
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE 
DIN GĂGĂUZIA 

 



Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
2 

 

 

Proiectul „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, finanţat cu sprijinul Uniunii Europene, 
reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare 
a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo 
din Comrat. 

 

 

 

 

Autori: 

Arcadie Barbaroşie, dr., director executiv IPP 

Oazu Nantoi, cercetător, director de program IPP 

Aliona Cristei, magistru în sociologie, cercetător IPP 

Ecaterina Jekova, expert portalul informaţional „Gagauz Media” 

 

 

 

 

 

 

 

Datele şi opiniile din acest studiu sunt ale respondenţilor. Constatările şi recomandările aparţin autorilor şi 

nu reflectă în mod neapărat poziţiile Fundaţiei Soros-Moldova.  

 

Autorii aduc sincere mulţumiri tuturor respondenţilor care au participat la interviurile aprofundate, 

discuţiile în grup şi discuţiile desfăşurate în cadrul cercetării. 

 
 
 

 

Chişinău 2017 

http://contact.md/index.php/ro/
http://piligrim-demo.org.md/


Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
3 

Cuprins 

 
Lista diagramelor şi tabelelor ....................................................................................................... 4 

Sumar executiv ............................................................................................................................. 7 

Introducere ................................................................................................................................... 9 

Metodologie ............................................................................................................................... 10 

Starea generală a organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia .......................................... 15 

Numărul total a ONG-urilor active din UTA Găgăuzia .................................................... 15 

Structura organizaţională şi managementul resurselor umane .................................... 19 

Experienţa de elaborare şi implementare a proiectelor ................................................ 21 

Nivelul de calificare a angajaţilor ONG-urilor din UTAG ................................................ 23 

Dotarea tehnică .............................................................................................................. 24 

Relaţia ONG – cetăţean şi activismul civic al cetăţenilor ...................................................... 27 

Cunoştinţe şi atitudini privind activitatea ONG-urilor din UTA Găgăuzia ...................... 27 

Activismul civic al cetăţenilor şi formele de participare la nivel local ........................... 36 

Sursele şi modalităţile de finanţare a ONG-urilor din UTA Găgăuzia ....................................... 48 

Practici de colaborare cu ONG-urile locale şi naţionale ............................................................ 51 

Cooperarea cu autorităţile  publice, mediul de afaceri şi mass-media .................................... 54 

Domenii de colaborare cu autorităţile publice locale .................................................... 54 

Experiența de colaborare cu mass-media ...................................................................... 55 

Cooperarea cu mediul de afaceri: domenii şi forme de organizare ............................... 56 

Dificultăţi în procesul de administrare a organizaţiei ............................................................... 57 

Aspecte legale privind activitatea ong-urilor din UTA Găgăuzia .............................................. 59 

Specificul cadrului normativ pentru reglementarea activităţilor ONG-urilor din UTA .. 59 

Concluzii şi recomandări............................................................................................................. 63 

Anexe .......................................................................................................................................... 68 

 



Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
4 

LISTA DIAGRAMELOR ŞI TABELELOR 

Nr. diagramă Denumirea diagramei Pagina 

Figura 1. Aria de acoperire a activităţii ONG-urilor active din UTAG 18 

Figura 2. Domenii de activitate a ONG-urilor active din UTAG 18 

Figura 3. Tipuri de activităţi prestate de ONG-urile active din UTAG 19 

Figura 4. Grupurile ţintă/beneficiarii serviciilor prestate de către ONG-urile din 
UTAG 

19 

Figura 5. Categorii de specialişti angajaţi în cadrul organizaţiei 21 

Figura 6. Frecvenţa participării angajaţilor ONG-urilor din UTAG la evenimente de 
dezvoltare profesională 

23 

Figura 7. Caracteristicile dotării tehnice a ONG-urilor 25 

Figura 8. Infrastructura fizică a sediului ONG/lucrări realizate în ultimii 5 ani 26 

Figura 9. Percepţiile respondenţilor privind cele mai grave probleme de la nivel 
comunitar 

27 

Figura 10. Opiniile respondenţilor privind problemele care afectează cetăţenii din 
UTAG 

28 

Figura 11. Atitudinea respondenţilor privind nivelul de implicare a ONG-urile din 
UTAG în  soluţionarea problemelor comunitare 

28 

Figura 12. Nivelul de implicare a instituţiilor publice în soluţionarea problemelor la 
nivel comunitar 

29 

Figura 13. Opiniile respondenţilor privind instituţiile care trebuie să se implice în 
soluţionarea problemelor de nivel comunitar 

29 

Figura 14. Actorii sociali care pot influenţa deciziile locale luate de către APL 30 

Figura 15. Nivelul de încredere a cetăţenilor în instituţiile din comunitate 31 

Figura 16. Opiniile respondenţilor privind măsura în care ONG din UTAG 
mediatizează informaţiile despre proiectele implementate 

31 

Figura 17. Percepţiile respondenţilor privind scopul activităţilor realizate de către 
ONG-urile din UTAG 

32 

Figura 18. Cunoştinţele respondenţilor despre organizaţiile care activează la nivel 
comunitar 

32 

Figura 19. Nivelul de încredere al respondenţilor în Organizaţiile/structurile care 
activează în UTAG Partea 1 

33 

Figura 20. Nivelul de încredere al respondenţilor în Organizaţiile/structurile care 
activează în UTAG Partea 2 

33 

Figura 21. Percepţiile respondenţilor privind nivelul de implicare a ONG-urilor din 
UTAG în soluţionarea problemelor din comunitate 

34 

Figura 22. Cunoştinţele respondenţilor privind domeniile de activitate a ONG-urilor 
din UTAG 

34 

Figura 23. Principalele valori pe care se bazează activitatea ONG-urilor din UTAG 35 

Figura 24. Viziunile respondenţilor referitoare la modul în care trebuie să fie un 
ONG 

36 

Figura 25. Viziunea respondenţilor privind nivelul de implicare a cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor din comunitate 

37 

Figura 26. Opinia respondenţilor privind caracteristicile definitorii ale unui cetăţean 
activ în comunitate 

37 

Figura 27. Principalele surse de informare ale respondenţilor 38 

Figura 28. Nivelul de informare al respondenţilor despre activitatea ONG-urilor din 
UTAG 

38 

Figura 29. Opinia respondenţilor privind existenţa situaţiilor din comunitate 
împotriva cărora ar putea protesta 

39 

Figura 30. Tipuri de acţiuni împotriva cărora respondenţii ar putea protesta 39 



Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
5 

Figura 31. Tipuri de acţiuni în care respondenţii sunt dispuşi să se implice pentru a 
influenţa deciziile de la nivel comunitar  

40 

Figura 32. Predispunerea respondenţilor care nu au participat vreodată la 
manfestări de a lua parte la diverse acţiuni de manifestare de la nivel 
comunitar 

42 

Figura 33. Cunoştinţele respondenţilor despre prevederile legislative (Legea 2%) 
care permit finanţarea organizațiilor neguvernamentale din impozitele 
populației 

43 

Figura 34. Acordul respondenţilor de a redirecţiona cele 2% din impozitul pe venit 
pentru finanţarea organizațiilor neguvernamentale din UTAG 

43 

Figura 35. Ponderea populaţiei care ar fi dispusă să doneze o sumă de bani pentru 
a susţine anumite structuri/organizații să soluţioneze problemele la nivel 
comunitar 

43 

Figura 36. Ponderea respondenţilor care s-au gândit sau au fost vreodată membru 
la următoarele iniţiative de nivel comunitar 

44 

Figura 37. Factorii care ar putea convinge cetăţenii să se implice în iniţiativele 
locale 

47 

Figura 38. Opinia respondenţilor privind măsura în care se va schimba comunitatea 
dacă cetăţenii se vor implica mai activ în următoarele domenii 

47 

Figura 39. Formula de salarizare a angajaţilor ONG-urilor din UTAG 50 

Figura 40. Numărul ONG-urilor din UTAG care colaborează cu alte ONG-uri locale, 

naţionale şi internaţionale 

51 

Figura 41. Tipuri de activităţi realizate în colaborare cu alte ONG-uri care activează 
la diferite nivele 

52 

Figura 42. Cooperarea ONG-urilor cu structurile locale 55 

Figura 43. Principalele probleme cu care se confruntă ONG-urile din UTAG 58 

Nr. tabel Denumirea tabelului Pagina 

Tabelul 1.  Structura eşantionului în rândul liderilor/conducătorilor participanţi la 

cartografierea ONG-urilor active 

12 

Tabelul 2. Structura eşantionului în rândul populaţiei din UTAG 13 

Tabelul 3. Structura eşantionului în rândul liderilor/conducătorilor de ONG-uri 
active, participanţi la cercetarea calitativă/interviuri aprofundate 

14 

Tabelul 4. Structura eşantionului în rândul reprezentanţilor APL, mass-media şi 
mediului de afaceri 

14 

Tabelul 5. Structura eşantionului în rândul participanţilor la discuţiile de grup/focus 
grup 

15 

Tabelul 6. Lista ONG-urilor din UTA Găgăuzia care corespund criteriilor de calificare 
a acestora ca fiind active/viabile  

16 

Tabelul 7. Resurse umane din cadrul ONG-urilor active din UTAG 20 

Tabelul 8. Număr total de proiecte aplicate şi câştigate în perioada 2014-2016 22 

Tabelul 9. Număr de angajaţi care cunosc limba română şi limba găgăuză 22 

Tabelul 10. Număr total de angajaţi care a participat la evenimente de formare 
profesională 

24 

Tabelul 11. Caracteristicile sediului 25 

Tabelul 12. Număr de participări la acţiuni publice comunitare a respondenţilor, pe 
parcursul ultimului an 

40 

Tabelul 13. Caracteristicile socio-demografice ale respondenţilor care au participat 
la acţiuni publice comunitare 

41 

Tabelul 14. Numărul de respondenţi care sunt membri/voluntari/beneficiari în 

cadrul ONG-urilor din UTAG 

44 

Tabelul 15. Clasificarea respondenţilor în funcţie de nivelele de implicare la viaţa 
comunitară 

45 



Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
6 

Tabelul 16. Caracteristicile socio-demografice ale respondenţilor în funcţie de cele 3 
nivele de implicare socială 

46 

Tabelul 17. Principalele surse de finanţare a organizaţiei  (în procente ( %) din 
totalul finanţărilor primite) 

49 

Tabelul 18. Bugetul organizaţiei în perioada anilor 2014-2016 49 

Tabelul 19. Numărul de colaborări locale, naţionale şi internaţionale realizate de 
ONG-urile din UTAG 

52 

 

  



Studiu de tip baseline pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia” 
 

 
7 

SUMAR EXECUTIV 
 

Context 

Prezentul studiu vine să sprijine activitățile care se implementează în prezent și care vor fi implementate de 

Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Asociația Obștească Piligrim Demo și Centrul Naţional de 

Asistență și Informare a Organizațiilor Non-Guvernamentale CONTACT, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

societății civile din UTA Găgăuzia”. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitățile organizațiilor societății 

civile din UTA Găgăuzia și de a spori încrederea în aceste instituții la nivel național. 

Scopul studiului presupune cartografierea şi evaluarea situaţiei actuale a ONG-urilor din UTA Găgăuzia 

(UTAG), care corespund criteriilor de viabilitate din punct de vedere a structurii organizaţionale, dotării 

tehnice, durabilităţii financiare, calităţii serviciilor oferite şi cooperării cu structurile publice şi private de 

nivel local şi naţional. 

Metodologie 

Strategia de cercetare a cuprins metode și tehnici cantitative și calitative de cercetare.  

Studiul cantitativ a inclus  sortarea tuturor ONG-urilor înregistrate oficial în perioada de realizare a 

studiului. În baza selecției, au fost identificate 27 de ONG-uri care au corespuns criteriilor de calificare a 

ONG-lor ca fiind active/viabile. În baza unei grile de observaţie, cele 27 de ONG-uri au fost cartografiate, 

fiind utilizată metoda observației structurate. De asemenea, în cadrul studiului cantitativ s-a realizat un 

sondaj regional reprezentativ în rândul populaţiei din UTAG. Mărimea eşantionului este de 599 persoane. 

Studiul calitativ a inclus 20 de interviuri aprofundate cu conducătorii ONG-urilor care au corespuns 

criteriilor de calificare a acestora ca fiind active/viabile, reprezentanți ai APL, mass-media regionale și 

reprezentanți ai mediului de afaceri din UTA Găgăuzia, precum şi două focus-grupuri - un focus grup cu 

membri/angajaţi ai ONG-urilor din UTAG, iar alt focus grup - cu voluntari.  

Constatările şi recomandările studiului 

Studiul atestă un nivel scăzut de dezvoltare a societăţii civile din UTA Găgăuzia. Doar 5,6% din ONG-urilor 

incluse in studiu sunt active/functionale. Majoritatea ONG-urilor active sunt amplasate în mediul urban şi 

activează la nivel comunitar/regional. Principala problemă ţine de sustenabilitatea financiară şi menţinerea 

resurselor umane din organizaţie. Din acest considerent, numărul angajaţilor permanenţi în baza unui 

contract de muncă este relativ mic, şi constituie între 0-5 persoane. Nivelul de cunoaştere a limbii române 

şi a limbii engleze este relativ scăzut, ceea ce crează dificultăţi în scrierea propunerilor de proiecte la nivel 

naţional. 

Cadrul normativ care reglementează activitatea asociaţiilor obşteşti din UTAG nu are o delimitare clară a 

competenţelor puterii centrale şi regionale (UTA Găgăuză), fapt ce determină dublarea nejustificată a 

cadrului normativ din domeniu şi apariţia unor incoerenţe. 

Nivelul de informare şi interes al cetăţenilor UTAG despre sectorul asociativ este scăzut şi contribuie la 

formarea unei atitudini indiferente sau negative despre activitatea ONG-urilor la nivel local. Fiecare al 

patrulea respondent afirmă că, pe parcursul ultimului an, a participat la acţiuni/manifestări sociale care au 

avut loc la nivel comunitar. Cel mai mult, cetăţenii s-au implicat în activităţi de menţinere a ordinii publice 

în comunitate, prezentarea unor reclamaţii la primărie, ajutor social persoanelor vulnerabile. 
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Principalele recomandări ale studiului 

 Ajustarea cadrului normativ din UTAG la cel naţional şi eliminarea incoerenţelor existente prin 

implicarea directă a Adunării Populare, Başcanului Găgăuziei şi Executivului; 

 Creşterea nivelului de vizibilitate a ONG-urilor la nivel local, prin comunicare directă şi 

implicarea liderilor locali în procesul de informare a cetățenilor despre activitatea ONG-urilor şi 

rolul acestora în dezvoltarea comunităţii; 

 Elaborarea unei strategii comune la nivel regional pentru a îmbunătăţi comunicarea ONG-urilor 

cu cetăţenii; 

 Organizarea unei campanii de informare specifică despre posibilităţile de redirecţionare a celor 

2% din impozitul pe venit al cetăţenilor; 

 Crearea unei platforme de dialog dintre APL-Mediul de afaceri-Sectorul asociativ, pentru a 

identifica prioritățile locale, pentru a participa la procesul decizional şi a colabora în cazul 

eforturilor comune.  

 Crearea unui platforme de dialog între societatea civilă din UTAG şi Adunarea Populară în 

vederea schimbului de informaţii, participării la nivel decizional şi sporirea ponderii ONG-urilor 

la nivel regional; 

 Diversificarea domeniilor de activitate ale ONG-urilor în funcţie de specificul problemelor 

comunitare. Astfel, implicarea ONG-urilor să se realizeze nu doar în funcţie de priorităţile 

donatorilor, dar şi în funcţie de necesităţile resimţite la  nivel local; 

 Dezvoltarea capacităţilor membrilor sectorului asociativ în domeniul scrierii de proiecte, 

managementului proiectelor şi identificării de fonduri; 

 Crearea unui portal on-line care să  sporească transparența şi să asigure accesul la informaţii 

despre activităţile realizate la nivel local de către ONG-uri. De asemenea, utilizarea acestui 

portal pentru a spori nivelul de informare şi implicare a ONG-urilor din UTAG în proiecte 

naţionale şi internaţionale;  

 Organizarea vizitelor de studii şi a stagiilor de practică în ţările UE, pentru schimb de 

experienţe, schimb de bune practici privind implicarea la nivel local; 

 Oferirea de micro-granturi pentru ONG-urile din mediul rural pentru a stimula activitatea lor şi 

a acumula experienţă pozitivă; 

 Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor mass-media în domeniul formelor de mediatizare a 

specificului, rolului şi activităţii sectorului asociativ; 

 Creşterea nivelului de cooperare între ONG-urile locale şi cele naţionale, prin schimb de 

experienţă şi bune practici; 

 Facilitatea implicării ONG-urilor din UTAG la conferinţe/dezbateri/platforme naţionale ale 

societăţii civile din RM; 

 Creşterea nivelului de participare a ONG-urilor din UTAG la activităţi internaţionale; 
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INTRODUCERE 
 

O societate civilă dinamică și puternică înseamnă cetățeni informați și autorități responsabile. Situația 

curentă în UTA Găgăuzia arată că majoritatea ONG-urilor înregistrate există doar pe hârtie şi nu se 

specializează în activităţi de advocacy, de monitorizare a proceselor de elaborare a politicilor publice şi a 

activităților administrației publice.  

Pe de o parte, se atestă lipsa persoanelor calificate, care ar putea spori implicarea în acest sector. Pe de altă 

parte, la nivel local, lipsesc spațiile unde organizațiile ar avea ocazia să discute problemele comune, să 

elaboreze strategii de dezvoltare şi să exercite influenţă asupra autorităţilor publice locale.  

Proiectul „Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia” are drept scop să dezvolte capacitățile 

organizațiilor societății civile din UTA Găgăuzia și să contribuie la sporirea încrederii în aceste instituții la 

nivel național. 

Obiective strategice: 

 Fortificarea capacităților instituționale a 20 de ONG-uri din Găgăuzia; 

 Facilitarea și încurajarea unor colaborări de lungă durată cu alți actori importanți ai societății civile 

din Găgăuzia (autoritățile publice și mass media), precum și cu alte organizații de pe tot teritoriul 

Republicii Moldova; 

 Amplificarea spiritului civic în regiune și a rolului ONG-lor în influențarea politicilor publice ale 

Adunării Populare a Găgăuziei și Comitetului Executiv, prin expertiză și activități de advocacy; 

 Susținerea financiară a circa 10 proiecte de bună guvernare, în cooperare cu presa din UTA 

Găgăuzia și alte 2 proiecte în parteneriat cu rețele naționale ale ONG-urilor. 

Activităţile planificate în cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia” vor contribui, în 

mod special, la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni 

ale ţării. În contextul local, proiectul va îmbunătăți dialogul și colaborarea dintre ONG-uri şi Autorităţile 

Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central. Acestea presupun: 

 Elaborarea unui studiu aprofundat în regiune, care va dezvălui situația reală a organizațiilor non-

guvernamentale înregistrate pe teritoriul Găgăuziei - nevoile și prioritățile acestora  

 Un program de training pentru 20 de ONG-uri locale  

 Vizite de studiu și schimburi de experiență reciproce dintre organizațiile neguvernamentale din 

Găgăuzia și cele din alte regiuni ale Republicii Moldovei 

 Un program de stagii de practică în organizațiile neguvernamentale din R. Moldova 

 Conectarea organizațiilor din Găgăuzia la rețelele naționale de organizații non-guvernamentale 

 Un program de granturi pentru proiecte de bună guvernare la nivel local, în baza parteneriatelor 

naționale 

 Revitalizarea grupului de lucru tematic al experților din Găgăuzia din Consiliul Național de 

Participare. Grupul va elabora patru analize interdisciplinare privind relația dintre Chișinău și 

Comrat. 

Perioada de implementare a proiectului este 2017-2019. 

Proiectul „Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia” reprezintă o inițiativă a Fundației Soros-Moldova 

în parteneriat cu Asociația Obștească Piligrim-Demo și Centrul Regional de Asistență și Informare a 

Organizațiilor Non-Guvernamentale CONTACT. Proiectul este realizat cu susținerea financiară a Comisiei 

Europene, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Moldova.  
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METODOLOGIE 

 

Studiul s-a bazat pe o metodologie complexă, fiind utilizate atât metode cantitative, cât şi calitative de 

cercetare. Acest fapt a permis triangularea datelor şi asigurarea unui grad înalt de obiectivitate a datelor 

empirice colectate.  

