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Concept 

 

In anul 2010 a fost lansata prima editie a Forumului ONG Romania – R. Moldova, un eveniment ce si-a 

propus consolidarea cooperarii si a dialogului dintre organizatiile neguvernamentale din cele doua tari, 

definirea unei agende comune de actiune pentru urmatorii 5 ani, identificarea prioritatilor si a 

potentialului de cooperare intre acestea. Forumul a fost realizat de Federatia Organizatiilor 

Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania (FOND), in parteneriat  si cu sprijinul financiar al 

Ministerul roman al Afacerilor Externe si a reunit reprezentanti guvernamentali, societatea civila, mass-

media si mediul academic din cele doua tari. 

Odata cu dobandirea statutului de membru al Uniunii Europene, Romania a devenit donator de 

asistenta pentru dezvoltare, iar Republica Moldova una dintre tarile prioritare ale Romaniei in domeniul 

cooperarii internationale pentru dezvoltare (Conform Strategiei Nationale privind politica de cooperare 

internationala pentru dezvoltare). 

In prezent, la nivel guvernamental exista o serie de acorduri de cooperare semnate intre cele doua tari 

(Acordul din 27 aprilie 2010 privind acordarea celor 100 milioane euro din partea Romaniei pentru R. 

Moldova, Parteneriatul strategic privind integrarea europeana a R. Moldova), insa acestea ar trebui 

dublate de initiative reale de proiecte, actiuni si implicit de instrumente viabile de implementare. Acest 

demers nu poate fi insa realizat fara societatea civila din cele doua tari care a aratat ca poate fi un 

partener activ si un actor important pentru schimbare. 

Prima editie a fost una de definire a nevoilor si a prioritatilor de interventie, recunoscandu-se totodata 

principalele provocari si perspective ale societatii civile in contextul integrarii Republicii Moldova in 

Uniunea Europeana, rolul actorilor neguvernamentali in consolidarea cooperarii dintre Romania si 

Republica Moldova. In urma forumului a fost redactata o rezolutie comuna adresata celor doua Guverne 

(disponibila pe site-ul www.fondromania.org).  

Editia de anul acesta isi propune ca pornind de la recomandarile de anul trecut sa puna accent pe 

transferul bilateral de experiente, cunostinte si bune practici, intelegand cooperarea dintre cele doua 

tari ca fiind un demers benefic pentru ambele ţări. Exista o dinamica a dialogului intre cele doua 

societati deja creata, insa este nevoie de o implicare mai mare a reprezentantilor guvernamentali si a 

organizatiilor neguvernamentale pentru dezvoltarea unui cadru comun de cunostinte si actiune. 


