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funcţionare în reţea

AOPD

Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dezabilităţi din Republica Moldova

APSCF

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei

CCALC

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

CEC

Comisia Electorală Centrală

CNTM

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

MCSSP

Programul FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

USAID

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE

INTRODUCERE
Este binecunoscut faptul că funcţionarea în reţea reprezintă o modalitate eficientă de
realizare a scopurilor comune pentru constituenţii săi. Acest fapt este deosebit de important
în cazul sectorului neguvernamental, mai ales dacă ţinem cont de capacităţile modeste
ale acestor organizaţii de a-şi promova interesele şi de a influenţa decizii la nivelul politicilor
publice.
Realizarea acestui studiu a fost este posibil graţie ajutorului generos al poporului american
oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţionala (USAID), în cadrul
Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate
aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

SUMAR EXECUTIV
Consolidarea eforturilor organizaţiilor neguvernamentale pentru realizarea unor scopuri
comune este un fenomen relativ nou pentru sectorul asociativ. Fiind caracteristică ONGurilor aflate la un nivel relativ avansat de dezvoltare, orientarea spre funcţionarea în reţea a
creat precedente valoroase în ultimii ani, deşi potenţialul de dezvoltare este destul de
mare.
Realizarea acestui studiu a permis, pe de o parte, identificarea factorilor ce permit crearea
unor condiţii cheie ce asigură o funcţionare eficientă în reţea a ONG-urilor şi, pe de altă
parte, valorificarea experienţelor pozitive şi a realizărilor obţinute de variate reţele active.
O constatare importantă, efectuată în baza chestionării reprezentanţilor variatelor
organizaţii, se referă la faptul că în prezent doar aproximativ 10% din ONG-urile active nu
sunt implicate în nici o reţea, nici naţională, nici internaţională, proporţia celor ce
activează, într-un mod sau altul, fiind destul de impresionantă.
Acest fapt nu înseamnă însă că activităţile în cadrul reţelelor sunt lipsite de dificultăţi. Astfel,
studiul a permis identificarea celor mai dificile bariere care afectează funcţionarea eficace
în reţea, printre cele de ordin intern fiind: concurenţa şi neînţelegerile dintre organizaţiile
constituente ale reţelei, divizarea neclară a responsabilităţilor, implicarea slabă a unei părţi
din organizaţiile constituente şi fluctuaţia ridicată printre membrii reţelelor. Barierele de
ordin extern se referă la incertitudinea politică, resurse financiare limitate, precum şi
implicarea modestă a reprezentanţilor structurilor de stat.

Existenţa unor factori critici de funcţionare eficientă în reţea este importantă prin prisma
formulării recomandărilor de funcţionare pentru reţelele active şi cele viitoare. Astfel,
existenţa unui scop clar şi asumat de toţi constituenţii reţelei şi conştientizarea problemei ce
necesită a fi soluţionată sunt printre factorii cei mai importanţi. Nu pot fi ignoraţi şi factori
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Studiul, de asemenea, a permis identificarea cauzelor ce stau la baza dispersării reţelelor
active în trecut, printre acestea fiind menţionate: crearea unor reţele artificiale, în
dependenţă de nivelul de finanţarea din partea donatorilor, soluţionarea sau depăşirea
problemei pentru care a fost creată reţeaua, dar şi, în unele cazuri, imposibilitatea de a
soluţiona probleme prin eforturile conjugate ale membrilor reţelei.

precum accesul la finanţare oferită direcţionat pentru activităţile de reţea, necesitatea
asigurării schimbului de experienţă şi de susţinere a eforturilor de dezvoltare a capacităţilor
organizaţionale, precum şi existenţa unui mecanism clar de comunicare şi luare a deciziilor
în reţea, bazat pe o divizare clară a responsabilităţilor.
Un aspect important, prezentat detaliat pe paginile studiului, se referă la modul în care sunt
structurate responsabilităţile şi luate deciziile în cadrul unei reţele. Prezentarea unor
exemple relevante, în baza unor reţele active şi funcţionale, oferă oportunităţi valoroase
pentru cei ce doresc să evite dificultăţi de funcţionare de ordin intern.
Tot în acest capitol se identifică şi practicile eficiente de comunicare dintre constituenţii
reţelei, accentul fiind pus pe crearea şi dezvoltarea unui mecanism de comunicare formal
şi agreat de către membri, avînd persoane responsabilizate în acest sens.
Spre finalul studiului, în calitate de concluzii şi recomandări, sunt prezentate aspectele
esenţiale de care trebuie să se ţină cont pentru facilitarea procesului de creare a reţelelor,
precum şi acei factori ce servesc drept repere pentru ONG-urile preocupate de sporirea
propriilor capacităţi de funcţionare în reţea.

