
Declaraţia Centrului Naţional de Mediu, membru al Platformei Naţionale a Forumului Societăţii 
Civile a Parteneriatului Estic 

 

În urma organizării Forumului Civic pe monitorizarea Acordului de Asociere pe aspectele ce ţin 
de justiţie, securitate energetică şi mediul înconjurător, care a avut loc pe data de 22 februarie 
2017, şi a fost deffăşurat în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării Acordului de Asociere în 
Republica Moldova”, susţinut financiar de National Endowment for Democracy, şi implementat de 
Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu CreDO în perioada februarie 2016-februarie 2017, unele 
organizaţii ale societăţii civile din domeniul justiţiei/drepturilor omului/promovării democraţiei în 
Moldova au fost indignate de participarea ONG-ului CreDO în organizarea Forumului Civic, 
categorizându-l drept organizaţie care este în graţiile guvernării actuale şi nu poate aduce mesaje 
critice pe implementarea Acordului de Asociere pe capitolul justiţiei în faţa guvernanţilor.  

Centrul Naţional de Mediu, fiind principalul organizator al acestui eveniment vine cu clarificări pentru 
constucţia tabloului per ansamblu: 

 

1. Proiectul “Promovarea implementării Acordului de Asociere în Republica Moldova” a fost 
implementat de Centrul Naţional de Mediu, în parteneriat cu CreDO, fiind susţinut de 
National Endowment for Democracy. Proiectul a fost depus în septembrie 2015, negocirerea 
de a susţine proiectul a avut loc cu donatorul în toamna 2015, respectiv în decembrie 2015 a 
fost luata decizia de a finanţa proiectul. Astfel, proiectul a fost lansat în februarie 2016. 

2. Centrul Naţional de Mediu a fost responsabil de a elabora un raport pe implementarea AA pe 
capitolul mediu 16 şi schimbări climatice 17. Mai tîrziu, pe parcursul anului 2016, raportul 
trebuia să fie consultat cu societatea civilă (şedinţele din 22 februarie şi 20 iulie 2016), 
Ministerul relevant (20 iulie 2016), Comisia parlamentară relevantă (27 decembrie 2016) şi 
lansat după toate consultările în cadrul Forumului Civic, care urma să fie organizat la finele 
proiectului.  

3. CreDO a fost responsabil de pregătirea a două rapoarte pe securitate energetică şi justiţie şi 
respectiv să le consulte cu toţi actorii cheie şi să le prezinte în Forumul Civic. Consultările cu 
societatea civilă şi Ministerul Economiei au avut loc în 2016 pe sectorul securitate 
energetică. Pe sectorul justiţiei CreDO nu a implicat în consultări nici o parte respectiv a pus 
în dificultate inclusiv elaborarea declaraţiei pe justiţie ca unul din produsele Forumului Civic. 
Celelate două declaraţii sînt transmise pentru completări reprezentanţilor societăţii civile - pe 
mediu şi energetică.  

4. În cadrul proiectului, a fost organizat şi Forumul Tinerilor care au venit din diferite regiuni ale 
ţări, forumul avînd loc în mai 2016, la care au participat guvernanţii şi partenerii de 
dezvoltare. Mesajul Forumului Tinerilor a fost „Creaza-ţi viitorul acasă!” De aceea la Forumul 
Civic au fost invitaţi şi tineri, pentru ca proiectul a avut ca şi o componentă informarea şi 
consolidarea capacităţilor tinerilor în monitorizarea implementării AA – ei fiind principalii 
beneficiari în urma implementării AA. La Forumul Civic tinerii au fost invitaţi de la 
Universitateta de Stat din Moldova (facultatea relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi 
administrative şi facultatea juridică), Univeristatea Tehnică din Moldova (facultatea 
energetică şi inginerie electrică). 

5. Proiectul a fost lansat în iarna 2016. Tot în 2016, Moldova a început să se pregătească către 
alegeri prezidenţiale, care au demonstrat de fapt, că informaţia despre reformele europene 
care au avut loc în Moldova pînă atunci, nu au fost cunoscute de populaţia locală din nordul 
şi sudul ţării. Astfel, proiectul urma să pregătească opinia publică referitor la acele rezultate 
pozitive sau restanţe care le avea ţara noastră în implementarea AA pe sectoarele justiţie, 
securitate energetică şi mediu. Opinia societăţii civile urma să fie prezentată guvernării în 
cadrul Forumului Civic care a fost ultima activitate din proiect. 