Scopul studiului presupune cartografierea ONG-urilor din UTA Găgăuzia (UTAG), care corespund criteriilor 

de viabilitate şi evaluarea situaţiei acestora din punct de vedere a structurii organizaţionale, dotării tehnice, 

durabilităţii financiare, calităţii serviciilor oferite şi cooperării la nivel local şi naţional în vederea proiectării 

de recomandări pentru dezvoltarea societăţii civile din UTAG.   

Obiective specifice: 

 Identificarea, în baza cartografierii, a ONG-urilor active/viabile din UTAG şi caracterizarea acestora 

după: aria geografică, perioada de activitate, domenii şi tipuri de servicii prestate, managementul 

resurselor umane, dotare tehnică etc.; 

 Analiza cadrului normativ local de reglementare a activităţii ONG-urilor din UTAG şi identificarea 

dificultăţilor întâmpinate în procesul de înregistrare şi administrare a unui ONG în UTA Găgăuzia; 

 Evaluarea necesităţilor de dezvoltare a ONG-urilor din UTAG; 

 Evaluarea mecanismului de asigurare a durabilităţii financiare a ONG-urilor din UTAG; 

 Analiza practicilor locale de cooperare a ONG-urilor locale cu cele naţionale şi internaţionale; 

 Analiza principalelor domenii de cooperare a ONG-urilor locale cu mass-media, autorităţile publice 

şi mediul de afaceri; 

 Evaluarea dificultăţilor întâmpinate de către ONG-urile locale în procesul de administrare a 

organizaţiei;  

 Analiza cunoştinţelor şi atitudinilor populaţiei din UTAG referitor la activitatea ONG-urilor din 

regiune; 

 Evaluarea activismului civic al locuitorilor din UTAG şi identificarea principalelor forme de 

participare a populaţiei la nivel local; 

 Proiectarea de recomandări privind capacitarea, dezvoltarea şi creşterea nivelului de implicare a 

ONG-urilor din UTAG în soluţionarea problemelor comunităţii. 

 

Cercetarea s-a realizat în următoarele etape: 

Etapa 1. Interviu telefonic în baza unui chestionar de tip screening cu toate ONG-urilor înregistrate oficial în 

UTA Găgăuzia, pentru a estima ponderea ONG-urilor care corespund criteriilor de calificare a a acestora ca 

fiind active/viabile. Definirea conceptuală a ONG activ/viabil.  

Activităţi realizate: Etapa de screening a presupus efectuarea sondajelor telefonice succinte cu 

conducătorii tuturor ONG-urilor din UTAG înregistrate oficial la Direcţia Justiţie a Comitetului Executiv al 

UTAG, la Ministerul Justiţiei Republicii Moldova şi la nivel de Primării.  

În cadrul acestei activităţi a fost elaborată definiţia unui ONG activ/funcţional. Astfel, activismul şi 

funcţionalitatea ONG au fost evaluate în baza mai multor indicatori, printre care menţionăm: resurse 

umane/angajaţi, activitatea/scrierea de aplicaţii pentru proiecte, bugetul organizaţiei. Prin urmare, din 

punct de vedere conceptual, un ONG a fost calificat ca fiind activ/viabil dacă are cel puţin un 

angajat/voluntar sau expert, a avut activităţi /a scris cel puţin o aplicaţie de proiect în perioada anilor 2014-
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2016, a avut un buget non-egal cu zero în unul dintre anii 2014-2016. Deoarece în procesul screening-ului 

mai multe ONG au refuzat să răspundă la întrebarea care estimează bugetul organizaţiei în perioada de 

referinţă, echipa de proiect a decis să includă în categoria ONG-urilor active/viabile şi organizaţiile care au 

refuzat să ofere date despre bugetul organizaţiei.  

Etapa 2. Cartografierea ONG-urilor active/viabile înregistrate oficial în UTA Găgăuzia şi caracterizarea 

acestora după mai multe criterii. 

Activităţi realizate: Această etapă a presupus aplicarea grilei de observaţie, care a permis colectarea 

datelor despre: stuctura organizaţională, număr de angajaţi, acoperirea geografică, domenii şi tipuri de 

activităţi realizate, scopul şi priorităţile ONG, donatorii şi sursele de finanţare, cooperarea cu autorităţile 

locale şi beneficiarii, practici de cooperare cu mass-media, mediul de afaceri etc. Pentru colectarea 

informaţiilor s-a utilizat tehnica interviului prin telefon cu conducătorii/liderii ONG-urilor calificate ca fiind 

active din UTAG (Vezi Tabelul 1). Menționăm că eşantionul ONG-urilor cartografiate nu a cuprins 

organizaţiile care nu au fost de găsit şi cele care au refuzat să participe la studiu.  

Etapa 3. Efectuarea cercetării calitative bazată pe realizarea interviurilor aprofundate faţă în faţă şi 

discuţiilor de grup/focus grup. 

Activităţi realizate: Studiul calitativ a cuprins 20 de interviuri aprofundate cu conducătorii ONG-urilor 

active, reprezentanți ai APL, mass-media regionale și reprezentanți ai mediului de afaceri din UTA Găgăuzia. 

Intervievaţii au fost selectaţi în funcţie de mai multe criterii socio-demografice (Vezi Tabelul 3 şi Tabelul 4). 

De asemenea, au fost realizate 2 focus grupuri, dintre care un focus grup cu membri/angajaţi ai ONG-urilor 

din UTAG şi un focus grup cu voluntari. Datele calitative au fost colectate de Centrul de Investigaţii 

Sociologice şi Marketing CBS AXA în perioada  21 iunie -  6 iulie 2017.  

Etapa 4. Realizarea sondajului de opinie publică la nivel regional în rândul populaţiei din UTA Găgăuzia. 

Activităţi realizate: Sondajul a fost realizat în rândul populaţiei adulte (+18 ani) pe un eşantion de 599 de 

persoane, de tip stratificat, probabilist, bistadial. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a 

regiunilor parte a studiului, cu o eroare maximă de +4%1.  

Criteriile de stratificare au fost: mediu rezidenţial (urban-rural), numărul de populaţie în localităţile rurale 

(3 tipuri de localităţi rurale) (Vezi Tabelul 2). 

Volumele straturilor au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele 

comunicate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.  

Stadiile de randomizare au fost următoarele: 

Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile selectate (28) au fost stabilite în mod 

aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare. 

Familia: numărul maxim de interviuri efectuate într-un punct de eşantionare a fost de 5. 

Familiile în care s-au realizat interviurile au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un 

pas statistic prestabilit.  

Persoana: în cazurile în care în familiile selectate existau mai multe persoane adulte, persoana 

intervievată s-a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de naştere. 

                                                           
1Dat fiind caracterul regional/local al studiului şi nivelul ridicat de omogenitate al respondenţilor, s-a optat pentru un 
eşantion de aprox. 600 persoane.  
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Sondajul a fost realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS AXA, iar perioada de culegere 

a datelor a fost 13 – 23 mai 2017. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor. Chestionarul a 

fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege limba de 

comunicare în cadrul interviului. Instrumentul de cercetare a fost pre-testat și îmbunătățit în urma pre-

testării, înainte de a fi aplicat pe teren.  

 

Metodologia de validare: Toate chestionarele completate au fost verificate la sediul Centrului de 

Investigaţii  Sociologice şi Marketing CBS AXA. În cazul unor divergențe în datele înregistrate respondenții 

au fost sunați repetat pentru a recupera sau rectifica informația.  

 
Etapa 5. Analiza de conţinut a cadrului normativ local de reglementare a activităţii ONG-urilor din UTAG şi a 

principalelor documente de politici  naţionale, legi, studii relevante care stabilesc procesul de înregistrare şi 

administrare a ONG în Republica Moldova.  

Activităţi realizate: au fost analizate toate documentele de politici dezvoltate la nivel local şi naţional care 

reglementează activitatea ONG-urilor din UTAG. Analiza comparativă a cadrului normativ local şi naţional a 

permis să stabilim similarităţi şi diferenţe privind cadrul normativ de reglementare şi administrare a ONG-

urilor care activează în UTAG.  

Profilul socio-demografic al participanţilor la studiu 

Acest paragraf descrie populaţia investigată în cadrul studiului cantitativ şi celui calitativ. Mai multe sub-

eşantioane specifice au fost dezvoltate în funcţie de metoda de cercetare utilizată.  

Cartografierea ONG-urilor active 

Intervievaţii care au participat la procesul de cartografiere au o experienţă de muncă bogată, activând în 

acest domeniu de 5-10 ani şi mai mult (66,6%).  Din punct de vedere al mediului de reşedinţă, constatăm că 

aproape toţi participanţii provin din mediul urban (92,6%).  

Tabelul 1. Structura eşantionului în rândul liderilor/conducătorilor participanţi la cartografierea ONG-

urilor active 

 
Caracteristici socio-demografice 

 
Număr % 

Ani lucraţi în cadrul 
ONG/experienţa de 
muncă 

Mai puţin de un an 1 3,7% 

Între 1 an – 3 ani 5 18,5% 

Între 3 ani – 5 ani 3 11,1% 

Între 5 ani – 10 ani 9 33,3% 

Mai mult de 10 ani 9 33,3% 

Funcţia deţinută Preşedinte / Director 23 85,2% 

Vicepreşedinte 2 7,4% 

Secretar   

Membru ONG 2 7,4% 

Mediu de reşedinţă Urban  25 92,6% 

Rural 2 7,4% 

 Total ONG-uri 27 ONG 100% 

Sondajul de opinie publică 
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Structura populaţiei chestionate în cadrul Sondajului de opinie publică este descrisă în Tabelul 2. Astfel, în 

funcţie de genul respondenţilor, constatăm că 52,6% din populaţia chestionată au fost femei şi 47,4% - 

bărbaţi. Eşantionul este proporţional din punct de vedere al vârstei respondenţilor. Fiecare al doilea 

respondent  are un nivel mediu de studii. Majoritatea respondenţilor (72,6%) sunt inactivi din punct de 

vedere economic/ocupaţional. Mai mult de jumătate din respondenţi provin din mediul rural şi apreciază 

nivelul său socio-economic ca fiind mediu şi înalt. Aproape jumătate din cei chestionaţi (44,2%) afirmă că 

nu cunosc niciun ONG.  

Tabelul 2. Structura eşantionului în rândul populaţiei din UTAG 

Caracteristici socio-demografice 
 

Număr % 

Genul respondentului: 
Masculin 252 47,4% 

Feminin 347 52,6% 

Vârsta 
respondentului: 

18-29 ani 78 24,0% 

30-44 ani 120 30,3% 

45-59 ani 186 25,4% 

60 + ani 215 20,3% 

Studiile 
respondentului: 

Nivel scăzut 164 25,1% 

Nivel mediu 320 53,0% 

Nivel înalt 115 22,0% 

Statutul ocupațional: 
Economic activ 141 27,4% 

Economic inactiv 458 72,6% 

Mediul de reședință: 
Urban 241 40,1% 

Rural 358 59,9% 

Nivelul  
socio-economic: 

Nivel scăzut 180 23,1% 

Nivel mediu 187 30,9% 

Nivel înalt 232 46,0% 

Cunoașterea 
organizațiilor: 

Nu cunoaște niciun ONG 278 44,2% 

Cunoaște 1-2 ONG-uri 100 16,2% 

Cunoaște 3-4 ONG-uri 80 14,1% 

Cunoaște 5-7 ONG-uri 83 14,2% 

Cunoaște mai mult de 8 ONG-uri 58 11,3% 

 

Studiul calitativ: interviuri şi focus grupuri 

Eşantionul teoretic al studiului calitativ a cuprins mai multe metode calitative, printre care menţionăm: 

interviu aprofundat cu diferite categorii de actori locali (conducători/manageri ai ONG-urilor din UTAG, 

APL, reprezentanţi ai mediului de afaceri, mass-media locală),  focus grup cu reprezentanţii ONG-urilor din 

UTAG şi cu voluntari. 

Profilul socio-demografic al conducători/liderilor ONG-urilor active care au participat la studiul calitativ 

atestă că majoritatea provin din mediul urban (oraşe mari/oraşi mici) şi au o experienţă mai mare de 5 ani 

de activitate. Din punct de vedere a domeniilor de activitate, studiul calitativ a cuprins o varietate de ONG-

uri care activează în diverse domenii şi au diferite nivele de experienţă de muncă (Vezi Anexa 1). 
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Tabelul 3. Structura eşantionului în rândul liderilor/conducătorilor de ONG-uri active participanţi la 
cercetarea calitativă/interviuri aprofundate 
 

Nr. Criterii socio-demografice 
Număr de 
interviuri 

Criterii de selecţie 

1. Mediul de reşedinţă 6 Mediul urban/orale mari 

3 Mediul urban/oraşe mici 

1 Mediul rural 

2. Perioada de activitate a ONG-urilor 1 1 – 5 ani 

2 6-10 ani 

5 11-15 ani 

2 16 – 20 

 Total 10 interviuri 

 
De asemenea, în cadrul studiului calitativ au fost realizate 4 interviuri cu reprezentanţi ai APL care activează 

în mediul urban şi rural, 3 interviuri cu reprezentanţi din mass-media regionale/locale şi 3 interviuri cu 

reprezentanţii mediului de afaceri din diverse domenii/sfere de activitate. Criteriile de selecţie a 

participanţilor sunt descrise în Tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Structura eşantionului în rândul reprezentanţilor APL, mass-media şi mediului de afaceri  
 

Nr. 
Categoria 

intervievată 
Criterii socio-demografice 

Număr de 
interviuri 

Criterii de selecţie 

1. 

Reprezentanți ai 
APL 
(Primar/Viceprimar) 

Mediul de reşedinţă 

1 Mediul urban/oraş mare 

1 Mediul urban/oraş mic 

2 Mediul rural 

Total 4 interviuri 

2. 

Reprezentanţi 
mass-media 

Domeniu de activitate 

1 Radio 

1 TV 

1 Ziar 

Total 3 interviuri 

3. 

Reprezentanţi ai 
mediului de afaceri 

Domeniu de activitate 

1 Prestare de servicii 

1 Agricultură 

1 
Comerţ/prestare de 
servicii 

Total 3 interviuri 

 

Profilul demografic al participanţilor la discuţiile de grup scoate în evidenţă o participare mai activă a  

femeilor. Din punct de vedere a funcţiei deţinute în cadrul ONG-urilor, constatăm că majoritatea 

participanţilor activează ca asistenţi de proiecte/coordonatori de proiecte. 
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Tabelul 5. Structura eşantionului în rândul participanţilor la discuţiile de grup/focus grup 
 

Nr. Categoria 
Nr. de 

participanţi 
Genul 

participanţi
lor 

Funcțiile participanților în 
cadrul ONG-ului 

Data 

1 FG Membri/angajaţi ai ONG-
urilor active din UTAG 
 

7 6 femei Coordonator de proiecte – 
 2 participanţi 
 

28.06.2017 

1 bărbat Asistent proiecte – 
3 participanţi 
 

Jurist – 2 participanţi 

2 FG Voluntari din cadrul ONG-
urilor din UTAG 

6 4 femei Voluntari - participanţi 28.06.2017 

2 bărbaţi 

 

STAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIILOR SOCIETĂŢII CIVILE DIN UTA GĂGĂUZIA 

Studiul identifică un număr foarte mic de ONG-uri active din UTA Găgăuzia. Doar 5,6% din numărul total al 

ONG-urilor înregistrate oficial în UTAG corespund criteriilor de calificare a acestora ca fiind active/viabile. 

Marea majoritate a ONG-urilor cartografiate sunt amplasate în mediul urban şi activează la nivel comunitar 

şi regional. Principalele domenii în care au activat ONG-urile din UTAG în ultimii 3 ani sunt: domeniul 

tineretului, dezvoltării comunitare, educaţiei şi serviciilor sociale. Principalele activităţi prestate în ultimii ani 

au fost activităţi de instruire, orientare în carieră şi prestări de servicii. Din punct de vedere al structurii 

organizaţionale, majoritatea ONG-urilor au în componenţa sa un board funcţional2ales de către fondatori. 

Numărul angajaţilor permanenţi în bază de contract de muncă este relativ mic şi constituie între 1-5 

persoane. Majoritatea ONG-urilor cartografiate întâmpină dificultăţi în ce privesc următoarele situații: 

mobilitatea resurselor umane, asigurarea sustenabilităţii financiare, menţinerea resurselor umane, lipsa 

experţilor calificaţi în domeniul analizei şi elaborării propunerilor de proiecte, cunoaşterea slaba a limbilor 

străine şi  a limbii de stat etc. 

Numărul total al ONG-urilor active din UTA Găgăuzia 

Până în aprilie 2017, la Direcţia Justiţie a Comitetului Executiv al UTAG, la Ministerul Justiţiei şi la nivel de 

Primării au fost înregistrate oficial un număr total de 479 ONG-uri din UTA Găgăuzia. În urma procesului de 

screening, care a evaluat funcţionalitatea/viabilitatea organizaţiei după mai mulţi indicatori/criterii - 

resurse umane/angajaţi, activitatea/scrierea de aplicaţii pentru proiecte, bugetul organizaţiei -, s-a estimat 

un număr de 22 de ONG-uri care corespund criteriilor de calificare (stabilite de echipa de proiect) a unui 

ONG ca fiind activ/viabil. Indicatorii sus-menţionaţi au fost utilizaţi la elaborarea definiţiei/cadrului 

conceptulal de definire a unui ONG activ (Vezi Metodologia).  

Prin urmare, 22 de ONG-uri din cele 479 de organizaţii înregistrate oficial în UTAG au cel puţin un 

angajat/voluntar sau expert, au avut activităţi/au scris cel puţin o aplicaţie de proiect în perioada anilor 

2014-2016, au avut un buget non-egal cu „zero” în unul dintre anii 2014-2016. Din numărul total de 

organizaţii, 5 ONG-uri au refuzat să ofere date despre bugetul organizaţiei. Dat fiind incertitudinea datelor 

care descriu bugetul organizaţiei, pentru a avea un număr mai mare de organizaţii inlcuse în cercetare  şi a 

faptului că proiectul desfăşurat are drept scop dezvoltarea ONG-urilor din UTAG, inlcusiv revitalizarea celor 

existente care întâmpină diverse probleme de administrare, echipa de proiect a decis să includă în 

                                                           
2Funcţionalitatea boardului a fost evaluată subiectiv de către conducătorii/managerii care au participat în procesul de 
cartografiere a ONG şi presupune implicarea membrilor aleși de către fondatorii ONG în activitatea şi dezvoltarea 
ONG-ului. 
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categoria ONG-urilor active/viabile cele 5 ONG-uri care au refuzat să estimeze bugetul organizaţiei în 

perioada de referinţă.  Astfel, screeningul a estimat un număr total de 27 ONG-uri care corepund criteriilor 

menţionate de calificare a organizaţiei ca fiind activă/viabilă, ceea ce constituie doar 5,6% din numărul total 

de ONG-uri înregistrare oficial în UTAG (Vezi Tabelul 6).  

Tabelul 6. Lista ONG-urilor din UTA Găgăuzia care corespund criteriilor de calificare a acestora ca fiind 

active/viabile  

Nr. 
 