METODOLOGIA STUDIULUI
Studiul a fost realizat în perioada octombrie-decembrie 2011 prin aplicarea metodelor
cantitative şi calitative de colectare a informaţiei. În continuare este prezentată
metodologia studiului desfăşurat.
SCOPUL STUDIULUI
Identificarea capacităţilor ONG-urilor din Republica Moldova în ceea ce priveşte crearea şi
funcţionarea în cadrul reţelelor naţionale şi internaţionale
OBIECTIVE
1. Identificarea gradului actual de participare a ONG-urilor din Republica Moldova în
reţele funcţionale, atît la nivel naţional, cît şi la nivel internaţional
2. Identificarea barierelor principale ce împiedică aderarea / implicarea în activităţile
de reţea
3. Determinarea capacităţilor ONG-urilor din Republica Moldova de a funcţiona
eficient în reţele formate cu alte organizaţii
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4. Identificarea condiţiilor esenţiale ce urmează a fi satisfăcute pentru ca ONG-urile să
funcţioneze eficient în reţea

COLECTAREA DATELOR
Prezentul studiu a fost realizat prin aplicarea instrumentelor cantitative şi calitative de
colectare a datelor relevante. În acest sens au fost realizate următoarele activităţi:
1. Aplicarea unui chestionar de identificare a gradului de participare a ONG-urilor din
Republica Moldova în reţele naţionale şi internaţionale, pe un eşantion format din
42 de organizaţii din variate domenii de activitate şi regiuni geografie. Lista
organizaţiilor ce au acceptat să participe la această chestionare este prezentată în
anexa 2. Chestionarele au fost distribuite prin intermediul poştei electronice.
2. Realizarea interviurilor cu reprezentanţi ai variatelor reţele / coaliţii active în
Republica Moldova. Un număr total de 6 interviuri a fost realizat. Lista acestor
reprezentanţi este oferită în anexa 1.
3. Realizarea de interviuri cu cinci responsabili ai variatelor ONG-uri: preşedinţi şi
directori executivi. Lista acestora este prezentată în anexa 1.
4. Realizarea a două interviuri cu experţi în domeniul sectorului asociativ şi al dezvoltării
capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale.
În prezentul studiu nu se face o distincţie tranşantă între coaliţie şi reţea de ONG. Astfel, în
sensul clasic, COALITIA - uneşte organizaţii din diferite domenii pentru a rezolva o problemă
oarecare, astfel dacă există mai multe coaliţii putem zice că există şi multe probleme care
necesită rezolvare. REŢEA DE ONG se formează pentru protecţia si promovarea intereselor
organizaţiilor şi a drepturilor beneficiarilor şi / sau membrilor săi. Aici, am fost interesaţi, mai
curînd, de capacităţile ONG-urilor din Republica Moldova de a-şi conjuga eforturile, de
factorii ce contribuie sau, din contra, împiedică acest proces.
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Pe paginile studiului, termenul de REŢEA se utilizează în sens larg – o comunitate de ONG-uri
orientate spre soluţionarea unei probleme şi spre promovarea intereselor constituenţilor săi,
astfel fiind înglobate ambele semnificaţii.

CONSTATĂRI
Activităţile de colectare a datelor realizate pe parcursul desfăşurării studiului au permis
formularea unui şir de constatări privind capacităţile ONG-urilor din Republica Moldova de
a funcţiona în reţea, atît la nivel naţional, cît şi nivel internaţional.

FUNCŢIONAREA ÎN REŢEA
Astfel, rezultatele indică că în prezent doar 10% din ONG-urile active chestionate nu sunt
membre a nici unei reţele, nici naţionale, nici internaţionale. Analizate din perspectiva
anilor de activitate, ONG-urile ce numără între 1 şi 3 ani de activitatea prezintă cel mai înalt
procent al organizaţiilor ce nu participă la activităţile unei reţele – 23%, fapt explicabil, de
altfel, prin experienţa modestă şi contacte relativ limitate cu alte organizaţii.

Diagrama 1. Gradul de funcţionare în reţele a ONG-urilor din Moldova

Totodată, toţi participanţii la studiu au remarcat existenţa relaţiilor de parteneriat cu variate
organizaţii, atît din ţară, cît şi de peste hotare. Astfel, la nivel naţional, 61% din ONG-urile
participante la studiu au relaţii funcţionale de parteneriat, celelalte 39% avînd, de
asemenea, relaţii de parteneriat şi la nivel internaţional.

Diagrama 2.
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Existenţa relaţiilor
funcţionale de
parteneriat

CARE SÎNT BARIERELE CE AFECTEAZĂ FUNCŢIONAREA EFICACE A
UNEI REŢELE
Studiul a permis identificarea unui şir de bariere ce afectează semnificativ funcţionarea
unei reţele. Experţii intervievaţi au făcut referire, de cele mai dese ori, la următorii factori,
separaţi în două categorii, interni şi externi:
BARIERE INTERNE
1. Concurenţa şi neînţelegerile dintre organizaţiile constituente ale reţelei. Deseori
ONG-urile ce formează o reţea sunt în situaţia de a concura pentru fonduri limitate
oferite de donatori, relaţiile şi comunicarea dintre ele fiind simţitor afectate de
această competiţie.
2. Divizarea neclară a responsabilităţilor dintre elementele structurii unei reţele: Birou
Executiv, Secretar, Adunare Generală, etc. De cele mai dese ori, cu unele excepţii,
reţelele nu sunt înregistrate oficial, şi acest fapt determină o atenţie insuficientă
acordată structurării activităţii şi identificării exacte a responsabilităţilor. Astfel, din
şase reţele cu reprezentanţii cărora au fost realizate interviuri, doar două sunt oficial
înregistrate.
3. Implicarea slabă a unei părţi a organizaţiilor constituente a reţelei. Conform
aprecierilor reprezentanţilor reţelelor intervievaţi, în fiecare reţea există un anumit
grup, în unele cazuri de peste 50% de membri, a căror participare şi contribuţie la
activităţile comune lipsesc. Motivele implicării slabe sunt variate, principalele fiind
motivaţia modestă şi conştientizarea scopurilor şi intereselor comune, ambele fiind în
mare parte determinate de nivelul scăzut de dezvoltare a capacităţilor
organizaţionale.
4. Într-un context oarecum similar poate fi menţionată şi fluctuaţia relativ ridicată a
membrilor cauzată de dispariţia unor organizaţii constituente. Acest fapt este, la
rîndul său, cauzat de slabe capacităţi organizaţionale şi acces limitat la resurse
financiare.
De cele mai dese ori în cadrul unei reţele există cîteva ONG-uri puternice, cu capacităţi
organizaţionale avansate, care activează în calitate de iniţiator şi promotor al iniţiativelor
reţelei, o bună parte din membri reprezentînd organizaţii cu capacităţi şi, uneori, motivaţie,
modeste, fapt care cauzează şi o implicare şi contribuţie slabă.
BARIERE EXTERNE

