
       I. Dispoziţii generale
       II. Obiectul acordului
       III. Responsabilităţile părţilor
       IV. Forme şi metode de colaborare
       V. Forţa majoră
       VI. Clauze final

  Monitorizare şi evaluare
      Pentru ca proiectele realizate în parteneriat sau acordurile de colaborare să fie imple-
mentate cu succes este necesar de stabilit modul de monitorizare şi evaluare al progresului 
în realizarea activităţilor propuse şi indicatorii pentru măsurarea rezultatelor. Monitorizarea şi 
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evaluarea au multe în comun însă sunt şi deosebiri. 
      Monitorizarea reprezintă un proces continuu de colectare a informaţiei referitoare la toate 
aspectele proiectului sau acordului de parteneriat cu scopul de a urmări procesul realizării şi 
finisării acţiunilor planificate menite să contribuie la atingerea scopului şi obiectivelor. Monitori-
zarea permite identificarea problemelor ce apar şi corectarea procesului de realizare a lor pen-
tru a evita schimbările nedorite. Monitorizării sunt supuse scopul, obiectivele, planul de lucru, 
activitatea personalului, efectuarea bugetului etc. Monitorizarea se face de ambii parteneri.
       Evaluarea este o colectare şi analiză sistematică a informaţiilor, particularităţilor şi rezulta-
telor, a metodelor de implementare a proiectului sau acordului de parteneriat pentru evidenţie-
rea problemelor apărute în procesul implementării, mărirea eficacităţii şi luării deciziilor pentru
a atinge scopul şi obiectivele proiectului sau acordului de parteneriat.
      În sensul mai larg al cuvântului evaluarea este un proces de emitere de judecăţi cu privire 
la eficienţa realizării proiectelor sau planurilor şi utilitatea folosirii resurselor alocate de către
finanţatori, pentru a lua hotărâri în legătură cu viitoarele proiecte sau acţiuni de parteneriat din
partea ambelor parteneri.
      Procesul de monitorizare şi evaluare are patru faze: planificare, implementare, raportare
şi luarea deciziei. Planul de monitorizare şi evaluare poate să facă parte din planul general al 
proiectului sau planului de colaborare sau poate fi anexat ca plan separat unde sunt planificate
activităţile, metodele, responsabilii, termenii şi chiar şi cheltuielile pentru efectuarea acestor 
activităţi. 
      Etape în procesul de monitorizare şi evaluare sunt: colectarea informaţiilor, analiza şi in-
terpretarea lor, utilizarea informaţiilor.
      Evaluarea se face cel puţin de 3 ori: evaluarea stării de bază la începutul proiectului sau 
înainte de a începe colaborarea, pe parcursul acţiunilor de parteneriat şi la sfârşitul proiectului 
pentru a estima rezultatele acestuia
        În cazul finanţării proiectului de parteneriat din partea unui donator se pregătesc rapoartele
intermediare şi raportul final privind implementarea proiectului. Rapoartele se fac în cores-
pundere cu cerinţele contractului de finanţare. Trebuie de ţinut cont în procesul de scriere a
rapoartelor că ele prezintă situaţia reală în raport cu activitatea, scopul şi obiectivele planificate.
Rapoartele trebuie să conţină atât succesele cât şi insuccesele şi probleme apărute în procesul 
de realizare. 

  Rezultatele aşteptate ale parteneriatului
        Rezultatele aşteptate sunt produsele şi serviciile oferite beneficiarilor în urma implementă-
rii proiectului. Rezultatele aşteptate trebuie descrise cu exactitate deoarece ele atestă eficienţa
realizării proiectelor sau acordurilor de colaborare. 
      Impactul  proiectelor  sau  acordurilor de colaborare reprezintă  efectul social, economic 
sau de altă natură care apare în urma implementării proiectului sau acordului de parteneriat ca 
rezultat al acţiunilor efectuate şi serviciilor oferite beneficiarilor.
        Măsurarea  impactului  calitativ  este cea mai dificilă parte a procesului de evaluare deoa-
rece uneori este practic imposibil de confirmat relaţia cauzală dintre rezultatele programului
sau proiectului şi impactul acestora. Aprecierea impactului programului sau proiectului asupra 
unui grup ţintă sau asupra situaţiei este dificilă într-un timp scurt. De asemenea trebuie să fie
luaţi în considerare şi alţi factori: schimbarea contextului politic, economic, social, derularea 
programelor şi proiectelor similare, modificarea cadrului legal etc. 
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       În cazul proiectelor şi contractelor de parteneriat în domeniul drepturilor omului impactul 
social este acea schimbare în situaţia oamenilor şi grupurilor dezavantajate drepturile cărora 
se încalcă.
       Implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare calitativă a proiectelor de partene-
riat va permite estimarea rezultatelor parteneriatului şi va conduce la îmbunătăţirea activităţii 
ambelor parteneri.
      Pentru a aplica un sistem simplu de evaluare a  rezultatelor  parteneriatului  aţi  putea să 
puneţi următoarele întrebări:
1.    Care anume au fost deciziile sau acţiunile care au produs rezultatele pozitive în procesul 
realizării proiectului/planului de acţiune?
2.    Ce tipuri de produse şi servicii au fost acordate beneficiarilor?
3.    Cine sunt beneficiarii principali şi ce număr de persoane au beneficiat în urma implemen-
tării proiectului?
4.    Care este ponderea persoanelor beneficiare din numărul total de persoane care necesită 
servicii similare?
5.   Care sunt cele mai importante două sau trei lecţii care pot fi învăţate în urma realizării 
acestui proiect sau setului de acţiuni, pentru a putea mobiliza pe alţii să-şi asume mai multe 
responsabilităţi pentru problemele persoanelor ce necesită suport în rezolvarea lor?
Evaluarea impactului proiectelor de parteneriat poate fi făcută cu ajutorul chestionarului ela-
borat în acest scop. Acest chestionar poate servi pentru elaborarea unor cazuri de succes şi 
diseminarea acestei informaţii şi în alte localităţi.

    Ştiaţi că ...?
♦      Peste 90 % din ONG-uri colaborează între ele în diverse domenii. 
♦    Fiecare al treilea ONG se consultă şi se informează reciproc, fiecare al cincilea ONG 
iniţiază proiecte în comun.
♦     14 % din ONG-uri contactează alte ONG-uri pentru anumite servicii, activităţi, iar 
fiecare al 10-lea ONG acordă asistenţă tehnică sau spaţiu în caz de necesitate.
♦      6% din ONG-uri nu au colaborat niciodată cu alte ONG-uri.
♦    Numai 3% din ONG-uri colaborează între ele în privinţa acordării sprijinului financiar. 
Lipsa unor asemenea relaţii de colaborare între multe ONG-uri este cauzată în primul rînd 
de situaţia lor economică. 
♦     54% din ONG-urile care întreţin relaţii de colaborare cu alte ONG-uri sînt satisfăcute 
de colaborare. 41% din ONG-uri nu prea sînt mulţumite, iar 2% nu sînt deloc mulţumite de 
colaborare. Care sînt cauzele?
♦    15 % din  ONG-uri  sînt de părerea că principalele cauze rezultă în neîncrederea unor 
ONG-uri în alte ONG-uri (8%) şi concurenţa dintre ele (7%). Astfel, gradul redus de satis-
facţie al ONG-urilor faţă de relaţiile de colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale 
este în mare parte cauzat de lipsa sau insuficienţa informaţiei despre organizaţiile din 
sectorul neguvernamental, lipsa transparenţei în activitatea unor ONG-uri.
♦    Fiecare al 3-lea ONG şi-a motivat nemulţumirea prin lipsa unei comunicări eficiente 
cu ONG-urile cu care colaborează, fiecare al 5-lea ONG consideră că principala cau-
ză constă în lipsa informaţiei despre parteneri, cunoaşterea reciprocă insuficientă, lipsa 
transparenţei în activitate.
♦     Conform datelor ”Studiului asupra Dezvoltării Organizaţiilor Neguvernamentale din 
Republica Moldova”, Centrul CONTACT, 2003.
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TEMA II: 
Conlucrarea eficientă a echipei

Formator: Vitalie CÎRHANĂ
Directorul Institutului de Instruire

şi Dezvoltare „MilleniuM” 

        Pentru a dezvolta lucrul într-o echipă trebuie de ţinut cont de următoarele 
caracteristicile ale unei echipe eficiente:
1.     Misiune clară, asumată la nivelul echipei;
2.     Responsabilităţi şi atribuţii clare;
3.     Alocarea eficientă a resurselor (umane, materiale, financiare, instituţionale);
4.     Orientarea spre rezultate;
5.     Competenţă şi credibilitate;
6.     Coordonare şi spirit de echipa;
7.     Standarde de calitate;
8.     Deschidere şi flexibilitate;

În multe echipe există tendinţa de a pune accentul mai degrabă pe realizarea sarcinii decât pe 
necesităţile membrilor echipei (indivizilor). Modelul prezentat anterior indică o situaţie ideală 
în care nevoile indivizilor, dinamica grupului şi necesitarea de a realiza sarcina formează patru 
elemente strategice care sprijină lucrul eficient a echipei.
       De mai mulţi ani se consideră că majoritatea grupurilor evoluează trecând prin aceeaşi 
succesiune de etape. În fiecare dintre ele, membrii se concentrează asupra unui anumit as-
pect care le afectează comportamentul.
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      De mai mulţi ani se consideră că majoritatea grupurilor evoluează trecând prin aceeaşi 
succesiune de etape. În fiecare dintre ele, membrii se concentrează asupra unui anumit
aspect care le afectează comportamentul. 
      Modelul cel mai răspândit constă în următoarele etape:

Performanţă

Formare

Normare

Transformare

Încheiere

Timp

Performanţă

Furtună

1.     Formarea – o perioadă de nesiguranţă în care membrii grupului îşi îndreaptă atenţia 
unul asupra altuia, fiind acceptaţi şi învăţând mai multe despre grup. La sfârşitul acestei etape
membrii simt că aparţin grupului.
       Caracteristici:
      ♦    relaţii personale bazate pe dependenţă;
      ♦     membrii se bazează pe comportamente cunoscute şi caută îndrumarea liderului;
      ♦     membrii doresc să fie acceptaţi de către echipă şi au nevoie de certitudinea că  
               echipa e sigură;
      ♦     membrii colectează informaţii despre echipă şi ceilalţi membrii;
      ♦     se evită controversele;
      ♦     discuţii de definire a sarcinii;
      ♦     focalizarea pe sarcină în funcţie de comportamentul celorlalţi membrii.

2.     Furtuna – membrii se confruntă cu aspectul: la cât de mult din individualitatea lor trebuie 
să renunţe pentru a aparţine grupului. Atenţia se concentrează pe managementul conflictului
şi această etapă se caracterizează prin lupte pentru putere, pentru preluarea controlului asu-
pra grupului.
       Caracteristici:
      ♦     competiţie şi conflict în relaţii personale şi de organizare a sarcinii;
      ♦     întrebări legate de cine şi de ce este responsabil, care sunt regulile, care este 
               sistemul de recompensare, care sunt criteriile de evaluare;
      ♦     tendinţe de retragere şi dominare;
      ♦     eficienţa redusa a echipei în relaţia cu sarcina.

3.     Normarea – membrii grupului îşi împărtăşesc aşteptările despre normele li rolurile din 
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grup. În timpul acestei etape creşte coeziunea şi identitatea de grup.
      Caracteristici:
     ♦     relaţii personale caracterizate de coeziune;
     ♦     echipa începe să funcţioneze, membrii ei recunosc contribuţiile celorlalţi, soluţionează 
              problemele în cadrul echipei;
     ♦     conducerea echipei este structurată şi dispar grupuleţele;
     ♦     flux informaţional intens;
     ♦     creativitate.
      Pericol: 
     ♦     relaţiile personale pot influenţa sarcina, frica de schimbare.

4.    Performanţă (Funcţionarea eficace) – energia grupului este dedicată acum realizării 
obiectivelor grupului.
      Caracteristici:
     ♦     interdependenţa;
     ♦     lucru eficient în echipă;
     ♦     soluţionarea eficientă a problemelor la nivelul sarcinii;
     ♦     productivitate;
     ♦     siguranţa membrilor;
     ♦     echilibru între sarcină şi aspectele personale;
     ♦     sprijin reciproc.

5.     Întreruperea / suspendarea – temporar apar grupuri divergente care se concentrează 
mai puţin pe îndeplinirea obiectivelor şi care au tendinţa de a se închide în sine.
      Caracteristici:
     ♦      recunoaşterea participării şi a realizărilor;
     ♦      terminarea sarcinii;
     ♦      renunţarea la implicare.
       Modelul descrie primele patru etape din dezvoltarea unei echipe relativ la două dimensiuni 
principale: relaţiile personale şi activităţile legate de sarcină. Progresul de-a lungul acestor 
două dimensiuni este paralel şi intercondiţionat.
     Dimensiunea relaţiilor personale a modelului cuprinde toate relaţiile pe care oamenii le 
dezvoltă şi le susţin în cadrul grupului – sentimentele lor, aşteptările, angajamentele, presu-
punerile şi problemele pe care le au unii cu alţii. Etapele relaţiilor personale se corelează cu 
dezvoltarea identităţii şi funcţiunilor unui grup pornind de la orientările personale ale membrilor 
grupului. Activităţile legate de sarcină se corelează cu progresul unui grup în ce priveşte în-
ţelegerea sarcinii şi realizarea ei. Pe măsură ce grupul se deplasează simultan prin etapele 
relaţiilor personale şi cele ale activităţilor legate de sarcină, progresul şi piedicile dintr-o di-
mensiune influenţează comportamentul şi progresul din cealaltă.
       Etapele de dezvoltare a unui grup sunt evolutive şi se derulează într-o anumită secvenţă. 
Un grup va parcurge aceste cinci etape doar dacă membrii săi sunt dornici să crească, să se 
dezvolte. Coeziunea grupului pare să depindă de măsura în care toţi membrii trec deodată 
prin aceeaşi etapă. Fiecare membru trebuie să fie pregătit să renunţe la ceva în fiecare etapă
pentru ca grupul să progreseze la etapa următoare. Durata fiecărei etape depinde de natura
grupului, de membrii şi de conducerea grupului. Toate problemele şi îngrijorările care apar 
într-o echipă trebuie să se rezolve înainte ca grupul să fie pregătit pentru a trece în etapa
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următoare. Dacă grupul nu este capabil să rezolve aceste aspecte, comportamentul dominant 
va deveni fie apatia, fie conflictul, iar rezultatul va fi dezintegrarea grupului.

  Etapa I. FORMAREA
     În timpul primei etape, relaţiile personale se caracterizează prin dependenţă. Membrii 
grupurilor se bazează pe comportamente sigure, acceptate şi aşteaptă călăuzire şi orientare 
din partea liderului. Membrii grupului simt nevoia să fie acceptaţi de către grup şi să fie siguri
de securitatea grupului. Încep să adune impresii şi informaţii despre similarităţile şi diferenţele 
dintre ei. Încep să se contureze preferinţele pentru viitoarele subgrupuri. Evitarea controver-
selor şi încercarea de a nu complica lucrurile par a fi reguli de comportament. Subiectele
serioase şi exprimarea deschisă a sentimentelor sunt evitate. 
      Principalele activităţi legate de sarcină au de-a face tot cu orientarea. Membrii grupului 
încearcă să se orienteze atât înspre sarcină, cât şi unul spre celălalt. Discuţiile se poartă în 
jurul sarcinii, se încearcă înţelegerea ei şi a modului de abordare.
      Pentru a trece de la această etapă la următoarea, fiecare membru trebuie să renunţe la
subiectele confortabile şi neameninţătoare şi să rişte posibilitatea unui conflict.
      Comportamente cheie ale liderului 
      ●     Creează siguranţă şi confort
      ●     Face obiectivele şi cerinţele legate de sarcină clare şi explicite
      ●     Ajută oamenii să se simtă incluşi, bineveniţi şi implicaţi
       ●     Creează oportunităţi pentru contact şi timp pentru ca oamenii să se cunoască între ei
      ●     Este directiv fără să fie autoritar, creează structuri clare pentru discuţii, felul în care
               grupul va lucra, care pot evolua sau schimba în timp, şi pentru modul în care se 
              participă
      ●     Este pregătit să permită un grad de dependenţă de lider Ia iniţiative
      ●     Încearcă şi evită să nu fie excesiv de anxios
      ●     Consideră valoroasă experienţa anterioară a membrilor echipei
      Preocupări şi sentimente
      ●     Voi fi acceptat / mă vor place?
      ●     Am nevoie să fiu acceptat / plăcut?
      ●     Sunt aceştia oamenii potriviţi pentru proiect?
      ●     Cât de anxios mă simt?

  Etapa II. FURTUNA
      Această etapă se caracterizează prin competiţie şi conflict în dimensiunea relaţiilor in-
terpersonale, iar în dimensiunea sarcinii - prin organizare. Pe măsură ce membrii grupului 
încearcă să se organizeze pentru sarcină, în relaţiile lor personale apare inevitabil conflictul.
Indivizii trebuie să îşi acordeze sentimentele, ideile, atitudinile şi credinţele astfel încât acestea 
să se potrivească cu organizarea grupului. Datorită temerii de a se expune sau de a eşua în 
îndeplinirea sarcinii, va exista o dorinţă crescută pentru structură sau clarificare şi ataşament
faţă de structură.
           Indiferent dacă conflictele apar sau nu la suprafaţă, ele există. Întrebările care apar se
referă la cine va fi responsabil pentru ce, care sunt regulile, care este sistemul de recompen-
se, şi care sunt criteriile de evaluare. Toate acestea reflectă existenţa unor conflicte referitoare
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la lidership, structură, putere şi autoritate. Se pot înregistra oscilaţii mari în comportamentul 
membrilor, bazate pe apariţia unor elemente de competiţie şi ostilitate. Datorită disconfortului 
care apare în acest stadiu, unii membri pot rămâne foarte tăcuţi, în timp ce alţii încearcă să-şi 
impună dominaţia.
      Pentru a progresa spre etapa următoare, membrii grupului trebuie să evolueze de la o 
mentalitate de «testare şi demonstrare» spre o mentalitate de rezolvare de probleme.
       Comportamente cheie ale liderului 
      ●     Permite ca conflictul să iasă la suprafaţă în grup, nu evită, neagă sau respinge
              conflictul
      ●     Legitimează exprimarea de opinii şi păreri diferite
      ●     Nu cedează şantajului
      ●     Acceptă responsabilitatea pentru rolul de facilitator şi îl confirmă
      ●     Încurajează negocierea
      ●     Face diferenţa între conflictele legate de sarcină şi cele interpersonale
      ●     Este clar în legătură cu limitele : ce este şi ce nu este negociabil
      ●     Se străduie să ia feedbackul în serios fără să se prăbuşească sub critici
      ●     Face distincţie între sine şi rolul său
       Preocupări şi sentimente
      ●     Se va prăbuşi oare totul?
      ●     Oare ştiu ce fac?
      ●     Cât de mult ar trebui să fiu în control?
      ●     Probabil apar sentimentele de mânie, frustrare, resentimente, apatie 

  Etapa III. NORMAREA
       În această etapă, relaţiile interpersonale se caracterizează prin coeziune. Membrii grupului 
sunt antrenaţi în recunoaşterea activă a contribuţiilor tuturor membrilor, în construirea şi men-
ţinerea comunităţii şi în rezolvarea chestiunilor grupului. Ei sunt dispuşi să îşi schimbe ideile 
preconcepute sau părerile pe baza faptelor prezentate de ceilalţi membri, şi îşi adresează 
întrebări în mod activ unui celuilalt. Când membrii încep să se cunoască şi să se identifice
unii cu alţii, nivelul de încredere în relaţiile lor personale contribuie la dezvoltarea coeziunii 
grupului.
     Principalul scop al sarcinii în etapa a treia este fluxul de date între membrii grupului; ei
împărtăşesc sentimente şi idei, solicită şi îşi dau feedback unul altuia şi cercetează posibile 
căi de acţiune pentru îndeplinirea sarcinii. Creativitatea este mare. Dacă această etapă de 
coeziune şi flux de date este atinsă, interacţiunile dintre membrii grupului se caracterizează
prin deschidere şi împărtăşire a informaţiilor atât la nivel personal, cât şi la nivel de sarcină. 
Se simt bine ca parte a unui grup eficace.
      Principalul dezavantaj al etapei de normare este că membrii vor începe să se teamă pentru 
dezmembrarea inevitabilă a grupului în viitor, de aceea ar putea să reziste schimbărilor de 
orice fel.
       Comportamente cheie ale liderului 
      ● Ajută la crearea de norme mai curând decât de reguli 
      ● Face normele explicite şi conştientizate
      ● Permite normelor să fie create de grup pe cât posibil, nu create în totalitate
                de lider
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      ● Este onest în legătură cu propriile valori şi norme
      ● Creează un climat în care feedbackul poate fi dat şi primit mai deschis
       Preocupări şi sentimente
      ● Probabil sentimentele de uşurare, sentiment al progresului şi posibil plictiseală 
                acum că viaţa este mai aşezată