Denumirea organizației 
 

Adresa 
Anul 

înregistrării 

Nr. de angajaţi 
pe bază de 
contract de 

muncă în 2017 

Bugetul pentru 
anul 2016 

(MDL) 

1.  Общественное 
объединение «Ассоциация 
детей инвалидов 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

s. Кirsovo, str. Lenina, 
nr. 194 

23.12.2010 5 
 

- 

2.  Общественное 
объединение  
психологический центр  
«Centrul psiho-social 

or. Vulcăneşti, 
Str. Kirova 30 
 

18.05.2010 4 
 

194000 

3.  «HELAL ÖRNEK» or. Ceadîr-Lunga, str.  
Zarecinaia Nr.32 

19.02.2015 0 102000 
 

4.  Центр «Женская 
инициатива» 

or. Ceadîr-Lunga, str. 
Malinicinaia, nr. 10 

20.01.2005 
 

0 9000 
 

5.  Юридическая клиника or. Comrat, str. 
Pobeda nr. 46 

 

20.09.2016 
 

5 
 

- 

6.  Народное Согласие or. Ceadîr-Lunga, , str. 
Lenina 133, 
of. 9 

 

13.06.2000 
 

2 
 

30000 
 

7.  Европейский Центр «ПРО –
ЕВРОПА» 

or. Comrat, str. Lenina 
204a 

 

25.01.2012 
 

5 
 

900000 
 

8.  Общественное 
объединение 
«Фиданджик» 

or. Comrat, str. Lelina,  
(clădirea grădiniţei) 

01.11.2003 
 

13 
 

650000 
 

9.  «Ассоциация энергии ветра 
Молдовы» 

or. Comrat, str. 
Dimitrova nr. 39 

 

15.03.2004 
 

0 30000 
 

10.  Ассоциация людей 
пожилого возраста 
«Вдохновение» 

or. Comrat, str. Lelina,  
nr. 193 

 

01.08.2005 
 

5 
 

- 

11.  «Пилигрим-Демо» or. Comrat, str. 
Pobeda, nr. 11  

06.02.2006 
 

5 
 

2000000 
 

12.  Asociaţie Obştească  
«Стабильноcть» 

or. Comrat, str. 
Pobeda, Plaza 

28.12.2006 
 

3 
 

1600000 
 

13.  Общественное 
объединение TEATRU EVI 
(casa teatru) 

or. Ceadîr-Lunga, 
str. Lliza Ceaikina nr.16 

06.03.2012 
 

0 20000 
 

14.  Дaющий Надежду or. Ceadîr-Lunga, 
str. Cehova,nr.9 

20.12.2011 0 30000 
 

15.  «Ассоциация музеев 
Гагаузии» 

or. Comrat,  
Bul.Iujnîi nr. 10 

13.03.2015 
 

2 
 

2000 
 

16.  Единая Гагаузия or. Comrat,  
str. Pobedî 107/13 

 

03.02.2004 
 

3 
 

- 

17.  Ассоциация женщин or. Comrat,  14.10.1999 0 30000 
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Гагаузии str. Lenina 205   

18.  Asociaţia Obştească 
«Единство во имя 
будущего» 

or. Comrat,  
str. Tretiaskova nr. 3 

12.05.2007 
 

1 
 

30000 
 

19.  Цыганская община 
Гагаузии 

or. Comrat,  
str. Izmailovskaia nr. 
17 

05.07.2009 
 

7 
 

5000 
 

20.  Общественное 
объединение „Молодёжь 
Гагаузии” 

or. Comrat, str. 
Pobeda nr. 188\a 

 
01.03.2006 

 3 560000 

21.  Фонд стратегических 
инициатив 

or. Ceadir-Lunga, str. 
Ceakira 10 

17.09.2015 
 0 5000 

22.  Asociaţie Obştească  
„Ассоциация Vesta” 

or. Comrat, str. 
Pobeda nr. 58 

13.04.1998 
 6 800000 

23.  Asociaţie Obştească  
„Институт Демократий” 

or. Comrat, Str. 
Tretiakova 21, oficiul 3 

01.01.2007 
 13 2600000 

24.  Incubator Inovativ pentru 
susţinerea antreprenoriatului 
„ИнноЦентр” 

or. Comrat, str 
Galatana nr. 17,  of. 
107 

02.10.2012 
 3 80000 

25.  
Miras   Moldova 

or. Comrat,  
str. Pobeda, nr. 79 

05.06.2010 
 1 - 

26.  Organizatie 
Neguvernamentală «Альянс 
женщин Юга Молдовы», 

or. Comrat, str. 
Pobedî, nr.11-а 

27.05.2015 
 1 15000 

27.  Asociaţie Obştească  „Лучик  
солнца » 

s. Congaz, Str. 
Octeabrescaia Nr. 85 

30.09.2014 
 6 760000 

 

Număr permanent de angajaţi:  Majoritatea ONG-urile din UTAG, calificate ca fiind active, au până la 5 

angajaţi, sub-contractaţi oficial în baza unui contract de muncă. Doar 5 ONG-uri au în componenţa staff-ului 

organizaţional între 7-13 persoane (Vezi Tabelul 6). 

Perioada fondării: Mai mult de jumătate dintre ONG-uri au fost fondate în perioada 2000-2010. Astfel, 8 

ONG-uri au fost create în perioada anilor 1998-2005, 9 ONG-uri în perioada anilor 2006-2010 şi 10 ONG-uri  

- fondate după anul 2011.   

Repartizarea geografică: Majoritatea absolută a ONG-urilor sunt amplasate în mediul urban, dintre care 18 

ONG-uri sunt în or. Comrat, 6 ONG-uri în or. Ceadîr-Lunga şi un ONG în or. Vulcăneşti. Doar 2 ONG-uri 

active sunt amplasate în mediul rural.  

Aria de acoperire a activităţii ONG-urilor active din UTAG: Majoritatea ONG-urilor din UTAG, calificate ca 

fiind viabile, activează la nivel comunitar şi regional. Astfel, 25 de ONG-uri realizează activităţi 

comunitare/locale şi 21 de ONG-uri activează la nivel regional. Numărul ONG-urilor care activează la nivel 

naţional sau internaţional este mult mai mic. Doar 7 dintre cele 27 de organizații realizează activităţi la nivel 

naţional şi 5 ONG-uri la nivel internaţional (Ассоциация энергии ветра Молдовы, Общественное 

объединение TEATRU EVI, Asociaţia Obştească «Единство во имя будущего», Фонд стратегических 

инициатив, ONG «Альянс женщин Юга Молдовы»). 
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Figura 1. Aria de acoperire a activităţii ONG-urilor active din UTAG (număr de ONG-uri) 

 

Principalele domenii de activitate a ONG-urilor cartografiate sunt: Tineret, Cultură, Educaţie şi Sevicii 

sociale. Jumătate din ONG-urile active din UTAG au fost create pentru a activa în aceste domenii. Într-o 

pondere mai mică, ONG-urile din UTAG sunt active în următoarele domenii: Dezvoltare comunitară (10 

ONG), Sănătate (7), Filantropic (intermedierea acţiunilor caritabile) (4), Antreprenorial (4), Participare civică 

şi advocacy (3), Mediu înconjurător şi ecologie (2) etc.  

Figura 2. Domenii de activitate ale ONG-urilor active din UTAG (număr de ONG-uri) 

 

Contextul social şi solicitările locale au determinat ca majoritatea ONG-urile din UTAG să activeze, în ultimii 

trei ani, preponderent în domeniile de activitate pentru care au fost create. Astfel, cele mai multe ONG-uri 

au activat în domeniul Tineretului (14), Educaţiei (10), Cultură (9), Serviciilor sociale (9), Dezvoltării 

comunitare (8) şi Sănătate (6). Domeniile puţin acoperite de către ONG-urile din UTAG țin de filantropie, 

agricultură, protecţia mediului înconjurător/ecologie, participare civică etc. (Vezi Figura 2.) 

Principalele activităţi realizate de către ONG-urile din UTAG sunt următoarele : organizare de training-uri şi 

seminare (22), prestarea diferitor tipuri de servicii (15), formare/ghidare în carieră (15), cercetare/elaborare 

de studii (8) etc. Chiar dacă ONG-urile deţin capacităţi de a presta diverse tipuri de activităţi, în ultimii trei 

ani, majoritatea ONG-urilor active din UTAG au realizat preponderent activităţi de instruire prin: organizare 

de seminare/training-uri, ghidare/orientare în carieră şi prestare de servicii. Puţine ONG-uri au prestat 

activităţi în domeniul protecţiei mediului înconjurător, au realizat activităţi de advocacy şi lobby la nivel 

regional şi local, au participat la campanii de informare şi monitorizare a activităţii APL, precum şi activităţi 

de cercetare. Nivelul scăzut de implicare a ONG-urilor din UTAG în activităţi de informare, monitorizare şi 

cercetare la nivel local/regional este determinat de o serie de factori: resurse umane insuficiente în cadrul 

ONG-ului, lipsa competenţelor necesare pentru a realiza aceste activităţi, dotarea tehnică insuficientă etc.   
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Figura 3. Tipuri de activităţi prestate de ONG-urile active din UTAG (număr de ONG-uri) 

 

Majoritatea ONG-urilor (20) evaluate prestează servicii şi realizează activităţi pentru tineri (copii/elevi şi 

studenţi). Fiecare al doilea ONG activ din UTAG oferă servicii pentru persoane vulnerabile/nevoiaşe, femei, 

persoane cu necesităţi speciale etc. Mai puţin, ONG-urile prestează servicii pentru următoarele grupuri de 

beneficiari: agenţi economici, persoane dependente de alcool  şi droguri, grupuri profesionale, 

administraţia regională, minorităţi etnice etc. (Vezi Figura 4.) 

Figura 4. Grupurile ţintă/beneficiarii serviciilor prestate de către ONG-urile din UTAG (număr de ONG-uri) 

 

Structura organizaţională şi managementul resurselor umane 

Majoritatea ONG-urilor cartografiate (23) au în cadrul organizaţiei un board funcţional al fondatorilor, care 

se implică în dezvoltarea organizaţiei. 

25 de organizații neguvernamentale au avut până la 5 angajaţi în primul an de fondare a organizaţiei şi doar 

două organizații au avut mai mult de 7 persoane angajate în primul an de fondare (Цыганская община 

Гагаузии – 7 angajaţi, ОО «Фиданджик» - 14 angajaţi).  Aproximativ o treime din ONG-urile active din 

UTAG nu a avut niciun angajat în primul an de activitate.   
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Jumătate dintre ONG-uri (14) şi-a menţinut aceeaşi componenţă a staff-ului permanent şi nu a suferit 

schimbări în numărul total de angajaţi sub-contractaţi oficial prin contract de muncă pe parcursul perioadei 

de activitate (de la anul fondării până în primăvara anului 2017). O treime din ONG-uri a înregistrat o 

creştere a numărului de personal angajat permanent în cadrul organizaţiei. Cea mai mare creştere se 

înregistrează la următoarele ONG-uri : «Пилигрим-Демо», Европейский Центр «ПРО –ЕВРОПА», 

«Ассоциация энергии ветра Молдовы», Институт Демократий, Ассоциация Vesta, Лучик  солнца etc. 

Chiar dacă se tinde să se menţină un număr permanent de angajaţi, de multe ori, în lipsa surselor de 

finanaţare, conducătorii organizaţiilor nu îşi permit să păstreze aceeaşi componenţă a resurselor umane din 

cadrul organizaţiei. Prin urmare, în unele perioade, organizaţiile angajează mai multe persoane, iar în alte 

perioade, numărul de persoane angajate se reduce la minim.   

„În prezent, în echipă avem 4 membri permanenți, iar atunci când este necesitate noi încheiem acorduri cu 

experții de care avem nevoie. Echipa nu este mare, dar în funcție de proiectele realizate ea se mărește sau se 

micșorează. Dacă proiectul este mare și este necesar un număr mare de juriști, avocați etc., atunci noi îi 

invităm, dar angajați permanenți sunt patru persoane. Suntem 3 juriști și un contabil”. – 9 IA Manager 

 

Conform estimărilor participanţilor la interviurile aprofundate, numărul actual de angajaţi nu este suficient 

pentru a satisface necesităţile organizaţiei în procesul de scriere şi implementare a proiectelor. Cea mai 

mare nevoie de specialişti se resimte în domeniul fundraising-ului şi scrierii de proiecte. De asemenea, 

managerii ONG-urilor din UTAG simt necesitatea atragerii unui număr mai mare de voluntari. Estimările 

privind numărul de persoane necesare a fi angajate pentru a realiza cu succes activităţile implementate de 

organizaţie variază în funcţie de mărimea organizaţiei, domeniu de activitate şi experienţa de muncă. 

Astfel, organizaţiile cu o experienţă mare de muncă şi cele care activează în domeniul social au resimţit cel 

mai mult necesitatea majorării numărului de personal/voluntari din cadrul organizaţiei. 

Tabelul 7. Resurse umane din cadrul ONG-urilor active din UTAG 

 
Media  Mediana  Min Max 

Devierea 
standard 

Numărul de persoane angajate oficial prin contract de 
muncă/staff permanent în anul fondării  2,3 2 0 14 3,0 

Numărul de persoane angajate oficial prin contract de 
muncă/staff permanent în anul 2017 

3,6 3 0 13 3,5 

Numărul de persoane subcontractate în cadrul 
proiectelor în ultimii 3 ani 

11,6 4 0 100 23,8 

Numărul de voluntari implicaţi în activitatea 
organizaţiei în ultimul an? 

23,3 15 0 100 26,6 

 

Numărul de experţi/persoane subcontractate în cadrul proiectelor implementate în ultimii trei ani este cu 

mult mai mare şi constituie în mediu 11,6 persoane per ONG, variind de la minim 0 persoane şi maxim 100 

persoane în funcție de ONG. Marea majoritate a ONG-urilor au subcontractat în perioada de referinţă între 

1-10 experţi, cu excepţia organizaţiei: «Пилигрим-Демо» (a subcontractat în ultimii 3 ani - 80 de experţi), 

Лучик  солнца (100 de experţi), Институт Демократий (20 experţi) şi Ассоциация Vesta (18 experţi). 

Numărul voluntarilor este impunător de mare. În medie, per ONG, sunt implicaţi aprox. 23,3 de voluntari, 

dintre care: 12 ONG-uri  a câte 1-10 voluntari, 9 ONG-uri a câte 11-30 de voluntari şi 5 ONG-uri - cu mai 

mult de 30 de voluntari. Doar două din numărul total al ONG-urilor active nu au implicat voluntari în 

activitatea organizaţiei («Пилигрим-Демо», «Ассоциация музеев Гагаузии»). Numărul maxim de 
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voluntari implicaţi în activitatea organizaţiei este de 100 voluntari şi se regăseşte doar în cadrul Asociaţiei 

Obşteşti «Единство во имя будущего» şi ОО Молодёжь Гагаузии (Vezi Tabelul 7). 

Majoritatea voluntarilor implicaţi în activitatea ONG-urilor din UTAG participă din dorinţa de a schimba spre 

bine comunitatea/plăcerea de a participa în acţiuni sociale şi de a ajuta anumite categorii de persoane: 

copii, vârstnici etc. Pe parcursul activităţii lor, mulţi dintre voluntari sunt subcontractaţi pentru serviciile pe 

care le prestează, iar unii dintre ei sunt angajaţi în baza unui contract permanent de muncă şi participă, 

ulterior, la toate activităţile organizaţiei. Nu există o formulă universală de practicare şi menţinere a 

voluntariatului. În funcţie de domeniul său de activitate, sunt aplicate diferite strategii de 

atragere/menţinere a voluntarilor. Organizaţiile cu un număr mare de voluntari activează, de regulă, în 

domenii sociale/protecţie socială. În unele cazuri, voluntarii sunt implicaţi şi în elaborarea materialelor 

analitice, care sunt plasate pe site-ul organizaţiei (Centrul European «ПРО –ЕВРОПА»). 

Figura 5.Categorii de specialişti angajaţi în cadrul organizaţiei(număr de ONG-uri) 

 

Principalele categorii de specialişti angajaţi în cadrul ONG-urilor sunt din domeniul administrării şi 

sustenabilităţii financiare. Fiecare al doilea ONG are în componenţa staff-ului permanent specialişti în 

domeniul elaborării propunerilor de proiecte şi în domeniul contabilităţii. O treime din ONG-urile active  au 

în componenţa organizaţiei specialist în comunicare şi doar câteva ONG-uri dispun de specialiști în 

domeniul resurselor umane şi fundraising (Vezi Figura 5).  

Experienţa de elaborare şi implementare a proiectelor 

Majoritatea ONG-urilor cartografiate activează în bază de proiecte. Din acest considerent, activitatea de 

analiză a anunţurilor de proiecte şi elaborarea aplicaţiilor de noi proiecte reprezintă una dintre activităţile 

de bază ale ONG-urilor active din UTAG.  

Studiul cantitativ atestă că ONG-urile calificate a fi viabile/active elaborează în mediu, câte 3 propuneri de 

proiecte anual, dintre care doar aprox. 2 sunt acceptate de donatori/câştigătoare. Majoritatea ONG-urilor a 

elaborat până la 4-5 aplicaţii pe parcursul perioadei 2014-2016. Doar două ONG-uri au elaborat mai mult de 

10 propuneri de proiecte, printre care:  Европейский Центр «ПРО –ЕВРОПА» - 15 aplicaţii în anul 2016, 

Asociaţia Obştească «Единство во имя будущего» - 13 aplicaţii în anul 2016, Институт Демократий - 15 

aplicaţii în anul 2016.  

Numărul total de propuneri de proiecte elaborate de către ONG-urile active din UTAG pe parcursul 

perioadei 2014-2016 este în creştere de la 79 aplicaţii în anul 2014 la 88 aplicaţii în anul 2016. În creştere 

este şi numărul total de proiecte câștigate. Astfel, dacă în anul 2014, au fost câştigate 35 de propuneri de 

proiecte, atunci în anul 2016 numărul proiectelor câştigătoare a crescut cu 22% şi constituie 43 de proiecte 

câştigătoare. Numărul maxim de proiecte au fost câştigate de către Asociaţia Obştească «Единство во имя 

будущего» (13 proiecte în anul 2016), Европейский Центр «ПРО –ЕВРОПА» (15 proiecte în 2016), 

Институт Демократий (15 proiecte în anul 2016). Fiecare al patrulea ONG a avut un singur proiect finanţat 

anual, iar  4 ONG-uri nu a avut niciun proiect care a obţinut finanţare în anul 2016.  
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Fiecare al doilea ONG a realizat primul său proiect în primul an de activitate/de fondare, iar fiecare al 

treilea ONG a realizat proiecte sociale în următorii 2-3 ani de la data fondării organizaţiei. În mediu, în 

perioada anilor 2014-2016, ONG-urile cartografiate au realizat câte 1,8-2 proiecte anual. 

Tabelul 8. Număr total de proiecte aplicate şi cîştigate în perioada 2014-2016 

 
Anul Media Mediana Min. Max. 

Devierea 
standard 

Aplicat  2014 3,0 1,5 0 15 4,3 

2015 3,0 2 0 15 3,4 

2016 3,4 2 0 15 4,3 

Câștigat 2014 1,8 1 0 13 3,0 

2015 1,9 1 0 10 2,5 

2016 2,0 1 0 13 2,9 
 

Procesul de elaborare a propunerii de proiect se realizează în mod diferit de la caz la caz. De cele mai dese 

ori, în procesul de scriere a aplicaţiei participă mai multe persoane care sunt ghidate/coordonate fie de 

managerul ONG-lui sau de coordonatorul de proiecte din cadrul organizaţiei. În unele cazuri aplicaţiile sunt 

scrise de voluntari şi apoi verificate de către managerul ONG-lui, alteori sunt implicaţi experţi, care ulterior 

vor fi subcontractaţi în cadrul proiectului acceptat.  

Persoanele implicate în procesul de scriere a propunerilor de proiecte sunt alese și în funcție de 

cunoştinţele lingvistice (cunoaşterea limbii engleze şi române). Persoana responsabilă de varianta finală a 

aplicaţiei este managerul/directorul organizaţiei, din acest considerent acesta prestabileşte termenii, 

sarcinile, persoanele implicate în procesul de scriere a propunerii de proiect etc.  

Cunoaşterea limbilor străine şi a limbii române asigură capacitate ONG-ului de a participa la diferite 

tendere/concursuri de proiecte naţionale şi internaţionale. Nivelul de cunoaştere a limbii române este 

relativ scăzut, fapt ce crează dificultăţi în scrierea propunerilor de proiecte pentru concursuri anunţate la 

nivel naţional. Studiul cantitativ atestă că, în medie, 1,1 angajaţi per ONG cunosc fluent limba română şi 2,7 

angajaţi  cunosc fluent limba găgăuză (Vezi Tabelul 9).  

Tabelul 9. Număr de angajaţi care cunosc limba română şi limba găgăuză 

 
Media Mediana Min. Max. 

Devierea 
standard 

Limba 
română/moldove
nească 

Nivel de bază 
1,9 2 0 6 1,4 

Fluent 1,1 1 0 3 1,2 

Limba găgăuză 
Nivel de bază 2,7 3 0 9 2,1 

Fluent 3,5 3 1 15 3,1 
 

Majoritatea propunerilor de proiecte sunt scrise în limba rusă (20 din ONG-urile active din UTAG), fiecare al 

doilea ONG elaborează propunerile de proiect în limba engleză şi o parte din ONG-uri (8) elaborează 

propunerile în limba română. Doar un ONG a menționat că-și elaborează propunerile de proiecte în limba 

turcă. Nivelul scăzut de elaborare a propunerilor de proiecte în limba engleză sau română este determinat 

de cunoaşterea insuficientă a acestor limbi, fapt ce reprezintă un impediment în asigurarea sustenabilităţii 

financiare şi comunicării cu potenţialii donatori. 