1. Incertitudinea politică din ultimii ani, care determină dificultăţi de planificare pe
termen lung, dar şi dificultăţi de acces la resurse financiare oferite de finanţatori.
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Barierele externe, adică acele impedimente ce nu pot fi controlate de către reţele şi
constituenţii săi sunt următoarele:

2. Resurse financiare limitate, direcţionate de către finanţatori spre proiecte realizate
de reţele, inclusiv lipsa co-finanţării din partea structurilor guvernamentale. Fiind în
special orientate spre proiecte implementate de organizaţii aparte, acest fapt
determină ca mulţi membri să fie axaţi mai curînd pe implementarea proiectelor de
care sunt responsabile propriile organizaţii şi să plaseze iniţiativele şi activităţile
reţelei pe un plan secund.
3. Implicarea oarecum pasivă a reprezentanţilor structurilor de stat. Deşi colaborarea
cu structurile guvernamentale s-a înteţit simţitor în ultimii ani, aceasta se realizează
mai curînd la iniţiativa reprezentanţilor sectorului asociativ sau la solicitarea
donatorilor, rolul reprezentanţilor statului fiind unul mai curînd pasiv.
Adiţional la aceasta, reprezentanţii variatelor ONG ce au participat la chestionare şi care
nu fac parte din vreo reţea, au remarcat, de cele mai dese ori, printre cauzele neimplicării
în activităţi de reţea, următoarele aspecte:
Lipsa / insuficienţa de comunicare şi acces la informaţie
Conducerea organizaţiei nu conştientizează necesitatea
Nu cunosc despre avantajele reţelelor

CAPACITĂŢI DE FUNCŢIONARE ÎN REŢEA
Aceste cauze ne demonstrează o dată în plus că implicarea în activităţi de reţea, precum
şi efortul de formare a reţelelor este propriu organizaţiilor la un anumit nivel de dezvoltare a
propriilor capacităţi organizaţionale, manifestat printr-o maturitate avansată a modului de
operare şi a competenţelor personalului său.
Acest fapt ne determină să afirmăm că intensificarea efortului de a activa în reţea este
posibil prin dezvoltarea capacităţilor organizaţionale, dar şi a competenţelor individuale
ale personalului ONG-urilor.

Fiind întrebaţi despre modul în care apreciază propriile capacităţi de creare a unei reţele
de organizaţii ce activează în acelaşi domeniu, majoritatea reprezentanţilor ONG-urilor ce
au participat la chestionare – 66% - au menţionat că apreciază capacităţile organizaţiei pe
care o reprezintă ca fiind modeste. Restul, 34% consideră că deţin capacităţi
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Drept exemplu poate fi oferit Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a cărui
strategie se bazează atît pe rezultatele evaluării aşteptărilor organizaţiilor membre, cît şi pe
aspectele esenţiale ale priorităţilor şi necesităţilor organizaţionale ale membrilor. Ţinînd cont
de diversitatea problemelor tinerilor şi a asociaţiilor de tineret, Strategia CNTM se
concentrează pe capacitatea pe care o au organizaţiile membre de a gestiona şi a găsi
soluţii pentru aceste probleme, în mod eficient, pe termen lung şi respectînd principiile
democratice. Astfel, precum menţionează Eduard MIHALAŞ, preşedintele Consiliului, CNTM
a reuşit crearea, menţinerea şi funcţionarea a unei structuri aşa de mari cu capacităţi de
advocacy, realizînd succese remarcabile atît în domeniul legislativ (promovarea legii
tineretului, conceperea, promovarea şi monitorizarea legii cu privire la voluntariat), cît şi
promovarea intereselor tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor
asociative de tineret prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire, informare, şi
consultare (de exemplu, proiectul „Dialog intercultural în Republica Moldova”).

organizaţionale avansate în acest sens. De remarcat că nici un reprezentant al
organizaţiilor chestionate nu a menţionat lipsa acestor capacităţi.
Această autoapreciere efectuată de organizaţiile participante la studiu este confirmată şi
de experţii intervievaţi. Astfel, spre exemplu, Serghei NEICOVCEN, Director Executiv al
Centrului CONTACT, afirmă că, în comparaţie cu sfîrşitul anilor 90 „putem să spunem că, în
prezent, capacităţile ONG-urilor sunt destul de mari, aş acorda 7-8 puncte din 10”.
O completare relevantă este oferită de un alt expert – Gheorghe CARASENI: „Daca in
perioada anilor 90 ONG-urile se caracterizau prin funcţionare independenta, atunci, În
ultimii ani, în Moldova, se observă, in rîndurile ONG-urilor, tendinţa de asociere în coaliţii. Cu
toate astea, ONG-urile încă nu sunt pregătite sa cedeze din independenta lor şi să
pledeze pentru o funcţionare interdependentă, din această cauză apar tensiuni în cadrul
coaliţiei şi reţelelor. Bariera începe de la nivelul liderilor de ONG, care nu sunt gata să
cedeze şi înţeleg greşit rolul coaliţiei. Daca ar vedea coaliţia ca un „background”, ca un
suport pentru ONG , atunci ar fi şi o implicare şi o încredere mai mare din partea ONGurilor.”