  Etapa IV. PERFORMANŢĂ (FUCŢIONAREA EFICACE)
       Această fază nu este atinsă de toate grupurile. Dacă membrii grupului sunt capabili să 
evolueze până la această etapă, capacitatea lor, profunzimea şi gama relaţiilor lor personale 
se extind până la o adevărată interdependenţă. În această fază, oamenii pot lucra la fel de 
uşor singuri, în grupuri mici sau ca grup unitar. Rolurile şi autoritatea lor se ajustează în mod 
dinamic la nevoile în schimbare ale grupului şi indivizilor.
       Etapa a patra este marcată de interdependenţă în relaţiile personale şi de rezolvarea 
problemelor în domeniul activităţii sarcinii. Acum grupul trebuie să fie cel mai productiv. Mem-
brii grupului au devenit încrezători în sine şi nevoia de aprobare din partea grupului este de 
domeniul trecutului. Indivizii sunt foarte orientaţi atât spre sarcină, cât şi spre oameni. Există 
unitate : identitatea grupului este completă, moralul grupului este ridicat şi loialitatea grupului 
este puternică. Scopul sarcinii devine o veritabilă rezolvare de probleme, conducând spre 
soluţii optime şi dezvoltare optimă a grupului. Există susţinere pentru experimentare în rezol-
varea problemelor şi un accent pe realizări. Scopul general este productivitatea prin muncă şi 
prin rezolvarea problemelor.
       Comportamente cheie ale liderului 
      ● Provoacă, pune sub semnul întrebării atitudinile, presupunerile şi modelele 
                mentale existente
      ● Încurajează riscul, lasă spaţiu pentru greşeli şi experimentare
       Preocupări şi sentimente
      ● Probabil apar sentimentele de dăruire, implicare în problemele grupului, 
                 sentimentul că este într-adevăr folosit la maximum
      ● Emoţia obţinerii de rezultate

  Etapa V. SUSPENDAREA
       Această ultimă etapă implică terminarea îndatoririlor presupuse de sarcină şi destrămarea 
relaţiilor. Încheierea planificată (în cazurile previzibile) include de regulă mulţumirea pentru
participare şi recunoaşterea contribuţiei în cadrul grupului. Este o ocazie pentru membri de 
a-şi lua personal rămas bun. Încheierea activităţii unui grup poate crea ceva teamă – o mică 
criză de fapt. Sfârşitul grupului este o mişcare regresivă, de la renunţarea la control, la renun-
ţarea apartenenţei la grup.
       Comportamente cheie ale liderului 
      ●      Creează ritualuri adecvate de final
      ● Ajută participanţii să înveţe din experienţă ca întreg
      ● Permite şi facilitează exprimarea aprecierii şi recunoaşterii contribuţiilor în cadrul  
                grupului
      ● Ajută participanţii să se pregătească şi să planifice pentru viitor
       Preocupări şi sentimente
      ● Sentimente de tristeţe legate de despărţire
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      ● Satisfacţie legată de succes

  Implicaţiile acestor etape
       Deoarece etapele de formare, furtună şi normare au ca rezultat o productivitate scăzută, 
există tentaţia să se sară peste ele sau să se treacă foarte rapid prin aceste etape, în speranţa 
că grupul să ajungă cât mai rapid la o productivitate maximă. Deşi atractivă, această idee este 
nefuncţională.
       Tot aşa cum indivizii trec prin anumite etape predictibile de creştere şi dezvoltare în funcţie 
de vârstă, experienţă, maturitate şi alţi factori, şi echipele trec prin etape predictibile a căror 
durată depinde de factori cum ar fi maturitatea indivizilor şi a echipei, complexitatea sarcinilor,
lidership, climatul organizaţional şi climatul extrem. Grupurile se pot opri în diferite stadii de 
dezvoltare. Unele grupuri (la fel ca şi unii oameni) nu vor funcţiona niciodată pe deplin.
      Deşi aceste etape sunt inevitabile, există un mod de a reduce timpul în care o echipă nouă 
sau una care a suferit o schimbare să ajungă la productivitatea maximă, minimizând în acelaşi 
timp tensiunile, temerile şi neliniştea aferente etapelor de formare şi furtună. Aceasta este 
împărtăşirea zvonurilor, a îngrijorărilor şi a aşteptărilor grupului. Membrii grupului pot ajunge la 
un acord că nu îşi vor face «surprize» unii altora, şi prin urmare se poate obţine mai devreme o 
atmosferă de încredere (etapa de normare), care să permită punerea deoparte a problemelor 
interpersonale în favoarea aspectelor legate de sarcină şi astfel echipa poate ajunge în stadiul 
de funcţionare eficace.
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       Management-ul ONG este o temă foarte largă, care include informaţii nu doar despre 
rolul ONG-ului în societate şi clasificarea acestora, dar şi despre structura unui ONG precum
şi managerii sau liderii ce conduc nemijlocit aceste asociaţii, despre planul de dezvoltare şi 
comunicarea care sunt două chei ale succesului în ceea ce priveşte dezvoltarea armonioasă 
şi productivitatea unui ONG.
      Cu toate acestea, acum ne vom referi doar la câteva aspecte importante cum ar fi:
(1)  Etapele creării unui ONG; 
(II)  Formele de organizare şi structurare a conducerii şi controlului într-o organizaţie; 
(III) Planul de dezvoltare, care prezintă etapele de planificare ale organizaţiei, „viziunea pe
termen mediu şi lung“.

Formator: Natalia GORE
 Director executiv

Institutul pentru Iniţiative Democratice, Orhei

TEMA III: 
Managementul ONG

  I.Cadrul legal de funcţionare a unui ONG
      Prin ONG-uri (organizatii neguvernamentale) se înţelege o gama largă de forme organi-
zatorice voluntare şi nelucrative, apolitice: asociaţii, fundaţii, societăţi, federaţii, care lucrează 
independent de stat dar colaboreaza cu acesta.
        Rolul ONG-urilor este de a exprima cerinţele cetăţenilor prin participarea activă a acestora 
şi dezvoltarea unor politici publice în domenii ca: protecţia mediului, protecţia socială, dreptu-
rile omului, educaţie, printr-un mecanism de atenţionare .
       Funcţiile şi rolul sectorului non-profit
       ♦      Prestarea serviciilor;
       ♦      Pionier şi novator în domenii extrem de variate;
       ♦      Garant al anumitor valori în cadrul societăţii; rol de apărător;
       ♦      Liant între politicile guvernului şi societate;
       ♦      Reducerea decalajului dintre putere şi societate prin atenuarea potenţialului 
                protestatar;
       ♦      Sursă semnificativă umană şi intelectuală, datorită experienţei de autoorganizare
                şi gestionare.
     În Republica Moldova activitavea ONG-urilor cade sub incidenţa modificărilor apărute
în2007 la Legea cu privire la Asociaţiile Obşteşti, Nr. 837-XIII din 17 mai 1996, (Monitorul 
Oficial, 23 ianuarie 1997), inclusiv modificările survenite ulterior, precum şi: Legea cu privire la
Fundaţii (1999), Legea cu privire la sponsorizare şi filantropie (1995), Codul Civil (2003)
       Un ONG poate să se constituie la iniţiativa a cel puţin 3 persoane care au atins vârsta de 
18 ani, şi au capacitate de exerciţiu deplină (cu excepţia funcţionarilor publici).
      Decizia de constituire a asociaţiei obşteşti se adoptă la adunarea generală a iniţiatorilor 
constituirii asociaţiei, concomitent cu aprobarea statutului şi alegerea organelor de conducere, 
de control şi revizie.
►   denumirea şi simbolica ONG – trebuie să difere de denumirile altor persoane juridice, 
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să nu coincidă cu simbolica de stat a Republica Moldova precum şi a altor state. În cazul în 
care denumirea este numele unui cetăţean, se admite doar cu consimţămîntul acestuia, iar în 
caz de deces, prin testament sau cu acordul familiei acestuia.
►   statutul – trebuie să prevadă:
a)      forma organizatorico-juridica a asociaţiei;
b)      denumirea asociaţiei;
c)      sediul asociaţiei şi teritoriul în limitele caruia ea îşi desfasoara activitatea;
d)     scopurile şi sarcinile asociaţiei, metodele de realizare a acestora, durata activităţii aso-
ciaţiei obşteşti;
e)      condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţia obştească, precum şi cele de 
retragere din rândurile ei (în cazul în care calitatea de membru este consemnată);
f)      drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei obşteşti;
g)     structura asociaţiei obşteşti, procedura de constituire, denumirea exactă, structura, 
competenţa şi durata mandatului organelor de conducere, organelor executive, ale celor de 
control şi revizie ale asociaţiei, sediul acestora;
h)      procedura de adoptare, de modificare şi completare a statutului;
i)       sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri ale asociaţiei obş-
teşti; cuantumul cotizatiilor de membru (în cazul în care calitatea de membru este consemna-
ta); organul care este în drept sa ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi instrăinarea 
proprietăţii;
j)       procedura şi termenele de convocare a adunărilor generale;
k)      formele de participare ale asociaţiei obşteşti la viaţa societăţii şi statului;
l)     procedura de constituire, statutul, structura şi metodele de activitate ale organizaţiilor 
primare ale asociaţiei obşteşti;
m)     parametrii principali ai dării de seamă financiare şi modul în care aceasta este dată
publicităţii;
n)      procedura de reorganizare şi de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti.
         Pentru înregistrarea statutului, asociaţia obşteasca prezintă, în termen de 1 luna de la 
data aprobării statutului, la organul de stat respectiv (Consiliul local/raional, Ministerul Justi-
ţiei).
           Organul de stat de inregistrare este obligat să adopte, în termen de 1 lună, una din urmă-
toarele decizii: să înregistreze statutul asociaţiei obşteşti şi să elibereze fondatorilor certificatul
de înregistrare de stat (care se perfectează de către organul de înregistrare, în termen de 3 
zile de la adoptarea deciziei); sau să amâne înregistrarea statutului; să refuze înregistrarea 
statutului.

  II. Formele de organizare şi structura unui ONG 
     Orice organizaţie trebuie să aibă o structură de organizare şi conducere viabilă, bine 
definită, ierarhizată în funcţie de puterea decizională. Management-ul organizaţiei are patru
compartimente:
1.     Adunarea Generală-în care toţi iau deciziile, în urma votului.
2.     Consiliul de Conducere- deciziile sunt luate de un grup restrîns de oameni care au puteri 
decizionale individuale.
3.     Structura tehnică (departamente, secţii, grupuri de lucru).
4.    Comisia de Cenzori – are rolul  de a supraveghea şi controla activitatea generală a  
organizaţiei
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  Consiliul de administrare

       Consiliul de Administraţie este convocat de preşedinte ori de câte ori este nevoie.
       Are următoarele atribuţii:
      ●      să elaboreze planul de activitate; să elaboreze planul de marketing, planul de 
                dezvoltare; să aprobe proiectele elaborate;
      ●      să elaboreze bugetul de venituri şi cheltuieli; să aprobe strategia şi politicile 
                 financiare;
      ●      să coordoneze structura tehnică/departamentele;
      ●      să analizeze periodic activitatea organizaţiei din toate punctele de vedere: 
                derularea proiectelor, strângere de fonduri, balanţa contabilă, publicitate, 
                reprezentare, calitatea şi numărul serviciilor, activitatea concurenţei, fluctuaţia
                numărului de membri, beneficiari, etc.;
      ●      să aprobe infiinţarea filialelor;
      ●      să controleze personalul angajat. 
       Preşedintele are următoarele competenţe:
      ●      convoacă şi prezidează şedintele Consiliului de Administraţie, a Adunării Generale,  
                şedinţe operative;
      ●       reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice; încheie
                 pentru şi în numele organizaţiei cantracte, convenţii şi alte acte şi le supune spre 
                 aprobare Consiliului de Administraţie;
      ●       aprobă aderarea noilor membri, precum şi demisile; angajează personalul în 
                 limitele stabilite de Consiliul de Administraţie;
      ●      deleaga anumite persoane să reprezinte organizaţia.
      ●      elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli;
      ●      controlează activitatea Consiliului de Administraţie, a structurilor tehnice 
                (departamente, secţii, grupuri de lucru), a membrilor;
      ●      asigură conducerea operativă;
      ●      se consultă şi stabileşte împreună cu coordonatorul de proiect modul de 
                desfăşurare a proiectelor;
        Vicepresedintele îl înlocuieşte pe preşedinte în absenţa acestuia, având toate 
competenţele lui. Atribuţiile vicepreşedintelui le stabileşte preşedintele.

Preşedinte  

Vicepreşedinte

Secretar

Contabil 

 Administrator
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       Secretarul este implicat în majoritatea activităţilor organizaţiei, este omul “cheie”. 
Secretarul are următoarele atribuţii:
      ●      să gestioneze întreaga arhivă a organizaţiei;
      ●      să gestioneze baza de date;
      ●     să facă analize şi statistici privind activitatea organizaţiei
      ●     să tehnoredacteze materialele elaborate;
      ●      să se ocupe de activităţile de protocol;
      ●     să întocmească procesele verbale ale şedinţelor;
      ●     să întocmească agenda de lucru a preşedintelui.
       Contabilul coordonează activitatea de ordin financiar.
      ●      aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
      ●     aprobă bugetul şi se consultă cu coordonatorul de proiect, privind modul de 
                gestionare a fondurilor şi de raportare financiară;
      ●      realizează evidenţa contabilă.
        Administratorul gestionează toate mijloacele fixe, obiecte de inventar, consumabilele
şi altele.
      ●      să aibă permanent evidenţa obiectelor de inventar;
      ●      să elibereze temporar materiale şi echipamente membrilor organizaţiei 
                conform dispoziţiilor preşedintelui;
      ●      să ia măsuri pentru evitarea deteriorării echipamentelor;
      ●      să propună casarea echipamentului uzat;
      ●      să propună sancţionarea celor care au distrus voit materialele împrumutate.

  III. Planul de dezvoltare. Planificarea 
       Fără a avea o planificare, o organizaţie nu ştie unde vrea să ajungă şi de aceea nu va
şti niciodată în ce direcţie să meargă. Este important, ca înainte de toate consiliul de condu-
cere să elaboreze un set de activităţi, care va urmări dezvoltarea organizaţiei, ajungînd să fie
pe parcurs un adevărat plan de dezvoltare.
      Nivele de planificare:
Există trei nivele de planificare diferinţiindu-se prin complexitate şi derularea în timp.
1.    Planificarea unui proiect – poate avea o durată cuprinsă între 1 săptămînă şi un an.
2.    Planificarea operaţională – în care sunt incluse activităţile şi strategiile de dezvoltare
pentru maxim 5 ani.
3.    Planificarea strategică – conţine strategia de dezvoltare pe termen lung al organizaţiei.
       Planificarea în sine este o activitate care necesită timp, informaţii, cunoştinţe, capacitate
de previziune. Ea conţine un plan care trebuie urmărit, completat pe parcurs şi modificat
dacă conjunctura o cere.
       Analiza tendinţelor externe şi analiza internă, ce cuprinde punctele forte şi punctele 
slabe ale organizaţiei, corelînd datele obţinute, permit trecerea la realizarea planului.
       Pentru a face planificarea trebuie să efectuaţi o analiză a situaţiei:
     ●      Scopul organizaţiei;
     ●      Obiectivele organizaţiei;
     ●       Activităţile necesare atingerii obiectivelor- acestea trebuie să fie specifice, realiste,
                ajustabile, evaluabile, să se încadreze în anumite perioade;
     ●      Resursele necesare pentru desfasurarea obiectivelor: umane, financiare,
                materiale informaţionale, timp.
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     ●      Suport oferit din interiorul organizaţiei prin membrii săi, din exteriorul organizaţiei 
                prin simpatizanţii acesteia (persoane influente în funcţii importante, de decizie).  
                Suportul mai poate fi tehnic sau cultural.

  Analiza SWOT  
       SWOT este parte a unei analize mai cuprinzătoare a situaţiei unei organizaţii, fiind văzută
ca unul dintre elementele fundamentale ale formulării strategiei.
       În principal, analiza situaţiei este asumată pentru a furniza organizaţiei o privire de an-
samblu care să conţină cele mai bune informaţii posibile şi care să ajute la înţelegerea forţelor, 
tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină pe piaţă la un moment dat. 
       SWOT este  o metodologie de analiză a unui proiect sau unei afaceri. Numele este un 
acronim din limba engleză şi este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte 
slabe), Opportunities (oportunităţi), Threats (riscuri).
       Dacă este realizată corect, analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor 
cheie ale afacerii pe care le cunoşti bine, şi realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele 
asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize veţi putea decide 
dacă organizaţia voastră îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 
      Trebuie  notat  că punctul tare al unei organizaţii poate fi punctul slab al alteia.  Unele
“oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele slabe” ale organizaţiei 
şi ale produselor sale, însă cele mai multe vor deriva din exterior, din evoluţiile privind seg-
mentele cheie de finanţare şi, evident, din direcţia concurenţei. Ameninţările pot fi concrete
sau potenţiale.
       Totuşi, analiza SWOT poate fi extrem de subiectivă şi nu trebuie să fie utilizată ca singurul
instrument de analiză şi planificare.
       

        Prima  etapă  a analizei SWOT constă în aplicarea elementelor auditului în cercetarea 
punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor. 

Ce putem face?
Puncte forte & Puncte 
slabe 

Ce vrem să facem?
Valorile org. 
şi membrilor

Ce resurse şi potenţial 
vrem să 
ne dezvoltăm?

Ce trebuie 
să ne preocupe?

Strategie

Rafinare
ulterioară

Strategie

Ce am putea face?
Oportunităţi & 
Ameninţări

Ce se aşteaptă ceilalţi 
să facem?
Dorinţele finanţatorilor

Ce oportunităţi 
putem fructifica?

Cum putem îndeplini 
aşteptările 
finanţatorilor grupului
ţintă?
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       Punctele tari sunt determinate de factori interni, care ţin de buna funcţionare a organi-
zaţiei, ca, spre exemplu, calitatea serviciilor oferite, profesionalismul şi solicitudinea faţă de 
cetăţeni a personalului etc. 
       Punctele slabe sunt determinate de factori interni ca, spre exemplu, bugetul limitat de 
care dispune primăria, insuficienţa sau slaba pregătire a funcţionarilor etc.
       Oportunităţile sunt derivate din factorii externi ca, spre exemplu, situaţia bună a finanţelor
care permite alocarea unor fonduri aparte primăriilor în vederea transpunerii în viaţă a unor 
programe economico-sociale.
       Ameninţările sunt derivate din factorii externi ca, spre exemplu, determinarea climatului 
politic sau economic cu repercusiuni grave asupra exercitării atributelor specifice administra-
ţiei publice. 

       După acumularea informaţiei despre mediul intern şi extern în care activează administraţia 
publică din comunitatea locală respectivă, trecem Ia elaborarea unui plan strategic de acţiuni. 
Acest plan trebuie să conţină următoarele elemente: 

1.     Obiectivele 
2.     Strategiile 
3.     Acţiunile concrete 
4.     Evaluări 
5.     Evaluări şi opţiuni alternative. 

a)    Stabilirea obiectivelor. 
      Obiectivele reprezintă rezultatul scontat al unui plan (unde vrem să ajungem?). 
Prin urmare, cheia unui plan de succes constă în identificarea obiectivelor adecvate organiza-
ţiei (în cazul nostru instituţiei publice locale). Toate obiectivele trebuie să corespundă schemei 
SMART, adică să fie: Specifice, Măsurabile, Adaptate realităţii, Realiste, Temporal definite.

1.     Se contureze asupra activităţilor pe care le efectuaţi şi nu să se suprapună sau să 
        depindă de acţiunile celor aflaţi în afara influenţei dvs.;
2.     Să nu fie prea sensibile la factori externi a căror evoluţie n-o puteţi influenţa;
3.     Să se încadreze în scopul general al organizaţiei. 

         Pentru  a determina  caracterul  realist al obiectivelor fixate se poate utiliza tehnica cunos-
cută sub denumirea “Analiza câmpurilor de forţe” care acţionează în favoarea sau împotriva 
schimbării. 
       Scopul acestei tehnici este de a identifica forţele care ne ajută şi forţele care ne împiedică
pentru a introduce schimbările necesare pentru realizarea obiectivelor dvs. Spre exemplu, 
forţe în favoarea schimbării ar putea fi: un cadru legislativ favorabil, apariţia unor oportunităţi
ca urmare a strategiei economice promovate de autorităţi etc. 
Ca elemente ce inhibă schimbarea pot fi menţionate interesele personale sau de grup care
pot fi divergenţe, lipsa de înţelegere a unor măsuri de reformă economică, toleranţă scăzută
la schimbări etc. Echilibrul se instalează prin compensarea elementelor favorabile cu cele in-
hibatorii, în cazul în care aceasta nu se echilibrează este evident că trebuie acţionat în direcţia 
creşterii eficacităţii forţelor în favoarea schimbării şi a diminuării celor care se opun.
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b)    Analiza strategiilor. 
       Strategiile indică direcţiile de acţiune care trebuie urmate pentru realizarea obiectivelor 
stabilite (pe ce căi?). Strategiile sunt gândite mai degrabă ca “recomandări” cu caracter ge-
neral.
 
c)     Întocmirea planurilor de acţiuni concrete. 
        Aceasta sunt planurile amănunţit care derivă din direcţiile de acţiune (cine?, ce?, unde?, 
când?), ele trebuie să cuprindă stabilirea detaliată a următoarelor aspecte: 

      ●      Persoanele implicate şi responsabilităţile lor 
      ●      Resursele alocate (bugetul) 
      ●      Sistemele de aprobare; Punctele de decizie 
      ●      Şedinţele de analiză a stadiului de elaborare.

d)     Implementarea şi controlul. 
        Aceste acţiuni  necesită antrenarea  tuturor  implicaţi în materializarea obiectivelor fixate.
Implicarea tuturor membrilor echipei se poate realiza numai dacă oamenii înţeleg avantajele 
care decurg, pentru organizaţie şi pentru ei înşişi, din aplicarea planului. În aceste condiţii ne-
cesitatea comunicării în interesul organizaţiei este o cerinţă de bază. 

e)     Evaluarea şi controlul. 
        Planul trebuie să conţină mai multe jaloane care să indice:
      
      ●     punctele în care urmează să fie evaluate performanţele
      ●     termenele obligatoriu 
      ●     momentele critice pentru fiecare etapă. 