Participanţii la interviurile aprofundate afirmă că de cele mai dese ori proiectele sunt scrise în limba 

solicitată de donatori. Majoritatea proiectelor sunt scrise în limba rusă sau engleză. Puţine ONG-uri au 

capacităţi de scriere a proiectelor în limba română, ceea ce diminuează participarea acestora la tendere 

anunţate la nivel naţional. Pentru a asigura calitatea propunerilor de proiecte, multe din ONG-urile din 
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UTAG elaborează propunerile în limba rusă şi, ulterior, apelează la un traducător profesionist pentru a 

traduce propunerea de proiect în limba solicitată de donator. 

„Avem o barieră lingvistică în ce privește limba română. Există această barieră în Găgăuzia, în general. Nu 

putem clarifica multe întrebări despre fonduri sau când urmează să depunem cererea. Ne ia de 3 ori mai mult 

timp decât la proiectele în limba engleză. Sunt situații când vin voluntari din România, care cunosc doar limba 

română și noi nu îi putem angaja. De exemplu, am avut un voluntar din Galaţi cu un proiect bun și o mapă 

mare de documente, nu l-am putut lua din cauza barierelor lingvistice”.  - 1 IA Manager 

„Toată informația este în limba moldovenească, pe site-uri totul este în engleză, iar o parte din 

membrii noștri nu cunosc aceste limbi. Cunosc doar cei care sunt implicați în calitate de traducători 

sau deja traducem cu ajutorul internetului”. - 4 IA Manager 

 

Majoritatea conducătorilor/managerilor participanţi la interviuri aprofundate afirmă că nu întâmpină 

probleme specifice în procesul de scriere a proiectelor (componenta tehnică şi financiară). Totuși, au 

menționat că cele mai dificile propuneri de proiecte sunt cele scrise pentru granturile anunţate de către 

Uniunea Europeană.  

 

Persoana responsabilă de monitorizarea anunţurilor de proiecte/tendere este managerul organizaţiei, care 

se informează din diverse surse: internet, parteneri etc. Practicile de monitorizare sunt diferite de la 

organizaţie la alta. Astfel, unii manageri se informează zilnic, analizând site-urile oficiale ale donatorilor, 

inclusiv ale Ambasadelor. Alţi manageri preferă să discute cu partenerii din străinătate care sunt mai 

informaţi despre ofertele existente. O parte semnificativă de ONG-uri active din UTAG se informează 

despre anunţurile de proiecte de pe site-ul www.civic.md care, în viziunea lor, integrează toate anunţurile 

donatorilor pentru perioada dată şi permite nu doar o monitorizare rapidă, ci şi selectarea propunerii în 

baza domeniilor de activitate a organizaţiei. 

Nivelul de calificare a angajaţilor ONG-urilor din UTAG 

Majoritatea reprezentanţilor societăţii civile din UTAG (22 de ONG-uri) sunt activi din punct de vedere al 

participării la evenimente de dezvoltare profesională. Cel mai  frecvent, reprezentanţii societăţii civile 

participă la mese rotunde şi conferinţe naţionale. Într-o pondere mai mică, membrii societăţii civile 

participă la training-uri şi seminare naţionale şi mai puţin la evenimente şi forum-uri internaţionale (fiecare 

al doilea ONG). Dintre ONG-urile care niciodată nu au participat la evenimentele de referinţă menţionăm 

Общественное объединение TEATRU EVI (Casa Teatru). 

 

Figura 6. Frecvenţa participării angajaţilor ONG-urilor din UTAG la evenimente de dezvoltare profesională 
(număr de ONG-uri) 
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În funcţie de numărul total de participanţi la evenimente de formare, studiul realizat atestă că în perioada 

de activitate a organizaţiei, un număr total de 67angajaţi din cadrul celor 27 de ONG-uri cartografiate au 

participat la mese rotunde, conferinţe naţionale; 47 de reprezentanţi - au participat la seminare naţionale 

şi 67 de reprezentanţi ai societăţii civile au luat parte la evenimente internaţionale: forum-uri şi conferinţe 

internaţionale. Prin urmare, în mediu, aprox. 2,7 angajaţi per ONG au participat la mese rotunde şi 

conferinţe naţionale, 2,2 angajaţi per ONG  - la evenimente publice internaţionale şi 2,8 angajaţi per ONG 

au participat la seminare şi instruiri naţionale (Vezi Tabelul 10). Cele mai active ONG-uri din punct de 

vedere al participării la evenimente de formare sunt: Общественное объединение «Ассоциация детей 

инвалидов «АЛЬТЕРНАТИВА», Общественное объединение  «Centrul psiho-social», Общественная 

ассоциация «Единство во имя будущего», Юридическая клиника, Институт Демократий, Лучик  

солнца etc. 

Principalele domenii în care au fost realizate seminarele sunt: fundraising şi scriere de proiecte, 

comunicare, dezvoltare instituţională, advocacy şi lobby, monitorizare şi evaluare etc. Nivelul de calificare 

al voluntarilor este destul de scăzut. O bună parte din voluntarii participanţi la discuţia de grup nu a 

participat vreodată la seminare/training-uri de calificare. 

 
Tabelul 10. Număr total de angajaţi care au participat la evenimente de formare profesională 

 
Media Mediana Min. Max. 

Devierea 
standard 

Număr total de angajaţi care au 
participat la mese rotunde, conferinţe 
naţionale 

2,7 2 1 5 1,6 

Număr total de angajaţi care au 
participat la forumu-ri, conferinţe 
intenaţionale 

2,2 2 1 5 1,5 

Număr total de angajaţi care au 
participat la training-uri seminare 
naţionale 

2,8 2 0 7 1,8 

 

 

Chiar dacă reprezentanţii ONG-urilor sunt activi şi participă la diverse seminare, totuşi, identificarea 

specialiştilor calificaţi/profesionişti în domeniul scrierii de propuneri de proiecte sau elaborare de studii 

este o problemă resimţită de mai mulţi manageri/angajaţi ai ONG-urilor active din UTAG.  

 

„În ziua de azi, poate nu este problema în bani, ci în profesionalism. Câteodată bani ai, dar nu poți găsi un 

specialist bun. Specialist nu doar în scrierea proiectelor, ci și în întocmirea rapoartelor, o analiză să poată 

face, o analiză bună, asta este cel mai important, pentru că proiectele noi singuri putem să le scriem” . - FG 

Membri ONG 

Dotarea tehnică 

Sediul actual al organizaţiei: 11 ONG-uri cartografiate închiriază un spaţiu privat pentru a-şi realiza 

activităţile. Nouă ONG-uri sunt înregistrate la adresa fizică a directorului executiv/în apartamentul personal 

al fondatorului şi o parte din organizaţii activează în cadrul unor spaţii publice (7) oferite la nivel local. 

Suprafaţa sediului diferă de la un ONG la altul, dar constituie în mediu per ONG - 39,8 m2. Suprafaţa 

maximă constituie 98 m2 şi se regăseşte în cazul organizaţiei Лучик  солнца. Trei ONG-uri activează în 

cadrul unui sediu cu suprafaţa totală înscrisă între 10-15 m2, ceea ce crează dificultăţi de 

dezvoltare/creştere organizaţională şi limitează organizaţia în tipurile de activităţi prestate.  
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Majoritatea organizaţiilor dispun de mai multe computere funcţionale. În medie, un ONG are în 

componenţa sa 2,6 computere. Unele ONG-uri dispun de mai mult de 5 computere per ONG («Пилигрим-

Демо», ОО «Фиданджик», Ассоциация Vesta, Институт Демократий). 

Tabelul 11. Caracteristicile sediului 

 
Media Mediana Min. Max. 

Devierea 
standard 

Număr total de computere funcţionale din 
cadrul ONG 2,6 2 0 8 2,1 

Suprafaţa sediului/ total metri pătraţi a 
sediuui organizaţiei   

39,8 25 10 98 28,1 
 

 

 

 

Studiul realizat atestă un nivel ridicat de dotare a ONG-urilor cu tehnică de comunicare şi computere. 

Majoritatea ONG-urilor dispun şi utilizează internet, email instituţional. De asemenea, majoritatea ONG-

urilor dispun de telefonie fixă, printer, scaner şi aparat de fotografiat. Fiecare al doilea ONG asigură fiecărui 

angajat acces la computer. În număr mai mic, organizaţiile dispun de fax, cameră video, pagină web, 

telefonie mobilă etc. (Vezi Figura 7). 
 

 

Figura 7. Caracteristicile dotării tehnice a ONG-urilor (număr de ONG-uri) 
 

 

 

 
Pe parcursul ultimilor 5 ani, fiecare al doilea ONG a realizat o renovare cosmetică a sediului organizaţiei şi a 

achiziţionat tehnică modernizată necesară pentru implementarea activităţilor. Puţine din ONG-urile active 

din UTAG au realizat reparaţie capitală, printre aceștia menţionăm: Asociaţia Obştească «Ассоциация 

детей инвалидов «АЛЬТЕРНАТИВА», Centrul european «ПРО –ЕВРОПА», «Ассоциация энергии ветра 

Молдовы», Asociaţia persoanelor în etate «Вдохновение», ИнноЦентр, Miras Moldova, Лучик  солнца. 
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Figura 8. Infrastructura fizică a sediului ONG/lucrări realizate în ultimii 5 ani (număr de ONG-uri) 
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RELAŢIA ONG – CETĂŢEAN ŞI ACTIVISMUL CIVIC AL CETĂŢENILOR 

Cunoştinţe şi atitudini privind activitatea ONG-urilor din UTA Găgăuzia 

Nivelul de informare a populaţiei despre activitatea ONG-urilor din UTAG este foarte scăzut. Aproape 

jumătate din respondenţi nu cunosc/nu au auzit vreodată despre ONG-urile care activează la nivel 

comunitar. Acest factor a influenţat direct atitudinea respondenţilor faţă de activitatea ONG-urilor locale. O 

bună parte din respondenţi, în special cei care nu cunosc vreun ONG din UTAG, şi-au manifestat o atitudine 

indiferentă sau chiar negativă faţă de activitatea şi nivelul de implicare a ONG-urilor în soluţionarea 

problemelor comunitare. Organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de iniţiativă locală sunt cele mai puţin 

credibile instituţii de la nivel comunitar. Respondenţii care deţin informaţii/cunosc mai multe ONG-uri din 

UTAG au un nivel înalt de încredere în activitatea sectorului neguvernamental. Deşi aprope jumătate din 

respondenţi consideră că ONG-urile au la bază valori pozitive, altruiste (adevăr, cinste, dreptate, respect) 

totuşi, o parte din respondenţi, consideră că la baza activităţii sectorului neguvernamental stau 

banii/profitul personal. Astfel, 40,6% din respondenţi consideră că ONG-urile sunt create cu scopul de a-şi 

promova propriile interese şi de a-şi soluţiona problemele personale. 

Cele mai grave probleme comunitare sunt resimţite în plan economic. Aproximativ 70% din respondenţi 

afirmă că lipsa locurilor de muncă, sărăcia şi problemele economice sunt problemele majore cu care se 

confruntă populaţia din UTA Găgăuzia. În strânsă corelaţie cu problemele economice sunt plasate şi 

problemele demografice: emigrarea populaţiei din comunitate (50,7%) şi lipsa viitorului pentru tineret 

(46,4%). Într-o pondere mai mică, respondenţii consideră că în comunitate există probleme referitoare la: 

corupţie (35,1%), infrastructura comunitară nedezvoltată (29,4%), poluarea mediului înconjurător (29,3%) 

etc. Cele mai puţin resimţite sunt problemele din domeniul educaţiei (18,2%) şi securităţii/criminalităţii 

(19,7%) (Vezi Figura 9). 

Figura 9. Percepţiilerespondenţilor privind cele mai grave probleme de la nivel comunitar 

 

Chiar dacă populaţia consideră că cele mai grave probleme la nivel comunitar sunt cele economice, totuşi 

analiza domeniilor de intervenţie a ONG-urilor cartografiate atestă că priorităţile sectorului 

neguvernamental din UTAG sunt diferite de necesităţile resimţite de cetăţeni (Vezi Figura 2). Astfel, în 

ultimii trei ani, ONG-urile din UTAG au activat cel mai mult în domeniul tineretului, dezvoltării comunitare, 

serviciilor sociale şi educaţie.  

Studiul cantitativ atestă că problemele resimţite la nivel comunitar afectează direct situaţia respondenţilor. 

Astfel, majoritatea populaţiei din UTAG este afectată de problema emigrării, lipsa locurilor de muncă, lipsa 
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de viitor pentru tineri, problemele economice şi nedezvoltarea infrastructurii locale (Vezi Figura 10). Într-o 

măsură mai mică, populaţia este afectată de lipsa transparenţei, lipsa serviciilor de asistenţă medicală, 

corupţie etc. Problemele referitoare la educaţie, afectează cel mai puţin situaţia cetăţenilor din UTAG.  

Figura 10. Opiniile respondenților privind problemele care afectează cetăţenii din UTAG  
(Cât de mult aceste probleme afectează respondentul personal?) 

 

În opinia respondenţilor, nivelul de implicare a ONG-urilor în soluţionarea problemelor comunitare este 

foarte redus. Doar 9% din respondenţi consideră că ONG-urile se implică în foarte mare măsură/mare 

măsură pentru a soluţiona problemele locale (Vezi Figura 11). Menționăm că o treime din respondenţi 

afirmă că nu cunosc despre activitatea ONG-urilor din UTAG, ceea ce favorizează crearea unei atitudini 

indiferente sau negative faţă de activitatea acestora la nivel comunitar. 

Figura 11. Atitudinea respondenţilor privind nivelul de implicare a ONG-urile din UTAG în soluţionarea 
problemelor comunitare 

 

Comparativ cu instituţiile publice locale, nivelul de implicare a ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă locală 

în susţinerea cetăţenilor şi soluţionarea problemelor comunitare este cel mai redus. Aproape 50 la sută 

dintre respondenţi susțin că ONG-urile şi grupurile de iniţiativă locală se implică puţin sau deloc în 

soluţionarea problemelor analizate. De asemenea, studiul atestă un nivel ridicat de dezinformare a 

populaţiei faţă de activitatea ONG-urilor. Sectorul neguvernamental este cel mai puţin cunoscut de către 

respondenţi (40% din respondenţi nu cunosc/nu pot aprecia) comparativ cu celelalte instituţii publice 

evaluate. Analiza de corelaţie scoate în evidenţă faptul că respondenţii cu un nivel scăzut de studii şi cei din 

mediul urban sunt mai puţin informaţi despre activitatea sectorului neguvernamental comparativ cu 

celelalte categorii socio-demografice.   
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În topul instituţiior publice cu nivel ridicat de implicare în soluţionarea problemelor locale sunt 

următoarele: instituţiile religioase (53,8%), centrul medicilor de familie (40%), școala (37,9%), poliţia 

(32,5%) etc. Nivelul de implicare a Primăriei şi Consiliului raional este mai redus şi atinge cote maxime 

(peste 60% din respondenţi) în evaluarea nivelului de neimplicare/implicare redusă în soluţionarea 

problemelor comunitare (Vezi Figura 12).  

Figura 12. Nivelul de implicare a instituţiilorlocale în soluţionarea problemelor comunitare 

 

În viziunea respondenţilor, Primăria (91,3%) şi Consiliul local (63,6%) sunt principalele instituţii care trebuie 

să fie responsabile de soluţionarea problemelor comunitare. Studiul atestă o discrepanţă majoră în 

evaluarea rolului Administraţiei Publice Locale şi a celorlalte instituţii care activează la nivel local. 

Respondenţii atribuie un rol mai mic societăţii civile - doar 7,6% din respondenţi consideră că ONG-urile 

trebuie să se implice în soluţionarea problemelor comunităţii (Vezi Figura 13).  

Figura 13. Opiniile respondenţilor privind instituţiile care trebuie să se implice în soluţionarea 
problemelor de nivel comunitar 

 

Din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografice, constatăm că respondenţii care percep într-o 

măsură mai mare necesitatea implicării ONG-urilor în comunitate sunt persoanele cu vârsta de 30-44 ani, 

economic active, cu un nivel înalt de studii şi care provin din mediul urban. De asemenea, constatăm că 

atitudinea respondenţilor faţă de activitatea ONG-urilor şi rolul acestora la nivel comunitar depinde de 

numărul de ONG-uri despre care respondentul deţine informaţii. Astfel, cu cât mai multe ONG-uri cunoaşte 
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respondentul, cu atât mai pozitivă este aprecierea acestuia privind rolul pe care îl deţine sau trebuie să-l 

deţină la nivel comunitar în soluţionarea diverselor probleme locale.  

În opinia respondenţilor, capacitatea ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă de a influenţa deciziile luate de 

către APL este foarte mică. Doar 4,6% din respondenţi consideră că reprezentanţii sectorului 

neguvernamental pot influenţa deciziile de la nivel local. Potrivit respondenților, principalii actori din 

comunitate care au capacitatea de a influenţa deciziile locale şi de a promova interesele cetăţenilor sunt 

localnicii/populaţia din localitate (53,9%), consilierii locali (40,9%) şi membrii partidelor politice (25,4%). 

Într-o măsură mai mică, deciziile pot fi influenţate de către reprezentanţii presei (10,7%), grupurile de 

iniţiativă locală (10,5%), agenţi economici/mediu de afaceri (9,5%) (Vezi Figura 14). 

Figura 14. Actorii sociali care pot influenţa deciziile locale luate de către APL 

 

Nivelul de încredere în activitatea organizaţiilor neguvernamentale obşteşti şi în activitatea grupelor de 

iniţiativă locală este cel mai mic şi cel mai puţin cunoscut de către respondenţi, comparativ cu celelalte 

instituţii publice din comunitate. Doar 20% din respondenţi afirmă că au foarte mare/oarecare încredere în 

sectorul neguvernamental. De cea mai mare încredere la nivel comunitar se bucură instituţiile religioase 

(72,1%), centrul medicilor de familie (64,4%), școala (61%), poliţia (48,3%), primăria (46%) etc. Cu cât este 

mai mare nivelul de informare al respondenţilor despre activitatea instituţiei, cu atât creşte nivelul de 

încredere în activitatea acestei instituţii. Lipsa cunoştinţelor/informaţiilor despre activitatea sectorului 

neguvernamental afectează negativ percepţia cetăţenilor privind rolul ONG-urilor la nivel comunitar. Astfel, 

sunt necesare acţiuni de informare în masă, mediatizare şi promovare a activităţilor implementate de către 

ONG-urile din UTAG la nivel comunitar.  

Evaluarea nivelului de satisfacţie a respondenţilor faţă de activitatea instituţiillor din comunitate nu a scos 

în evidenţă careva schimbări de percepţii. Astfel, respondenţii sunt cel mai mulţumiţi de activitatea 

următoarelor instituţii: instituţiile religioase (72,2%), Instituţii educaţionale (65,3%), centrul medicilor de 

familie (63,6%), poliţia (50,5%), primăria (46,3%) etc. Organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de 

iniţiativă se află la sfârşitul listei de instituţii analizate. Doar 20% din respondenţi afirmă că sunt mulţumiţi 

de activitatea acestor ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă care activează la nivel local. În funcţie de 

factorii socio-demografici, constatăm că respondenţii cu studii superioare, cu vârsta de până la 45 ani, 

economic activi şi cei care privin din mediul rural sunt mai mulţumiţi de activitatea ONG-urilor din UTAG 

comparativ cu repondenţii din celelalte categorii socio-demografice. 
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Figura 15. Nivelul de încredere a cetăţenilor în instituţiile din comunitate  

 

Dificultatea de evaluare a nivelului de implicare şi a activităţilor realizate la nivel local este influenţată şi de 

slaba mediatizare la nivel social a proiectelor pe care le implementează ONG-urile. Aprox. 75% din 

respondenţi menţionează că ONG-urile mediatizează în mică măsură sau deloc nu mediatizează rezultatele 

proiectelor. Doarcirca 10 la sută dintre respondenţi consideră că activităţile de mediatizare sunt realizate 

eficient şi contribuie la informarea populaţiei despre activităţile proiectelor, rezultatele şi beneficiarii finali 

etc. Cel mai puţin mediatizate sunt informaţiile despre donatorii proiectelor, acest subiect trezind un 

interes deosebit din partea cetăţenilor activi implicaţi în grupuri de iniţiativă locală (Vezi Figura 16).  