Diagrama 3.
Aprecierea propriilor
capacităţi de creare a
unei reţele

Cu referire la capacităţi de a funcţiona în reţea, situaţia este diferită, inversă datelor de mai
sus. Pe de o parte, la fel nici un reprezentant nu a recunoscut că ONG-ul pe care îl
reprezintă nu deţine capacităţi de funcţionare în reţea. Totodată, 66% din participanţi la
chestionare au afirmat că organizaţiile lor posedă capacităţi avansate de funcţionare în
reţea şi 34% au apreciat aceste capacităţi ca fiind modeste.

Diagrama 4.
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Aprecierea propriilor
capacităţi de
funcţionareîn reţea

CAUZELE DISPERSĂRII REŢELELOR
Studiul a permis, de asemenea identificarea cauzelor ce determină dispariţia / dispersarea
reţelelor. Aceste cauze, identificate de experţii intervievaţi, sînt prezentate în continuare:
1. Crearea unor reţele / coaliţii artificiale, unicul motiv de formare a acestora fiind
finanţarea din partea donatorilor. Atunci cînd oportunităţile de obţinere a finanţării
prevalează asupra realizărilor scopurilor şi promovării intereselor comune, atunci, cel
mai probabil, reţeaua va dispărea curînd.
2. Problema depăşită. În cazul în care dificultatea pentru rezolvarea căreia a fost
creată coaliţia / reţeaua este soluţionată, aceasta se destramă pentru că,
eventual, anumiţi constituenţi ai săi să se reîntîlnească într-o altă reţea.
3. Imposibilitatea de a soluţiona problema. Este situaţia cînd efortul de conlucrare în
reţea este fundamentat de o puternică motivaţie, dar capacităţile organizaţiilor
implicate sunt oarecum modeste, astfel nefiind posibilă soluţionarea dificultăţii sau
realizarea acelor scopuri pentru care a fost creată reţeaua.
De asemenea, printre cauzele dispersării reţelelor pot fi menţionate şi acele bariere care au
fost prezentate mai sus, în special cele de ordin intern.

DE CE ESTE NECESAR CA REŢEAUA SĂ FUNCŢIONEZE
Avînd drept scop primar identificarea capacităţilor ONG-urilor din Republica Moldova de a
funcţiona în reţea, metodologia studiului a vizat şi identificarea factorilor critici de succes
ce determină funcţionarea eficientă în reţea. Aceşti factori au fost identificaţi în baza
experienţei funcţionării reţelelor / coaliţiilor active în prezent, precum şi în baza interviurilor
desfăşurate cu experţi în domeniul sectorului asociativ.
În continuare sunt prezentaţi aceşti factori importanţi, la fel şi particularităţi ale modului de
luare a deciziilor şi de comunicare, ce caracterizează reţelele active.

FACTORII CRITICI DE FUNCŢIONARE EFICIENTĂ ÎN REŢEA

2. Conştientizarea problemei ce necesită a fi soluţionată, precum şi conştientizarea
interdependenţei şi a necesităţii de a soluţiona dificultăţile prin eforturi conjugate.
La fel ca şi factorul precedent, acesta presupune un anumit nivel de dezvoltare, de
“maturitate” a ONG-urilor implicate în activităţile unei reţele.
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1. Existenţa unui scop clar, împărtăşit şi asumat de toţi membrii reţelei. Acest fapt a fost
menţionat de toţi reprezentanţii variatelor reţele intervievaţi în cadrul acestui studiu.
Este important ca constituenţii reţelei să dea dovadă de o perspectivă strategică şi
să comunice cu organizaţii similare pentru a formula un scop comun.