6. Forumul Civic nu a fost organizat nici în cadrul Platfromei a Forumului Societatii Civile a 
Parteneriatului Estic, Platforma fiind unul din co-organizatori la invitarea membrilor Platformei 
şi a Partenerilor de dezvoltare. De altfel, Platfroma Naţională a Forumului Societăţii Civile a 
Parteneriatului Estic trebuie să fie prima structură dornică de a se poziţiona pe baricade 
pentru a monitoriza implementarea Acordului de Asociere semnat între  UE şi MD, pentru că 
Platforma este ambasadorul reformelor europene pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. 
Forumul nu a fost nici activitatea Platformei DA, care anterior organizase acţiuni cu aceiaşi 
denumire, şi aici nimic surprinzător nu poate fi. Pentru că un Forumul Civic poate fi organizat 
de oricine, şi în cazul nostru, acesta a fost menit să invite lumea interesată, profesionistă şi 
implicată pe cele 3 domenii care au fost discutate la eveniment şi anume Justiţia, Securitatea 
energetică şi Mediul înconjurător, care în final au fost aşteptaţi să vină cu declaraţii pe 
restanţele în implementarea acestor 3 reforme. Nimeni nu a planificat să laude guvernarea ci 
să vină cu mesaje critice dacă a fost cazul, de aceea organizatorii şi au insistat să invite şi 
guvernanţii de rang înalt care sînt direct responsabili de implementarea Acordului de 
Asociere şi care raportează în faţa europenilor conform Agendei stabilite. 

7. Spre mare regret, unele persoane, care au venit la eveniment pentru a comunica restanţele 
ce ţin de implementarea Acordului de Asociere pe sectorul justiţiei, în loc să profite de ocazie 
şi să comunice mesaje clare pe restanţe guvernanţilor şi partenerilor de dezvoltare, au 
preferat să discute cu aceştea procedurile de organizare ale Forumului Civic. Nu credem, că 
asemenea lucruri sînt prioritare într-un stat, unde este furat miliardul, şi populaţia trebuie să-l 
întoarcă, unde chiar dacă Acordul de Asociere se implementează în sensul adoptării legilor, 
dar nu se implementează acele legi, care au intrat în vigoare, deşi cetăţeanul simplu anume 
asta şi aşteaptă de la guvernare. Astfel, în final, acel dialog, pe care l-am planificat noi între 
guvern, societate civilă şi partenerii de dezvoltare nu s-a întâmplat. Raportul care trebuia să 
fie prezentat de CreDO la Forum pe reforma în justiţie, nu a fost prezentat, pentru acest 
lucru, Serghei Ostaf, director CreDO, şi-a cerut scuze în public şi ulterior a fost de acord să 
nu fie remunerat de donator. Respectiv, ONG-urile nu puteau să se pronunţe pe marginea 
raportului, dar puteau să vină cu viziunile proprii asupra refromei în justiţie şi asupra celor 
mai importante restanţe din acest sector, pe care puteau să le comunice Viceprim-ministrului 
RM, Dlui Andrei Galbur, ministrului Justiţiei, dlui Vladimir Cebotari şi partenerilor de 
dezvoltare, Excelenţei Sale Pirkka Tapiola, şefului Delegaţiei UE în Moldova, şi 
Ambasadorului României în Moldova, Excelenţei Sale Daniel Ioniţă. Astfel, chiar în prima 
parte a evenimentului, acele persoane au contribuit la lansarea unui scandal în eveniment, 
pe care l-a preluat presa, şi a pornit un show mediatic în acest sens.  

8. O societate civilă este bazată pe informaţie, profesionalism şi analiză, fără această bază nu 
te lansezi în speculaţii deşarte şi show-uri mediatice. Şi dacă reprezinţi Platforma Naţională 
a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic – cu atît mai mult eşti atent la ceea ce 
faci şi-i judeci pe alţii dacă singur eşti implicat şi cu obrazul curat în sensul îndeplinirii tuturor 
responsabilităţilor ce ţin de comunicarea mesajului european în toate casele din Republica 
Moldova. Sau dacă nu, dacă regiunile care stau în întuneric fără informaţie nici nu ne-au 
văzut niciodată la ochi, atunci poate e cazul în loc să ne lansăm în acele show-uri mediatice, 
mai bine să nu pierdem timpul, şi să ne consolidăm puterile pentru a ajunge cu mesaje 
europene, acolo unde lumea ne aşteapta poate cu braţele deschise. 

 