        Parametrii utilizaţi  trebuie  să fie  cuantificabili şi asociaţi cu un termen de realizare a 
sarcinilor. Evaluarea modului de transpunere în viaţă a unui scop convenit necesită o moni-
torizare constantă, ceea ce presupune efectuarea unor analize formale şi regulate, în fazele 
preliminare. 

f)      Planificarea opţiunilor alternative. 
        Această etapă este necesară întrucât pot interveni dificultăţi determinate de schimbările
survenite în mediul extern (factorii STEP), care pot afecta planul stabilit iniţial. Ca urmare este 
necesară elaborarea unor strategii alternative, ca soluţii pentru problemele noi apărute. 

       Un plan bun crează următoarele avantaje:      
      ●      oferă garanţii  finanţatorilor  şi sponsorilor  -  ei îşi vor da seama că ştiţi cum să
                gestionaţi fondurile;
      ●      oferă un suport pentru managementul organizaţiei;
      ●      activitătile vor fi anticipate, membrii îşi vor cunoalşte rolul, coordonarea este mai
                uşoară;
      ●      oferă posibilitatea asigurării permanente de resurse financiare, materiale, umane,
                etc.;
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      ●     oferă posibilitatea evaluării activităţilor şi corectarea din mers a dezechilibrelor 
                potenţiale.
       Fie că sunteţi la început de cale sau deja activaţi de câţiva ani într-un ONG, este foarte 
recomandabil  să  ţineţi  cont  de  regulile  pe  care  le  oferă  managementul  ONG pentru ca 
asociaţia dvs să cunoască o dezvoltare armonioasă şi activităţi pe măsură. Desigur un plan 
de dezvoltare impecabil nu asigură sută la sută succesul organizaţiei dvs., în schimb vă facili-
tează şi vă oferă o perspectivă vizibilă.

Bibliografie:
Bogdan BĂDESCU- Management ONG, ASER 1997
http://ro.wikipedia.org/
http://www.wall-street.ro
Gândirea strategică Ken ANDREWS, 1971
Geza FORDOS – Management, Teza de doctorat



Ghid pentru reprezentanţii ONG-urilor din Republica Moldova

37

Formator: Gheorghe ŞALARU 
Consultant în dezvoltare comunitară, probleme sociale, FISM

Consultant şi formator, Centrul Educaţional ProDidactica.
Profesor şcolar de istorie, grad superior.

TEMA IV:
Scrierea de proiecte şi managementul 

proiectelor

      Fără o finanţare directă a proiectelor, cele mai multe organizaţii non-guvernamentale
(ONG) nu şi-ar putea atinge scopurile. Sursele de finantare sunt atât de diverse şi uneori
foarte specializate ce ne impune să mai discutăm această temă care la prima vedere este deja 
depăşită pentru arealul nostru, dar asta numai la prima vedere. Articolul este destinat sa orien-
teze propunerea de proiect sau aplicaţia de finantare către un potrivit finanţator, către cadrul
de finanţare care oferă proiectului cele mai mari şanse de a fi finanţat, astfel încât proiectul să 
găsească cadrul optim de a obţine fondurile necesare. În acelaş timp să discutăm modalităţi 
de identificare de parteneri de proiect sau contribuţii necesare proiectului tot pentru a-i spori
şansele de finanţare. De asemenea ne propunem să abordăm succint tematica implementării
proiectului în condiţiile respectării coordonarea activităţilor conform planului de proiect, moni-
torizarea pentru a gestiona corect resursele alocate în timpul prevăzut, evaluarea rezultatelor 
obţinute în raport cu cele propuse şi raportarea tehnică şi financiară asupra activităţilor defă-
şurate, resurselor consumate şi rezultatelor obţinute în sfera managementului de proiect. 
       Pentru succesul unui ONG este esenţială scrierea unor proiecte clare, amănunţite şi cu 
obiective bine definite. Pentru a stăpâni arta de a scrie propuneri de proiecte este nevoie de o
abordare unitară a managementului proiectului. Pentru a determina un finantaţor să acorde o
finanţare a unui proiect, ONG sau instituţia care solicită fondurile trebuie să demonstreze că în
parametrii de timp si resurse alocate se vor obtine rezultatele scontate. Aplicatia de finantare
trebuie să prezinte indicatori de performanţă într-un document structurat, convingător şi con-
form cu cerinţele formale impuse de finanţatori. Această elaborare documentată a proiectelor
în vederea obţinerii de finanţări se numeşte scriere de proiect sau grant writing.
       În funcţie de tipul de finanţare abordat, formatul în care se prezintă proiectul variază de la
formule de proiect impuse de cadrul de finantare până la propuneri de proiect elaborate după
modele aşa-zis clasice în care se evidenţiază componentele distincte ale unui proiect (scop, 
obiective, activităţi, grup-ţintă, resurse, rezultate). Atât într-un caz cât şi în celălalt, scrierea de 
proiect este etapa esenţială în care aplicantul poate demonstra că este capabil să pună planul 
în aplicare pentru a obţine rezultatele propuse.
       
       Propunerea de finanţare este o solicitare de sprijin (bani sau ajutor tehnic) pe care o 
adresaţi în scris unei fundaţii sau unei alte instituţii cu scopul de a folosi capacitatea proprie 
şi cea a organizaţiei pe care o reprezentaţi pentru a aborda o problemă care există în cadrul 
comunităţii din care faceţi parte.O propunere de finanţare bine redactată îl va informa pe
donatorul potenţial:
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♦      de ce aveţi nevoie de bani
♦      de câţi bani aveţi nevoie
♦     cum şi când îi veţi folosi
♦      ce schimbări va aduce
♦      cum veţi evalua schimbarea
♦      cum puteţi inspira încredere că veţi folosi finanţarea
♦      ce avantaje oferiţi donatorului potenţial în urma finanţării primite
      Cererea  este proiectul pe care doriţi să-l realizaţi pentru a atinge scopul în cadrul  rezol-
vării unei anumite probleme reale din comunitate. Dacă nu se cunoaşte în ce constă această 
problemă, nu se poate propune un proiect pentru rezolvarea ei. Cererea de finantare reprezin-
tă ideile şi soluţiile dvs. pe care le propuneţi.
        Cererea de finanţare reprezintă un plan concret de paşi, acţiuni prin intermediul cărora 
poate fi atinsă rezolvarea problemei expuse. Planul trebuie să fie detaliat şi poate fi modificat
în dependenţă de cerinţele, criteriile finanţatorului.
         Cererea de finanţare este o solicitare de fonduri, mijloace pentru soluţionarea anumitor 
probleme sociale. O cerere de finanţare nu este o umilinţă a cuiva faţa de cei care dispun de
resurse financiare sau materiale disponibile. Este o relaţie de parteneriat în cadrul căruia una
din părţi vine cu propunerea de proiect, iar cealaltă cu sprijinul acordat prin care îşi îndeplineş-
te misiunea sa de organizaţie finanţatoare sau simplu finanţator. O cerere de finanţare este un 
instrument de convingere pentru a-i face pe finanţator să înţeleagă punctul dvs de vedere,
să cadă de acord cu proiectul pe care îl propuneţi. Plus la aceasta este o modalitate de a-l 
face pe donator să creadă că prin finanţarea proiectului dvs. dă o utilizare sigură a fondurilor
de care dispune. Prin proiectul pe care îl propuneţi faceţi o promisiune, vă luaţi un anumit 
angajament de a rezolva anumite probleme sociale. Promisiunea şi angajamentul capătă un 
caracter legal din momentul în care aţi obţinut finanţarea. Acest lucru trebuie să fie menţionat
în proiectul pe care îl propuneţi.
        Succesul tuturor proiectelor este rezultatul unui echilibru între trei elemente: timp, resur-
se şi rezultate. Din punct de vedere al clientului/beneficiarului, la sfârşitul proiectului apare un
al patrulea factor: satisfacţia clientului din punct de vedere al calităţii.

     Componentele propunerii de finanţare:
      Componentele obişnuite ale unei propuneri de finanţare suntenumerate mai jos. Dacă
finanţatorul nu dă alte indicaţii, componentele trebuie prezentate în următoarea ordine:
Scrisoarea însoţitoare - scurtă scrisoare care însoţeşte propunerea;
Pagina titlu - cuprinde coordonatele organizaţiei aplicante şi câteva informaţii despre proiect;
Sumar - sintetizează cererea scurt şi concis (se scrie ultimul);
Prezentarea organizaţiei - descrie calificarea organizaţiei şi îi stabileşte credibilitatea;
Descrierea problemei - documentează necesităţile la care se referă propunerea de finanţa-
re;
Obiective - stabileşte rezultatele precise, măsurabile şi ordonate în timp;
Metode - descrie strategiile, programele şi activităţile care vor fi folosite pentru obţinerea
rezultatelor dorite;
Rezultate aşteptate - descrie clar care vor fi rezultatele immediate după încheierea activită-
ţilor;
Parteneri - prezintă organizaţiile partenere în realizarea proiectului şi rolul lor;
Evaluarea - planul de stabilire a gradului anterior de atingere al obiectivelor şi al folosirii 
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metodelor;
Bugetul - oferă un rezumat detaliat pe categorii al veniturilor şi cheltuielilor proiectului;
Continuarea proiectului - cum va finanţa organizaţia proiecul după sfârşitul perioadei de
finanţare; ce se întâmplă după;
Anexe - documentele care se ataşează proiectului;
       Ordinea prezentării enumerată mai sus NU este aceeaşi cu ordinea în care veţi elabora 
componentele.
       Cele 13 componente de mai sus sunt grupate în două categorii:
Componente esenţiale - reprezintă “miezul” sau “sufletul” unei propuneri de finanţare şi sunt
independente de finanţator. Ele sunt: Problema, Obiectivele, Metodele, Rezultate aşteptate, 
Evaluarea, Bugetul.
Componente de piaţă - constituie partea “flexibilă” a unei propuneri de finanţare. Sunt adap-
tate la cerinţele fiecărui finanţator, putând fi: Partenerii, Continuarea proiectului, Prezentarea 
organizaţiei, Sumarul, Pagina detitlu, Scrisoarea însoţitoare, Anexe.

       Propunerea de proiect este un mijloc — nu un scop şi scrierea propunerilor este doar 
una din fazele managementului proiectului. Este una din numeroasele acţiuni care formează 
o secvenţă logică de evenimente numită în mod curent ciclul proiectului. Ciclul proiectului 
constă în faze ale proiectului. O organizaţie trebuie să aibă deja o strategie organizaţională 
bine definită de la care să înceapă să evalueze nevoi şi oportunităţi relevante în domeniul său.
Astfel vor apărea anumite idei dintre care organizaţia poate alege. Fazele proiectului urmează 
apoi în mod logic etapele de design, finanţare, implementare şi evaluare. Vom evidenţia cele
mai importante faze ale ciclului proiectului, de la analiza nevoilor la evaluarea finală. Cunoaş-
terea ciclului proiectului este o abilitate-cheie. Cele mai multe organizaţii neguvernamentale 
derulează mai multe proiecte în paralel, care se intercalează şi se suprapun. Ideea unui nou 
proiect poate apare în faza încheierii altuia, cauzând încorporarea “spiralată” a unui proiect în 
celălalt. Ciclul de proiect urmăreşte proiectele individuale şi asigură includerea tuturor elemen-
telor. Cele cinci faze/procese de bază ale unui proiect sunt următoarele:
●     iniţierea;
●     planificarea/proiectarea/organizarea;
●     execuţia/construcţia;
●     controlul/revizuirea;
●     terminarea/punerea în funcţiune.

2. Planificare
/Proiectare/
Organizare/

Funcţionare/
Garanţie 

5. Terminare/
Punere în funcţie4. Control şi revizuire 3. Execuţie

1. Iniţiere
Studiu de fezabilitate
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       Orice proiect începe cu o idee. Înainte de a demara orice acţiune, managerul de proiect 
împreună cu echipa sa, va trebui să se oprească pentru o “verificare a situaţiei”. Două elemen-
te esenţiale trebuie evaluate: nevoile şi mediul. 
       Analiza nevoilor şi a contextului se bazează pe principiul că proiectul nu este “lucru 
de dragul lucrului”, ci vizează atingerea unui scop. În acest stadiu trebuie să răspundem la 
următoarele întrebări: 
     ●     Cine sunt membrii grupurilor-ţintă? 
     ●     Este oare nevoie de acest proiect? 
     ●     Reflectă el nevoile reale ale comunităţii?
     ●     Este comunitatea de acord că această problemă este reală? 
     ●     Doreşte oare comunitatea acest proiect? 
     ●     Care ar fi soluţiile lor?
     ●     Care ar fi oportunităţile proiectului?
     ●     Ce are el nou, inovator? 
     ●     Ce anume o să schimbe proiectul? 

       Această evaluare a nevoilor va fi o provocare pentru proiectul nostru; fie ne va confirma
ideile, fie ne va face să regândim întreaga logică a proiectului.
       În acest stadiu, cea mai importantă întrebare este dacă structura organizaţională trebuie 
sau nu schimbată de dragul proiectului şi dacă da, în ce măsură. De asemenea, o schiţă 
a analizei resurselor este binevenită în acest moment. Cea mai simplă formă este analiza 
SWOT - o evidenţiere a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor ce 
arată efectele pozitive şi negative aşteptate ale proiectului. 
       Proiectul însuşi se situează în cadrul unei organizaţii şi priveşte spre “lume”pentru a 
folosi resursele disponibile în vederea realizării unui scop formulat în mod precis. Resursele 
provin nu numai din interiorul organizaţiei dar şi din exterior, cum ar fi celelalte organizaţii
sau grupul ţintă. Toate activităţile proiectului se folosesc de aceste resurse pentru a obţine 
rezultate măsurabile într-un segment particular al lumii exterioare. Cel mai relevant aspect 
al acestui segment este grupul ţintă. Ţinând cont de faptul că proiectul furnizează anumite 
servicii particulare, grupul ţintă este format din acele persoane care ar trebui să beneficieze di-
rect de aceste servicii. Ei sunt utilizatorii proiectului. Distincţia aceasta este foarte importantă: 
interesul celor ce dau banii pentru proiect poate fi diferit de interesele celor care beneficiază
direct de serviciile oferite. Proiectul trebuie să satisfacă ambele categorii de interese fără a 
le confunda. Într-o oarecare măsură proiectul trebuie să ţină cont şi de interesele altor actori 
şi organizaţii cu care este necesară o anumită formă de colaborare în vederea satisfacerii 
grupului ţintă, dar şi de cele ale organizaţiilor care furnizează resurse sau servicii contractuale, 
ale grupurilor sociale care interacţionează cu grupul ţintă sau sunt afectate de schimbările din 
cadrul acestuia şi ale altor organizaţii sau instituţii active în acelaşi domeniu sau care se află
în concurenţă cu proiectul nostru pentru aceleaşi resurse financiare sau de altă natură. Toate
acestea evidenţiază importanţa analizei mediului organizaţional şi a percepţiei din cadrul 
acestui mediu asupra proiectului, a organizaţiilor care îl promovează şi grupurilor ţintă vizate. 
Acest mediu este compus din diferite organizaţii, instituţii, grupuri sociale, fiecare având o
perspectivă proprie specifică.

   Planificarea proiectului
      Toate proiectele trebuie planificate. Planul unui proiect trebuie să fie bine gândit înainte
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de a fi pus în practică. “Planificarea participativă” face ca toate persoanele aflate în legătură
cu proiectul şi muncile implicate, să înţeleagă şi să fie de acord cu privire la ce şi cum trebuie
făcut.
       În acest mod punctele de vedere diferite, care adesea sunt  conflictuale, pot  fi integrate
într-un plan cu un grad ridicat de coerenţă logică. Transparenţa cu privire la posibile dez-
acorduri face din punctele de vedere diferite resurse pentru un acord negociat care le poate 
integra. Acest mod de abordare aduce odată cu coerenţa logică şi o mai bună utilizare a 
resurselor disponibile, conducând la o eficacitate generală crescută. Realizarea consensului
în grupul de planificare cu privire la diferitele probleme care apar nu este uşor de obţinut. Dar
odată ce s-a realizat consensul vom avea drept rezultat un proiect de calitate superioară şi un 
plan de implementare mai bun.
       În aşa fel, o propunere de proiect de calitate este produsul final al unui proces participativ
care implică un studiu considerabil, discuţii şi invăţarea din experienţa anterioară.

   Definirea scopului 
        Din analiza nevoilor ştim de ce este important acest proiect. Acum este timpul să identi-
ficăm care este rostul proiectului, ce dorim să realizăm prin acest proiect, de ce să îl derulăm.
Pe scurt, care este scopul proiectului? 
        Scopul este o propoziţie - frază  care  descrie  imaginea  unui viitor  posibil pentru care 
trebuie să lucrăm. Scopul nu trebuie menţioneze date specifice sau activităţi. El nu tre¬buie
schimbat pe parcursul derulării proiectului, întrucât acest fapt ar determina schimbări drastice 
ale proiectului în ansamblu.
       Grupul de planificare defineşte scopul sau obiectivul general (care este de asemenea
măsurabil) care indică contribuţia proiectului la alte obiective mai cuprinzătoare, sociale, edu-
caţionale şi politice (folosind mijloacele limitate existente). Obiectivul general asigură legătura 
dintre strategia generală a organizaţiei care coordonează proiectul şi proiectul particular aflat
în discuţie.

   Definirea obiectivelor 
         Ideile  de  proiect  vin  adesea  ca  răspuns  la nevoi,  lipsă de resurse ori existenţa unor 
probleme, fără a defini detaliile. În timp ce analiza problemelor scoate în evidenţă aspecte
negative ale unei situaţii existente, analiza obiectivelor prezintă aspectele pozitive ale viitoarei 
situaţii dezirabile. Aceasta implică reformularea problemelor în obiective. Prin urmare, relaţiile 
de tip cauză-efect devin relaţii de tip mijloc-finalitate. Transformarea relaţiilor cauză-efect în
relaţii de tipul mijloace-finalităţi nu trebuie să fie un exerciţiu mecanic.. Este foarte important
să găsim obiective corespunzătoare fiecăreia dintre problemele identificate.
       Aceste obiective trebuie să descrie cu claritate într-o singură propoziţie o stare în care 
respectiva problemă centrală nu mai este prezentă sau cel puţin în care este considerabil 
redusă. În circumstanţe obişnuite aceste obiective devin rezultate în matricea logică. Se poate 
însă întâmpla ca echipa de proiectare să considere că unul dintre obiective este suficient de
important pentru a i se dedica un proiect în întregime, devenind astfel un scop al proiectului.   
       De asemenea se poate întâmpla ca una dintre soluţiile oferite problemei centrale să pre-
supună realizarea mai multor obiective.
       În acelaş timp, trebuie sa ne limităm activităţile, “spărgând” scopul general în obiective 
specifice.
       Obiectivele derivă din scop şi sunt formulări scurte, o singură propoziţie, care reprezintă 
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baza rezultatelor pe care proiectul le va avea în final. Pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv
trebuie implementate activităţi concrete. Cu cât avem mai puţine obiec¬tive cu atât arborele 
activităţilor va fi mai puţin complex.
       Obiectivele  sunt paşi ce  trebuie  facuţi  pentru  a  ne  apropia de  scop.  Vorbim  despre 
obiective la plural pentru ca este greu de presupus ca poate fi vorba despre unul singur. Ele
se vor stabili gradat, în concordanţă cu intervalele de timp avute în vedere pentru realizarea 
proiectului, fiind specifice unei anumite perioade.
      În vederea formulării corecte a obiectivelor se va răspunde cu precizie la următoarele 
întrebări:
     ●     Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest proiect?
     ●     Care  este  segmentul  de  populaţie  care  va  fi  implicat  în  schimbare?  (atenţie,
               aici trebuie să avem în vedere nu numai grupul-ţintă - care, de altfel, va fi stabilit cu 
                precizie - ci şi categoriile de populaţie cu care acesta interacţionează major!)
     ●     Care  este  direcţia schimbării  pe  care o dorim?  (creştere  sau  îmbunătăţire, 
                descreştere sau reducere)
     ●     Care este gradul sau proporţia schimbării?
     ●     Care este termenul (sau intervalul de timp) prevăzut pentru atingerea gradului de  
               schimbare? 
      Trebuie avută mare atenţie atunci cînd se enunţă obiectivele pentru a nu se confundă cu 
activităţile. Acestea din urmă descriu cum se îndeplinesc obiectivele. Obiectivele reprezintă 
“un sfârşit”, în timp ce metodele reprezintă “un drum”. Cea mai bună regulă de deosebire a lor 
este următoarea: dacă există un singur mod de a îndeplini obiectivele pe care le-aţi enunţat, 
probabil că, de fapt, aţi enunţat o acţiune.
       O altă metodă de a verifica dacă ceea ce se enunţa este un obiectiv sau nu, este folosirea
iniţialelor unor cuvinte care reprezintă caracteristicile pe care trebuie să le întrunească obiec-
tivele, care, una lângă alta, compun cuvântul englezesc SMART (isteţ):
       S - specific - este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-ţintă?
       M - măsurabil - sunt măsurabile rezultatele?
       A - abordabil - este un obiectiv care poate fi, în general, atins?
       R - realist - are organizaţia resursele necesare pentru atingerea lui în timpul dat?
       T - încadrare în timp - există un termen limită?
       Scopul şi obiectivele unui proiect sunt diferite de scopul şi obiectivele organizaţiei, deşi în 
mod normal există o legătură între ele.
     Cu cât obiectivul este mai abstract, cu atât mai greu îi putem măsura performanţa. Ma-
nagerii trebuie să discute obiectivele cu echipa de proiect, cu grupul ţintă, cu partenerii şi 
cu colegii. Obiectivele trebuie să fie inteligibile şi acceptabile pentru cei care vor contribui la
implementarea lor. 