Figura 16. Opiniile respondenţilor privind măsura în care ONG-urilor din UTAG mediatizează informaţiile 
despre  proiectele implementate 

 

Nivelul de informare al respondenţilor despre activitatea ONG-urilor din UTAG este redus. Din numărul 

total al respondenţilor, 44,2% afirmă că nu cunosc/nu au auzit vreodată despre ONG/sectorul 

neguvernamental. O parte din respondenţi (16,2%) cunoaște despre 1-2 ONG-uri, 28% din respondenţi 

cunosc/deţin informaţii despre 3-7 ONG-uri, iar 11% din respondenţi - cunosc mai mult de 8 organizații 

neguvernamentale.  

Aproape jumătate din respondenţi (41,6%) consideră că ONG-urile au drept scop să promoveze propriile 

interese şi să rezolve probleme persoanele ale membrilor societăţii civile. Într-o măsură mai mare această 
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opinie aparţine respondenţilor de sex masculin şi celor proveniţi din mediul urban. Fiecare al cincilea 

respondent consideră că ONG-urile locale activează pentru a promova interesele comunităţii, drepturile şi 

protecţia locuitorilor şi interesele liderilor locali (Vezi Figura 17). 

Figura 17. Percepţiile respondenţilor privind scopul activităţilor realizate de către ONG-urile din UTAG 

 

Cele mai cunoscute organizaţii neguvernamentale sunt cele care activează în domeniul socio-cultural, 

printre care menţionăm: organizaţii sportive/petrecere a timpului liber (34,6%), organizaţii de caritate 

pentru vârstnici sau persoane cu dizabilităţi (30,4%), orgnaizaţii religioase (30,3%), organizaţii 

educaţionale/culturale (26,4%) etc. Fiecare al cincilea respondent cunoaşte despre activitatea organizaţiilor 

în domeniul tineretului şi asociaţiile părinteşti. Mai puţin de 20% din respondenţi cunosc despre Sindicate, 

organizaţii de protecţie a mediului înconjurător, organizaţii care activează în domeniul protecţiei 

drepturilor omului etc. Cele mai puţin cunoscute sunt: organizaţiile pentru femei (9,8%), grupurile de 

iniţiativă locală (7,7%), organizaţiile profesionale  (5,5%) etc. (Vezi Figura 18).  

Figura 18. Cunoştinţele respondenţilor despre organizaţiile care activează la nivel comunitar  
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Studiul atestă că respondenţii care deţin informaţii/cunosc mai multe ONG-uri din UTAG au un nivel înalt de 

încredere în activitatea acestora. Majoritatea respondenţilor care au auzit/cunosc despre ONG-urile din 

UTAG afirmă că au foarte mare/mare încredere în activitatea ONG-urilor din UTAG. De cea mai mare 

încredere se bucură asociaţiile părinteşti (81,8%) şi organizaţiile profesionale (81,7%). Aproximativ 70 la 

sută dintre respondenţi au încredere în organizaţiile educaţionale/culturale, organizaţiile care activează în 

domeniul socio-economic, mişcarea pentru pace, organizaţiile sportive şi de petrecere a timpului liber (Vezi 

Figura 19).  

Figura 19. Nivelul de încredere al respondenţilor în organizaţiile/structurile care activează în UTAG  
Partea 1 
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organizaţiile voluntare pentru sănătate (37,7%), organizaţiile religioase (30,9%), organizaţiile de caritate şi 

cele de ocrotire a mediului înconjurător (circa 27%) etc.  

Figura 20. Nivelul de încredere al respondenţilor în organizaţiile/structurile care activează în UTAG  
Partea 2 
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Cele mai active ONG-uri, în opinia respondenţilor care au auzit/deţin informaţii despre activitatea ONG-

urilor din UTAG, sunt asociaţiile părinteşti (59,9%), organizaţiile cultural-educaţionale (59%), grupurile de 

iniţiativă locală (53,7%) şi organizaţiile din domeniul socio-economic: acţiuni de reducere a sărăciei, 

şomajului etc. Fiecare al doilea respondent care deţine informaţii despre sectorul neguvernamental afirmă 

că ONG-urile din comunitate se implică foarte mult/mult în soluţionarea problemelor comunitare. 

Organizaţiile care se implică cel mai puţin/deloc în soluţionarea problemelor locale sunt: sindicatele 

(60,5%), organizaţiile profesionale (48,3%), organizaţiile voluntare pentru sănătate (43,7%) şi cele de 

protecţie a mediului înconjurător (41,6%) (Vezi Figura 21).  

Figura 21. Percepţiile respondenţilor privind nivelul de implicare a ONG-urilor din UTAG în soluţionarea 
problemelor din comunitate 
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neguvernamentale se implică în domenii de atragere de investiţii pentru dezvoltarea comunităţii (aprox. 

10%), domeniul educaţiei (aprox. 8%), servicii de consultanţă şi consiliere (circa 7%), îngrijire medicale 

(aprox. 7%) etc. Domeniile puţin acoperite de către ONG-urile din UTAG sunt următoarele: reintegrare 

socio-economică a populaţiei (3,4%), perfecţionare/instruire (3,8%) etc. (Vezi Figura 22). 

Figura 22. Cunoştinţele respondenţilor privind domeniile de activitate a ONG-urilor din UTAG 
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Principalele valori pe care se bazează ONG-urile sunt adevărul (40,2%), cinstea (29,4%) şi dreptatea (26,4%). 

Însă, o parte din respondenţi consideră că unele ONG-urile au la baza activităţii lor valori precum: 

bani/profit (18%), putere (8,8%), influenţă (6,3%) (Vezi Figura 23). Analiza de corelaţie atestă că această 

opinie este exprimată într-o măsură mai mare de către respondenţii cu un nivel de studii mediu şi scăzut şi 

de către respondenţii care nu cunosc despre activitatea ONG-urilor din localitate. 

„ONG-urile nu trebuie să urmărească careva profituri, beneficii materiale. Însă la noi acestea din contra nu fac 

nimic dacă nu văd un interes, un beneficiu din activitățile pe care le desfășoară. Eu nu cred că ei fac ceva fără 

a avea beneficii, ei selectează proiectele din care ar putea avea ceva și ei. Plus la toate, unele din aceste 

activități sunt făcute pentru a unge ochii, demonstrând că „uite noi lucrăm, noi ceva facem”. – 1 IA Busines 1 

Figura 23. Principalele valori pe care se bazează activitatea ONG-urilor din UTAG  

 

Principala caracteristică pe care trebuie să o posede un ONG este relaţia cu cetăţenii. Astfel, majoritatea 

respondenţilor (68,5%) consideră că un ONG trebuie să fie aproape de oameni. Fiecare al treilea 

respondent este de părere că ONG-urile trebuie să fie active  şi să implementeze diverse activităţi de 

suport/sprijin pentru diverse grupuri sociale/populaţie în general. O altă caracteristică importantă care este 

apreciată de către o treime din respondenţi este transparenţa. Astfel, ONG-urile trebuie să publice 

rezultatele şi beneficiile pe care le aduc comunităţii prin activităţile pe care le realizează. Nu în ultimul rând, 

aproape 16 la sută dintre respondenţi consideră că ONG-urile trebuie să  dispună de voluntari şi angajaţi 

prietenoşi. Potrivit lor, acest fapt va contribui la crearea şi menţinerea unor relaţii prietenoase şi va creşte 

nivelul de încredere din partea cetăţenilor (Vezi Figura 24). 
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Figura 24. Viziunile respondenţilor privind caracteristicile pe care trebuie să le posede un ONG  
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Figura 25. Viziunea respondenţilor privind nivelul implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor din 
comunitate 

 

Caracteristicile definitorii ale unui cetăţean activ sunt conformitatea socială, altruismul şi participarea civică 

la viaţa comunităţii prin promovarea drepturilor fundamentale ale omului. Astfel, fiecare al cincilea 

respondent consideră că un cetăţean activ este cel care respectă normele sociale din comunitate (24,4%), 

ajută persoanele nevoiaşe/vulnerabile (17,3%), se implică în activităţi de voluntariat la nivel comunitar 

(13,8%) şi promovează drepturile omului (13,1%) (Vezi Figura 26). Într-o pondere mai mică, respondenţii 

consideră că un cetăţean activ trebuie să participe la protecţia mediului înconjurător, să protesteze dacă în 

comunitate s-a petrecut un fapt ilicit/incorect şi să se informeze despre situaţia din comunitate.  

Figura 26. Opinia respondenţilor privind caracteristicile definitorii ale unui cetăţean activ în comunitate  
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informează deloc despre situaţia din comunitate (16,5%) fie nu au TV/radio/calculator, nu au timp sau nu 

au încredere în sursele mass-media (Vezi Figura 27). 
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Figura 27. Principalele surse de informare ale respondenţilor 

 

Interesul faţă de activitatea realizată de sectorul neguvernamental este foarte scăzut. Doar 20% din 

respondenţi afirmă că se informează săptămânal despre ONG-urile şi activitatea acestora la nivel 

comunitar. Ponderea respondenţilor care nu se informează deloc despre situaţia ONG-urilor şi proiectele 

implementate atinge cote maxime de până la 70%. Majoritatea respondenţilor preferă să se informeze 

despre activitatea ONG-urilor de la oamenii din comunitate, TV, din reţelele sociale şi radio. Analiza de 

corelaţie atestă un interes crescut faţă de activitatea ONG-urilor din partea respondenţilor cu vârsta 

cuprinsă între 45-60+ ani şi a respondenţilor care cunosc/deţn informaţii despre ONG-urile din UTAG (Vezi 

Figura 28).  

Principalele domenii de interes ale respondenţilor faţă de activitatea ONG-urilor din UTAG se referă la 

beneficiile comunitare ale activităţilor realizate (55%), rezultatele proiectelor (40%), bugetul proiectelor 

(23,8%), activităţile realizate (17,8%) etc. Respondenţii au un interes scăzut faţă de beneficiarii şi potenţialii 

donatori (16,5%). 

Figura 28. Nivelul de informare al respondenţilor despre activitatea ONG-urilor din UTAG (Cât de des vă 

informaţi despre activitatea ONG-urilor din UTAG?) 
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comite o nedreptate la nivel comunitar (66,6%) sau la adresa personală (45,1%). O treime dintre 

respondenţi sunt gata să protesteze dacă identifică un act de corupţie sau lipsă de transparenţă (Vezi Figura 

30). 

Figura 29. Opinia respondenţilor privind existenţa 
situaţiilor din comunitate împotriva cărora ar 
putea protesta 
 

Figura 30. Tipuri de acţiuni împotriva cărora 
respondenţii ar putea protesta 
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Figura 31. Tipuri de acţiuni în care respondenţii sunt dispuşi să se implice pentru a influenţa deciziile de la 

nivel comunitar (doar cei care au răspuns DA) 

 

Chiar dacă există situaţii împotriva cărora respondenţii ar putea protesta, doar 139  de respondenţi (25,3%) 

afirmă că pe parcursul ultimului an au participat la acţiuni/manifestări sociale care au avut loc la nivel 

comunitar. Cel mai  mult, respondenții au participat la: menţinerea ordinii publice în comunitate (185 

participări), prezentarea unei reclamaţii la primărie (135 participări) şi ajutor social persoanelor vulnerabile 

(99 participări). 

De asemenea, pe parcursul ultimului an, 6,5% din respondenţi au participat la acţiuni de protest public (78 

de participări), 4,2% din respondenţi au participat la greve profesionale (54 de participări) şi 5% de 

respondenţi au participat la activităţi realizate de către ONG. Cel mai puţin, respondenţii au participat la 

demostraţii publice şi sesizări de încălcare a legilor (Vezi Tabelul 12).  

Factorii care au stimulat respondenţii să participe la acţiunile/manifestările publice sunt: dorinţa de a 
soluţiona problemele locale (50,7%), de a menţine ordinea publică (29,1%), de a ajuta persoanele nevoiaşe 
(28,2%) şi solidaritatea comunitară (26%). 

Tabel 12. Număr de participări la acţiuni publice de nivel comunitar a respondenţilor pe parcursul 
ultimului an 

Nr. Denumirea manifestării 
Nr total de 
participări 

Nr total de 
respondenţi care au 

participat 

% din nr total 
de respondenţi 

% din totalul 
celor care au 

participat 

TOTAL 736 139 25,3 - 

dintre care 
 

1.  Acţiuni publice de protest 78 39 6.5 28.1 

2.  Greve profesionale 54 25 4.2 18.0 

3.  Demonstraţii publice 15 7 1.2 5.0 

4.  Adunări locale 42 23 3.8 16.5 

5.  
Prezentarea unei 
reclamaţii la primărie 

135 54 9 38.8 

Să particip a activităţi de ajutor social a persoanelor
vulnerabile

Să particip la activităţi de salubrizare a localităţii

Să particip la activităţi de menţinere a ordinii publice în
comunitate

Să particip în activităţi de voluntariat

Să particip la acţiuni de protest

Să particip în grupuri de iniţiativă

Să activez în cadrul unei organizații neguvernamentale

Să activez într-un sindicat

41.7%

41.2%

34.8%

23.4%

17.9%

14.6%

11.1%

8.5%
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6.  
Sesizarea unei încălcări de 
lege 

35 16 2.7 11.5 

7.  
Activităţi de salubrizare a 
localităţii 

19 11 1.8 7.9 

8.  
Activităţi de ajutor social a 
persoanelor vulnerabile 

99 50 8.3 36.0 

9.  
Menţinerea ordinii publice 
în comunitate 

185 46 7.7 33.1 

10.  
Activităţi din cadrul unei 
organizații 
neguvernamentale 

66 30 5 21.6 

11.  Alte activități 8 5 0.8 3.6 

 

Analiza de corelaţie ne-a permis să evidenţiem categoriile de respondenţi care s-au implicat într-o măsură 

mai mare în diverse manifestări sociale de nivel comunitar. Principalele diferenţe socio-demografice se 

înregistrează din perspectiva următorilor indicatori : vârsta respondenţilor, nivelul de studii, statut 

ocupaţional şi nivel economic. Din punct de vedere al vârstei respondenţilor, constatăm că respondenţii 

tineri (29,1%) şi cei din categoria de vârstă 30-44 ani (30%) au participat într-o măsură mai mare la 

manifestările sociale, comparativ cu respondenţii din celelalte categorii. Analiza în funcţie de nivelul 

studiilor deţinute atestă că respondenţii cu studii medii (49,7%) sunt mai activi din punct de vedere al 

participării la manifestările sociale comparativ cu respondenţii fără studii sau cei cu un nivel scăzut de studii 

(16,9%). Nivelul economic şi mediul de reşedinţă influenţează direct participarea cetăţenilor la 

manifestările sociale din comunitate. Astfel, cei care participă cel mai activ în comunitățile din care fac 

parte sunt respondenţii cu un nivel socio-economic înalt şi care provin din mediul rural (Vezi Tabelul 13). 

Tabelul 13. Caracteristicile socio-demografice ale respondenţilor care au participat la acţiuni publice de la 

nivel comunitar 

 
 

Număr 

 
% 
 

TOTAL 139 100,0% 

Genul respondentului: 
Masculin 61 47,7% 

Feminin 78 52,3% 

Vârsta respondentului: 

18-29 ani 24 29,1% 

30-44 ani 29 30,0% 

45-59 ani 48 26,1% 

60 + ani 38 14,9% 

Studiile respondentului: 

Nivel scăzut 20 16,9% 

Nivel mediu 78 49,7% 

Nivel înalt 41 33,4% 

Statutul ocupațional: 
Economic activ 45 33,3% 

Economic inactiv 94 66,7% 

Mediul de reședință: 
Urban 54 41,8% 

Rural 85 58,2% 

Nivelul socio-economic: 
Nivel scăzut 28 15,1% 

Nivel mediu 46 30,3% 
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Nivel înalt 65 54,6% 

Cunoașterea organizațiilor: 

Nu cunoaște nici un ONG 43 29,7% 

Cunoaște 1-2 ONG-uri 18 14,7% 

Cunoaște 3-4 ONG-uri 23 17,2% 

Cunoaște 5-7 ONG-uri 30 20,4% 

Cunoaște mai mult de 8 ONG-uri 25 18,0% 

 

Chiar dacă majoritatea respondenţilor nu a participat la manifestări/acţiuni publice de la nivel comunitar, 

totuşi, aproape jumătate dintre respondenţi sunt deschişi să participe la activităţi de salubrizare a 

localităţii, adunări locale şi activităţi de ajutor social al persoanelor vulnerabile. O treime dintre 

respondenţii care nu au participat la manifestări publice afirmă că este dispusă să participe la sesizarea 

unor încălcări legale, expunerea publică a propriei viziuni şi menţinerea ordinii publice din comunitate. 

Respondenţii ar participa cel mai puţin la activităţile din cadrul ONG-urilor locale. Acest fapt confirmă din 

nou neîncrederea populaţiei faţă de sectorul neguvernamental (Vezi Figura 32).  

Figura 32. Predispunerea respondenţilor care nu au participat vreodată la manifestări  de a lua parte la 
diverse acţiuni de manifestare de la nivel comunitar 

 

Majoritatea absolută a respondenţilor (92,5%) nu cunoaște despre prevederile legislative (Legea 2%) care 

permit finanţarea organizaţiilor neguvernamentale din impozitele populaţiei, iar 53,6% nu sunt de acord să 

redirecţioneze cele 2% din impozitul pe venit organizaţiilor neguvernamentale din UTAG. Neîncrederea în 

activitatea ONG-urilor este principalul motiv invocat de către mai mult de jumătate din respondenţi 

(52,9%). Printre celelalte motive, menţionăm: necunoaşterea procesului de redirecţionare (15%), dorinţa 

de a oferi cele 2% altor instituţii de la nivel comunitar.  
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18.5%

17.8%

52.6%

53.3%

54.3%

62.3%

68.5%

68.4%

72.8%

73.2%

79.2%

79.0%

75.6%

2.2%
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Figura 33. Cunoştinţele respondenţilor despre 
prevederile legislative (Legea 2%) care permit 
finanţarea organizațiilor neguvernamentale din 
impozitele populației 

Figura 34. Acordul respondenţilor de 
aredirecţiona cele 2% din impozitul pe venit 
pentru finanţarea organizațiilor 
neguvernamentale din UTAG 

  
 

Participarea populaţiei prin donarea propriilor resurse financiare este la fel de scăzută. Jumătate din 

respondenţi nu este dispusă să doneze resurse financiare pentru anumite structuri/ONG-uri pentru a 

soluţiona diverse probleme comunitare. Mai mult de 40% dintre respondenţi sunt dispuşi să ofere resurse 

financiare pentru a soluţiona problemele de la nivel comunitar. Cea mai mare pondere de respondenţi ar 

contribui cu o sumă în valoare de până la 100 MDL (27,4% din respondenţi) (Vezi Figura 35). Posiblitatea şi 

disponibilitatea de a dona sume mai mari de 100 MDL se regăseşte doar la 19% din respondenţi.  

Principalele probleme pentru care respondenţii sunt deschişi să doneze din propriile resurse financiare 

sunt: reparaţia drumurilor, infrastructurii (27,9%), construcţia terenurilor de joacă (13,4%), renovarea 

şcolilor (11,2%),  canalizare (7,2%), aprovizionare cu apă potabilă, iluminare etc.  

Figura 35. Ponderea populaţiei care ar fi dispusă să doneze o sumă de bani pentru a susţine anumite 
structuri/organizații să soluţioneze problemele comunitare 

 

Doar 10% din respondenţi s-au gândit vreodată să devină membri ai unei iniţiative comunitare. Cu excepţia 

sindicatelor, cele mai solicitate din iniţiativele locale sunt asociaţiile părinteşti, grupurile de iniţiativă locală, 
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partidele politice etc. ONG-urile sunt poziţionate la capătul listei de iniţiative locale menţionate de către 

respondenţi. Astfel, doar 6,3% din respondenţi s-au gândit vreodată să devină membri ai unui ONG (Vezi 

Figura 36). Din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografice, constatăm că respondenţii care s-au 

gândit într-o măsură mai mare la posibilitatea de a fi membru al unei iniţiative de la nivel local sunt tinerii, 

persoanele cu un nivel înalt de studii, din mediul urban şi cei care deţin informaţii despre activitatea ONG-

urilor din comunitate.  