Un exemplu relevant în acest sens este prezentat de Coaliţia Nediscriminare. Ana
FURTUNĂ, asistent de proiect, a remarcat succesele obţinute de Coaliţie pe parcurs
de mai bine de trei ani de activitate cum ar fi crearea comisiei specializate în
cadrul Guvernului avînd menirea să studieze situaţia în materie de discriminare şi să
elaboreze împreună cu alţi actori sociali specializaţi în domeniu o lege cadru cu
scopul prevenirii şi combaterii discriminării. Un alt exemplu de succes înregistrat este
realizarea campaniei de informare în masă a populaţiei despre ce este
discriminarea şi care sunt soluţiile în cazul în care cineva se află în astfel de situaţie,
prin aceasta reuşind o sensibilizare profundă a cetăţenilor, ceea ce a mărit numărul
de plîngeri şi sesizări în materie.
3. Acces la finanţare. În acest sens, contribuţia finanţatorilor este una ce nu poate fi
subapreciată. Totodată, dependenţa doar de resursele financiare oferite de
finanţatori poate crea dificultăţi suplimentare (a se vedea cauzele dispersării
reţelelor şi barierele în funcţionarea eficace a reţelelor prezentate mai sus).
4. Nevoia de asigurare a schimbului de experienţă şi de susţinere a eforturilor de
dezvoltare a capacităţilor organizaţionale. Dat fiind nivelele variate de dezvoltare a
propriilor capacităţi, specific ONG-urilor ce fac parte din reţele, este importantă
susţinerea dezvoltării competenţelor individuale şi a capacităţilor organizaţionale
ale constituenţilor.
5. Existenţa unui mecanism clar de comunicare, bazat pe o divizare clară a
responsabilităţilor, precum şi de luare a deciziilor. Aceste componente sunt
prezentate mai jos în mod detaliat.
6. Motivaţia şi responsabilitatea organizaţiilor membre. Este important ca în cadrul
reţelei să existe un nivel înalt de motivare, caracteristic tuturor membrilor săi, în cel
mai rău caz, unui nucleu de organizaţii constituente. Acest factor a fost menţionat
de toţi reprezentanţii reţelelor intervievaţi, precum şi de către experţi.
7. Existenţa unei strategii. Deşi nu toate reţelele / coaliţiile active în prezent în
Republica Moldova au o strategie formulată, existenţa acestea este percepută de
către membrii reţelelor ce dispun de o asemenea strategie ca fiind un factor
important ce oferă direcţie şi coeziune, precum şi o focusare pe priorităţi.
Datorită acestor factori, după cum menţionează Nicolae PANFIL,
secretar,
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, s-a asigurat durabilitatea,
credibilitatea şi aprecierea din partea CEC manifestată faţă de activităţile Coaliţiei.
Prin activităţile sale, Coaliţia a reuşit
ajustarea la standardele europene a
procesului electoral şi sensibilizarea cetăţenilor şi autorităţilor din Moldova privind
importanţa alegerilor libere şi corecte într-o democraţie.

Reţelele active în prezent oferă exemple concludente a modului în care trebui să fie
concepută structura reţelei, repartizarea responsabilităţilor, precum şi modul de luare a
deciziilor.
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STRUCTURA ŞI LUAREA DECIZIILOR ÎN REŢEA

1. Un prim factor decisiv se referă la existenţa organelor de conducere şi a unui
secretariat competent şi activ, precum şi la divizarea clară a responsabilităţilor
în structura organizatorică.
Spre exemplu, în cazul APSCF, organul superior de conducere al APSCF este
Adunarea Generală a organizaţiilor membre care se întruneşte în mod ordinar o
dată pe an. Între întîlnirile Adunării Generale, coordonarea activităţilor Alianţei
este asigurată de un Consiliu Coordonator compus din 11 membri aleşi dintre
reprezentanţii organizaţiilor membre ale APSCF. Activitatea operaţională a
Alianţei este realizată de un secretariat – personal executiv - ales de către
Consiliul Coordonator. Secretariatul APSCF este înregistrat oficial sub numele de
Centrul de Dezvoltare a Resurselor în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei.
Astfel, APSCF îşi asigură durabilitatea de funcţionare, deja de mai bine de 10 ani,
reuşind să diversifice, să creeze servicii sociale alternative în protecţia copilului
aflat în dificultate, realizînd succese remarcabile în domeniul protecţiei copilului,
influenţînd politicile statale de lucru cu copii în situaţie de risc.
În cazul CNTM, Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea
Generală. Ea este formată din membrii Asociaţiei, după principiul delegării a
cîte un reprezentant de la fiecare organizaţie membră. Biroul Executiv este
organul executiv al Asociaţiei. Membrii acestora sunt aleşi de Adunarea
Generală. Biroul Executiv este format din 7 persoane, ales de Adunarea
Generală: Preşedinte, Vicepreşedinte şi 5 membri. Toţi membri Biroului Executiv
au drept de vot. Comisia de Cenzori este organul de control. Secretariatul
Asociaţiei este ales de Biroul Executiv şi are următoarea componenţă:
o Secretar General;
o Administratorul financiar / contabil;
o Coordonatori de programe şi de proiecte.
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Imaginea de mai jos prezintă structura Consiliului Naţional al Tineretului din
Moldova:

Un alt exemplu de structurare a responsabilităţilor este oferit de Coaliţia Civică
pentru Alegeri Libere şi Corecte (CCALC). Aici, Coaliţia este condusă de către
un Consiliu (9 membri) asistat de Secretariatul Coaliţiei (2 persoane), Consiliul
este organul de conducere a Coaliţiei şi este format din grupul de iniţiativă
Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Coaliţiei. Şedinţele Consiliului
au loc nu mai rar de o dată pe lună, iar pe parcursul campaniei electorale nu
mai rar de două ori pe lună. Activitatea se desfăşoară pe grupuri de lucru.
2. Proces de luare a deciziilor clar, transparent. Acest fapt este valabil atît pentru
deciziile de ordin strategic, cît şi pentru cele de ordin operaţional.
Astfel, în cazul CCALC, deciziile sunt adoptate doar de consiliu. Decizii
organizatorice/operaţionale – prin majoritatea simplă a voturilor membrilor
prezenţi. Decizii de modificare a regulamentului – prin votul a 2/3 din numărul
membrilor Consiliului. Decizii ce ţin de misiunea Coaliţiei, inclusiv decizii finale de
apreciere a campaniilor electorale – prin votul a 2/3 din numărul membrilor
Consiliului.
Exemplul APSCF este, de asemenea, relevant, în acest sens: Deciziile Adunării
Generale sunt considerate deliberative cu ¾ din membrii prezenţi la Adunarea
Generală. Deciziile Consiliului Coordonator se adoptă, în măsura în care este
posibil, prin consens. În situaţiile cînd nu se poate ajunge la consens, deciziile se
adoptă cu o majoritate simplă de voturi. În caz de paritate de voturi, votul
Preşedintelui Consiliului Coordonator este decisiv.
Un alt exemplu este oferit de CNTM. Aici Adunarea Generală adoptă hotărîri cu
50% + l din membrii cu drept de vot. Adunarea Generală adoptă hotărîri cu
votul a 2/3 din membrii cu dreptul de vot în următoarele cazuri:
aprobarea în redacţie nouă a Statului Asociaţiei;
modificarea Statului Asociaţiei;
alegerea membrilor organelor de conducere a Asociaţiei;
încetarea activităţii Asociaţiei.
3. Existenţa unui regulament clar, simplu, transparent. Fiind axaţi mai curînd pe
activităţile ONG-ului pe care îl reprezintă, reprezentanţii constituenţilor reţelei nu
îşi pot permite luxul de a se complica cu proceduri şi documente complicate,
caracterul funcţional al acestora fiind o condiţie importantă.