   Strategia şi metodologia 
       O strategie arată paşii de bază pe care managementul intenţionează să le facă pentru a 
atinge un obiectiv sau un set de obiective. Alegerea uneia sau mai multor strategii se va face 
după ce scopul proiectului a fost deja stabilit. Identificarea strategiilor implică:
     ●     Listarea diferitelor opţiuni strategice care pot intra în discuţie; şi 
     ●     Aprecierea gradului în care grupul ţintă înţelege procesul care i-a fost propus. 
     Metodologia este procesul prin care echipă abordează obiectivele proiectului. Poate lua 
mai multe forme dar va trebui să fie întotdeauna coerentă şi să asigure obţinerea rezultatelor la 
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   Matricea logică
         După ce finalizarea cu succes a etapei de diagnoză s-a concretizat în obţinerea de obiec-
tive şi de scopuri, utilizarea matricei logice asigură realizarea unui plan coerent şi transparent 
care include indicatorii pentru monitorizare şi evaluare luând în considerare şi mediul extern 
al proiectului. Matricea poate fi privită şi ca o vizualizare utilă a structurii interne a proiectului.
Matricea este compusă din 4 rânduri şi 4 coloane. Cele 4 coloane prezintă intervenţia logică, 
indicatorii verificabili în mod obiectiv, sursele verificării, şi ipotezele aflate la baza intervenţiei
logice la toate 
       Cele 4 nivele din ierarhia scopurilor definite de axa verticală. 

       Prima coloană conţine intervenţia logică a proiectului. Ea ne arată o ierarhie de scopuri 
avînd grade diferite de generalitate şi modul în care acestea rezultă din relaţiile cauzale: în 
cadrul proiectului se realizează diferite activităţi specifice care trebuie să ne conducă la re-
zultate bine definite. Activităţile reprezintă ceea ce se face în cadrul proiectului, în vreme ce 
rezultatele reprezintă realizările (output) acestor activităţi, adică ale întregului proiect. Rezul-
tatele proiectului, luate împreună trebuie să permită proiectului să realizeze scopul proiectului. 
În prezent tinde să devină un standard internaţional acceptarea unui singur scop al proiectului. 
Aceasta uşurează atât planificarea cât şi evaluarea proiectelor deoarece este mai uşor să
planifici realizarea unui singur scop decât cea a 2 sau mai multe paralele. Cu atât mai uşoară
este măsurarea succesului unui proiect care se raportează la un singur scop fată de cele care 
se raportează la două sau mai multe, ce se pot afla într-un conflict ascuns.
       Scopul reprezintă obiective de politică cu un grad mai ridicat de generalitate, la a căror 
realizare poate contribui proiectul, dar pe care proiectul însuşi nu le poate realiza. 
      Cea de-a doua coloană a matricei logice prezintă indicatorii obiectiv verificabili la toate 

Intervenţia
logică

Indicatori
verificabili
obiectiv

Sursele
verificării

Sursele
verificării

Scopul
proiectului

Obiectivele

Rezultatele

Activităţile Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea N

Mijloace Costuri

parametrii planificaţi. Metodologia aleasă trebuie să reflecte concepţia de ansamblu a proiec¬-
tului, ca şi misiunea organizaţiei. Metodele de lucru vor fi modul în care vom derula activităţile
concrete menite să ducă la realizarea obiectivelor sau a paşilor proiectului. Este foarte impor-
tant ca partenerii şi alţi oameni cu care lucrăm în proiect să înţeleagă strategia şi metodologia 
identificată pentru implementarea proiectului propus.
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nivelurile ierarhiei obiectivelor pentru a obţine consens între toate părţile interesate despre cât 
de plin de succes a fost proiectul, este foarte important să avem indicatori obiectiv verificabili
pentru scopul proiectului, pentru obiectivele proiectului dar şi pentru rezultate. Numai dacă 
gradul de succes poate fi măsurat prin indicatori asupra cărora toată lumea a căzut de acord,
putem spera că va exista consens cu privire la realizările proiectului.
       Se acceptă deja ca o convenţie standard să nu se permită nici unui obiectiv să rămână în 
matricea logică dacă nu i se poate găsi nici un indicator rezonabil. Un obiectiv a cărui realizare 
nu poate fi măsurată nu este un obiectiv valid.
       În plus, merită clarificate câteva elemente legate de indicatori. Indicatorii descriu termeni
măsurabili obiectiv sau observabili empiric şi oferă o bază pentru măsurarea performanţei şi 
evaluarea proiectului. Indicatorii sunt parametrii ai schimbării sau rezultatelor proiectului şi 
indică gradul în care obiectivele acestuia au fost îndeplinite. Indicatorii contribuie la transpa-
renţa mesajului transmis celorlalţi cu privire la realizările pe care proiectul intenţionează să le 
atingă. 
       Este relativ simplu să identificăm indicatori pentru sarcini cuantificabile. De exemplu, este
uşor de stabilit dacă au fost trimise sau nu 25 de copii ale unei scrisori. Sarcinile calitative sunt 
mai problematice. Este greu de apreciat, de pildă, dacă scrisoarea însăşi a fost bine scrisă 
sau nu. 
        Anumiţi  indicatori  trebuie  negociaţi  cu finanţatorul  şi  cu  grupul  ţintă,  pentru  a unifica
aşteptările cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului
      Obiectul celei de-a treia coloane specifică sursele de verificare pentru fiecare dintre in-
dicatorii obiectiv verificabili. Pentru unii indicatori sursele pot fi documente ale proiectului sau
date statistice accesibile publicului. Pentru alţi indicatori trebuiesc specificate atât metoda cât
şi momentul colectării informaţiei. La acest punct este important să avem în vedere că folosi-
rea surselor existente de informaţie este mai convenabilă şi costă mai puţin decât un studiu 
special realizat sau elaborarea unui sistem adiţional de documentare 
       Coloana  a  patra se referă la ipotezele asupra mediului extern, care sunt formulate în 
procesul de elaborare a intervenţiei logice. În orice proiect de intervenţie socială, relaţia cau-
ză-efect şi relaţia mijloc-finalitate nu sunt atât de precise şi de neschimbătoare ca sistemul
mecanic al unei maşini. În sistemele sociale aceste relaţii depind de o constelaţie de factori 
externi aflaţi dincolo de posibilităţile de control ale proiectului. Se recunoaşte în mod general
pericolul ca ipotezele din coloana a 4-a tind să fie neglijate în atelierele de planificare rezultând
proiecte care nu acordă suficientă atenţie mediului extern şi precondiţiilor succesului.
       Importanţa ipotezelor devine mai limpede atunci când luăm în considerare relaţia dintre 
intervenţia logică şi ipoteze, 
      Intervenţia  logică  urmează un traseu drept: activităţile conduc la rezultate, rezultatele 
permit proiectului să realizeze scopul proiectului iar scopul realizat contribuie la realizarea 
obiectivului general. Acest mod liniar de a gândi nu ţine cont de mediul extern. În realitate, 
activităţile conduc la rezultatele vizate numai dacă anumite condiţii externe permit acest lucru. 
Existenţa condiţiilor externe este determinată prin una sau mai multe ipoteze. Logica generală 
devine mai complicată: activităţile plus ipotezele îndeplinite conduc la rezultate.
       Acelaşi lucru este adevărat şi pentru celelalte nivele ale matricei logice. Astfel, rezultate 
plus ipoteze îndeplinite conduc la realizarea obiectivelor proiectului, iar obiectivele proiectului 
plus ipotezele îndeplinite contribuie la realizarea scopului general.
       Această contribuţie este sustenabilă dacă se adeveresc ipotezele de la nivelul superior.
Ipotezele care conduc  la  sustenabilitatea  unui  proiect  sunt  deosebit  de  importante  dacă 
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strategia generală a organizaţiei care coordonează proiectul sau a organizaţiei care finan-
ţează proiectul pune accentul în mod direct pe sustenabilitatea (“impact sistemic”, “impact de 
lungă durată”, etc.)
       În fine, matricea logică este un instrument destinat conceperii şi administrării proiectului.
Stabilind ierarhia obiectivelor proiectului şi cerând planificatorilor să identifice presupoziţiile
şi riscurile ce pot fi critice pentru fezabilitatea proiectului, cadrul logic asigură un mijloc de a
verifica logica internă a planului de proiect. În cursul specificării indicatorilor verificabili şi a
mijloacelor de verificare a progresului, planificatorilor li se reaminteşte faptul că trebuie să se
gândească la modul în care proiectul va fi monitorizat şi verificat încă de la bun început.
       Matricea logică ajută la consolidarea logicii interne ale proiectului. Ea sprijină procesul de 
definire a scopului, a obiectivelor operaţionale şi activităţilor proiectului, şi forţează managerul
să se confrunte cu ipotezele. În afară de aceasta, ea contribuie la înţelegerea interacţiunii din-
tre aceste elemente prin aşezarea lor într-o secvenţă logică. În plus, ea corelează elementele 
procesului planificării cu cele ale implementării, contribuind la dezvoltarea unor indicatori mă-
surabili pentru măsurarea progresului iniţial şi curent al proiectului.Într-o matrice ecchipa de 
proiectare trebuie să aşeze toate elementele proiectului, unde inferenţele logice se definesc
de la stânga şi de jos în sus. 

   Planul de implementare a proiectului
       Pentru implementarea proiectelor se utilizează de regulă tehnica “Gantt”. Planul opera-
ţional (de implementare) Gantt este un mijloc eficient şi utilizat pe scară largă pentru a obţine
o privire de ansamblu asupra duratei, a momentului de timp, şi a relaţiilor dintre activităţi, pre-
cum şi a responsabilităţilor şi a resurselor necesare derulării acestora. Activităţile sunt listate 
într-un tabel, fiecare activitate ocupând un rând.

Activităţi Calendarul 
activităţilor (luni,
săptămâni, zile)

Mijloace Costuri Persoana
responsabilă

Activitatea 1

Activitatea 1.1

Activitatea 1.2

Activitatea 1.n

Activitatea 2

Activitatea 2.1

Activitatea 2.2

Activitatea 2.n

Activitatea 3
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     Acest mod de planificare ne ajută să luăm în considerare relaţia dintre activităţi: dacă
începerea activităţii 2 presupune finalizarea activităţii 1 iar începerea activităţii 3 presupune
finalizarea activităţii 2, atunci acestea trebuie să fie secvenţiale, succesive, iar între ele trebuie
să existe o zonă tampon (de exemplu se poate lăsa o durată liberă între activitatea 1 şi activi-
tatea 2) care să ţină cont de posibilele decalări ale implementării unei activităţi.
        Într-o  manieră  simplă,  tabelul  Gantt listează toate activităţile desfăşurându-le. În vreme 
ce matricea logică menţionează doar o singură activitate, planul de implementare divide acti-
vitatea în toate sub-activităţile pe care aceasta le include.

   Managementul resurselor        
       Una din principalele priorităţi ale managerului este desigur asigurarea resurselor pentru 
desfăşurarea muncii. Resursele pot fi financiare, materiale, tehnice sau umane.
       
       Resursele financiare sau bugetul
      Ce este bugetarea?- “suma de bani disponibilă / necesară / desemnată pentru un scop 
anume”. Bugetarea nu este ceva nou. Nu este altceva decât valoarea a ceea ce ai cheltuit, vei 
cheltui sau intenţionezi să cheltuieşti pentru un anume scop.
      Bugetul  oferă o imagine clară, de ansamblu asupra resurselor financiare necesare  în
implementarea planului de lucru. În primul rând, această informaţie este cerută de finanţator şi
de organizaţia implementatoare, indicând că activităţile stabilite în propunerea de finanţare vor
fi realizate de echipa de proiect într-o secvenţă de timp şi cu costuri determinate.
       Este, desigur, atât în interesul finanţatoru-lui cât şi cel al proiectului ca această înţelegere
să se respecte pe cât de mult posibil. Cu cât bugetul se leagă mai strâns de activităţile proiec-
tului şi de costurile reale, cu atât este mai uşor de respectat angajamentul bugetar. Bugetul 
joacă un rol important în întregul proces de management. Un buget slab conceput va crea 
probabil multe probleme în faza de implementare a proiectului. Pentru a construi un buget, 
trebuie să prevedem ce resurse va necesita proiectul, cantitatea fiecărui item, data la care va
fi necesar şi cât va costa - incluzând efectele inflaţiei asupra preţurilor.
       Este important să realizăm un buget pe activităţi pentru a urmări în mod sistematic chel-
tuielile efectuate.
       
         Managementul resurselor umane 
       A lucra cu oamenii este cea mai provocantă şi mai dificilă parte a muncii manageri¬ale.
Fiecare persoană este unică şi chiar dacă teoriile motivaţiei pot prezice comporta¬mentul 
majorităţii oamenilor, ele sunt inutile în a prevedea cum va reacţiona un individ într-o anumită 
situaţie. Arta managementului înseamnă a şti care sunt limitele teoriei şi a schimba predicţiile 
atunci când este necesar. 
       Managementul resurselor umane poate fi definit ca procesul găsirii numărului potrivit de
persoane cu calificare potrivită, la momentul potrivit. Este considerat a fi procesul realizării obi-
ectivelor proiectului prin achiziţionarea, menţinerea, dezvoltarea şi utilizarea corespunzătoare 
a resurselor umane în organizaţie. Găsirea unor oameni abili, talentaţi şi motivaţi reprezintă o 
parte importantă a managementului resurselor umane pentru implementarea oricărui proiect.
       Prin observaţie şi studiu managerii trebuie să identifice abilităţile existente în organizaţie.
Când anumite abilităţi lipsesc, managerii trebuie să decidă dacă vor rezolva această nevoie 
prin instruire sau prin recrutarea consultanţilor din exterior. 
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       Analiza riscurilor
      Pentru a vedea cât de realist este un proiect şi care sunt şansele lui de succes putem 
face analiza riscurilor. Analiza riscurilor se aplică ipotezelor din matricea logică Pentru fiecare
ipoteză, participanţii estimează doi parametrii:
     ●     Ce daune vor fi provocate proiectului dacă ipoteza nu se adevereşte (ex. “impact
               mare” în figura de mai jos)?
     ●     Cât de probabil este ca ipoteza să nu se adeverească (“probabilitate ridicată” în
               figura de mai jos)?
      Analiza riscurilor ne furnizează o estimare a importanţei ipotezelor listate în coloana 4 a 
matricei logice. Cu cât creşte probabilitatea ca ipoteza să nu se adeverească şi cu cât impac-
tul este mai mare conducând la eşecul proiectului, cu atât este mai important să ne gândim 
la alternative posibile.
       Dacă avem ipotezele care sunt de impact mare şi au o probabilitate ridicată merită să ne 
gândim la alternative. Dacă o asemenea ipoteză apare la nivelul obiectivelor sau a scopului 
proiectului este cazul să ne gândim la un alt proiect.

Impact

Mare

Mic

Prioritate II
Impact mare
şi
Probabilitate scăzută

Prioritate I
Impact mare
şi
Probabilitate ridicată

Se neglijează
Impact mic
şi
Probabilitate scăzută

Prioritate III
Impact mic
şi
Probabilitate ridicată

Mic Mare

Probabilitate

      Implementarea proiectului 
       Implementarea proiectului este de fapt ducerea la îndeplinire a planului. Întorcându-ne la 
analogia cu ordinea în apartament este vorba despre spălarea hainelor, măturarea podelei şi 
ştergerea prafului. 
      Cele mai mari provocări ale managementului proiectului sunt: 
     ●     Respectarea obiectivelor proiectului; 
     ●     Documentarea proiectului; 
     ●     Colectarea şi împărtăşirea informaţiei; 
     ●     Coordonarea şi organizarea; 
     ●     Luarea deciziilor; 
     ●     Monitorizarea şi evaluarea; 
     ●     Menţinerea contactelor cu partenerii; 
     ●     Delegarea responsabilităţilor; 



48

MANAGEMENTUL  ONG

     ●     Formarea echipei, managementul resurselor umane şi 
     ●     Orice altceva care poate interveni... 

       Monitorizarea  acestor sarcini necesită abilităţi şi dedicare. Deşi se spune că “numai ne-
bunii controlează lucrurile în ordine, geniul se descurcă şi în haos”, în realitate a ţine lucrurile 
în ordine necesită tot atâta talent, mai ales atunci când sunt implicaţi oameni şi trebuie împăr-
tăşite informaţii. Vom trece în revistă câteva instrumente utile care ne ajută să ţinem sarcinile 
proiectului sub control

      Monitorizarea
       Monitorizarea proiectelor face parte integrantă din activitatea zilnică de management. Ea 
ne furnizează informaţii prin care echipa managerială poate identifica şi rezolva probleme de
implementare şi să evalueze progresul. Matricea logică şi planul de implementare a proiec-
tului ne oferă baza acestei activităţi. Următoarele aspecte de bază trebuiesc monitorizate cu 
regularitate:
     ●     Ce activităţi  se  derulează  în  prezent  şi  ce  progres  s-a  făcut   (la intervale 
                săptămânale)?
     ●     La ce nivel sunt utilizate resursele şi ce costuri au survenit în legătură cu progresul 
               implementării 
     ●     S-au atins rezultatele dorite? În ce măsură aceste rezultate conduc la realizarea 
               scopului proiectului?
     ●     Ce schimbări au survenit în mediul proiectului? Se adeveresc ipotezele noastre?
       Echipa de management de proiect verifică modul de realizare a obiectivelor şi analizează
schimbările din mediul proiectului, incluzând grupurile de părţi interesate, strategiile şi politicile 
locale. Dacă nu se înregistrează progresul preconizat trebuie întreprinse acţiuni corective. 
Monitorizarea este colectarea bazei de informaţii necesare pentru conducere şi pentru lua-
rea deciziilor din timpul implementării. De vreme ce monitorizarea nu se face doar în cadrul 
proiectului ci la diferitele nivele de decizie, trebuie să ştim ce informaţii sunt necesare pentru 
controlarea procesului de implementare, cum le putem colecta, analiza şi prezenta. De aceea 
monitorizarea implică de regulă următorii paşi:

●     Indicatori pentru obiectivele de la toate
         nivelurile matricei logice
●     Calitatea şi caracterul corespunzător al 
         activităţilor şi al utilizării resurselor 
         (performanţă)
●     Mediul proiectului (indicatori pentru ipoteze)
●     Impactul proiectului
●     Cooperarea cu grupurile ţintă 

1. Colectarea datelor
(fapte, observare şi
măsurare) şi documentarea lor

Pasul Conţinut
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2.  Analiza şi concluzionarea
(interpretare)

●     Comparaţia dintre realizările planificate şi
         realizate (planificate şi neprevăzute) şi
         identificarea devierilor (revizuire), concluzii
●     Schimbări în mediul proiectului şi 
         consecinţele pentru proiect; concluzii
●     Comparaţia dintre mecanismele planificate
         şi cele reale ale organizării proiectului şi 
         ale cooperării cu grupurile ţintă; identificarea
         devierilor şi concluzii

3.  Emiterea de
recomandări (judecăţi) şi
întreprinderea de acţiuni
corective

●     Ajustarea agendei activităţilor şi resurselor
●     Ajustarea obiectivelor
●     Ajustarea procedurilor şi mecanismelor de 
         cooperare

       Documentele de monitorizarea internă şi rapoartele de progres înregistrează şi prezintă 
rezultatele acestui proces. 
Responsabilitatea principală va cădea asupra grupului de management al proiectului.

      Tipuri de monitorizare        
    Monitorizarea activităţilor
       Monitorizarea activităţilor compară timpul planificat pentru îndeplinirea unei activităţi in-
dividuale cu timpul utilizat în realitate. Din acest motiv putem să judecăm modul în care planul 
de implementare poate fi pus în legătură cu monitorizarea.
    Monitorizarea rezultatelor
       Monitorizarea rezultatelor se bazează pe indicatorii de rezultate. Aceşti indicatori repre-
zintă situaţia dorită la un anumit moment specific sau la finalul perioadei planificate de proiect.
De multe ori aceştia sunt insuficienţi pentru managementul de proiect, deoarece prea adesea
deciziile trebuie luate în intervale mai scurte de timp pentru a controla implementarea. De 
aceea rezultatele trebuie fragmentate în rezultate intermediare descrise de indicatori adiţionali 
care acoperă perioada relevantă planificată. Progresul se evaluează comparând o situaţie
iniţială cu situaţia curentă. 
   Monitorizarea ipotezelor
       În timp ce activităţile şi rezultatele sunt monitorizate cu regularitate, monitorizarea ipote-
zelor şi a riscurilor nu se face decât foarte rar. Când ne aflăm în rândul rezultatelor, ipotezelor
li se pot ataşa indicatori şi surse de verificare.
   Monitorizarea impactului
       Monitorizarea impactului se concentrează asupra:
1.    eficacitatea proiectului (“a face lucrurile care trebuie”)
2.    efectele secundare care nu sunt incluse în matricea logică
3.    impactul negativ
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      Durabilitatea proiectului
     Cei mai mulţi finanţatori doresc ca finanţarea lor sa contribuie capital la creşterea gradului
de cunoaştere într-un domeniu important, vor sa vadă că proiectul pe care-l finanţează trăieşte
mai departe de limita propusa în cererea de finanţare pentru ca ei (pe lângă celelalte grupuri
ţintă) să se poată bucura de beneficii. Adică vor sa vadă ca investiţia lor este pe termen lung.
Cei mai mulţi căutători de finanţare însă, nu au forţa sa gândească sau să descrie proiectul
pe care-l propun decât pe durata derulării trecută în cererea ele finanţare. Este absolut ne-
cesar să arătaţi finanţatorului că v-aţi gândit la derularea în continuare a proiectului şi că
aveţi contractele necesare pentru a susţine financiar proiectul respectiv, după ce s-a încheiat
respectiva finanţare. Potenţialele surse de finanţare viitoare pot include:
     ●     granturi ale altor finantatori
     ●     taxe pe servicii prestate sau încasări din vanzarea produselor rezultate din 
               proiectul respectiv
     ●     programe de dotare (sau autodotare)
     ●     granturi ale aceluiaşi finanţator (la o finanţare ulterioară)
     ●     alte surse de finanţare
       Este de dorit sa includeţi în această secţiune un buget prospectiv, detaliat, care să scoată 
în evidenţă echilibrul financiar ulterior. Dacă aveţi în vedere să obţineţi o altă tranşă de finan-
ţare, este bine să-l înştiinţaţi pe finanţator încă de la început despre acest lucru şi să motivaţi
temeinic nevoia de asistenţă ulterioară. Mulţi căutători de finanţare sunt atât de concentraţi
pe prezent încît uită că finanţatorul acordă o mai mare atenţie proiectelor care îi solicită o
“finanţare susţinută”.