Figura 36. Ponderea respondenţilor care s-au gândit sau au fost membru vreodată la următoarele 

iniţiative de la nivel comunitar 

 

Din numărul total al respondenţilor, 12,8% (77 persoane) afirmă că sunt/au fost membri/voluntari sau 

beneficiari ai unui ONG din UTAG. 44 de respondenţi unici au menționat că sunt membri ai unui ONG, 

dintre care majoritatea activează în domeniul religios, profesional, sport şi educaţional. Numărul 

respondenţilor care au fost/sunt voluntari în cadrul ONG-urilor din UTAG este mai mic şi constituie 30 

persoane. Respondenţii au fost implicați cel mai puțin  în calitate de beneficiari ai activităţilor realizate de 

către ONG-uri. Astfel, doar 12 respondenţi unici afirmă că au fost/sunt beneficiari ai activităţilor realizate la 

nivel local de către organizaţiile neguvernamentale. Din punct de vedere al mediului de reşedinţă, 

constatăm că majoritatea respondenţilor membri/voluntari/beneficiari sunt din mediul urban şi activează 

în or. Comrat şi Ceadîr-Lunga. Din categoria respondenţilor proveniţi din mediul rural, cei mai activi din 

punct de vedere al categoriei de referinţă sunt respondenţii din s. Berghioz, s. Chiriet-Lunga, s. Etulia, s. 

Svetlîi, s. Baurci, s. Chirsova, s. Copceac, s. Tomai etc.   

Tabelul 14. Numărul de respondenţi care sunt membri/voluntari/beneficiari în cadrul ONG-urilor din 

UTAG 

Nr. Domeniu de activitate a ONG 
Sunt/am fost 

membru 

Sunt/am fost 

voluntar 

Sunt/am fost 

beneficiar 

TOTAL 44 30 12 

1.  Organizaţie bisericească sau religioasă 12 9 5 

2.  Sindicate 12 0 4 

3.  Club sportiv sau organizaţie ce ţine de petrecerea 

timpului liber 8 6 1 

4.  Asociaţii părinteşti 7 4 3 

5.  Organizaţii de tineret 3 5 1 

6.  Organizaţii  de caritate pentru bătrâni, persoane cu 

dizabilități 3 5 4 

7.  Organizaţie ce ţine de învăţământ, artă, muzică, 3 5 1 

Sindicat

Asociaţii părinteşti

Grup de iniţiativă

Partid politic

Consiliu bisericesc

Organizații neguvernamentale

17.5%

13.3%

11.3%

10.8%

7.6%

6.3%
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activitate culturală 

8.  Organizaţii de acţiuni locale pentru reducerea sărăciei, 

şomajului etc. 1 2 0 

9.  Organizaţie pentru ocrotirea mediului ambiant 1 3 1 

10.  Organizaţii (asociaţii) profesionale 1 0 0 

11.  Organizaţii de femei 1 1 1 

12.  Grupe de iniţiativă locală 1 2 0 

13.  Mişcarea pentru pace 0 0 1 

14.  Organizaţii voluntare pentru sănătate 0 2 0 

15.  Organizații privind respectarea drepturilor omului 0 4 0 

 

Pentru a evalua nivelele de implicare ale cetăţenilor în viaţa comunitară, s-a creat un indicator agregat care 

cumulează următoarele variabile : 1) nivelul de informare al cetăţenilor despre activităţile implementate la 

nivel local de către ONG-uri, 2) nivelul de participare la manifestările sociale şi 3) participarea directă la 

activităţile ONG-urilor. Prin urmare, deosebim 3 nivele de implicare a cetăţenilor la viaţa comunităţii : 

 Nivelul 1: Activism  contemplativ este acel nivel de implicare a cetăţeanului care se reduce doar la 

informarea despre activităţile ONG-urilor şi situaţia din comunitate (variabila 1); 

 Nivelul 2. Activismul bazat pe implicare emoţională presupune comportamentul social care se 

reduce la informare (variabila 1) şi participare la acţiunile/manifestările sociale din comunitate 

(variabila 2); 

 Nivelul 3. Activismul participativ presupune comportamentul social care integrează toate trei 

variabile: informarea (variabila 1) şi participarea la manifestările sociale (variabila 2) şi participare la 

activităţile ONG-urilor locale (variabila 3). 

Studiul cantitativ atestă că cea mai mare parte a respondenţilor (21%) face parte din categoria cetăţenilor 

activi contemplativi, implicarea acestora rezumându-se doar la informarea sistematică despre 

evenimentele/activităţile ONG-urilor din comunitate. La nivelul activismului bazat pe implicare emoţională 

participă doar 4,5% din respondenţi. Ponderea celor care sunt activi din punctul de vedere partcipativ este 

cea mai mică şi constituie doar 3,7% din totalul respondenţilor (Vezi Tabelul 15). Respondenţii care nu s-au 

integrat în criteriile sus-menţionate (aprox. 70%) sunt caracterizaţi ca fiind pasivi din punct de vedere al 

nivelului de implicare la viaţa comunitară. 

Tabelul 15. Clasificarea respondenţilor în funcţie de nivelele de implicare la viaţa comunitară 

Denumirea categoriei Număr 
% 

din totalul respondenţilor 

Activism contemplativ 131 21,0% 

Activism prin implicare emotionala 28 4,5% 

Activism participativ 17 3,7% 

 

Analiza în funcţie de genul respondenţilor arată că femeile predomină la toate nivelele de implicare în viaţa 

comunităţii. De asemenea, studiul atestă că activismul participativ se manifestă într-o măsură mai mare la 

respondenţii tineri, care provin din mediul urban, cu un nivel socio-economic înalt şi care cunosc/deţin 

informaţii despre activitatea ONG-urilor din UTAG. În ceea ce priveşte studiile respondenţilor, constatăm că 

respondenţii cu un nivel scăzut sau mediu de studii predomină în categoria celor activi emoţional şi din 

categoria cetăţenilor activi participativ. Nu în ultimul rând, menţionăm că respondenţii cu statut 

ocupaţional inactiv participă într-o măsură mai mare la viaţa comunităţii comparativ cu celelalte categorii 

de respondenţi (Vezi Tabelul 16). 
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Tabelul 16. Caracteristicile socio-demografice ale respondenţilor în funcţie de cele 3 nivele de implicare 

socială 

 
Activism 

participativ 

Activism prin 
implicare 

emoţională 

Activism 
contemplativ 

 
% % % 

TOTAL  3,7% 4,5% 21,0% 

 
dintre care  

Genul respondentului: 
Masculin 35,3% 40,4% 48,2% 

Feminin 64,7% 59,6% 51,8% 

Vârsta respondentului: 

18-29 ani 52,8% 30,8% 22,8% 

30-44 ani 30,2% 9,6% 26,5% 

45-59 ani 6,8% 43,8% 28,4% 

60 + ani 10,2% 15,7% 22,3% 

Studiile respondentului: 

Nivel scăzut 9,0% 33,2% 18,2% 

Nivel mediu 41,5% 53,1% 60,9% 

Nivel înalt 49,4% 13,7% 20,9% 

Statutul ocupațional: 
Economic activ 33,2% 29,5% 22,9% 

Economic inactiv 66,8% 70,5% 77,1% 

Mediul de reședință: 
Urban 64,8% 49,3% 41,5% 

Rural 35,2% 50,7% 58,5% 

Nivelul socio-economic: 

Nivel scăzut 11,5% 11,0% 25,7% 

Nivel mediu 25,0% 26,4% 25,3% 

Nivel înalt 63,5% 62,6% 49,0% 

Cunoașterea organizațiilor: 

Nu cunoaște nici un 
ONG 

 15,6% 30,5% 

Cunoaște 1-2 ONG-uri 2,5% 17,5% 21,4% 

Cunoaște 3-4 ONG-uri 26,4% 14,3% 16,4% 

Cunoaște 5-7 ONG-uri 17,6% 27,4% 15,4% 

Cunoaște mai mult de 8 
ONG-uri 

53,5% 25,2% 16,3% 

 

Pentru a creşte nivelul de participare a cetăţenilor la iniţiativele locale, o treime (aprox. 30%)  dintre 

respondenţi consideră că trebuie realizate activităţi de informare în masă a cetăţenilor despre activitatea 

ONG-urilor, elucidarea exemplelor pozitive şi beneficiilor obţinute la nivel de comunitate. De asemenea, 

cetăţenii trebuie informaţi despre granturile care pot fi obţinute şi accesate la nivel local şi posibilităţile de 

fondare şi administrare a ONG-urilor (Vezi Figura 37).  
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Figura 37. Factorii care ar putea convinge cetăţenii să se implice în iniţiativele de la nivel local  

 

Marea majoritate a respondenţilor este de părere că participarea cetăţenilor la viaţa comunităţii va 

contribui pozitiv la dezvoltarea acesteia şi la soluţionarea diverselor probleme locale. Astfel, orice 

participare socială, indiferent de domeniu şi tipul de activitate, va schimba spre bine comunitatea.  

Participarea în cadrul domeniilor sociale şi cele de protecţie a mediului înconjurător sunt cel mai pozitiv 

resimţite de respondenţi din punct de vedere al schimbărilor pozitive care pot fi obţinute în comunitate 

(Vezi Figura 38).  

În opinia respondenților, cele mai mici schimbări pozitive se vor înregistra în cazul implicării active a 

cetăţenilor în activitatea ONG-urilor, manifestărilor publice/demonstrații, sesizării unor iregularităţi de la 

nivel local. 

Figura 38. Opinia respondenţilor privind măsura în care se va schimba comunitatea dacă cetăţenii se vor 
implica mai activ în următoarele domenii 
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SURSELE ŞI MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A ONG-URILOR DIN UTA GĂGĂUZIA 

 

Majoritatea ONG-urilor cartografiate sunt dependente de proiecte/granturi oferite de donatorii 

internaţionali, fapt ce crează dificultăţi de sustenabilitate financiară şi menţinere a resurselor umane. 

Principalii dontari sunt reprezentanţii UE şi SUA. Bugetul mediu anual al ONG-urilor este în creştere pe 

parcursul perioadei 2014-2016 şi constituie aprox. 375 500 MDL per organizaţie. Cele mai mari bugete 

anuale au organizaţiile care implementează proiecte cu suportul financiar al UE şi al guvernului SUA. Nu 

există o formulă universală de salarizare a angajaţilor, salariul fiind în funcţie de proiect. Astfel, în perioada 

în care organizaţia implementează mai multe proiecte, salariile pot atinge cote înalte, iar în perioade de 

lipsă de granturi/fonduri, angajaţii riscă să rămână fără salarii. Pentru a evita mobilitatea resurselor umane 

şi a menţine activitatea organizaţiei, conducătorii aplică diverse strategii de identificare a mijloacelor 

financiare.  

Principalele surse de finanţare ale ONG-urilor din UTAG sunt granturile/fondurile oferite de donatorii 

internaţionali. Aproximativ 40% din venitul total al ONG-urilor active este format din granturi, ceea ce 

crează dificultăţi din punct de vedere al sustenabilităţii financiare şi al menţinerii capitalului uman din 

organizaţie. Prin urmare, fiecare al doilea ONG este total dependent de granturile/fondurile alocate de 

donatori, acestea constituind între 80-100% din totalul venitului organizaţiei. ONG-urile care activează doar 

pe bază de granturi (granturile constituind 100% din venit) sunt următoarele: Общественное 

объединение психологический центр «Centrul psiho-social”, Юридическая клиника, «Пилигрим-

Демо». 

Din  totalul ONG-urilor cartografiate, 22 au beneficiat de fonduri/finanţări din partea UE şi SUA. Astfel, 

studiul realizat atestă că principalii donatori/finanţatori străini din ultimii 3 ani sunt: reprezentanţii UE (15 

ONG-uri) şi SUA (7 ONG-uri). Însă, o parte semnificativă de  ONG-uri (8) nu au beneficiat de careva 

donaţii/fonduri străine în ultimii 3 ani.   

Câteva organizaţii se bucură de finanţări din partea fondurilor alocate din bugetul local de către autorităţi 

pentru subcontractarea de servicii. Deşi, în mediu per ONG, această sursă de finanţare constituie doar 

12,9% din totalul venitului organizaţiei, studiul atestă că pentru trei ONG-uri din UTAG (Общественное 

объединение «Ассоциация детей инвалидов «АЛЬТЕРНАТИВА», Цыганская община Гагаузии, Лучик  

солнца) alocaţiile din fondul local constituie sursa principală de venit şi constituie 70%-100% din venitul 

total al organizaţiei. Prestarea de servicii se regăseşte rareori printre sursele de finanţare a ONG-urilor din 

UTAG. Doar tre ONG-uri dintre cele 27 calificate ca fiind viabile/active au afirmat că obţin surse de finanţare 

în baza prestărilor de servicii.  

Printre celelalte surse de finanţare menţionăm: venit generat de activităţi economice, care reprezintă în 

mediu per ONG 7,3% din totalul venitului (Ассоциация женщин Гагаузии - 90% din venitul organizaţiei, 

Европейский Центр «ПРО –ЕВРОПА» - 50% din venitul organizaţiei) ; venituri obţinute în baza cotizaţiilor 

de membru constituie în mediu per ONG 10,3% din totalul venitului («Ассоциация музеев Гагаузии» -  

100% din venitul organizaţiei, Фонд стратегических инициатив - 100% din venitul organizaţiei). Cu o 

pondere mai mică, menţionăm finanţarea obţinută în baza contribuţiei agenţilor economici, care constituie 

în mediu per ONG 3,1% din venitul  total al organizaţiei (Общественная ассоциация «Единство во имя 

будущего» - 50% din venitul orgnaizaţiei); şi nu în ultimul rând, finanţare în baza contribuţiei populaţiei – 

2,3% per mediu din venitul total al ONG-urilor active (Общественная ассоциация «Единство во имя 

будущего» - 50% din venitul total al orgnaizaţiei).   
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Tabelul 17. Principalele surse de finanţare a organizaţiei  (în procente (%) din totalul finanţărilor primite) 
 

 Media Mediana Min. Max. 
Devierea 
standard 

a. Cotizaţii de membru 10,3 0 0 100 27,0 

b. Contribuţia populaţiei 2,3 0 0 50 9,8 

c. Contribuţia agenţilor economici 3,1 0 0 50 10,0 

d. Fonduri de la donatori, în formă de granturi 39,1 25 0 100 42,4 

e. Fonduri de la donatori, în formă de contracte 8,1 0 0 100 23,2 

f. Venit generat de activităţi economice compatibile cu 
misiunea organizaţiei  

7,0 0 0 90 20,1 

g. Fonduri alocate din bugetul local de către autorităţi 
pentru sub-contractarea serviciilor pe care le prestaţi  

12,9 0 0 100 29,8 

h. Altele 17,1 0 0 100 33,9 
 

Bugetul mediu al ONG-urilor din UTAG a fost în creştere pe parcursul perioadei 2014-2016, de la 273 533 

MDL în anul 2014 la 375 466,7 MDL în anul 2016. Următoarele ONG-uri au avut cel mai mare buget: 

«Пилигрим-Демо», Общественная ассоциация «Стабильноcть», Ассоциация Vesta, Институт 

Демократий,  cu o valoare maximă anuală cuprinsă între 1 200 000 MDL – 2 000 000 MDL. Organizaţiile cu 

cele mai  mici bugete în perioada de referinţă sunt următoarele: Дaющий Надежду, «Ассоциация музеев 

Гагаузии», Цыганская община Гагаузии, Ассоциация женщин Гагаузии, Центр «Женская инициатива», 

Фонд стратегических инициатив etc. Analiza surselor de finanţare atestă că ONG-urile care se bucură de 

fonduri europene şi cele oferite de Guvernul SUA sunt organizațiile cu cele mai mari bugete anuale.  
 

Tabelul 18. Bugetul organizaţiei în perioada anilor 2014-2016 

 

Majoritatea ONG-urilor care activează în bază de granturi/proiecte întâmpină probleme de sustenabilitate 

financiară. Fiecare al doilea ONG aplică formula de salarizare în funcţie de proiect (Vezi Figura 39). Astfel, 

salariile angajaţilor diferă de la un grant/proiect la altul. În perioada în care organizaţia implementează mai 

multe proiecte, salariile pot atinge cote înalte, iar în perioade de lipsă de granturi/fonduri, angajaţii riscă să 

rămână fără salarii. Riscul major al ONG-urilor rămâne a fi imposibilitatea sustenabilităţii financiare şi 

capacitatea de a menţine resursele umane dezvoltate. Aceasta rămâne a fi una dintre cele mai resimţite 

probleme cu care se confruntă nu doar ONG-urile din UTAG (24 dintre cele 27 ONG-uri active), dar şi cele 

din afara regiunii3.  

Majoritatea angajaţilor îşi asumă aceste riscuri financiare care apar în „perioada de aşteptare pentru un 

nou proiect câştigat” şi acceptă să activeze pe bază de voluntariat. Momentul critic apare atunci când 

„perioada de aşteptare între proiecte” durează o perioadă îndelungată, fapt care poate determina 

pierderea resurselor umane calificate şi dezechilibrarea structurii organizaţionale a organizaţiei. 

„Desigur avem probleme financiare, atunci când se termină un proiect și se începe altul apare problema 

financiară. Acest fapt doar ne stimulează să găsim noi proiecte și fonduri. Aceasta nu a afectat stabilitatea 

                                                           
3Ţugui E. Organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova: evoluţie, activităţi şi perspectivele dezvoltării. IDIS 
Viitorul, Chişinău 2013. p. 23. http://www.viitorul.org/files/library/4183299_md_ong_site.pdf 

Anul de activitate 

 
Media Mediana Min. Max. 

Devierea 

standard 

Anul 2014  273533,3 20000 0 1200000 439625 

Anul 2015  257333,3 30000 0 1500000 444732 

 Anul 2016  375466,7 30000 2000 2000000 639805,9 

http://www.viitorul.org/files/library/4183299_md_ong_site.pdf
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organizației, deoarece principalul factor este utilitatea socială nu cea financiară. Am avut situaţii critice, în 

acest caz am încercat să lucrăm pe bază de voluntariat. Unii oameni interesați doar financiar plecau în acest 

caz. Dar noi ținem legătura cu ei și în prezent”. – 1 IA Manager 

 „Printre angajați la fel putem întâlni voluntari periodic, deoarece se întâmplă că în perioada dintre proiecte, 

spre exemplu el a fost implicat într-un anumit proiect, dar alt proiect era în desfășurare și iată s-a finisat, 

atunci mai departe eu lucrez pe bază de voluntariat, în căutarea altor proiecte”. - FG Angajaţi 

 

Câteva ONG-uri (5) aplică o formulă de salarizare care se realizează în funcţie de cota lunară prestabilită de 

ONG. Însă această formă de salarizare este posibilă doar pentru ONG-urile care obţin finanţare în baza 

prestărilor de servicii sau a contribuţiilor din partea agenţilor economici. 

În unele cazuri, managerii ONG-urilor încearcă să aplice diverse strategii de depăşire a problemelor 

financiare, printre care menţionăm: organizarea de expoziţii în care sunt obţinute venituri în urma vânzării 

lucrărilor manuale (handmade) confecţionate de membrii organizaţiei, crearea unor rezerve de bani în 

interiorul organizaţiei pentru a menţine organizaţia în perioada când nu sunt proiecte, utilizarea surselor 

financiare proprii/ale angajaţilor, aplicarea diverselor strategii de cooptare a mijloacelor financiare etc. 

„Când avem probleme financiare atunci ne străduim să câştigăm din sursele proprii, căutăm mijloace, 

participăm la expoziții, vindem diferite lucrări handmade pentru a mai colecta ceva resurse. Noi ținem o 

sumă de rezervă, pe cât e posibil. Eu mă strădui să am o rezervă și atunci când este o problemă în 

activitate, recurgem la rezervă, având un minim pentru existență până la următorul proiect”. - 3 IA 

Manager 

Figura 39. Formula de salarizare a angajaţilor ONG-urilor din UTAG 
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PRACTICI DE COLABORARE CU ONG-URILE LOCALE ŞI NAŢIONALE 

Majoritatea ONG-urilor cartografiate colaborează intens la nivel local/regional, oferind suport logistic şi 

informaţional pentru organizarea de seminare/instruiri şi realizarea studiilor analitice. Factorul cheie care 

stimulează parteneriatele locale este asemănarea din punct de vedere al domeniului şi tipurilor de servicii 

prestate. Cele mai multe colaborări sunt între ONG-urile care activează în domenii similare. Din punct de 

vedere cantitativ, constatăm că fiecare ONG are în mediu câte 6 colaborări la nivel local. Colaborarea la 

nivel naţional şi internaţional este mai redusă şi este influenţată de cunoaşterea limbilor străine. Domeniile 

de colaborare diferă în funcţie de aria de acoperire a organizaţiei. Astfel, ONG-urile locale cooperează mai 

mult în activităţi de organizare a unor evenimente locale şi cercetare a problemelor comunitare, ONG-urile 

naţionale colaborează în recrutarea beneficiarilor locali şi promovarea unor schimbări normative, iar ONG-

urile internaţionale colaborează, prioritar, în realizarea instruirilor şi monitorizării reformelor sociale 

implementate.  