În baza experienţei reţelelor funcţionale pot fi formulate cîteva particularităţi distincte ale
modului în care se realizează comunicarea în cadrul unei reţele. Astfel, un aspect important
îl constituie existenţa unui mecanism de comunicare formal şi agreat de membrii reţelei.
Spre exemplu, în cadrul Consiliului Naţional de Tineret din Moldova, Secretariatul are
şedinţe în fiecare zi de luni, Biroul se întruneşte o dată pe lună, iar de două ori pe an se
organizează Adunări Generale.
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COMUNICAREA ÎNTRE CONSTITUENŢII REŢELEI

Existenţa unei persoane responsabile de realizarea şi facilitarea comunicării între
constituenţii unei reţele (Coaliţia Nediscriminare) constituie, la fel, un element ce asigură
caracterul constant al procesului de comunicare. Aceasta este o funcţie ce face parte din
responsabilităţile Secretariatului sau a Biroului Executiv şi, pentru o realizare mai eficientă şi
rapidă a comunicării, este necesar ca respectiva responsabilitate să fie delegată unei
persoane concrete.
Crearea de grupuri de comunicare pe internet constituie o modalitate răspîndită şi
serveşte, mai curînd, scopului de informare, decît luării deciziilor. Aceasta permite
răspîndirea rapidă a informaţiilor şi schimbul de opinii între constituenţii reţelei.
În cazuri separate există strategii de comunicare (CCALC), deşi această practică nu este
foarte răspîndită.

15

În baza acestor particularităţi expuse, poate fi formulată constatarea conform căreia, în
marea majoritate a cazurilor, iniţiatorul comunicării în reţea este fie Preşedintele reţelei şi
Secretariatul acesteia, fie o persoană special investită cu asemenea atribuţii. Acest fapt
impune necesitatea identificării unei persoane / entităţi cu o abordare pro-activă pentru
asigurarea unei comunicări constante şi eficiente.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Constatările prezentate mai sus permit formularea unui şir de concluzii şi recomandări,
acestea fiind prezentate în continuare:
Analizînd rezultatele şi performanţele reţelelor active, devine evident faptul că, în
ultimii 5-7 ani, capacităţile ONG-urile din Moldova de a funcţiona eficient în reţea
au crescut considerabil, argumentul principal fiind numărul de reţele / coaliţii cu o
vizibilitate sporită, dar şi cu un impact semnificativ asupra societăţii;
Fiind în strictă corelaţie cu nivelul de dezvoltare a capacităţilor organizaţionale,
capacitatea de a funcţiona eficient în reţea poate fi stimulată prin acordarea unei
atenţii sporite factorilor critici prezentaţi mai sus, precum şi activităţilor sistematice şi
bine structurate de dezvoltare capacităţilor instituţionale a constituenţilor reţelelor,
la fel şi competenţelor individuale ale personalului respectivelor organizaţii;
Rolul finanţatorilor este unul decisiv, mai ales la etapele iniţiale de consolidare a
reţelelor. Din această cauză, pentru asigurarea unui impact mai vizibil, este necesar
ca o parte a asistenţei donatorilor să fie orientată spre activităţi realizate de reţelele
active.
În continuare se conţin recomandări formulate pentru eforturile de facilitare a creării
reţelelor, precum şi pentru sporirea capacităţilor ONG-urilor din Republica Moldova de a
funcţiona eficient şi eficace în cadrul reţelelor.

CE AR FACILITA CREAREA DE REŢELE
Prin intermediului studiului efectuat au fost identificate un şir de premise care, fiind realizate,
ar contribui semnificativ la procesul de creare şi dezvoltare a reţelelor de ONG-uri. Acestea
ar fi următoarele:
1. Existenţa unor interese comune.
2. Existenţa unui scop comun. Formulat astfel, o asemenea condiţie presupune
existenţa unui nivel avansat de comunicare. Este important ca ONG-urile din
domenii specifice să conştientizeze un scop comun al eforturilor lor şi să-şi
consolideze eforturile în sensul realizării acestuia.