        Încheierea şi evaluarea 
       Multe organizaţii consideră în mod greşit că un proiect se încheie cu terminarea ultimei 
activităţi programate; el însă nu se încheie până la realizarea unei evaluări serioase şi agreate 
de părţi şi rapoartelor şi a dosarelor. Elementele raportului narativ odată cu terminarea ultimei 
activităţi programate. Rareori, echipa de proiect este nerăbdătoare să facă o retrospectivă 
a proiectului sau să întocmească rapoartele narative şi financiare. Nu este o perioadă prea
creativă, o perioadă mai neplăcută, dar foarte importantă. Ea poate deveni un prim pas vital 
înspre un viitor proiect. Evaluarea poate şi trebuie a fi efectuată:
     ●     În faza intermediară, ca nişte repere ale succesului proiectului, ca să ne corectăm 
               greşelile “din mers”; 
     ●     În faza de încheiere a proiectului, 
     ●     La câteva luni sau chiar la un an după încheierea proiectului -evaluări de urmărire; 
     ●     La distanţe de timp mai mari, succesele şi lecţiile învăţate pot adăuga aspecte noi 
               viitoarelor proiecte, contribuind la dez¬voltarea organizaţională. 

       Raportarea 
       Rezultatele evaluării pot fi încorporate în raportul final pe care managerii proiectului îl
înaintează donorilor proiectului. Raportul are două părţi: raportul narativ şi cel financiar. Ra-
portul narativ trebuie să fie o reprezentare fidelă a modului în care s-a derulat proiectul. Totuşi,
formulaţi un text scurt şi la obiect, concentrându-vă asupra elementelor care ar putea interesa 
actorii externi organizaţiei, cum ar fi de pildă finanţatorii.
Raportul financiar trebuie să arate clar şi precis cum anume au fost utilizate fondurile. Toa-
te cheltuielile legate de proiect trebuie prezentate. Cel mai simplu mod este de a compara 



Ghid pentru reprezentanţii ONG-urilor din Republica Moldova

51

cheltuielile planificate cu cele realizate efectiv. În liniile de buget în care variaţiile depăşesc
procentul de 10%, sunt necesare explicaţii şi justificări. Este important ca raportul financiar să
se coreleze şi să se potrivească cu raportul narativ. 

          Şansele de succes ale unei propuneri de finanţare
       90% din propunerile de finanţare sunt respinse datorită, în principal, următoarelor două
motive:
►   ideea care stă la baza propunerii de finanţare nu este originală, fezabilă, sau eligibilă
pentru finanţator;
►   propunerea de finanţare nu este bine dezvoltată şi redactată
Pentru a creşte şansele de succes ale unei propuneri de finanţare, este important ca procesul
descris mai jos să fie urmat pas cu pas.
1.     Dezvoltarea componentelor esenţiale, folosind abordarea în echipă
2.     Identificatea donatorilor potenţiali, folosind concepte de marketing
3.     Adaptarea componentelor de piaţă, având în minte un finanţator potenţial: finanţarea
viitoare, prezentarea organizaţiei, parteneriate, sumarul, pagina de titlu, scrisoarea însoţitoa-
re, anexele.
4.     Redactarea propunerii, folosint metoda “un singur redactor, mai mulţi observatori”. Obser-
vatorii vor citi propunerea în diferite stadii ale sale şi vor completa acolo unde nu s-a insistat 
suficient, unde s-a uitat ceva sau se vor elimina din text detaliile nesemnificative, greşelile de
ortografie sau de tipar.
5.     Prezentarea propunerii, urmărind îndrumările potenţialului finanţator (data limită de depu-
nere, limba de redactare, număr de exemplare, format solicitat etc.

       Principii de baza în scrierea unei propuneri de finanţare
       În sfârşit am dori încă odată să atragem atenţia reprezentanţilor ONG-urilor şi tuturor 
doritorilor de a participa la elborarea unei propuneri de finanţare, să ţină cont de cele zece
porunci ale M. Daniel Swartz, (Reunite de proiect septembrie 1993):
1.   Atrăgeţi-le atenţia şi păstraţi-o! Finanţatorii primesc uneori sute de propuneri pe săptă-
mână, ei trebuie să-şi aducă aminte cine sunteţi. Locul unde trebuie să le atrageţi privirile sunt 
pagina cu titlul şi sumarul.
2.    Foloisiţi limbajul donatorului. Veţi folosi aceiaşi termeni pe care-i folosesc şi ei. Adesea 
confuziile rezultă din faptul că se definesc în mod diferit aceiaşi termeni sau fraze.
3.     Fiţi pozitivi: nu folositi niciodată “ar trebui”, ,,s-ar putea”, ,,poate”, ,,probabil”, întotdeauna 
folosiţi ,,vom”. Dacă nu aveţi încredere în voi şi în proiectul vostru, nici ei nu vor avea.
4.    Fiţi inteligibili: propunerea dvs. ar trebui să fie structurată bine astfel încât să poată fi
urmărită uşor. E bine să aveţi un corector cu calitaţi native pentru gramatică şi ortografie. Nu
vă bazaţi pe corectarea ortografiei pe computer.
5.    Daţi importanţă dimensiunii manageriale realistice: nu încercaţi să faceţi prea mult. 
Gel mai bun proiect este cel mic, cu rezultate măsurabile care pot fi marcate cu succes. Arătaţi
propunerea şi altora pentru o ,,verificare realistă”.
6.    Teoria lui Me Nugget despre sufocare: totul ar trebui să fie sufocat din bucăţi de marimi
mici. Suficient de mic încât cititorul să o poată digera. Folosiţi aceasta mai ales în partea voa-
stră de strategie şi în secţiunea cu rezultate aşteptate.
7.     Folosiţi ghidul donatorului. Donatorul l-a sris cu un motiv — urmeaza-l îndeaproape. 
Utilizaţi structura organizatorică pe care o contureaza ei.
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8.     Concentrează, concentrează, concentrează: dacă faci un proiect de energie alternati-
vă, nu începe cu salvarea morilor.
9.     Credibilitate: poate fi subliniată în secţiunile de fond (descrierea organizaţiei, CV-urile,
scrisori de recomandare etc.) şi apariţia propunerii.
10.    Promptitudine: dacă ei vă cer trei, trimiteţi-le trei, etc.
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Formator: Sofia URSUL
Consultant local cu program redus „Transparency International”

TEMA V:
Fundraising

  Cum să atragem finanţări? 
        Clasificarea surselor de finanţare 
      Problemele sociale ale localităţilor aşteaptă îndelung o soluţionare şi deseori motivaţia 
nerezolvării se explică prin fraza „nu-s finanţe”.
       Cum am putea găsi finanţele atât de necesare?
       Sunt  multe  căi  de  atragere  a  mijloacelor  băneşti şi  e  bine  să  le cunoaştem şi să le 
aplicăm.

Pentru ca o organizaţie şi cu atât mai mult nişte organizaţii partenere să 
activeze conform scopurilor statutare în regim permanent ele trebuie să fie
capabile să atragă finanţări constante.

Dintre ele:

Atragerea mijloacelor
băneşti din surse locale

Atragerea mijloacelor 
de la finanţatorii externi

       Acestea două rezidă în mai multe modalităţi de atragere a finanţelor, care sunt variate ca
formă, dar au aproape aceeaşi abordare.
       
       Atragerea finanţelor indiferent de originea finanţatorului numaidecât prevede ac-
ţiuni de negocieri cu conducătorii altor organizaţii. Obţinerea finanţelor crează şanse
organizaţiei Dvs. în soluţionarea problemelor locale, în realizarea scopurilor statutare, 
deaceea motivarea organizaţiei Dvs. este foarte mare pentru asemenea acţiuni.

        Cine poate fi solicitant de finanţe?
        Formal oricine. Dar, nu oricine le obţine.
Să încercăm să clasificăm potenţialii finanţatori:
a)    Finanţatorii locali (guvernul, ministerul, autorităţile locale, agenţii economici, persoane 
fizice ş.a.) ar putea răspunde la o cerere de finanţare din partea unei persoane, unei instituţii
publice.
b)    Finanţatorii externi de regulă răspund la propunerile de finanţare ale unor organizaţii
legale, mai mult organizaţiilor neguvernamentale, dar şi instituţiilor de stat.
Finanţatorii externi acordă sprijinul prin intermediul unor Programe de finanţare, lansate de
ei. 
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       Ex: Finanţatorul Fundaţia SOROS-Moldova are mai multe programe de finanţare:
Programul „Dezvoltare Comunitară”, „Societate Civilă”, Programul Femei, Colecţii de Bibliote-
că etc. Adică aplicarea la aceste programe numaidecât presupune competiţie pentru obţinerea 
finanţării.
       Principiul de competiţie este valabil şi pentru colectările de fonduri locale. 
       Orice  finanţator  doreşte  să facă  relaţii durabile  cu o organizaţie cu statut de persoană
juridică şi nu cu o persoană individuală. Deaceea cele mai mari şanse de a colecta finanţe vor
avea anume organizaţiile şi nu persoanele particulare sau grupurile de iniţiativă. 

       Ce este Fundraising?
      Colectarea de  fonduri  (engleză fundraising)  –  este  un termen  folosit  de organizaţiile 
neguvernamentale, ceea ce ar însemna obţinere de finanţe, dar nu numai în sensul direct al
expresiei.
       Fundraising – este o colectare de contribuţii pentru organizaţii obşteşti şi filantropice.
      Fundraising – nu este o cerşire de mijloace, cum adesea se subânţelege! Se cerşeşte 
pomană! Or organizaţia, care activează în sfera socială cere nu pomană, dar contribuţii făcute 
conştient. 
       Fundraising-ul ca acţiune este posibil şi reuşit numai în condiţii de planificare şi
delegare a acestei responsabilităţi unei persoane din cadrul organizaţiei. O pregătire 
bună este o garanţie a rezultatelor bune. Partenerii şi finanţatorii vor fi convinşi că
lucrul demarat de aceste organizaţii este util şi pentru ei. 
       Fundraising numaidecât prevede acţiuni de negocieri cu conducătorii de întreprinderi. 
Obţinerea finanţelor se tratează ca un succes în realizarea planurilor, dar şi ca un succes în
negocieri.
     Fundraisingul bun contribuie la crearea autorităţii organizaţiei. Dar, atenţie este uşor şi pier-
derea credibilităţii ei în cazul când donorii potenţiali sunt duşi în eroare. Nu există o formulă 
magică de fundraising reuşit. Dar experienţa unor organizaţii filantropice demonstrează cert:
majoritatea absolută de nereuşite în colectarea de fonduri se “datorează” insuficienţei pregă-
tirii profesionale a negociatorilor şi a comportamentului neadecvat al acestora pe parcursul 
convorbirilor. 
       Un model de plan pentru colectarea de fonduri:
     ●     Stabilirea sarcinilor, ce se doreşte să fie soluţionate cu mijlocele colectate. Stabiliţi  
                termenele. Întocmiţi un proiect personal.
     ●     Documentaţi-vă şi regândiţi argumentele în favoarea D-voastră.
     ●     Enumeraţi motivele sponsorilor potenţiali, ce s-ar putea de susţinut din partea 
               d-voastră.
     ●     Analizaţi experienţa personală în domeniul de acumulare de mijloace, determinaţi 
               simpatizanţii şi persoanele la care veţi apela în primul rând şi în alte rânduri. 
                Prevedeţi  ce sume veţi propune pentru sponsorizare. 
     ●     Să aveţi pregătite materialele ce le veţi prezenta sponsorilor.
     ●     Precizaţi metodele de colecţionare a mijloacelor.
     ●     Atenţie! 80% din succesul acţiunii reese din convingerea fandraizerului (persoana 
                responsabilă de fundraising) vis-a-vis de necesitatea soluţionării problemei sociale 
                cu puterile organizaţiei proprii.
     ●     Stabiliţi un control al mijloacelor ce se aşteaptă colectate.
     ●     La acţiune!
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        Relaţii cu donorul
     Acţiuni – model a unei campanii de acumulare de fonduri.
1.     Întocmirea listei donorilor potenţiali
2.     Contactaţi prin telefon organizaţia. (pentru a avea informaţie despre ea).
3.     Întocmiţi o scrisoare pentru donor, bazată pe proiectul D-voastră şi enumeraţi unele 
        avantaje pentru el.
4.     Întâlniţi-vă cu donorul potenţial şi:
♦      prezentaţi-i proiectul (problema)
♦      convingeţi conducătorul întreprinderii să acorde finanţare.
♦      Obţineţi acordul. Pentru asta la necesitate aduceţi adăugător argumente.
♦      În caz de obţinere a finanţării, adresaţi sponsorului o scrisoare de mulţumire.
♦      Evaluaţi rezultatele activităţilor. Stabiliţi relaţii de lungă durată cu sponsorul.

     Nişte întrebări de verificare înainte de a merge la sponsor.
1.     Cine ar putea să ne susţină?
2.     Sunt persoane accesibile?
3.     Ce facilităţi am putea propune sponsorilor noştri?
4.     Ce servicii şi oportunităţi am putea oferi?
5.     Cum se va răsfrânge asupra imidjului sponsorului colaborarea cu org. noastră?
6.     Ce surse alternative de finanţare am avea?
7.     Folosirea situaţiei externe în favoarea org. Voastre?
8.     Am ales bine momentul de propunere a finanţării?
9.     Avem sau nu persoane speciale ce se vor ocupa de fandraizing?

     Motivaţiile pentru sponsorizarea organizaţiilor obşteşti şi filantropice:
♦      Pentru că au fost rugaţi
♦      Tendinţa foarte sinceră de a ajuta
♦      Interes personal în soluţionarea problemei
♦      Profit direct (ex. Reducere de impozit)
♦      Interes obştesc asupra problemei
♦      Obţinerea unui profit tangenţial, sau indirect (ex. ajutând spitalul, oricine se gândeşte că
        şi ei sau rudele lor sunt în viitor posibili pacienţi).
♦      Informaţie, sau reclamă
♦      O reputaţie bună pentru organizaţia D-voastră
♦      Din ambiţie
♦      Ca să se implice în domeniul pe care ei îl iubesc
♦      Dorinţa de a se implica în cauze nobile
♦      Din motive religioase
♦      Pentru satisfacţie

    Ce doresc sponsorii?
♦      Informaţii
♦      Renumele firmei
♦      Reclama mărfurilor şi serviciilor
♦      Publicitate în mass-media
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♦      Distracţii pentru personalul firmei
♦      Îmbunătăţirea relaţiilor din cadrul firmei
♦      Îmbunătăţirea relaţiilor cu investitorii
♦      Acces la pieţele, în care sunteţi D-voastră
♦      Acces la persoane la care aveţi D-voastră
♦      Asociere cu evenimente şi acţiuni de mare rezonanţă
♦      Atragerea noului personal
♦      Atragerea partenerilor şi clienţilor noi
♦      Demonstrarea responsabilităţii sociale dinpartea firmei

     Ce trebuie să ştii când te adresezi sponsorului:
♦      Rogi sponsorul pentru ca el să-ţi dea banii săi
♦      Succesul tău este şi al sponsorului – el este cointeresat în finanţarea unui proiect bun,  
         implementat de organizaţii serioase.
♦      Practic sponsorul primeşte lunar zeci de cereri, dar satisface unităţi.

       Proiectul D-voastră trebuie să-l cointereseze pe sponsor!

    Sponsorul poate să vă respingă cererea, dacă:
♦      El nu are respect faţă de autorul proiectului sau organizaţia pe care acesta o prezintă
♦      Nu e motivat de însuşi proiectul
♦      Proiectul este prea scump comparativ cu rezultatele preconizate
♦      Proiectul este prea scump pentru sponsor
♦      Organizaţia D-voastră nu garantează îndeplinirea programului declarat

     Sfaturi pentru negociatori:
♦      fiţi atent
♦      fiţi binevoitor
♦      fiţi competent
♦      vorbiţi laconic şi clar
♦      ascultaţi
♦      cereţi o sumă concretă
♦      vorbiţi în perspectivă
♦      aduceţi exemple de susţinere
♦      mulţumiţi
♦      să ştiţi că sponsorul e om şi el
♦      nu fiţi obraznic, nu fiţi lăudăros
♦      nu spuneţi falsuri
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        Exemple - ACŢIUNI DE COLECTARE A MIJLOACELOR
1.     Măsuri de sponsorizare - Este o formă de adunare a mijloacelor pentru organizaţiile 
        mari sau cu reţea de filiale.
2.     maraton, 
3.     jocuri distractive, 
4.     expediţii individuale, 
5.     concerte direct la public (stradă…) 
6.     licitaţii, 
7.     serate 
8.     baluri de caritate

        ETICA ŞI FUNDRAISING-ul 
       În sectorul asociativ din Occident multe organizaţii nonguvernamentale şi filantropice s-au
compromis din cauza gestionării şi administrării neefective a finanţelor primite pentru finanţa-
re. Ca rezultat, organizaţia este implicată în scandaluri şi îşi pierde bunul nume. 
      Cea mai bună şi recomandabilă metodă de menţinere a renumelui propriu este stabilirea 
unei politici şi practici interne în cauză, şi principalul – daţi dări de seamă financiare deschise
şi sincere.
       Un fundraising de lungă durată (sau o dragoste lungă cu sponsorul) este imposibilă fără 
a urma principiile de bază:
1.     principiul  acceptului  donaţiilor  (de la cine  e  etic  să  se  primească  donaţii  şi  de  la 
        cine nu).
2.     accesul publicului la informaţia financiară
3.     evaluarea anuală a programului, a succeselor şi eşecurilor. 
4.     Acţiuni legale, onorabile, etice.

       Deaceea, donorii de amploare ca Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite ş.a. 
cer ca propunerea de finanţare să conţină elemente de monitoring şi garanţie de realizare
calitativă a proiectului.
Ex: Programul “Dezvoltare comunitară” este un program mic, care acordă granturi mici de 
până la 3000 $, dar finanţatorul doreşte să aibă garanţii de mecanisme de autocontrol ale
activităţilor şi justificare a banilor donaţi.

     Se mai respectă şi următoarele principii:
♦      “tactica de şoc”, dacă sunt atinse strunele morale ale societăţii, nu aşteptaţi donaţii.
♦      Publicitatea  unei  istorii  ale  persoanelor  private  (aici se recomandă  să  se  schimbe 
         numele şi unele detalii )
♦      Dacă se folosesc imagini foto, atunci ele trebuie să oglindească numaidecât ceea ce de 
fapt sunt, şi nu folosite în alt context. 
♦      Principiul confidenţialităţii în privinţa vieţii private a oamenilor ce doriţi să le ajutaţi şi a
donorilor, care de fapt se poate de calificat ca principiu de imunitate a vieţii private.

     Ţineţi minte:
        Orice campanie de colectare a fondurilor aduce cu sine minim 2 informaţii:
♦      informaţie clară despre necesitatea susţinerii
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♦      tabloul general al problemei ce doriţi s-o rezolvaţi.

    Este etic sau nu să participi la o colectare de fonduri
     ●     De ce nu este etic? De ce este etic?
     ●     Ce problemă doriţi să soluţionaţi prin această colectare de fonduri?
     ●     Personală? Comunitară?
     ●     Ce beneficiu obştesc se va obţine din rezolvarea acestei probleme?
     ●     A cui demnitate suferă din cauza că D-voastră personal cereţi?
     ●     Cine are de câştigat din urma finanţării?
     ●     Cum Vă simţiţi când ajutaţi?
       Aceste şi alte întrebări ar putea să fie la baza răspunsurilor, care v-ar motiva la acţiuni de
amploare cu scopuri de acumulare a mijloacelor.

     Lucru în grupuri:

Sarcina gr.1: Listarea 
categoriilor sociale şi a 
organizaţiilor potenţiali 
donatori ai unui proiect 
ecologic.