Nivelul de cooperare între ONG-urile locale este destul de ridicat. 23 din cele 27 de ONG-uri cartografiate 

realizează activităţi în colaborare cu alte ONG-uri din UTAG. Cele mai strânse colaborări sunt între ONG-

urile care activează în aceleaşi domenii de activitate şi cele care prestează servicii similare. Principalele 

ONG-uri cu care se colaborează intens la nivel local sunt următoarele: Asociația femeilor de afaceri din 

Găgăuzia, „Пилигрим-Демо”, ONG „PRO Europa”; organizații de tineret, printre care menţionăm «HELAL 

ERNEK», Centrul «Женская инициатива», Asociaţia Obştească «Стабильноcть», Asociaţia Obştească 

«Единство во имя будущего» etc. 

Figura 40. Numărul ONG-urilor din UTAG care colaborează cu alte ONG-uri de la nivel local, naţional  

şi internaţional 

 

În viziunea intervievaţilor, parteneriatele cu ONG-urile locale sunt „utile şi necesare pentru schimb de 

informaţii şi bune practici” în realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectelor. Unii intervievaţi afirmă 

că oferă suport tehnic şi logistic grupurilor de iniţiativă locală în procesul de înregistrare/creare a 

organizaţiei.  

„Colaborăm cu cei care au activități similare cu ale noastre, ca noi să putem ceva de la ei învăța, să vedem 

cum aceasta o fac ei și noi să putem împrumuta experiența”. - 9 IA Manager 

 

„Suntem cei care ajutăm să se creeze noi organizații neguvernamentale. Cu ajutorul nostru a fost creată 

„Asociația Muzeelor din Găgăuzia”, „Asociația Turismului din Găgăuzia”. Noi le-am ajutat să-și creeze scopul 

și obiectivele, am creat o adunare de înființare, am dat bani pentru pregătirea ștampilei și pentru primele 

cheltuieli și de tot ce aveau nevoie pentru început”. - 4 IA  Manager 

Studiul cantitativ atestă că, în mediu, un ONG colaborează cu aprox. 6 ONG-uri locale/regionale (Vezi 

Tabelul 19).  Astfel, fiecare al doilea ONG cooperează cu 1-5 ONG-uri locale şi doar trei organizaţii afirmă că 

pe parcursul activităţii lor au colaborat cu mai mult de 10 ONG-uri înregistrate la nivel local: Ассоциация 

людей пожилого возраста «Вдохновение» (10 colaborări), Asociaţia Obştească «Стабильноcть» (20 de 

23

19

16

ONG locale

ONG naţionale

ONG internaţionale
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colaborări) şi Ассоциация Vesta (35 de colaborări). Câteva dintre ONG-urile cartografiate nu au colaborat 

vreodată cu careva ONG-uri locale (Юридическая клиника, Европейский Центр «ПРО–ЕВРОПА», 

Общественное объединение TEATRU EVI (Casa Teatru), Ассоциация женщин Гагаузии). 

Colaborarea la nivel naţional şi internaţional este mai redusă. Doar 19 dintre organizațiile analizate au avut 

asemenea parteneriate. Cele mai active ONG-uri din punct de vedere al numărului de colaborări naţionale 

şi internaţionale sunt: Общественное объединение «Ассоциация детей инвалидов «АЛЬТЕРНАТИВА», 

«Пилигрим-Демо», Ассоциация Vesta, Институт Демократий. Mai mulţi reprezentanţi ai sectorului 

neguvernamental manifestă interesul faţă de colaborarea cu ONG-urile de la nivel naţional, printre care 

menţionăm:  SOIR Moldova, „IDIS Viitorul”, „Promo-Lex”.  

Organizaţiile cu care s-a colaborat la nivel naţional sunt următoarele: Centrul „CONTACT”, Asociația„Pro-

Comunitate”, ONG „Acțiune și Solidaritate”, Centrul pentru Jurnalism Independent, Institutul de Politici 

Publice, Agro-inform, Federația Fermierilor „ACSA”, Consiliul Național al Tineretului CNTM, Centrul 

„Motivație” etc. 

Tabel 19. Numărul de colaborări la nivel local, naţional, internaţional, realizate de ONG-urile din UTAG 

 
Media Mediana Min. Max. 

Devierea 

standard 

Număr de ONG locale cu care s-a cooperat 6,0 3 1 35 7,9 

Număr de ONG naţionale cu care s-a cooperat 3,4 2 1 15 3,7 

Număr de ONG internaţionale cu care s-a cooperat 2,7 2,5 1 10 2,2 
 

 

Analiza practicilor de colaborare a ONG-urilor din UTAG a permis să evidenţiem solicitările şi priorităţile 

partenerilor cu care se colaborează la nivel naţional şi internaţional. În majoritatea cazurilor, ONG-urile din 

UTAG au colaborat în cazul activităţilor de organizare de instruiri/seminare/training-uri şi realizarea de 

cercetări/elaborare de studii. Astfel, reprezentanţii ONG-urilor din UTAG sunt invitaţi deseori la 

seminare/training-uri/evenimente publice organizate de către ONG-urile locale, naţionale şi internaţionale. 

În unele situaţii, reprezentanţii sectorului neguvernamental participă la organizarea logistică a 

evenimentelor publice sau informarea beneficiarilor locali. Câteva ONG-uri din UTAG elaborează propuneri 

de proiecte şi implementează proiecte în parteneriat cu ONG-urile naţionale, însă numărul unor astfel de 

parteneriate este destul de mic.  

 

Figura 41. Tipuri de activităţi realizate în colaborare cu alte ONG-uri care activează la diferite nivele 
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Studiul calitativ atestă că majoritatea parteneriatelor se încheie la iniţiativa organizaţiilor cu o experienţă 

mai mare de muncă, fie a ONG-urilor de la nivel naţional sau internaţional. Astfel, ONG-urile locale sunt 

identificate şi cooptate pentru o ulterioară colaborare sau parteneriat în vederea implementării unor 

activităţi din cadrul proiectelor. Activităţile şi domeniile de colaborare sunt stabilite, de obicei, de către 

parteneri. La nivel internaţional se solicită activităţi de dezvoltare a capacităţilor actorilor locali şi  

monitorizare a reformelor, în plan naţional se realizează instruiri şi advocacy/lobby, iar în plan 

regional/local se colaborează în cazul activităţilor de instruire şi cercetare/elaborare a unor studii analitice 

(Vezi Figura 41). 

 

„Noi împreună am realizat activități, am scris proiecte. S-a întâmplat că noi ca și parteneri am scris proiecte, 

noi ne susținem atunci când cineva organizează ceva, uneori acordăm ajutor în găsirea beneficiarilor”. - 9 IA 

Manager 
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COOPERAREA CU AUTORITĂŢILE  PUBLICE, MEDIUL DE AFACERI ŞI MASS-MEDIA 

Nivelul de cooperare cu principalii actori cheie de la nivel local este destul de redus. Doar jumătate dintre 

ONG-urile cartografiate afirmă că au avut parteneriate cu APL, reprezentanţii mass-media şi ai mediului de 

afaceri. De cele mai dese ori, parteneriatele cu actorii locali sunt realizate la iniţiativa reprezentanţilor ONG-

urilor. Cea mai mare încredere şi susținere au ONG-urile din domeniul social, cultural, sport şi dezvoltare 

comunitară. Colaborarea cu APL presupune, în majoritatea cazurilor, suport logistic şi tehnic pentru 

relizarea unor evenimente în comunitate. Reprezentanţii mass-media se implică mai mult în asistarea şi 

diseminarea informaţiilor despre activităţile realizate în cadrul proiectelor, iar mediul de afaceri preferă să 

colaboreze oferind susținere financiară ONG-urilor din domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi.   

Domenii de colaborare cu autorităţile publice locale 

Majoritatea ONG-urilor analizate cooperează cu Comitetul Executiv al UTAG, iar fiecare al doilea ONG 

colaborează cu structurile locale şi Adunarea Populală din UTAG pentru a implementa activităţile planificate 

în cadrul organizaţiei (Vezi Figura 42). În marea majoritate a cazurilor, suportul APL se rezumă la ajutor în 

oferirea de informaţii/date statistice despre diverse categorii de populaţii, oferirea spaţiului din cadrul 

primăriei pentru realizarea evenimentelor publice (mese rotunde, prezentări publice, seminare, lecţii 

publice), suport tehnic (acces la proiector, computer, boxe), informarea locuitorilor despre proiectele 

implementate de către ONG-urile locale etc. Pe parcursul activităţii lor, ONG-urile nu au beneficiat de vreo 

susținere financiară din partea structurilor locale. 

Majoritatea absolută a reprezentanţilor ONG-urilor participante la studiul calitativ afirmă că parteneriatele 

dintre ONG-uri şi APL se realizează la iniţiativa/solicitarea ONG-urilor locale, şi nu invers. În unele situaţii, 

parteneriatele se rezumă la invitarea structurilor locale la diverse evenimente implementate de către ONG-

uri.  

„Care ONG-uri se adresează, noi cu toate colaborăm spre binele orașului sau copiilor, sau invalizilor, 

pensionarilor etc. Noi cu toți colaborăm, indiferent de organizație obștească și ce partid politic nu ar 

simpatiza, noi cu toți colaborăm fără deosebire.  Dacă este vreo organizație, ei singuri vin și cer de la noi sau 

piața, sau Casa de Cultură să le fie oferită pentru o anumită perioadă, convenim perioada de timp și ei singuri 

organizează ce au de organizat”. - 1 IA APL 

Relaţia dintre APL şi ONG diferă în funcţie de mai mulţi factori: domeniul de activitate a ONG-ului, tipurile 

de activităţi prestate, impactul social al proiectelor sociale şi orientarea politică a conducerii structurilor 

locale. Organizaţiile care activează în domeniul social, cultural şi sport, proiectele cărora au un impact 

asupra dezvoltării comunitare, se bucură de cel mai mare sprijin din partea APL. Unii reprezentanţi ai ONG-

urilor active din UTAG afirmă că nu întotdeauna există o cooperare mutuală între structurile locale şi ONG-

uri, relaţiile fiind influenţate de poziţiile ierarhice deţinute, care plasează reprezentanţii ONG-urilor şi  APL 

în „condiţii inegale”. Acest fapt crează dificultăţi în formarea parteneriatului cu structurile locale. 

 

„Conlucrăm cu Primăria, ei mereu ne-au ajutat dacă aveam nevoie de ceva. Dacă este nevoie de un loc unde 

să organizăm întâlniri, iată biblioteca ne oferă gratis locul. Noi la ei ne adunăm des și ca noi să nu arendăm 

sau să căutăm un oficiu ei ne-au acordat. Acolo sunt și calculatoare, internet, tot ce este necesar”. - 5 IA 

Manager 

 

„Conducerea este ca un „șacal”. Noi desigur invităm reprezentanți din aceste organe la evenimentele noastre, 

dar condiția noastră este să păstrăm acele condiții egale care ar putea exista între noi, dar ei nu vor să 

păstreze astfel de legături”. – 2 IA Manager 
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Figura 42. Cooperarea ONG-urilor locale cu structurile de nivel local (S-a întâmplat vreodată să cooperaţi 

cu următoarele structuri?) 

 

În opinia reprezentanţilor APL, ONG-urile din UTAG sunt foarte active şi se implică în soluţionarea 

problemelor locale, printre care menţionăm: susţinerea familiilor nevoiaşe, a familiilor cu dizabilităţi, 

promovarea culturii găgăuze, sprijinirea tinerilor sportivi, amenajarea spaţiilor din comunitate, creşterea 

nivelului de implicare a femeilor în viaţa comunităţii etc. Chiar dacă actorii intervievaţi cooperează în 

realizarea aceloraşi scopuri de dezvoltare a comunităţii, studiul nu atestă cazuri în care ONG şi APL să aplice 

şi să implementeze proiecte în parteneriat. Rolul APL în activitatea ONG-urilor este unul de suport, sprijin în 

realizarea unor activităţi de informare/diseminare a informaţiilor la nivel de comunitate.  

Experiența de colaborare cu mass media 

Aproape toate ONG-urile active din UTAG (24 dintre cele 27 de ONG active) au menționat că au experienţă 

de colaborare cu presa. Doar 21 dintre ele au promovat în mass-media regională informaţii despre 

rezultatele proiectelor implementate de către organizaţia în care activează. Principalele surse media 

utilizate în scopul mediatizării rezultatelor proiectelor implementate sunt: TV (21 dintre ONG), rețele 

sociale (18 dintre ONG-uri), ziarele locale şi radioul (fiecare al doilea ONG). Printre ONG-urile care nu au 

cooperat cu reprezentanţii mass-media, menţionăm: Ассоциация женщин Гагаузии, Юридическая 

клиника, Лучик  солнца.  

În majoritatea cazurilor, cooperarea cu reprezentanţii mass-media este sporadică şi depinde de tematica 

evenimentelor care se doresc a fi făcute publice. Modalitatea de cooperare dintre ONG-uri şi structurile 

mass-media se rezumă la invitarea tuturor reprezentanţilor media locale/regionale la evenimentele publice 

realizate de către ONG-uri. Deşi majoritatea participanţilor la interviurile aprofundate afirmă că jurnaliștii 

sunt „foarte deschişi” spre colaborare şi participă activ la evenimentele organizate de ONG-urile locale, 

totuşi nu există o siguranţă în ceea ce priveşte participarea/prezenţa tuturor instituțiilor de presă la 

evenimentele publice organizate.  

Pentru a asigura un grad înalt de participare a presei la evenimentele publice organizate de către ONG-urile 

locale sau difuzarea informaţiilor colectate în cadrul proiectelor, unii reprezentanţi ai ONG-urilor aplică 

diferite strategii de stimulare: informarea reprezentanţilor media privind beneficiile locale/ale comunităţii 

obţinute în baza activităţilor realizate, remunerarea financiară totală sau parţială a serviciului prestat de 

către instituțiile media. Unii manageri de ONG afirmă că în ultimul an, relaţia cu reprezentanţii mass-media 

este tot mai mult influenţată de „un interes financiar”. Din acest considerent mulţi dintre reprezentanţii 

ONG-urilor din UTAG integrează serviciile media în propunerea de buget a propunerilor de proiect.  Acest 

fapt asigură nu doar realizarea cu succes a activităţii de difuzare a informaţiei, dar şi crearea unor 

parteneriate viabile între ONG şi mass-media.  

„Desigur, apelăm la mass-media, explicându-le ce dorim să facem și ei ne ajută. În ultimul timp, organizațiile 

plătesc sursele mass-media pentru servicii, ca rezultat ei caută și un interes financiar. Înainte nu aveam nicio 
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problemă, liber puteam participa la mese rotunde și emisiuni, acum jurnaliștii încearcă să caute un interes 

financiar. Această tendință se observă de un an și jumătate”. - 1 IA Manager 

 

„Dacă în proiect este posibilitatea să facem așa o sumă pentru mass media, noi o facem. Dar în linii generale 

niciun fond nu acordă bani pentru mass media. Când este o colaborare bună de parteneriat, ei singuri îmi zic 

dacă este posibilitate atunci să le achit, dacă nu, atunci nu”. - 6 IA Manager 

 

 „Jumătate din timpul de emisie a fost gratis, iar altă jumate a fost inclusă în proiect. Noi am inclus prețul în 

proiect și apoi le-am transferat suma necesară. Am achitat și pentru televiziune și ziar”. - 5 IA Manager 

O problemă în cooperarea cu structurile media locale este afilierea politică a instituţiilor mass-media din 

regiune. Astfel, unele probleme/aspecte analizate de către ONG-uri sunt/pot fi ignorate din cauza unor 

interese politice ale instituţiilor media afiliate politic.  

Studiul calitativ atestă existenţa unor parteneriate doar cu structurile media regionale/locale (toate 

portalurile informaţionale, Red-Info, Gagauz-Info etc.), dar nu cele naţionale. Lipsa unor cooperări cu presa 

naţională este resimţită drept o problemă de către unii reprezentaţi ai ONG-urilor active din UTAG.  

Cooperarea cu mediul de afaceri: domenii şi forme de organizare 

Fiecare al doilea ONG afirmă că are parteneriate cu reprezentanţii mediului de afaceri/business-ului din 

UTAG, însă studiul calitativ atestă o slabă conlucrare a ONG-urilor cu reprezentanţii din sectorul privat. 

Nivelul de interes şi implicare al reprezentanţilor mediului de afaceri în sprijinirea activităţilor ONG-urilor 

este destul de redus. Acest fapt se datorează şi nivelului scăzut de informare despre activitatea ONG-urilor 

din localitate. Majoritatea reprezentanţilor micului business nu cunosc denumirea şi domeniile de activitate 

a ONG-urilor din localitate.  

 

Analiza practicilor de la nivel local a scos în evidenţă câteva parteneriate dintre ONG-urile locale şi mediul 

de afaceri. ONG-urile din domeniul social, care prestează servicii de protecţie socială pentru persoanele cu 

dizabilități, se bucură de cea mai mare încredere din partea sectorului privat. Aceste parteneriate s-au 

bazat pe oferirea de suport financiar pentru menţinerea activităţii organizaţiei şi realizarea unor 

evenimente publice organizate la nivel local.  

 

„În fiecare an, noi acordăm suport financiar Centrului Fidandjic, care se află în apropierea restaurantului pe 

care l-am deschis. Centrul are grijă de copiii cu dizabilități”. - 2 IA Mediul de afaceri 

 

 „Avem o relație strânsă cu Centrul de Reabilitare, eu merg acolo des. Eu ajut simplu din banii mei, nu ajut ca 

organizație”. - 3 IA Mediul de afaceri 

 

Deşi s-au arătat destul de deschişi pentru a participa şi a sprijini ONG-urile din localitate, lipsa de informare 

şi încredere în activităţile ONG-urilor împiedică implicarea activă a acestora în procesul de conlucrare. 

Reprezentanţii mediului de afaceri se implică cel mai mult în a sprijini activităţile realizate de către 

Primărie: organizarea diferitor sărbători, ajutor pentru persoane nevoiaşe/cu probleme de sănătate, suport 

pentru biserică etc.  
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DIFICULTĂŢI ÎN PROCESUL DE ADMINISTRARE A ORGANIZAŢIEI 

Studiul atestă o serie de de probleme cu care se confruntă ONG-urile din UTAG. Problemele variază în 

funcţie de  experienţa de muncă, mărimea organizaţiei, calificarea angajaţilor şi cunoaşterea limbilor 

străine. Multe dintre probleme nu sunt sesizate de către intervievaţi din cauza lipsei de informare şi de 

evaluare a calităţii serviciilor prestate.  

 

Principala problemă resimţită de marea majoritate a ONG-urilor active este sustenabilitatea financiară şi 

capacitatea managerului de a crea rezerve financiare pentru perioada în care organizaţia nu are proiecte. 

Dat fiind faptul că majoritatea ONG-urilor sunt dependente de proiecte/granturi, această problemă 

cauzează în lanţ o serie de dificultăţi ce țin de:  menţinerea capitalului uman din organizaţie, asigurarea 

cheltuielilor administrative şi de întreţinere a sediului organizaţiei. Pentru a evita aceste probleme, 

managerii ONG-urilor aplică mai multe strategii :  

 realizarea de activităţi în baza de prestări servicii, care  nu necesită raportări financiare şi oferă 

posibilitate de a acumula rezerve financiare în cadrul organizaţiei ; 

 prestarea activităţilor în bază de voluntariat în perioada în care organizaţia nu implementează 

proiecte ; 

 stabilirea unei formule de salarizare bazată pe proiect şi nu salariu lunar; 

 implicarea unui număr mare de voluntari/tineri, care nu necesită remunerare financiară; 

 elaborarea unui număr mai mare de propuneri de proiecte/aplicaţii; 

 alocarea propriilor resurse financiare pentru menţinerea activităţii organizaţiei. 