3. Existenţa unei motivaţii puternice. Implicarea în activităţile unei reţele presupune
existenţa unei orientări pe termen lung, fapt care este propriu, mai curînd, ONGurilor cu o capacitate organizaţională sporită.
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Acest fapt presupune, de asemenea, un nivel avansat al competenţei profesionale,
deoarece doar la o anumită etapă a dezvoltării ONG-ului reprezentanţii acestuia
înţeleg valoarea asocierii în reţea şi necesitatea conjugării eforturilor cu alte
organizaţii similare.

4. Existenţa unor surse de finanţare stabile cel puţin pentru etapa iniţială de creare şi
funcţionare a reţelei. Este binecunoscută dependenţa ONG-urilor din Republica
Moldova de resursele financiare ale donatorilor, oferite, în special, pentru proiecte
concrete. Acest fapt se răsfrînge oarecum negativ asupra posibilităţilor de asociere
în reţea, căci pentru activităţi comune nu există resurse financiare, acestea fiind
posibil de colectat la o etapă mai tîrzie, cînd reţeaua este funcţională.
Pe de altă parte, existenţa unor resurse financiare, orientate în mod intenţionat de
către finanţatori spre crearea şi întărirea reţelelor de ONG-uri, ar facilita simţitor
procesul.
5. Existenţa unui dialog mai accentuat între factorii de decizie la nivel naţional, pe de
o parte, şi societatea civilă, pe de altă parte. Deşi în ultimii ani colaborarea dintre
factorii guvernamentali şi ONG-uri este mai pronunţat, intensificarea acesteia ar
contribui simţitor la extinderea procesului de asociere în reţele, deoarece ar servi
drept semnal clar că eforturile de conlucrare vor avea un rezultat mai vizibil.
Acest fapt presupune, de asemenea, existenţa unor programe guvernamentale,
orientate spre consolidarea reţelelor de ONG, precum şi unor resurse financiare
alocate cu acest scop.
În acest sens, de către persoanele intervievate a fost menţionată şi necesitatea
perfecţionării legislaţiei existente, fapt care, conform opiniilor colectate, ar facilita
dezvoltarea reţelelor de ONG.
Aceste condiţii de creare a reţelelor presupun implicit un nivel avansat al capacităţilor
organizaţionale ale ONG-urilor, aceasta fiind o condiţie esenţială atît pentru posibilitatea
de creare a unor reţele noi şi funcţionale, cît şi pentru, precum a fost menţionat mai sus,
funcţionarea eficientă a constituenţilor în cadrul unei reţele.

DE CE SPRIJIN AU NEVOIE ONG-URILE PENTRU A-ŞI SPORI
CAPACITĂŢILE DE FUNCŢIONARE ÎN REŢEA
Prin activităţile studiului realizat au fost identificaşi şi factorii care ar servi drept sprijin pentru
sporirea capacităţilor ONG-urilor la nivel naţional de funcţionare în reţea. Aceşti factori sunt
prezentaţi în continuare:

Acest fapt vine în concordanţă cu constatarea formulată mai sus conform căreia
participarea în activităţile unei reţele este proprie ONG-urilor la o etapă avansată a
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1. Întărirea capacităţilor interne a ONG-urilor. Conform afirmaţiei dl Serghei
NEICOVCEN, Director Executiv al Centrului CONTACT: „O coaliţia va avea
funcţionalitate durabilă în cazul în care şi organizaţiile membre vor avea resurse
necesare; organizaţiile cu lipsă de resurse nu contribuie eficient.” Mai specific,
organizaţiile constituente ale unei reţele “au nevoie de sprijin la nivel de planificare,
organizare, formare şi evaluare” (Gheorghe CARASENI), la nivel de consolidare a
capacităţilor de advocacy, precum şi la nivel de analiză şi evaluare a propriei
activităţi.

dezvoltării propriilor capacităţi, organizaţiile aflate la etapa incipientă de dezvoltare
avînd capacităţi şi motivaţie modeste de a crea şi funcţiona eficient în reţea.
Activităţile de întărire a capacităţilor ONG-urilor vor fi orientate, de asemenea, spre
dezvoltarea capacităţilor specifice de funcţionare în reţea prin training şi
consultanţă, dar şi prin prezentarea de experienţe de succes, naţionale şi
internaţionale.
2. Resurse financiare. Fiind un factor hotărîtor pentru crearea reţelelor, acesta se
regăseşte şi în lista factorilor ce ar sprijini capacităţile de funcţionare în reţea.
Orientarea unor resurse financiare spre crearea şi consolidarea acestor capacităţi
ar ajuta la sporirea gradului de conştientizare a necesităţii de sporire a influenţei
decizionale prin unificarea eforturilor.
În acest context merită a fi menţionat încă un fapt important. Deoarece, în mare
parte, ONG-urile ce activează în Republica Moldova, atît la nivel naţional, cît şi
local, sunt dependente de resursele financiare ale donatorilor, diversificarea surselor
de finanţare prin intensificarea eforturilor de fundraising ar micşora dependenţa de
un număr mic de finanţatori, pe de o parte, şi ar permite direcţionarea unei părţi a
resurselor financiare colectate spre activităţi comune în reţea.
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3. Sprijin oferit de structurile guvernamentale. Drept exemplu poate servi experienţa
unei reţele de ONG-uri din Letonia ce activează în domeniul protecţiei persoanelor
cu dezabilităţi. În acest caz concret, Ministerul Agriculturii al ţării respective oferă
sprijin prin acordarea de spaţii, salarii şi contribuind la promovarea iniţiativelor
legislative în domeniu (AOPD).