Sarcina gr.2: Sunt necesare 10000 lei pentru 
a organiza un serviciu de educaţie teatrală 
a copiilor. Îi cereţi de la cel mai mare agent 
economic din localitate. Demonstraţi 
campania: acţiunile şi argumentele
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     Recomandări

     ●     Stabiliţi problema ce se doreşte rezolvată şi a termenilor de soluţionare;
     ●     Regîndiţi argumentele în favoarea D_Voastră;
     ●     Analizaţi abilităţile şi experienţa D-Voastră în acumulare de mijloace;
     ●     Determinaţi simpatizanţii şi persoanele la care veţi apela în I rînd şi în alte rînduri;
     ●     Să aveţi un proiect de realizare a intenţiilor D-Voastră;
     ●     Gândiţi la finanţări variate;
     ●     Precizaţi metodele de colecţionare a fondurilor (bani-cheşi, materiale, servicii etc.);
     ●     Stabiliţi o evidenţă şi un control asupra mijloacelor colectate şi informaţi despre 
               asta potenţialul sponsor;
     ●     Enumeraţi punctele forte ale echipei (organizaţiei) şi resursele ei.

     Campania de colectare a  fondurilor
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STUDIU DE CAZ
                   Proiectul: “DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE”
                             - Suport în dezvoltarea societăţii civile -
                
Scopul:
              Sporirea gradului de participare a membrilor comunităţii 
                     la soluţionarea problemelor comunitare 

Obiective:
     ●     Crearea şi instruirea grupurilor de iniţiativă 
     ●     Crearea organizaţiilor neguvernamentale
     ●     Dezvoltarea instituţională şi consolidarea organizaţională 
     ●     Promovarea parteneriatelor 

       Dezvoltarea capacităţilor GI şi ONG:
     1.   Seminare de instruire în:
     ●     Constituirea şi înregistrarea ONG
     ●     Rolul ONG în dezvoltarea comunitară
     ●     Managementul organizaţional
     ●     Managementul voluntarilor
     ●     Tehnici de supravieţuire pentru ONG
     ●     Colectare de fonduri
     ●     Dezvoltarea parteneriatelor sociale
     ●     Asocierea cetăţenilor
     ●     Implicarea locuitorilor la soluţionarea problemelor de interes comun etc.
     2.   Vizite de studiu;
     3.   Târguri ONG; 
     4.   Expoziţii.

Constituirea grupurilor de iniţiativă

Instituţionalizarea 
grupurilor – create ONG

Instruirea GI

Instruirea ONG şi grupurilor 
de iniţiativă în problemele 
dezvoltării comunitare

Proiecte Realizate Elaborate planuri 
strategice de dezvoltare 
a comunităţii
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     ●     Create 52 organizaţii
     ●     Beneficiază de asistenţă 95 organizaţii

  Implicarea organizaţiilor în soluţionarea problemelor locale

Sectorul trei – dimensiuni create

Dinamica dezvoltării ONG

   Exemple de proiecte:
     ●     Instalarea monumentului  lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
     ●     Crearea centrelor de acces la Internet (10)
     ●     Editarea monografiei satului
     ●     Crearea Centrului de Sănătate Baraboi
     ●     Recuperarea fizică a tinerilor şi copiilor
     ●     Reducerea noxelor
     ●     Crearea Radiourilor locale (5)
     ●     Renovarea sistemelor de aprovizionare cu apă 
     ●     Instruire vocaţională 

Domeniile proiectelor

Domeniile de activitate a ONG
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Total implementate 108 proiecte

               Impactul dezvoltării ONG-urilor: 
     ●     Creată reţeaua de ONG; 
     ●     Dezvoltate parteneriate sociale;
     ●     Instruiţi lideri comunitari;
     ●     Iniţiative locale sporite;
     ●     Creat sprijin pentru APL;
     ●     Angajament civic sporit;
     ●     Participare largă la procesul decizional;
     ●     Sporit gradul de participare cetăţenească; 
     ●     Create şi renovate obiective sociale;
     ●     Sporit accesul la servicii noi;
     ●     Mentalitate schimbată.

Implicarea organizaţiilor în soluţionarea problemelor locale

Dinamica proiectelor realizate

     Total valorificate resurse - circa 6 mln. lei,
inclusiv:
     ●     Externe circa 4 mln. lei 
     ●     Locale circa 2 mln. lei

     În medie, bugetul unei primării este 
de circa 1mln.

ONG “Pro-Comunitatea”
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CENTRUL DE INFORMARE, INSTRUIRE 
ŞI ANALIZA SOCIALA DIN MOLDOVA (CAPTES)

    Descrierea generală a Instituţiei       
      Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială din Moldova (CAPTES), este o organi-
zaţie ne-guvernamentală, necomercială şi nepolitică, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu cu 
numărul # 1787 în data 12 septembrie 2001 şi reânregistrată în anul 2003. Misiunea Centrului 
CAPTES constă în familiarizarea cetăţenilor cu instituţiile şi mecanismele funcţionării societăţii 
civile şi a democraţiei în Republica Moldova. Drept scopuri principale de activitate, CAPTES 
şi-a propus: să contribuie la creşterea nivelului culturii în societate; să-şi aducă aportul la 
redimensionarea pe baze noi a societăţii civile; să realizeze sincronizarea societăţii civile din 
Moldova şi alte state pe baza extinderii contactelor internaţionale. Activităţile CAPTES s-au 
desfăşurat în următoarele domenii: 
a)     Iniţierea unui program naţional de educaţie civică şi a populaţiei;
b)     Elaborării unor studii, analize, rapoarte, prognoze fundamentale etc. despre evoluţia 
proceselor democratice in Moldova.
c)     Instruirea şi formarea unor experţi şi consultanţi locali (din rîndul absolvenţilor instituţiilor 
superioare de învăţămint) în domeniul societăţii civile şi a democratizării Republicii Moldova.
d)     Analize pe marginea situaţiei actuale din Republica Moldova şi de peste hotarele sale în 
cadrul a numeroase conferinţe, simpozioane şi seminare;
e)     Informarea instituţiilor  neguvernamentale  şi  statale  interesate  în diferite probleme de 
interes public;
f)     Diversificarea cooperării internaţionale a Republica Moldova prin participarea mai activă
a tinerilor cercetători de la USM la conferinţe, seminare, simpozioane şi consfătuiri ştiinţifice
peste hotare.

    Date privind activitatea CAPTES:
       Pe parcursul anilor precedenţi au fost realizate mai multe simpozioane, seminare, con-
ferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi sondaje de opinii şi publicaţii de spe-
cialitate. Odată cu reînregistrarea Centrului şi realegerea noii echipe de conducere din tineri 
lectori şi studenţi de la universităţile de profil din Moldova, activităţile Centrului s-au axat pe
problematica societăţii civile. 
       Pe parcursul ultimilor  trei  ani, CAPTES  a  desfăşurat  o  activitate  informativ-cognitivă, 
instructiv-educativă, de analiză şi cercetare şi editorială. Pe parcursul activităţii sale au fost 
realizate următoarele tipuri de activităţi: 
       ACTIVITATE INFORMATIV-COGNITIVĂ: informarea opiniei publice despre situaţia so-
cial-politică din Republica Moldova prin dezbateri şi discuţii publice, alte activităţi analitice şi 
cognitive, investigaţii cu caracter cultural, social, politic, ştiinţific, etc. Dintre cele mai recente,
menţionăm: 

PREZENTAREA ONG-urilor PARTENERE
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♦      Septembrie 2006 –Aprilie 2007 – Training - urile “Managementul ONG” în oraşele Orhei, 
Cahul, Bălţi şi Chişinau în cadrul proiectului «Dezvoltarea cooperării regionale a ONG-urilor 
din Moldova», cu suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova şi SIDA.
♦      29 - 31 martie 2006 – Seminarul academic internaţional „Relaţiile interetnice în Sud-Estul 
Europei: metodologia predării şi cercetării”, în cooperare cu Universitatea de Stat din Sankt 
Petersburg, Universitatea de Stat din Moldova şi Open Society Institute, Budapesta.
♦      24 noiembrie – 25 decembrie 2005 – Campania „Apelul societăţii civile pentru democra-
tizarea regiunii transnistrene a Republicii Moldova” în cooperare cu Societatea Academică din 
România ş.a. ONG-uri. 
♦     2004 -2007 –– este editată Revista informativ-analitică de educaţie civică şi politică – 
“FORUM CIVIC” cu suportul Misiunii OSCE în Moldova.
♦      24-25 iunie – Masa rotundă „Cooperarea regională şi integrarea europeană a Republicii 
Moldova, Ukrainei şi României”, organizată cu susţinerea Fundaţiei Friedrich EBERT-Moldo-
va.
♦      2 iulie – Masa rotundă pentru reprezentanţii ONG şi aripelor de tineret a partidelor poli-
tice din Moldova pe tema “Participarea politică a tineretului”, cu suportul Fundaţiei EBERT 
Moldova.
♦      iunie 2004 – 2005 – a demarat proiectul: “Dezvoltarea societăţii civile prin promovarea 
accesului la informaţie în Republica Moldova” (www.ong.md) cu suportul Fundaţiei SOROS 
Moldova.
♦      24 iunie – Masa rotundă: “Depăşirea barierelor de comunicare în cadrul societăţii civile 
prin folosirea noilor tehnologii informaţionale” cu suportul Programului Est Est: Parteneriat 
dincolo de hotare, Open Society Institute, Budapest.
♦      12-21 martie - Stagiul de formare pentru reprezentanţii ONG, desfăşurat împreună cu 
Fundaţia pentru Cooperare Internaţională „LIBERTOS” şi Asociaţia KLON/JAVOR, în cadrul 
căruia şase jurnalişti şi web-designeri din Moldova s-au familiarizat cu specificul sistemului
informaţional „CYKLOTRON” şi cu experienţa poloneză de colaborare a organizaţiilor negu-
vernamentale din Polonia.
♦      23 iunie – Seminarul: “Information Workshop on Developing Public Relations and Strengt-
hening Cooperation among NGOs” cu suportul Programului Est Est: Parteneriat dincolo de 
hotare, Open Society Institute, Budapest.
♦      19 iunie – A demarat proiectul moldo-polonez: “Media Contribution to Civil Society Deve-
lopment: Sharing Polish Experience”, cu suportul Programului Est Est: Parteneriat dincolo de 
hotare, Open Society Institute, Budapest.
♦      Verificarea realizării Barometrului de Opinie Publică de către CIVIS, în baza subcontractu-
lui de finanţare încheiat ci Institutul de Politici Publice şi Fundaţia SOROS Moldova, Aprilie-Mai
2004
♦      Conferinţa internaţională „Colaborarea ştiinţifică între R.Moldova şi UE: Particularităţile
integrării savanţilor moldoveni în spaţiul european”, cu susţinerea F. EBERT, 14 aprilie 2004, 
Ch.
♦        Conferinţa „Migraţiunea şi piaţa muncii în ţările Europei Centrale şi de Est”, în colaborare 
cu UNESCO; Academia de Ştiinţe, USM, mai, 2003
♦      Seminarul internaţional: “Traficul de fiinţe umane: aspecte ale prevenirii şi reabilitării”, 
Chişinău, 2002. 
♦      Simpoziumul ştiinţific Moldo-German “Moldova între Est şi Vest: Identitatea naţională şi 
orientarea europeană”, Chişinău, 2001;
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♦      Simpoziumul  ştiinţific  internaţional:  “Mass-media  în  societăţile  în  tranziţie”, 
Chişinău, 2001.
♦      Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Minorităţie etnice şi relaţiile interetnice: Tradiţii 
europene şi experienţa noilor democraţii”, Chişinău, 2002. 
♦      Seminarul internaţional: “Republica Moldova: de la conflictul etno-politic la conciliere
interetnică” , Chişinău, 2001;
♦      Seminarul internaţional: “Alegerile prezidenţiale şi tehnici electorale”, Chişinău, 2000;
♦      Simpoziumul ştiinţific internaţional: “Moldova, Ucraina, România: Integrarea în structurile 
europene”, 2000;
♦      Simpoziumul ştiinţific internaţional: “Moldova, Ucraina, România: Integrarea europeană 
şi migraţia forţei de muncă”, Chişinău, 2000;
♦      Simpoziumul ştiinţific internaţional: “Moldova, Ucraina, România: Aspecte politice, 
economice şi Culturale”, Chişinău, 2000.
♦      Simpoziumul ştiinţific internaţional “Moldova, Ucraina, România: Bună vecinătate şi 
cooperare regională”, Chişinău, 15-16 octombrie 1998;
♦      Simpoziumul ştiinţific internaţional “Aspecte ale politicii externe ale Republicii Moldova”, 
Chişinău, 1997

       ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ: au fost organizate cursuri instructiv-educative 
pentru studenţi, lectori, cercetători din Moldova şi de peste hotare în următoarele domenii: So-
cietate civilă, Democratizare, Politică internă şi externă; Administraţie publică locală, Migraţii.
      ACTIVITATE DE ANALIZĂ ŞI CERCETARE: au fost realizate studii, analize, statistici şi 
rapoarte analitice asupra problemelor majore ale societăţii. De asemenea au fost realizate 
sondaje şi analize electorale în timpul campaniilor prezidenţiale (1996), parlamentare (1994, 
1998, 2001), locale (1995, 1999), 2005 ş.a.
♦    10 Noiembrie / 10 decembrie 2004 – a fost realizat Sondajul de Opinie în rîndul jurna-
liştilor pe tema „Probleme actuale ale Mass Media” în parteneriat cu Centrul Independent de 
Jurnalism.
      ACTIVITATE EDITORIALĂ: au fost publicate mai multe broşuri, culegeri, cărţi şi alte 
publicaţii. Dintre cele mai recente publicaţii , pot fi menţionate:
♦      2005 – 2007 – Editarea Revistei informativ-analitice „FORUM CIVIC” cu suportul OSCE, 
Ambasada SUA, NED.
♦      Monografiea „Organizaţiile nonguvernamnetale şi impactul lor asupra proceselor de 
transformare” (Chişinău- Iaşi, Pan-Europe, 6-7 noiembrie 2003, cu susţinerea USM, CEPO.
♦      Monografiea „Migraţiunea şi piaţa muncii în ţările Europei Centrale şi de Est”, în colabo-
rare cu UNESCO; Academia de Ştiinţe, USM, mai, 2003.
♦      Monografiea  „Relaţii interetnice: aspecte actuale”,  cu  susţinerea  Fundaţiei 
F. EBERT, Chişinău, 2002.
♦      Monografiea “Moldova, Ucraina, România: Integrarea în structurile europene”, cu susţi-
nerea F. EBERT, Chişinău, 2000.
♦      Alte publicaţii disponibile în bibliotecile din Republica Moldova. 

       Membrii Centrului CAPTES sînt lectori şi studenţi de la instituţiile de învăţămînt superior 
din Republica Moldova, precum şi lucrători ai unor instituţii publice din Republica Moldova. 
Membru al Centrului CAPTES poate deveni orice persoană ce împărtăşeşte scopul şi obiec-
tivele statutare.
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Consiliul coordonator:

     1.     Valeriu Moşneaga, Ph.D. – Preşedinte
     2.     Diana Bencheci, Ph.D. - Director
   3.     Radu Gorincioi, Ph.D. – Director de Programe

Consiliul de administrare CAPTES:

     ✔     Victoria Tataru – Director Executiv (adjunct)
     ✔     Tatiana Zloi – Vice-Preşedinte
     ✔     Elena Iaz – Coordonator Programe Sociale
     ✔     Dorina Baltag – Responsabil de Relaţii Externe
     ✔     Marina Scutaru – Coordonator de proiect
     ✔     Ludmila Stăvilă – Contabilă

Vă mulţumim pentru interesul Dvs. faţă de activităţile Centrului CAPTES!

Str. Puşkin 22, biroul 525, Chişinău, 
Republica Moldova, MD 2012
Tel: +22/843187, Fax: +22/843187
E-mail: captes@ong.md
Web-Portal: www.ong.md

 Adresa de contact:
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       Institutul  pentru Iniţiative Democratice (IID)  este o asociaţie obştească  înregistrată în 
ianuarie 2006 din grupul de iniţiativă constituit încă din iulie 2003 reprezentat din studenţi, 
jurişti, profesori, ziarişti independenţi.
        Misiunea  declarată a IID este de a consolida democraţia şi statul de drept prin promova-
rea valorilor şi principiilor democratice.

   Obiectivele IID
     ●     Institutul îşi propune realizarea următoarelor obiective fundamentale:
     ●     Consolidarea instituţiilor şi a proceselor democratice;
     ●     Promovarea şi stimularea culturii participării civice la elaborarea şi executarea deci-
ziilor şi a politicilor publice;
     ●     Contribuirea la ridicarea calităţii guvernării şi instaurării statului de drept;
     ●     Consolidarea uniunii între membrii societăţii în vederea realizării dialogului civic;
     ●     Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor comunităţii.

   Activităţi desfăşurate de IID
5.    Desfăşoară campanii educaţionale şi de informare a cetăţenilor privind procesele demo-
cratice;
6.    Implică membrii comunităţii în elaborarea deciziilor şi politicilor publice;
7.    Organizează dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme de interes public;
8.    Propune modificarea cadrului legislativ în vederea îmbunătăţirii acestuia;
9.    Monitorizează corectitudinea şi legalitatea procesului electoral;
10.  Susţine înfiinţarea a noi organizaţii neguvernamentale reprezentative de apărarea a in-
tereselor cetăţenilor;
11.   Desfăşoară alte activităţi ce nu contravin normelor legislaţiei în vigoare.

   Proiecte realizate:
♦      Votez, deci exist! 
♦      O şcoală cu mâinile curate 
♦      Egali, indiferent de gen! 
♦      Şcoala pentru Cetăţenie 
        Democratică 

INSTITUTUL PENTRU INIŢIATIVE DEMOCRATICE, 
ORHEI
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    Partenerii IID:
4.     Agenţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă, Orhei
5.     CreDO
6.     CAPTES
7.     CNTM
8.     Nouă ne pasă, Orhei
9.     G2002, Iniţiativa Euro-Atlantică, Generaţia 2002
10.   Osmangazi Yerel Gündem 21 (OSYEG), Bursa, Turcia
11.   Centrum Współpracy Młodzieży, Gdynea, Polonia
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       Asociaţia pentru Cooperare şi Comunicare Democratică “DIALOG” a fost înregistrată la 
Consiliul Judeţean Cahul pe data de 15 august 2002. Asociaţia “DIALOG” este o organizaţie 
obştească neguvernamentală, necomercială şi nealiniată politic, constituită prin libera ma-
nifestare a voinţei persoanelor asociate. Din Asociaţie fac parte cadre didactice şi studenţi 
de la Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, reprezentanţi ai micului 
business, medici, oameni de cultură din oraşul Cahul etc. 
       Obiectivele Asociaţiei pentru Cooperare şi Comunicare Democratică „DIALOG” sunt de 
a contribui la întărirea democraţiei şi dezvoltarea societăţii civile la nivel local, a formelor ei 
de exprimare publică; de a contribui la informarea opiniei publice asupra mecanismelor in-
stituţiilor democratice, asupra respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a 
implicării acestuia în viaţa publică pentru promovarea valorilor general umane; de a promova 
şi a facilita cooperarea dintre instituţiile publice şi societatea civilă; de a încuraja dezvoltarea 
relaţiilor armonioase între diferite comunităţi etnice şi confesionale din raionul Cahul; de a 
consolida parteneriatul interetnic şi transfrontalier din cadrul Euroregiunii “Dunărea de Jos”. 
Un rol aparte îi revine în activitatea Asociaţiei promovării şi susţinerii aspiraţiilor europene a 
Republicii Moldova.
      Asociaţia  pentru  Cooperare şi Comunicare  Democratică „DIALOG”  de  la momentul 
fondării s-a implicat activ în viaţa comunităţii prin activităţi diverse, campanii de mediatizare 
a problemelor locale. A implementat proiecte cu suportul financiar al diferitor instituţii printre
care: Departamentul Tineret şi Sport al Republicii Moldova Fundaţia Soros Moldova, Ambasa-
da SUA în R.Moldova, Civic Education Project (România), Institutul Cultural Român, Funada-
ţia Eurasia, IREX Moldova, în diferite domenii şi cu diferite categorii de beneficiari.
         Pentru  realizarea  obiectivelor  sale Asociaţia colaborează cu autorităţile publice locale, 
cu diferite organizaţii obşteşti locale, regionale şi naţionale, printre care Mişcarea Europeană 
din Moldova, Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială (CAPTES) din Moldova, Centrul 
CONTACT Cahul, Asociaţia Studenţilor Europeni – AEGEE Cahul.ş.a.

ASOCIAŢIA PENTRU COOPERARE ŞI COMUNICARE 
DEMOCRATICĂ “DIALOG”

Echipa Asociaţiei 
pentru Cooperare 

şi Comunicare Democratică 
“DIALOG”
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ONG “Moştenitorii” îşi desfăşoară activitatea din 1996, fiind concepută ca o instituţie socială
menită să asigure implementarea principiilor democratice în viaţa tinerilor. Din 1998 ea a fost 
reînregistrată la Ministerul Justiţiei ca organizaţie naţională (Certificat № 0310 din 11.02.1998).
Circa 5 ani organizaţia posedă Certificatul de utilitate publică.
 ONG “Moştenitorii” a colaborat şi colaborează cu organizaţiile şi instituţiile din ţară, precum şi 
din afara ei: DJT Iaşi şi Botoşani, ONG “Crispus” (Sibiu) şi „Car Pates” (Botoşani, România), 
R.E.C.I. (Franţa), Tovaristvo Leva (Lvov, Ucraina), Fundaţia „Terra Humana (Varşovia, Polo-
nia) din cadrul diverselor programe de schimb informaţional şi cultural. 
Pînă la moment cu suportul finanţatorilor internaţionali si agenţilor economici locali au fost
elaborate şi realizate peste 50 de proiecte, a căror beneficiari sunt tinerii, în special din loca-
lităţile rurale.

