DECLARAȚIE
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII SOCIETĂȚII CIVILE CU
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

În cadrul proiectului BRIDGE - promovarea cooperării şi înţelegerii reciproce ale UE cu
Belarus, Moldova, Rusia şi Ucraina (2008-2012), co-finanţat de către Comisia Europeană, a
avut loc pe data de 6-7 Mai 2010 în Chişinău, Moldova, Seminar pentru reprezentanţii
societăţii civile şi funcţionari publici din Republica Moldova.

Participanţii la seminar au analizat şi discutat complet diferite aspecte ale cooperării UE – cu
Moldova şi au elaborat mai multe propuneri, care vizează dezvoltarea în continuare a acestei
cooperări şi, în special cele în care organizaţiile societăţii civile şi instituţiile sunt interesați.
Concluzia principală participanţilor a fost că organizaţiile societăţii civile şi instituţiile din
Republica Moldova nu sunt suficient implicaţi în dezvoltarea cooperării dintre UE si
Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat, respectiv. Această
situaţie nu beneficiază dezvoltarea cu succes a cooperării Republicii Moldova cu UE.
În baza concluziilor al Forumului Parteneriat European Societatea civilă, care a fost înfiinţat
în noiembrie 2009, participanţii seminarului au adoptat următoarele recomandări:

Prof. Dr. Silvo Devetak
BRIDGE Coordinator
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Olesea Sirbu, MA
BRIDGE Deputy Coordinator
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P +373 22 402834
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Jasmina Klojcnik
BRIDGE Project Manager for Managerial
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P +386 2 23 55 374, F: +386 2 235 53 72
jasmina.klojcnik@uni-mb.si
Franc Mlinar, MA
BRIDGE Project Manager for Organisational
and Technical Issues
P +386 2 23 55 373
franc.mlinar@uni-mb.si
Gregor Maucec, MA
BRIDGE Project Manager for Research and Scientific Issues
P +386 2 23 55 370
gregor.maucec@uni-mb.si

În primul rând, Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Moldova ar trebui să facă eforturi
pentru a include în mod adecvat activităţile organizaţiilor societăţii civile din Republica
Moldova şi instituţiile în Acordul de Asociere UE-Moldova care este în curs de pregătire.
În al doilea rând, Guvernul Republicii Moldova ar trebui să continue şi extindă consultații cu
organizaţiile non-guvernamentale şi instituţii cu privire la elaborarea de acorduri privind
relaţiile UE - Republica Moldova, şi ar trebui să le informeze cu promptitudine despre
activităţile în curs de desfăşurare în ceea ce priveşte implementarea cooperării UE - Moldova.
În al treilea rând, Guvernul Republicii Moldova ar trebui, dacă este cazul, să implice
organizaţiile relevante ale societăţii civile şi instituţii în pregătirea UE-Moldova proiecte, mai
ales cele în care membrii societăţii civile au dat fapt de cunoștință şi experienţă.
Participanţii la seminar au autorizat Prof. Dr. Silvo Devetak, Coordonator BRIDGE, de a
distribui această declaraţie cât mai larg posibil, şi să trimită o scrisoare în acest sens la
instituţiile UE şi Guvernul Republicii Moldova, de asemenea.

Chişinău, 07.05.2010
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