Anexa 1

LISTA PERSOANELOR INTERVIEVATE
REPREZENTANTI ONG
NUME / PRENUME

ONG

MOCANU Viorica

A.O. Centrul Naţional pentru Dezvoltare
Durabilă (CNDD)

SAMCOV Liliana

A.O. Demos

GRULEA Aliona

Centrul Juridic de protecţie a copiluluitinerilor „Epitrop”

RUSU Viorelia

Asociaţia Obşteasca Centrul International
"La Strada"

POROMBRICA Maia

A.O. Viitorul Copiilor Noştri (VICON)

CONDUCĂTORI COALIŢII / REŢELE
NUME/PRENUME
MERIACRE Igor

COALITIA/RETEA
Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane
Dezabilităţi din Republica Moldova (AOPD)

cu

PANFIL Nicolae

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte
www.alegeliber.md

FURTUNĂ Ana

Coaliţia Nediscriminare
www.nediscriminare.md

SICINSCHI Natalia

Alianţa ONG-urilor active în domeniul PROTECŢIEI
Sociale a Familiei şi Copilului (APSCF)
www.aliantacf.md

MIHALAŞ Eduard

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova–
CNTM
www.cntm.md

MELNICENCO Ecaterina

Consiliul ONG-urilor de mediu ECOCONTACT

EXPERŢI INTERVIEVAŢI:
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CARASENI Gheorghe,
NEICOVCEN Serghei

Anexa 2

1

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil si Familie

2

Asociaţia Obşteasca "Pro - Democraţie"

3

A.O. "Always Together"

4

TENDO

5

NGO Proruralinvest

6

A.O. "Carlux"

7

Agenţia de Dezvoltare Rurala - Centru

8

Asociaţia pentru Caritate si Asistenta Sociala "Acasă"

9

O.O Speranţa

10

Synergetyca Eur-Est

11

Institutul de Reforme Penale

12

Asociaţia Obşteasca "Concordia"

13

ONG "Renaşterea Rurala"

14

A.O "Satul meu - Ţiganca"

15

"Asociaţia Paringilor si Pedagogilor din satul Făleştii Noi"

16

OT Stefan Voda a MEM

17

Asociaţia Obşteasca Femeia si Copilul - Protecţie şi Sprijin

18

A.O Demos

19

"Junii"

20

A.O Prima

21

Centrul de Susţinere în Business pentru Nevăzători

22

JUNACT

23

Asociaţia Obşteasca "Pro-Business Nord"

24

Institutul de Instruire in Dezvoltare "Millenium"

25

Asociaţia Obşteasca INTECO

26

Asociaţia Obşteasca "Soarta"

27

Asociaţia "Speranţă şi Sănătate"

28

A.O. Proplus

29

AIESEC Moldova

30

F.M.F Stichting Dorcas Aid International

31

"Sigal"

32

UORN

33

Metropolitan Media

34

Filiala Fundaţiei "CERT"

35

Centru National pentru Dezvoltare Durabila

36

A.O "COMUNITATI IN ACTIUNE"

37

ONG" Certitudine"

38

Filiala Fundaţiei CERI

39

Asociaţia obşteasca "Avântul"

40

Centru de Consultanta in Afaceri

41

"Asociaţia Psihologilor Tighina"

42

ONG "Generatia Ta"
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LISTA ONG-URILOR ALE CĂROR REPREZENTANŢI AU COMPLETAT
CHESTIONARUL

Anexa 3

CHESTIONAR
1.

Denumirea organizaţiei:

2.

Domeniul de activitate:

3.

Numărul de ani de activitate (vă rugăm să bifaţi):
[ ] mai puţin de 1 an
[ ] 5-8 ani
[ ] 1-3 ani
[ ] 8-10 ani
[ ] 3-5 ani
[ ] mai mult de 10 ani

4. Organizaţia noastră (vă rugăm să bifaţi):
[ ] este membru a unei reţele naţionale
[ ] este membru a mai multor reţele naţionale
[ ] este membru a unei reţele internaţionale
5.

[ ] este membru a mai multor reţele internaţionale
[ ] nu este membru a nici unei reţele

Dacă organizaţie Dvs nu este membru a nici unei reţele, care, în opinia Dvs., este cauza?
(vă rugăm să indicaţi în ordinea priorităţii, unde a – cauza cea mai importantă)
a.
b.
c.

6.

Organizaţia noastră (vă rugăm să bifaţi):
[ ] are relaţii funcţionale de parteneriat la nivel naţional cu alte organizaţii similare
[ ] are relaţii funcţionale de parteneriat la nivel internaţional cu alte organizaţii similare
[ ] nu are relaţii de parteneriat cu nici o organizaţie

7.

Cum apreciaţi capacităţile organizaţiei Dvs de a crea o reţea de organizaţii ce activează în
acelaşi domeniu?
[ ] nu există capacităţi
[ ] capacităţi avansate
[ ] capacităţi modeste
[ ] nu cunosc

8.

Cum apreciaţi capacităţile organizaţiei Dvs de a funcţiona într-o reţea de organizaţii ce
activează în acelaşi domeniu?
[ ] nu există capacităţi
[ ] capacităţi avansate
[ ] capacităţi modeste
[ ] nu cunosc

9.

Care în opinia Dvs sunt condiţiile esenţiale pentru funcţionarea reuşită a unei reţele de ONG-uri?
(vă rugăm să indicaţi în ordinea priorităţii, unde a – condiţia cea mai importantă)
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d.
e.
f.