   Misiunea organizaţiei:
Facilitarea procesului de integrare socială a tinerilor din regiunea de nord a Republicii Mol-
dova, prioritar din categoriile defavorizate, prin oferirea serviciilor de informare, consultanţă, 
instruire şi asistenţă.
   Scopurile şi obiectivele organizaţiei:
♦      dezvăluirea si dezvoltarea potenţialului de creaţie a copiilor şi tinerilor;
♦      propagarea valorilor democratice, apărarea drepturilor omului prin diverse investigaţii, 
proiecte şi programe;
♦      crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea situaţiei femeii în societate;
♦      stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare cu tinerii din republică şi de peste hotare 
în vederea elaborării şi promovării unui concept al schimbului de tineret;
♦      studierea şi valorificarea patrimoniului cultural – istoric al Moldovei;
♦      sprijinirea tinerilor din familiile social-vulnerabile;
♦      contribuirea la restabilirea echilibrului natural; formarea unei viziuni şi a conştiinţei eco-
logice a tinerilor;
♦      educarea unui mod sănătos de viaţă în rîndurile tinerilor;
♦      sprijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental în regiune. 
În anul 2004 ONG “Moştenitorii” prin colaborarea cu UNICEF, Primăria Bălţi, şi Programul 
Counterpart International a înfiinţat Centrul Regional de Resurse pentru Tineret “Moştenitorii”
În perioada ulterioară la realizarea activităţilor CRRT au contribuit USAID Programul “Dezvol-
tarea Participativă a Comunităţilor”, Organizaţia Internaţională a Migraţiei, programul “Comba-
terea traficului de minori”, Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO-IPEC).
Personal angajat – 6 persoane, voluntari – circa 20 persoane

      Domenii de activitate:
       Informare: 
♦      Panou informativ
♦      buletin informativ – 2 ori pe luna

ORGANIZAŢIA OBŞTEASCĂ „MOŞTENITORII”, 
BĂLŢI
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♦      pagina WEB
♦      ziarul Şcolii de jurnalism “Для тебя” (2 ori pe lună)
       Consultanţă
♦      psiholog
♦      economist
♦      jurist
       Instruire (management organizaţional, managementul resurselor umane, marketing 
social)
♦      lideri ONG
♦      Consilii locale de tineret
♦      Cadre didactice
♦      Functionari publici (26 ianuarie 2007 – primarii din raionul Donduseni) 
       Asistenta/cercuri
♦      deprinderi de viaţă (comunicare, activităţi comune) – cl 5-6
♦      lucru suplimentar cu elevi din categoriile defavorizate (cl I-IV)
♦      arta populară (broderie şi croşetare) – cl 6-8
♦      teatru de modă (în colaborare cu SP-3) – 16-20 ani
♦      şcoala de jurnalism – cl 10-12
♦      instruire la calculator – cl 5-7, cadre didactice
♦      lucru sine stătător la calculator
♦      turism (aprilie-septembrie)
       Activităţi anuale tradiţionale
♦      întrunirea turistică anuală “Lăcrămioare” (în colaborare cu Direcţia Învăţămînt Tineret şi 
        Sport Rîşcani)
♦      acţiunea ecoturistică de salubrizare a rîului Prut “Costeşti-Duruitoarea”
♦      acţiune de binefacere din ajunul Paştelui
♦      ziua Internaţională a Copilului
♦      zilele tineretului
♦      sărbătoarea de Crăciun
       Relaţii internaţionale
♦      Polonia
♦      România
♦      Ucraina
       Baza materială
♦      sala de calculatoare 
♦      sala de conferinţe
♦      biblioteca cu sala de lectură
♦      sala de ocupaţii 
♦      sala de asanare
♦      odăi de cazare 20 persoane

       Parteneri – Primăria Bălţi, Consiliul raional Rîşcani, Drochia, Glodeni, Edineţ, Donduşeni, 
LADOM, CNPAC, DJT Iaşi şi Botoşani, Fundaţia “Terra Humana” Varşovia, Tovariscestvo Lva, 
Lvov.
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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII
 din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti

   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

       Art. I. - Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:

1.   Articolul 1 
♦      va avea următorul cuprins:
Articolul 1. Noţiunea de asociaţie obştească
       (1)   Asociaţia obştească este o  organizaţie  necomercială,  independentă de autorităţile 
publice, autogestionară, constituită benevol de persoane fizice şi juridice asociate, în modul
prevăzut de lege, prin comunitate de interese profesionale şi/sau de altă natură, în vederea 
realizării în comun a drepturilor civile, economice, sociale şi culturale, care nu contravin ordinii 
publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale. Scopurile şi sar-
cinile asociaţiei obşteşti sînt stabilite de statutul acesteia, înregistrat în modul stabilit.
       (2)   Asociaţii  obşteşti  se  consideră  asociaţiile  pacifiste  şi  de apărare şi promovare a
drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de tineret şi de copii, societăţi-
le ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile
naţional-culturale, alte asociaţii ale cetăţenilor legal constituite.
       (3)   Sub  incidenţa  prezentei  legi  nu  cad  partidele  şi  alte  organizaţii  social-politice, 
sindicatele, patronatele, fundaţiile, instituţiile, organizaţiile religioase şi persoanele lor juridice, 
organizaţiile create de autorităţile publice, organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii ce au 
scopuri comerciale, formaţiunile de iniţiativă obştească (consiliile şi comitetele de microraion, 
comitetele de imobil, de stradă, săteşti etc.), al căror mod de constituire şi de activitate este 
stabilit de alte acte legislative.”

2.    Articolul 3:
♦      la alineatul (1), cuvintele „indiferent de forma organizatorico-juridică şi de amploarea 
activităţii lor” se exclud;
♦      la alineatul (2), cuvintele „(participanţilor)”, „şi cele programatice” se exclud.

3.    Articolele 5 şi 6 se exclud. 

   INFORMAŢII UTILE PENTRU ONG-uri
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4.    Articolul 7:
♦      titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 7. Asociaţia obştească”;
♦      la alineatul (1), cuvîntul „organizaţia” se substituie prin cuvîntul „asociaţia”, iar cuvintele 
„o asociaţie obştească” se exclud;
♦      la alineatul (2), cuvîntul „organizaţiei” se substituie prin cuvîntul „asociaţiei”.

5.    Articolul 8 se exclude.

6.    Articolul 11 
♦      alineatul (4), cuvîntul „(participanţii)” se exclude.

7.    Articolul 14:
♦      la alineatul (1), cuvîntul „lor” se exclude;
♦      alineatul (4) se exclude;
♦      la alineatul (5), cuvîntul „(participanţii)” se exclude;
♦      alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) La constituirea asociaţiilor obşteşti fondatorii devin de plin drept membri ai acestora, titula-
ri ai drepturilor şi obligaţiilor respective, stabilite în statutele asociaţiilor obşteşti.”;
♦      la alineatul (8), cuvîntul „şi” din sintagma „statutului şi alegerea” se substituie prin virgulă, 
iar în final se completează cu cuvintele „şi desemnarea persoanei (persoanelor) investite să
reprezinte asociaţia în procesul înregistrării”.

8.    Articolul 15:
♦      titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 15. Membrii asociaţiilor obşteşti”;
♦      la alineatele (1), (5), (6), (7), cuvîntul „(participanţi)” se exclude;
♦      alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În asociaţiile obşteşti calitatea de membru este consemnată.”;
♦      alineatul (4) se exclude;
♦      alineatele (5), (6), (7), (8) devin, respectiv, alineatele (4), (5), (6), (7);
♦      la alineatul (7), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: 
„Membrii asociaţiilor obşteşti participă la activitatea asociaţiei obşteşti pe principii de egalita-
te.”

9.    Articolele 16 şi 17 
♦      vor avea următorul cuprins: 
       Articolul 16. Organele de conducere ale asociaţiilor obşteşti
       (1)   Conducători ai  asociaţiilor  obşteşti, precum  şi  membri  ai organelor de  control  şi 
revizie ale asociaţiilor obşteşti pot fi persoane fizice cu capacitate de exerciţiu deplină, domi-
ciliaţi în Republica Moldova.
       (2)   Membrii  organelor de  conducere ale  asociaţiilor  obşteşti nu  pot fi concomitent  şi
membri ai organelor de control şi revizie.
       Articolul 17. Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti
       (1)   Asociaţia obştească  participă la  raporturile  juridice  numai  sub  denumire  proprie, 
stabilită prin actul de constituire şi înregistrată în modul corespunzător.
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       (2)   Denumirea asociaţiei trebuie să includă în limba de stat forma juridică de organizare.
       (3)   Asociaţia obştească  nu  poate  folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar 
induce în eroare cu privire la forma sa.
       (4)   Denumirea, steagurile, emblemele, fanioanele şi alte simboluri ale asociaţiei obşteşti, 
dacă atare există, trebuie să difere de denumirea şi simbolica altor persoane juridice, inclusiv 
de ale celor care au fost lichidate prin hotărîre judecătorească şi şi-au încetat activitatea.
       (5)   Simbolica asociaţiei obşteşti nu trebuie să coincidă cu simbolica de stat a Republicii 
Moldova, cu cea a statelor străine, precum şi cu cea a organismelor internaţionale recunos-
cute. Folosirea imaginii stemei de stat pe ştampilele şi foile cu antet ale asociaţiilor obşteşti 
nu se admite.
       (6)   Denumirea  şi  simbolica  asociaţiei obşteşti nu pot să servească pentru propagarea 
scopurilor şi modurilor de acţiune indicate la articolul 4 alineatul (1).
       (7)   Asociaţia obştească are dreptul să folosească în denumirea sa numele unui cetăţean 
numai cu consimţămîntul lui, iar în caz de deces al acestui cetăţean, numai în temeiul testa-
mentului autentificat de notar. Dacă nu există testament, numele se foloseşte cu consimţămîn-
tul comun al tuturor moştenitorilor.
        (8)   Simbolica asociaţiei obşteşti se aprobă de către organele de conducere în conformita-
te cu statutul acesteia şi urmează să fie înregistrată de către organul de stat care înregistrează
(a înregistrat) asociaţia obştească.
        (9)   Pentru înregistrarea simbolicii asociaţiei obşteşti se încasează taxa de stat în cuantum 
de 90 lei. ”

10.    Legea se completează cu un articol nou, 171, cu următorul cuprins: 
♦      Articolul 171. Sediul asociaţiei obşteşti
       (1)   Asociaţia obştească dispune de un sediu, indicat în actele de constituire.
       (2)   Stabilirea şi schimbarea sediului sînt opozabile părţilor din momentul înregistrării de 
stat.
       (3)   Adresa poştală a asociaţiei obşteşti este cea de la sediu. Asociaţia obştească poate 
avea şi alte adrese pentru corespondenţă.
       (4)   Toate  documentele  intrate  la  sediu  se  consideră  recepţionate de către asociaţia 
obştească.”

11.    Articolul 18:
♦      la alineatul (1):
litera a) va avea următorul cuprins: 
“a) forma juridică de organizare a asociaţiei;” ;
♦      la literele e), f), i), cuvintele “(în cazul în care calitatea de membru este consemnată)” 
se exclud;
♦      litera k) va avea următorul cuprins:
“k) numele, domiciliul, data naşterii, cetăţenia şi alte date din actele de identitate ale fonda-
torilor ;”;
♦      articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Statutul se semnează de toţi fondatorii asociaţiei obşteşti.”

12.    Articolul 19:
♦      la alineatul (1),  propoziţia  „Asociaţia  obştească  este  în  drept  să  nu-şi  înregistreze  
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statutul.” se exclude;
♦      la alineatul (3), cuvintele „ale filialelor (secţiilor, reprezentanţelor) acestora” se exclud;
♦      la alineatul (5), cuvintele „a căror listă nu poate fi extinsă” se exclud;
♦      litera c) se completează cu cuvintele „desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să 
reprezinte asociaţia în procesul înregistrării”;
♦      litera d) va avea următorul cuprins:
„d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea
numelui, datei de naştere, domiciliului, cetăţeniei persoanelor fizice şi a altor date din actele de
identitate ale fondatorilor, cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora; copia 
de pe certificatul de înregistrare de stat şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului de
conducere autorizat al asociaţiei obşteşti, în care să fie consemnată decizia de constituire a
asociaţiei obşteşti”;
♦      la litera e), textul „indicate la art. 17 alin. (4)” se substituie cu textul „indicate la art. 17 
alin. (7)”;
♦      litera f) va avea următorul cuprins:
„f) certificatul de confirmare a corectitudinii denumirii asociaţiei obşteşti”;
♦      litera h) se completează cu cuvintele „în cuantum de 150 lei”;
♦      alineatul se completează cu litera i), cu următorul cuprins: 
„i) pentru unele categorii de asociaţii obşteşti, în cazurile expres prevăzute de lege, se prezintă 
avizul autorităţii de specialitate”;
♦      alineatul (6) se exclude; 
♦      alineatele (7), (8), (9) devin, respectiv, alineatele (6), (7), (8);
♦      la alineatul (7), cuvintele „se înregistrează” se substituie cu cuvintele „se ia în evidenţă”;
♦      la alineatul (8), cuvintele „în cuantum de 3 salarii minime” se substituie cu cuvintele „în 
cuantum de 150 lei”.
  
13.    Articolul 25 
♦      alineatul (3), cuvintele „în organele oficiale de presă din Republica Moldova” se substituie
cu cuvintele „pe site-ul Ministerului Justiţiei”.

14.    Articolul 26:
♦      la litera b), cuvintele „şi să se folosească în modul stabilit, de cele de stat” se exclud;
♦      la litera d) cuvîntul „participanţilor” se exclude;
♦      litera g) va avea următorul cuprins: 
„g) să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, in-
clusiv cu ajutorul societăţilor comerciale şi cooperativelor create în acest scop”.

15.    Articolul 28:
♦      titlul va avea următorul cuprins :
„Articolul 28. Activitatea economică a asociaţiei obşteşti”;
la alineatul (1), cuvintele „productivă şi altă activitate de întreprinzător” se substituie cu cuvin-
tele „ce rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut”;
♦      după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
 „(2) Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute 
în statut, asociaţia obştească poate fonda societăţi comerciale şi cooperative.”;
♦      alineatele (2), (3), (4), (5), (6) devin, respectiv, alineatele (3), (4), (5), (6), (7);
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♦      la alineatul (3), cuvintele „creeze întreprinderi şi alte organizaţii economice cu personali-
tate juridică, precum şi să” se exclud;
♦      la  alineatul  (5),  cuvintele  „productivă  şi  din altă  activitate  de  întreprinzător” şi „(par-
ticipanţii)” se exclud;
♦      la alineatul (6), cuvintele “Întreprinderile  şi  alte  organizaţii  economice  ale  asociaţiilor 
obşteşti” se substituie cu cuvintele “Persoanele juridice cu scop lucrativ fondate de către aso-
ciaţiile obşteşti”;
♦      la alineatul (7), cuvintele “productivă şi altă activitate de întreprinzător” se exclud.
  
16.    Articolul 29,
♦      alineatul (5) se exclude.
  
17.    Articolul 30 
♦      litera d), cuvintele “productivă şi din altă activitate de întreprinzător” se exclud. 
  
18.    Articolul 31 se exclude.
  
19.    Articolului 32,
♦      în titlu şi cuprins, cuvîntul “organizaţia” se substituie cu cuvîntul “asociaţia”, la numărul 
şi cazul respectiv.
       
20.    Articolul 33 se exclude.

21.    Articolul 34 
♦      alineatul (2), cuvintele ”de constituire, activităţii asociaţiei” se substituie cu cuvintele ”de 
asociaţie ale asociaţiei”.

22.    Articolul 35, 
♦      alineatul (4) se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
♦      “d) efectuează controlul activităţii asociaţiilor certificate şi, în cazul depistării încălcărilor
de legislaţie, retrage Certificatul de stat după examinarea materialelor controlului şi dosarului
asociaţiei”.

23.    La articolul 38 
♦      alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
„a) reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau 
transformare;
b) dizolvării”.

24.    La articolul 39 
♦      alineatul (1), cuvîntul „(participanţilor)” se exclude.

25.    Articolul 40:
♦      titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 40. Dizolvarea asociaţiei obşteşti”;
♦      la alineatul (1), cuvintele “se lichidează” se substituie cu cuvintele “se dizolvă”, iar cuvîntul 
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“(participanţilor)” se exclude;
♦      la alineatul (2), cuvîntul “lichidarea” se substituie cu cuvîntul “dizolvarea”, iar cuvîntul 
“(participanţilor)” se exclude;
♦      la alineatul (3), cuvîntul “(participanţilor)” se exclude;
♦      la alineatul (4), cuvîntul “lichidată” se substituie cu cuvîntul “dizolvată”;
♦      la alineatul (5) cuvîntul “lichidate” se substituie cu cuvîntul “dizolvate”, iar cuvintele „pot 
fi trecute cu titlu gratuit în proprietatea statului” se completează cu cuvintele „pentru utilizare
în scopuri de caritate”.

26.    Articolul 41:
♦      titlul va avea următorul cuprins: 
„Articolul 41. Exercitarea căii de atac împotriva hotărîrii instanţei de judecată privind dizolvarea 
asociaţiei obşteşti”;
♦      la alineatul (1), cuvântul “lichidarea” se substituie cu cuvântul “dizolvarea”, iar propoziţia 
a doua se exclude;
♦      alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Recunoaşterea hotărîrii cu privire la dizolvarea asociaţiei obşteşti ca fiind în contradicţie
cu prezenta lege atrage anularea acestei hotărîri.”

27.    Articolul 44 
♦      alineatul (1) şi (2), cuvintele „întreprinzătorii şi alţi” se exclud, iar cuvîntul „agenţi” se sub-
stituie cu cuvîntul „agenţii”.

28.    Articolul 50, 
♦      alineatul (4) se exclude.

        Art. II. - Pînă la elaborarea cadrului normativ, prezenta lege, în partea ce nu contravine 
Codului civil, se aplică şi organizaţiilor necomerciale în formă de instituţii.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Sursa: http://www.parlament.md/lawprocess/laws/178-XVI-20.07.2007
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Secţiunea a 5-a
                       ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE
        Articolul 180. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale
(1)    Organizaţie necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decît obţinerea 
de venit.
(2)    Organizaţii necomerciale sînt: 
        a)  asociaţia;
        b)  fundaţia;
        c)  instituţia.

        Articolul 181. Asociaţia
(1)    Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de persoane fizice şi juridice
asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii 
publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale.
(2)    Asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau 
de altă organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte 
forme în condiţiile legii.
(3)    În asociaţie, calitatea de membru se consemnează.
(4)    Patrimoniul transmis asociaţiei de către fondatori (asociaţi) este proprietatea ei. Asociaţia 
utilizează acest patrimoniu în scopurile stabilite în statut.
(5)    Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra patrimoniului transmis asociaţiei în proprietate, 
nici asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu 
răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.
(6)    Particularităţile constituirii, ale activităţii, statutul juridic al diferitelor tipuri de asociaţii se 
stabilesc prin lege.

        Articolul 182. Fundaţia
(1)    Fundaţie este organizaţia necomercială, fără membri, înfiinţată de una sau mai multe
persoane fizice şi juridice, dotată cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, des-
tinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire. 
(2)    Fundaţia poate fi constituită şi prin testament.

        Articolul 183. Instituţia
(1)    Instituţie este organizaţia necomercială constituită de fondator (fondatori) pentru exerci-
tarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi altor funcţii cu caracter 
necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta (aceştia).
(2)   Patrimoniul se consideră transmis de fondator instituţiei cu drept de proprietate dacă actul 
de constituire nu prevede altfel.
(3)    Pot avea calitate de fondator persoanele fizice şi cele juridice, inclusiv persoanele juridice
de drept public.
(4)    Fondatorul răspunde pentru obligaţiile instituţiei în măsura în care patrimoniul acesteia 
nu este suficient pentru stingerea lor.
(5)    Instituţia poate fi publică sau privată.

CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA 
(Monitorul Oficial al R.M., 2002)
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         Articolul 184. Instituţia publică
(1)    Instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finan-
ţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă.
(2)    Instituţia publică nu este în drept să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunii 
de persoane juridice.

        Articolul 185. Instituţia privată
(1)    Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei fizice sau juridice de drept privat,
care o dotează potrivit scopului preconizat.
(2)    Hotărîrea de constituire a instituţiei private se autentifică notarial.

        Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale
(1)    Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel.
(2)    Statutul trebuie să fie semnat de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel.
(3)    În statutul organizaţiei necomerciale trebuie să se indice:
        a)  denumirea;
        b)  scopul şi obiectul de activitate;
        c)  sediul;
        d)  numele, domiciliul, data naşterii, cetăţenia şi  alte date  din  actele  de  identitate  ale 
             fondatorilor;
        e)  condiţiile şi modul de admitere în organizaţia necomercială, modul de retragere şi de 
             excludere a membrilor (pentru asociaţii);
        f)   modul de formare a patrimoniului, contribuţiile fondatorilor şi cotizaţiile periodice ale 
             membrilor;
        g)  modul de desemnare şi de revocare a membrilor organelor;
        h)  modul de constituire şi de lichidare a filialelor;
        i)   modul şi condiţiile de reorganizare;
        j)   modul de lichidare a organizaţiei;
        k)  alte date stabilite de lege pentru tipul respectiv de organizaţie necomercială.
(4)    Statutul poate prevedea şi alte clauze care nu contravin legii. 

        Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale
(1)    Organizaţiile necomerciale sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis 
de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.
(2)    Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii va fi practicată de organizaţiile ne-
comerciale doar după obţinerea licenţei.

        Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale
(1)    Organizaţia necomercială este în drept să desfăşoare activitatea economică ce rezultă 
nemijlocit din scopul prevăzut în statut.
(2)    Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în 
statut, organizaţiile necomerciale pot fonda societăţi comerciale şi cooperative.
(3)    Dreptul unor anumite categorii de organizaţii necomerciale de a fonda societăţi comer-
ciale şi cooperative poate fi limitat prin lege.
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        Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea
 organizaţiei necomerciale
Normele de conducere, administrare şi reprezentare a organizaţiei necomerciale sînt stabilite 
prin lege şi statutul ei.

        Articolul 190. Conflictul de interese
(1)    Organizaţia necomercială trebuie să evite, în activitatea sa, conflictele de interese, iar în
cazul apariţiei, le va soluţiona în conformitate cu art.191.
(2)    Se consideră că există conflict de interese în cazul încheierii unui act juridic referitor la
patrimoniul organizaţiei necomerciale între aceasta şi persoana interesată. 
(3)    În sensul prezentului articol, sînt consideraţi persoane interesate: conducătorul organi-
zaţiei, membrii organelor ei de conducere şi control, angajaţii, precum şi orice altă persoană 
care, datorită relaţiilor specifice cu organizaţia necomercială, poate condiţiona luarea de de-
cizii privind încheierea de acte juridice în numele organizaţiei cu sine sau cu persoane cu 
care se află în raporturi de rudenie de pînă la gradul trei inclusiv, în relaţii de muncă, sau cu
persoane al căror creditor este.

        Articolul 191. Soluţionarea conflictului de interese
(1)    Actele juridice cu conflict de interese trebuie să fie aprobate în prealabil de organul
suprem al organizaţiei necomerciale dacă prin statut nu s-a stabilit competenţa unui alt organ 
colegial.
(2)    Persoana interesată este obligată să repare prejudiciul adus organizaţiei necomerciale 
prin încheierea unui act juridic cu conflict de interese dacă acesta nu a fost aprobat de organul
competent.
(3)    Pe lîngă reparaţia prejudiciului, persoana interesată trebuie să restituie organizaţiei ne-
comerciale tot venitul obţinut ca urmare a încheierii actului juridic cu conflict de interese. Dacă
prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea mai multor persoane interesate, ele vor purta răspunde-
re solidară faţă de organizaţia necomercială.
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ACTELE NECESARE PENTRU RECUNOAŞTEREA 
STATUTULUI DE UTILITATE PUBLICĂ A ONG-URILOR

1.     Cererea cu privire la recunoaşterea statutului de utilitate publică.
2.     Raportul de activitate. Raportul se semnează de către preşedintele şi contabilul 
        organizaţiei şi se autentifică prin ştampila acesteia.
3.     Declaraţie financiară, prezentată organelor fiscale.
4.     Raportul financiar, prezentat organelor de statistică.
5.     Avizul Inspectoratului Fiscal de Stat privind achitarea tuturor impozitelor şi plăţilor 
        obligatorii către stat.
6.     Copia certificatului de înregistrare.
7.     Copia statutului organizaţiei.
8.     Decizia organului de conducere abilitat cu privire la desemnarea persoanei care va 
        reprezenta organizaţia în Comisia de Certificare.
9.     Informaţia vizând activitatea organizaţiei pe perioada vizată.
10.   Alte acte relevante (rapoarte publicate, buletine, broşuri, publicaţii în presă). 

    Comisia de Certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei
       Cerere
cu privire la recunoaşterea utilităţii publice a organizaţiei necomerciale
Prin prezenta, solicităm recunoaşterea utilităţii publice organizaţiei necomerciale 
_________________________________________________________________________

       Declarăm:
Organizaţia activează timp de ani : _____________________________________________
     ●     desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul organizaţiei.
     ●     nu a participat şi nu va participa la susţinerea vreunui partid politic, bloc electoral 
               sau candidat independent, la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice, inclusiv prin 
               folosirea autorităţii şi mijloacelor sale în favoarea sau împotriva oricărui candidat.
     ●     nu a distribuit patrimoniu sau între membri, fondatori, membrii organelor de 
               conducere şi control şi l-a folosit conform scopurilor statutare.
       La cerere se anexează: 
1.     Raportul de activitate şi declaraţia financiară.
        Raportul se semnează  de către preşedintele şi contabilul  organizaţiei şi se  autentifică
        prin ştampila acesteia.
2.     Avizul  Inspectoratului  Fiscal  de  Stat  privind  achitarea  tuturor  impozitelor  şi  plăţilor 
        obligatorii către stat.
3.     Copia certificatului de înregistrare.
4.     Copia statutului organizaţiei.
5.     Decizia  organului de conducere  abilitat  cu privire  la desemnarea  persoanei  care  va 
        reprezenta organizaţia în Comisia de Certificare.
6.     Alte acte relevante (rapoarte publicate, buletine, broşuri, publicaţii în presă).
Notă: Cererea se semnează de către membrii organului de conducere al organizaţiei negu-
vernamentale cu indicarea domiciliului.
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   Raportul anual
Pentru anul 200_ 

I.     Management şi administrare
(A)  Acest raport este completat de: 

Adresa e-mail: 

Denumirea organizaţiei şi 
acronimul dacă există: 

Numărul de telefon: 

Adresa: Numărul de fax:

Persoana de contact: 

(B)  Organizaţia este: 
     �     fundaţie 
     �     asociaţie obştească
     �     reprezentanţă/filială a organizaţiei internaţionale
     �     instituţie privată
(C)  Indicaţi tipul organizaţiei: 
     �     republicană
     �     locală
     �     internaţională
şi raza de activitate a organizaţiei ______________________________________________
_________________________________________________________________________
(D)   Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei

Numele conducătorului
Funcţia
Preşedinte

(E)   Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.

Numele Funcţia
Numele Funcţia
Numele Funcţia

Numele Funcţia
Numele Funcţia
Numele Funcţia

     �     Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere.
(F)  Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei: 
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II.     Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

Membri Voluntari

III.     Raport de activitate şi realizări
(A)    Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?

(B)    Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

(C)   Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari
        în anul precedent?

(D)   (1) � Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu servesc 
beneficiului public.
(D)   (2) � Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice.
(D)   (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi aceste activităţi:

(E)   Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei sau cu fami-
liile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)? � da � nu
       Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi
Numele şi Funcţia persoanelor implicate  în  tranzacţie, ce  beneficii  sau  mijloace  a  obţinut
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persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul 
este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

(F)   Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate? � Da � Nu
       Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este organi-
zaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de proprietate 
sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor
dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii
sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce
explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia financiară.
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                                  Declaraţie financiară
       Rapoartele financiare
       La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor financiare întocmite de către
organizaţia necomercială pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu semnăturile 
şi sigila organelor financiare de statistică cărora au fost prezentate.
       În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi comerciale, la prezenta declaraţie 
se anexează copiile rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi sigila organelor
financiare de statistică cărora au fost prezentate.
       Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul
anului raportat.
       Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului
raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.
                                                                                                                                          (MDL)

Sursa de venit Valoarea sursei
1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii 
prevăzute în actele de constituire

1.1. Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale 
şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

Total pe 1.1.
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
A) Donaţii filantropice

B) Granturi

C) Donaţii simple

Total pe 1.2

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea 
lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, 
acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

Total pe 1.3.

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică 
prevăzută în actele de constituire
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Total pe 1.4.

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi
prevăzute în actele de constituire

Total pe 1.5.
II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice 
auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor 
(titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii) 

Total pe 2.1.
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

Total pe 2.2.
2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

Total pe 2.3.
Total pe II.
Total surse

       Finanţările  încasate  în valută  străină  se indică în Tabelul 1  în MDL, în  mărimea,  care 
corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.
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       Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
       3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.
Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite se face în
Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcţii de activitate.        (MDL)

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii 
prevăzute în actele de constituire
1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale 
şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei 
necomerciale
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
A) Donaţii filantropice
A) Donaţii filantropice
C) Donaţii simple
1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din 
organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică 
prevăzută în actele de constituire

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte
activităţi prevăzute în actele de constituire

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii 
economice auxiliare (neprevăzute în actele de 
constituire)
2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma 
investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite 
bancare sau alte investiţii)
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau 
înstrăinării proprietăţii

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de 
legislaţia în vigoare

Total acoperire cheltuieli

Utilizarea mijloacelor 
financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu 
destinaţie specială

Cheltuieli 
administrative

Proiecte Scopuri 
generale
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       3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării.
       Cuantumul  articolelor  de  cheltuieli  în funcţie  de direcţia  utilizării mijloacelor financiare
şi/sau materiale se indică în tabelul 3.                                                                              (MDL)

Articole de cheltuieli

Cheltuieli directe de program total, 
inclusiv:
Consumabile
Salarii şi defalcări în fondul social
Echipament
Cheltuieli de delegare şi transport
Alte cheltuieli (specificaţi)
2. Cheltuieli generale 
şi administrative total, inclusiv:
Consumabile 
(de birou şi gospodărie)
Salarii şi defalcări în fondul social
Cheltuieli de delegare şi transport
Alte cheltuieli (specificaţi)
Total cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor 
financiare şi/sau materiale

proiectproiectproiect Scopuri 
generale

Total

       3.3. Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor, consultan-
ţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi valoarea salariilor şi altor 
retribuiri a muncii.
       Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor, consultanţilor, 
experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi valoarea salariilor şi altor retri-
buiri a muncii se reflectă în forma prevăzută de tabelul 4.                                               (MDL)

Funcţia
Membrii organelor de conducere
Angajaţii permanenţi
Angajaţi prin cumul
Consultanţi
Experţi
Alte retribuiri a muncii (pentru servicii prestate)
Total cheltuieli privind retribuirea muncii

Numărul de persoane Costuri personale
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                                                           Declaraţie       
       Marcaţi pe cele care sunt valabile:
     �     Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacţii între funcţionarii, directorul, 
angajaţii sau membrii familiilor lor pe durata anului ce se încheie la 31 decembrie.
     �     Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacţii între organizaţie şi orice altă 
organizaţie afiliată pe durata anului ce se încheie la 31 decembrie.
     �     Prin aceasta declar că organizaţia nu a susţinut vreun partid politic, bloc electoral 
sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu a folosit venitul sau activele sale 
pentru finanţarea acestora pe parcursul anului ce se încheie la 31 decembrie.

Datele din acest raport anual sunt autentice şi corecte.
_________________________________________________________________________
 Numele reprezentantului autorizat
_________________________________________________________________________
Semnătura reprezentantului autorizat
_________________________________________________________________________
Data

   Tabelul A        
       Acest tabel trebuie completat doar de organizaţiile de utilitate publică ce activează în 
domeniile educaţiei, protecţiei sănătăţii, sau dezvoltării economice.
(1)   �    Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi de utilitate publică în 
domeniul educaţiei şi protecţiei sănătăţii. (Dacă aţi marcat pătratul răspundeţi la întrebările 2 
şi 3, şi declaraţia de la întrebarea 4. Dacă nu, treceţi la întrebarea 5.).
(2)    Care sunt grupurile sau persoanele defavorizate care beneficiază de serviciile organi-
zaţiei?

(3)   Ce tipuri de bunuri, servicii sau alte beneficii sunt oferite grupurilor sau persoanelor iden-
tificate în răspunsul de la întrebarea 2?

(4)   Marcaţi:
     �     Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în răspunsul la
întrebarea 3 sunt oferite gratis.
     �     Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în răspunsul la
întrebarea 3 sunt oferite la un preţ mai mic decât cel de piaţă. Dacă marcaţi acest pătrat, 
indicaţi mai jos care a fost preţul cerut pentru beneficii şi cum aţi determinat că este mai mic
decât cel de piaţă.
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(5)   �    Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi de utilitate publică în do-
meniul dezvoltării economice. (Dacă aţi marcat pătratul răspundeţi la întrebarea 6).
(6)   Căror grupuri sau persoane defavorizate le prestează servicii organizaţia dvs.?

Datele incluse în declaraţiile tabelul A sunt autentice şi corecte.
_________________________________________________________________________
 Numele reprezentantului autorizat
_________________________________________________________________________
Semnătura reprezentantului autorizat
_________________________________________________________________________
Data
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OPINIILE PARTICIPANŢILOR
      Întrebări: 
     ●     1. Care sunt aşteptările dvs. de la acest training?
     ●     2. Cum veţi aplica în practică cunoştinţele obţinute la acest training?

     Mariana CEBAN, ONG „Consult Nord”, s. Pelinia, r. Drochia
1.   Să obţin cunoştinţe în scrierea de proiecte, să-mi fac noi prieteni, să facem schimb de 
experienţă cu reprezentanţii ONG din alte regiuni.
2.   Prin scrierea de proiecte.

     Agnesa SORBALO, Revista „Forum Civic”, or. Chişinău
1.   Să-mi lărgesc spectrul cunoştinţelor în domeniul „Managementului ONG” şi să-mi fac noi 
prieteni cu care voi colabora în viitorul apropiat.
2.   Prin implicarea mai activă în activităţile organizaţiei din care fac parte.

     Maria CEMURTAN, ONG „Liderii Sud”, or. Cahul
1.   Să-mi îmbogăţesc cunoştinţele în domeniul „Managementului ONG” şi să aflu care sunt
oportunităţile de colaborare în parteneriate.
2.   Voi iniţia activităţi de colaborare între ONG-uri, în special între ONG-urile „Promotorii 
noului” şi „Liderii Sud”.

     Irina CEMURTAN, ONG „Promotorii noului”
1.   Să capăt cunoştinţe noi în domeniul scrierii de proiecte, să stabilesc activităţi de colaborare 
cu membri ai altor organizaţii nonguvernamentale din republică. 
2.   Le voi explica colegilor mei ceea ce am învăţat la acest training, pentru ca eventual să 
scriem un proiect în comun, şi voi depune toată străduinţa pentru ca tinerii să se implice cât 
mai activ în soluţionarea problemelor sociale.

     Angela BORŞ, Institutul pentru Iniţiative Democratice, Orhei
1.   Să aflu care este procedura de scriere a proiectelor, să fac cunoştinţă cu membri ai altor
ONG-uri şi să mă revăd cu alţi colegi. 
2.   Voi aplica cunoştinţele acumulate prin scrierea proiectelor în scopul creării parteneriate-
lor

     Valeriu GONŢA, „Consiliul pentru Unire”, Bălţi
1.   Să însuşesc strategiile de elaborare a proiectelor, să acumulez noi cunoştinţe şi să-mi fac 
noi prieteni.
2.   În cadrul ONG-ului în care activez, mă voi implica în elaborarea proiectelor şi voi instrui pe 
alţi membri, totodată oferind suport informaţional.

     Alexandru CHIPER, ONG „Dialog”, Cahul
1.   Să aflu cum să realizez cooperarea regională a ONG-urilor din Moldova, să stabilesc noi
relaţii, să acumulez noi cunoştinţe în ceea ce priveşte implementarea unui proiect, să aflu cum
se realizează un parteneriat viabil şi să facem schimb de informaţii cu ceilalţi participanţi.
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2.   Cunoştinţele obţinute vor fi structurate într-o serie de proiecte şi schimb de cunoştinţe cu
membrii asociaţi, colegi şi tineri din alte ONG-uri. Doar fiind instruit poţi schimba ceva, pentru
că: „Învăţătura este arta supravieţuirii” (Al. Chiper).

     Eugenia Hadîrcă, Centrul de reabilitare a copiilor cu disabilităţi fizice
„Luminiţa”, Bălţi
1.   Să acumulez mai multă informaţie privitor la iniţierea şi implementarea unui proiect.
2.   Voi aplica cunoştinţele acumulate prin informarea colegilor de serviciu şi voi încerca să 
implementez un nou proiect.

     Alexandru BĂTRÎNCEA, Asociaţia Obştească „Tinerii din Stînga Nistrului”, 
c. Coşniţa, r. Dubăsari
1.   Să mă informez cît mai mult posibil despre „Managementul ONG”, în special cum să obţin 
finanţări (paşii de la A până la Z).
2.   Voi înainta proiectele scrise spre finanţare. De azi înainte voi încerca să scriu mai multe
proiecte şi sunt sigur că voi avea răspunsuri predominant pozitive din partea finanţatorilor.

     Snejana SIMAC, profesoară la Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Bălţi
1.   Să acumulez cât mai multă informaţie în ceea ce priveşte „Managementul ONG”.
2.   Am încercat să aplic cunoştinţele acumulate de la training-ul desfăşurat la Cahul, dar mi 
s-a spus că şcoala nu are bani... Sper să mă implic mai târziu în activitatea unui ONG şi să fiu
mai activă în iniţierea proiectelor.

     Mihail BONDARI, Asociaţia Obştească „Tinerii din Stînga Nistrului”, 
c. Coşniţa, r. Dubăsari
1.   Să-mi îmbogăţesc cunoştinţele din domeniul neguvernamental.
2.   Cunoştinţele acumulate la training-uri îmi vor servi drept repere în activitatea din cadrul 
ONG-ului pe care îl reprezint.

     Dumitru JALBĂ, ziarul „ACTIV”, Orhei
1.   Să mă informez asupra activităţilor ce ţin de domeniul neguvernamental.
2.   Voi aplica cunoştinţele acumulate pe parcursul training-urilor prin scrierea proiectelor şi 
prin colectarea de fonduri în vederea realizării acestor proiecte.

     Artur ROSCOLOTENCO, ziarul „ACTIV”, Orhei
1.   Să obţin noi cunoştinţe în domeniul fundraising-ului şi parteneriatelor.
2.   Aplicarea cunoştinţelor va fi directă, prin simplul fapt că încercăm să transformăm ziarul
nostru într-un ONG, aceste cunoştinţe ne vor fi de mare ajutor.

     Diana MUNTEANU, Asociaţia Studenţilor Europeni „AEGEE-Cahul”
1.   Să fac faţă cerinţelor training-ului, să-mi fac noi prieteni, să învăţ cum se elaborează un 
proiect şi desigur noi aventuri.
2.   Voi scrie un nou proiect.
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     Oleg VRABIE, ONG „Tradiţie”
1.   Să acumulez cât mai multă informaţie din domeniul ONG.
2.   Voi aplica aceste cunoştinţe prin diverse activităţi, prima fiind scrierea unui proiect.

     Viorel MAXIM, ONG „Dialog”, Cahul
1.   O comunicare cât mai eficientă, relaţii de lungă durată şi cît mai multe realizări.
2.   Fiind student la Facultatea de Economie, specialitatea Business şi Administrare, cred că 
aceste cunoştinţe îmi vor fi de folos în activitatea mea pe viitor.

     Rodica ISTRATI, ONG „Promotorii Noi”, Cahul
1.   Să aflu cât mai multă informaţie despre parteneriate.
2.   Voi încerca să elaborez un proiect.

     Carolina CUMPĂNĂ, ziarul „Shock Şcolar”
1.   Să stabilesc relaţii cu reprezentanţi ai ONG din alte regiuni pentru ca ulterior să elaborăm 
împreună un proiect de parteneriat.
2.   Să scriu proiecte împreună cu colegii mei.

     Gabriela POPENCO, Centrul Advocacy în sănătatea mintală, Bălţi
1.   Să acumulez cât mai multă informaţie ce ţine de viabilitatea parteneriatelor.
2.   Voi iniţia activităţi în cumun cu alte ONG-uri în vederea creării unui parteneriat.
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       Aşteptăm sugestiile şi comentariile Dvs. privind conţinutul acestui Ghid,
       precum şi eventualele propuneri de cooperare pe adresa:

 

Str. Puşkin 22, biroul 525
Chişinău, MD 2012
Republica Moldova
Tel/Fax: +22/843187, 
E-mail: captes@ong.md
ONG-MD@yahoogroups.com
Web-Portal: www.ong.md
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CERERE DE ARTICOLE
 
       Doriţi să vă faceţi auziţi?
       Doriţi să vă promovaţi organizaţia şi activităţile desfăşurate?
       Doriţi să crească numărul beneficiarilor Dvs.?
       Acum, cu Revista FORUM CIVIC ajungeţi în fiece şcoală şi localitate din Moldova.

       Redacţia Revistei informativ-analitice de educaţie civică şi politică „FORUM CIVIC” invită 
reprezentanţii ONG din Moldova să ne expedieze spre publicare informaţii despre activităţile 
desfăşurate, inclusiv despre:
     ●     evenimentele ce urmează a fi derulate,
     ●     prezentări de proiecte,
     ●     anunţuri,
     ●     rapoarte de activitate,
     ●     alte informaţii utile pentru cititori.
 
       Totodată, sînt binevenite alte articole, eseuri, istorii de succes, comentarii, etc. la cate-
goriile:
     ●     Societate civilă;
     ●     Drepturile omului;
     ●     Integrare europeană;
     ●     Integrare socială;
     ●     Dezvoltare regională şi locală durabilă;
     ●     Instituţii democratice, etc.

       Materialele (în limbile română şi rusă), în volum de pînă la 4500 semne, urmează fi expe-
diate pînă la data de 10 a fiecărei luni pe adresa de email a Redacţiei. Articolele sosite după
această dată vor fi publicate în numărul următor.

       Începînd din luna august, Revista are o periodicitate lunară şi este distribuită gratuit şi 
prin abonament în toate localităţile Moldovei, inclusiv în UTA Găgăuzia şi Transnistria. In-
stituţiile obşteşti pot solicita un abonament gratuit la revistă în cazul încheierii unui acord de 
colaborare. 

       Adresa de contact: 
Chişinău, str. Puşkin 22, bir. 525, Tel. 843187, Fax: 232367, 
Email: forum-civic@ong.md., www.forum-civic.ong.md.
Persoană de contact: 
Dorina Baltag, Redactor-coordonator.