 

„Cred că ONG-urile au probleme legate de finanțare. Ei permanent trebuie să se axeze pe căutarea 

donatorilor care să le dea bani, cu toate că acum sunt multe granturi spre bucuria lor. Ei sunt concentrați ca 

să găsească proiecte cât mai profitabile pentru ei, nu pentru societate”. - 1IA Business 

Pentru a evita mobilitatea resurselor umane din cadrul organizaţiei, managerii crează echipe cu un număr 

relativ mic de angajaţi (până la 5 persoane). Acest fapt determină ca angajaţii să deţină un profil general, 

neavând o specializare într-un domeniu concret. Astfel, majoritatea angajaţilor sunt implicaţi în elaborarea 

propunerilor de proiecte şi asistenţa tehnică în implementarea proiectelor acceptate. O bună parte din 

ONG-uri întâmpină dificultăţi de identificare a specialiştilor în domeniul analitic, experţi în analiza 

problemelor economice, sociale, politice etc.  

Lipsa specialiștilor în domeniul fundraising crează dificultăţi în procesul de identificare a donatorilor. Deşi 

majoritatea managerilor afirmă că realizează activitatea de fundraising, constatăm că monitorizarea 

posibilităţilor de finanţare se realizează insuficient. Oportunităţile de finanţare sunt analizate şi identificate 

în urma monitorizării informaţiei plasate pe site-ul ambasadelor şi pe site-ul www.civic.md. Slaba 

relaţionare cu donatorii şi partenerii de la nivel naţional şi internaţional reduc şansele de implicare a ONG-

urilor din UTAG în proiecte naţionale şi internaţionale.    

Lipsa specialiştilor în domeniul comunicării crează dificultăţi în cooperarea cu cetăţenii, reprezentanţii 

mediului de afaceri. Acest fapt menţine un nivel ridicat de neîncredere faţă de activitatea ONG-urilor locale 

şi slaba implicare/participare a cetăţenilor în promovarea schimbărilor de la nivel local. Deşi multe dintre 

organizaţiile cartografiate se bucură, în prezent, de un număr mare de voluntari, acestea întâmpină 

dificultăţi în menţinerea şi implicarea unor noi voluntari în activitatea organizaţiei. Lipsa capacităţilor de 

comunicare/informare are impact negativ şi asupra activităţilor de advocacy şi lobby realizate la nivel 

comunitar.  

 

http://www.civic.md/
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Figura 43. Principalele probleme cu care se confruntă ONG-urile din UTAG 

 

 

În ceea ce priveşte componenta de elaborare a propunerilor de proiecte, constatăm că majoritatea 

angajaţilor implicaţi în acest proces nu au beneficiat de  instruiri în acest domeniu. Cu toate acestea, 

intervievaţii nu au sesizat vreo problemă în procesul de scriere a aplicaţiei de proiect. Doar câţiva manageri 

percep necesitatea perfecţionării în domeniul managementului bazat pe rezultate, managementul 

proiectelor, formulării conceptului de proiect etc. 

„Aș dori să știu mai multe despre conceptul „minor”, „lanțul minor”, managementul bazat pe rezultate. 

Fiecare investitor, în prezent, cere realizarea cererii conform acestui concept - „minor”, bazat pe 

managementul pe rezultate. Dacă mai înainte scriam proiectul bazat pe o direcție stabilă, atingerea 

obiectivelor noastre și derularea proiectului după un program stabilit, atunci astăzi avem o altă direcție, și 

anume să prezentăm ce rezultate sunt așteptate la nivelul output-urilor, outcome-urilor și impactele lor. 

Anume această ordine de idei aș dori ca să fie expusă mai clar pentru întreaga noastră organizație; personal 

pentru mine înțeleg, dar totuși nu până la capăt”. - 2 IA Manager 

O problemă resimţită în procesul de scriere a aplicaţiei este bariera lingvistică a anagajaţilor. Slaba 

cunoaştere a limbii române crează dificultăţi în procesul de monitorizare a fondurilor alocate la nivel 

naţional şi comunicarea cu donatorii. Aproape toate ONG-urile analizate au resimţit necesitatea dezvoltării 

potenţialului lingvistic. Nivelul de cunoaştere a limbii engleze este mai ridicat, comparativ cu nivelul de 

cunoaştere a limbii române. Cu toate acestea, studiul atestă că multe dintre ONG-uri apelează, în prezent, 

la traducători profesionişti pentru a traduce propunerile de proiecte care sunt aplicate la nivel 

internaţional. Organizaţiile cu capacităţi lingvistice limitate, care nu au resurse financiare pentru servicii de 

traducere, nu participă la concursurile de grant anunţate la nivel internaţional.  
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ASPECTE LEGALE PRIVIND ACTIVITATEA ONG-URILOR DIN UTA GĂGĂUZIA 

Înregistrarea, activitatea şi încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova este 

reglementată de Legea Nr. 837 cu privire la asociaţiile obşteşti4, din  17.05.1996, care determină locul şi 

specificul asociaţiilor obşteşti, deosebirile lor distincte de partidele politice, sindicate, asociaţiile de 

patronat, organizaţiile religioase etc. Ulterior, în 20 iulie 2007, a fost adoptată Legea nr. 178-XVI pentru 

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

Cadrul legal existent se aplică pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, cu excepţia localităţilor din stânga 

Nistrului şi mun. Bender, aflate temporar în afara controlului puterii constituţionale de la Chişinău. 

Prevederile legale impun restricţii la constituirea şi activitatea asociaţiilor obşteşti prin interzicerea celor 

care îşi propun drept scop „schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea integrităţii 

teritoriale a Republicii Moldova, propaganda războiului, violenţei şi a cruzimii, aţâţarea urii sociale, rasiale, 

naţionale sau religioase” etc.  

Totodată, Legea Nr. 837 stabileşte criteriile specifice pentru diferite categorii de organizaţii obşteşti – 

republicane, locale şi internaţionale. Conform acestor criterii (Art.9, al 3), asociaţiile obşteşti, arealul 

activităţii cărora se limitează la teritoriul UTA Găgăuză, fac parte din categoria „organzaţiilor locale”. 

Conform prevederilor legii Nr. 837, UTA Găgăuză nu este menţionată. Acest fapt înseamnă că în UTA 

Găgăuză pot fi înregistrate, în funcţie de teritoriul asupra căruia se extinde activitatea organizaţiei obşteşti, 

şi organizaţiile „republicane” sau „internaţionale”. În asemenea cazuri, însă, statutele acestor asociaţii 

obşteşti urmează (Art.17, al. 3) să fie înregistrate de către Ministerul Justiţiei, fără a fi aprobate de către 

organul de stat autorizat la nivelul UTA Găgăuze. Acestea din urmă determină o serie de incoerenţe în baza 

de date a ONG-urilor înregistrate oficial în Republica Moldova. Astfel, pot apărea situaţii când pe teritoriul 

UTA Găgăuze sunt create şi înregistrate Asociaţii Obşteşti neînregistrate la Direcţia Justiţie a Comitetului 

Executiv al UTAG. 

Un Capitol aparte din Legea Nr. 837 (Capitolul V) este dedicat statutului de utilitate publică. În acest Capitol 

se conține definiția (Art. 30) activității de utilitate publică; condițiile (Art.301 ) pentru atribuirea statutului 

de utilitate publică; cerințele față de Comisia de certificare (Art.31), precum și atribuțiile (Art. 311)  acesteia. 

Interesul faţă de acest capitol din Legea naţională este determinat de faptul că în legislaţia locală din UTA 

Găgăuză există mai multe momente confuze referitor la acest aspect de activitate al asociaţiilor obşteşti, 

analizate în următorul subcapitol. 

Specificul cadrului normativ pentru reglementarea activităţilor ONG-urilor din UTA Găgăuzia 

Specificul actelor normative adoptate la nivelul UTA Găgăuze, pe de o parte, este determinat de calitatea 

Legii Nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Totodată, pe durata 

existenţei UTA Găgăuze s-au acumulat un set de incoerenţe ce ţin de cadrul normativ naţional şi cel 

regional, în lipsa unui mecanism juridic de asigurare a coerenţei actelor normative de diferite nivele.  În 

plus, trebuie menţionat că toate actele normative locale, adoptate fie de Adunarea Populară (AP), fie de 

executivul local, sunt accesibile numai în limba rusă, ceea ce echivalează cu o obligaţie de a cunoaşte limba 

rusă, nu asigură accesul la informaţie în limba oficială a ţării şi constituie o încălcare a Art.3(1) din Legea Nr. 

344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). 

Este bine cunoscut faptul că Legea Nr. 344 a apărut în urma unui compromis politic între puterea centrală şi 

reprezentanţii „Republicii Găgăuze”, proclamate la 19 august 1990, la Comrat. Atingerea acestui compromis 

era afectată de faptul că, atât reprezentanţii puterii centrale, precum şi cei de la Comrat,  pe durata 

elaborării Legii Nr. 344, erau ghidaţi de clişeele de autonomii pe criterii etnice din fosta URSS. În plus, frica 
                                                           
4http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424
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faţă de o eventuală unire a RM cu România era (şi este) un factor real, care şi-a găsit reflectarea în Legea 

Nr. 344. Anume din această cauză în această lege a fost introdusă clauza: „În cazul schimbării 

statutului  Republicii  Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare 

externă” (Art. 1(4)). În realitate, această clauză a fost utilizată în scopuri evident anti-statale, pentru 

desfăşurarea5 „referendumului legislativ” din 2 februarie 2014. Autorii scenariului au prezentat semnarea 

de către Republica Moldova, la 27 iunie 2014, a AA cu UE drept „pierderea suveranităţii” şi, respectiv, la 2 

februarie 2014 s-a propus spre aprobare Legea nr. 33 „Privind statutul amânat al poporului Găgăuziei 

pentru autodeterminarea externă”.  

În Constituţia RM, adoptată la 29 iulie 1994, Republica Moldova era proclamată drept stat unitar. Pe când 

iniţiatorii autonomiei găgăuze, fie şi într-o formă voalată, porneau de la ideea că autonomia găgăuză 

urmează să fie o formă de „statalitate a poporului găgăuz”, insistând asupra ideii că zona de sud a 

Republicii Moldova este singurul loc unde locuiesc compact etnicii găgăuzi. Drept urmare, majoritatea 

prevederilor din Regulamentul UTA Găgăuze, adoptat la 14 mai 1998 de AP,  are o structură proprie unei 

constituţii de stat, chiar dacă majoritatea articolelor din Regulament reproduc, cu o oarecare aproximaţie, 

prevederile din Constituţia RM. 

Competenţele UTA Găgăuze sunt formulate foarte vag în Legea Nr. 344, şi, uneori, acest fapt stă la baza 

unor interpretări contradictorii sau chiar conflictuale. În unele domenii, cum ar fi funcţionarea ONG-urilor, 

aceasta se reflectă în adoptarea cadrului normativ local, cu toate că dreptul cetăţenilor la libera asociere în 

asociaţii obşteşti şi funcţionarea lor n-ar trebui să aibă vreun specific regional, determinat de caracterul 

etnic al UTA Găgăuze. În plus, după cum s-a menţionat, nu există un mecanism juridic, care ar fi asigurat 

conformarea automată a actelor normative locale celor naţionale, în cazul când Parlamentul RM fie 

modifică legislaţia din domeniu, fie adoptă legi noi.  

În prezent (vara anului 2017), Ministerul Justiţiei propune pentru adoptare Proiectul de Lege privind 

organizaţiile necomerciale. Necesitatea adoptării acestui Proiect rezultă din constatarea că Legea cu privire 

la asociaţiile obşteşti şi Legea cu privire la fundaţii sunt învechite. În același timp, nu există informaţie cu 

privire la implicarea reprezentanţilor AP din UTA Găgăuză în discutarea acestui Proiect de Lege şi, respectiv, 

nu este clar când şi dacă AP din UTA Găgăuză va interveni în cadrul normativ regional în scopul conformării 

lui la cel naţional (dacă Parlamentul Republicii Moldova va adopta această lege). 

Implicarea reprezentanţilor UTA Găgăuze în dezbateri la nivel naţional se complică inclusiv în urma 

factorului lingvistic. Toate actele normative din UTA Găgăuze există doar în limba rusă, iar pe paginile web 

oficiale6 aproape cu desăvârşire lipseşte informaţia în limba oficială a RM. Or, discuţiile cu privire la diferite 

proiecte de Legi, în care să participe reprezentanţii din UTA Găgăuză, necesită traducerea în limba rusă. 

Legea UTA Găgăuze Nr.43-XX/II cu privire la organizaţiile obşteşti a fost adoptată la 17 iulie 2001. Însă, pe 

pagina oficială a AP ea a fost publicată7 doar pe data de 28 iunie 2011. Totodată, Art. 49 (dispoziţii finale şi 

tranzitorii) din această Lege stipulează univoc că „Prezenta lege întră în vigoare din ziua publicării”. În 

realitate, intrarea în vigoare a actelor normative locale este determinată de Legea №33-ХХХIII/I, privind 

ordinea publicării şi intrării în vigoare a actelor oficiale, adoptată la 11 septembrie 1998. Această Lege 

prevede că actele oficiale intră în vigoare din momentul publicării lor în Buletinul oficial „EKSPRES-KANON”. 

Acest fapt presupune că publicarea actelor normative adoptate pe pagina AP nu are vreo semnificaţie 

juridică. Actualmente, însă, la biblioteca Centrală din Comrat lipseşte culegerea de numere a Buletinului 

                                                           
5 http://www.gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=4772 
6www.gagauzia.md; www.halktoplushu.md 
7http://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo/zakony-ato-gagauziya/266-2011-06-28-07-39-50 

http://www.gagauzia.md/
http://www.halktoplushu.md/
http://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo/zakony-ato-gagauziya/266-2011-06-28-07-39-50
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oficial „EKSPRES-KANON” pentru anul 2001. Chiar dacă Legea Nr. 43 a fost publicată în Buletinul oficial, 

rămâne deschisă întrebarea privind accesibilitatea actelor normative adoptate la nivel local. 

Se cere de remarcat că, la prima vedere, nu este clar scopul adoptării acestei Legi locale. Pe de o parte, 

adoptarea ei a avut loc după cinci ani de la momentul adoptării legislaţiei la nivel naţional, ceea ce deloc nu 

înseamnă că pe teritoriul UTA Găgăuze nu puteau fi constituite asociaţiile obşteşti în baza legislaţiei 

naţionale.  Totodată, această Lege conţine atât unele incoerenţe juridice, precum şi formule juridice 

inadmisibile. Un exemplu ar fi art. 2, unde se afirmă că prevederile Legii Nr. 43 se extind asupra asociaţiilor 

obşteşti „constituite la iniţiativa cetăţenilor Găgăuziei”. Însă, noţiunea de „cetăţean al Găgăuziei” este 

inadmisibilă într-un act normativ oficial. În realitate, scopul adoptării Legii UTA Găgăuze Nr. 43 rezultă din 

faptul că legislaţia naţională nu prevede (nu permite) crearea şi funcţionarea partidelor politice 

locale/regionale. Cu toate acestea, în UTA Găgăuză au fost create mai multe uniuni ale locuitorilor în scopul 

luptei pentru putere la nivelul autonomiei, fie prin alegerile în AP sau prin alegerile pentru funcţia de 

Başcan. Anume cu acest scop, în Legea Nr. 43 este introdusă (Art. 9; Art. 11) noţiunea de „mişcare 

obştească” – formă de organizare, care lipseşte în legislaţia naţională. Cu excepţia celor menţionate mai 

sus, menţionăm că Legea Nr. 43 reprezintă un set de calchieri din Legea Nr. 837 şi nu stabileşte ceva 

substanțial diferit în raport cu legea națională.  

Mult mai grav este că Legea Nr. 43 conține unele prevederi evident incoerente când s-a încercat formularea 

criteriilor și condițiilor pentru asociațiile obștești cu statut de utilitate publică. În primul rând, condițiile de 

atribuire a acestui statut sunt formulate extrem de sumar(Art. 35). Din conținutul acestui articol nu rezultă 

că certificarea organizațiilor obștești are loc la solicitarea lor. Mai mult, din Art. 35 rezultă că certificarea 

organizațiilor obștești se face la inițiativa Comisiei de certificare. 

Totodată, este bine cunoscut faptul că în UTA Găgăuză această Comisie de certificare nici n-a fost 

constituită, ceea ce înseamnă că o parte din Legea Nr. 43 (Art. 35-38) este scrisă formal, iar în UTA Găgăuză 

nu sunt asigurate condițiile pentru certificarea asociației obștești de utilitate publică. 

În baza interviurilor aprofundate cu managerii ONG-urilor din UTAG constatăm că unele organizații au fost 

scutite de plata impozitelor (1 IA Manager) „datorită fostului Başcan, Mihail Formuzal”, iar „Comisia de 

certificare” nu este menţionată în cadrul interviului, intervievaţii menţionând că „totul s-a petrecut în 

atmosferă neformală”(?). Din cele menţionate, rezultă că în UTA Găgăuză unele aspecte referitoare la 

activitatea financiară a ONG-urilor (relaţiile cu Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova) nu au o 

reglementare juridică la nivel local, iar prevederile legislaţiei naţionale privind acest aspect sunt ignorate. 

Lipsa unui mecanism juridic univoc de asigurare a coerenţei actelor normative la nivel naţional şi cel 

regional se transformă în aprofundarea incoerenţelor juridice în cazul organizaţiilor obşteşti. Astfel, la 17 

mai 1996, Parlamentul RM a adoptat Legea Nr. 837 –III „Cu privire la asociaţiile oşteşti”.  Peste cinci ani, la 

17 iulie 2001, AP a UTA Găgăuze a adoptat Legea Nr. 43-XX/II „Cu privire la organizaţiile obşteşti”. Ulterior, 

în 2007, Legea Nr. 837-II „Cu privire la asociaţiile obşteşti” a fost modificată şi adusă în conformitate cu 

prevederile „Codului Civil” (din 06.06.2002) în Art. 180, unde a fost introdusă noţiunea de „organizaţie 

necomercială”. 

Aceste schimbări ale cadrului juridic naţional nu au fost urmate însă de adaptarea cadrului normativ 

regional din UTA Găgăuză. Astfel, există probleme cu introducerea organizaţiilor obşteşti din UTA Găgăuză 

în Registrul electronic naţional al organizaţiilor obşteşti, deoarece Art. 9 din Legea locală prevede asemenea 

forme organizatorice ale organizaţiilor obşteşti, care contravin Art. 180 din Codul Civil al RM. Aceste 

incoerenţe ar putea deveni mult mai evidente în cazul când Parlamentul RM, la iniţiativa Ministerului 

Justiţiei,  va adopta Legea privind organizaţiile necomerciale. 
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Din cele menţionate rezultă că lipsa mecanismului de asigurare a coerenţei, neîntârziate şi univoce, între 

legislaţia naţională şi cea locală degradează, complică activitatea asociaţiilor obşteşti în UTA Găgăuză şi 

lipseşte de sens legislaţia locală. 

Făcând abstracţie de problemele de ordin general cu privire la locul UTA Găgăuze în componenţa statului, 

cea mai eficientă cale pentru soluţionarea acestei probleme, create artificial, este abrogarea Legii Nr. 43 

„Cu privire la organizaţiile obşteşti”. Una dintre soluţii presupune iniţierea unui dialog constant între 

reprezentanţii ONG-urilor din UTA Găgăuză şi AP pentru a asiugra modificarea cadrului normativ regional în 

conformitate cu cel naţional. De asemenea, este necesară creşterea nivelului de implicare a 

reprezentanţilor ONG-urilor din UTA Găgăuză în dezbaterile publice ale Proiectul Legii cu privire la 

organizaţiile necomerciale. Problema organizaţiilor politice existente la nivelul autonomiei necesită o 

soluţie juridică, fără a „ascunde” acest aspect în Legea Nr. 43.  
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Starea generală a Organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia 

Nivelul de dezvoltare al societăţii civile din UTA Găgăuzia este foarte scăzut. Din numărul de ONG-urilor 

incluse în studiu, doar 5,6% (27 ONG-uri) corespund criteriilor de calificare a acestora ca fiind active/viabile. 

Funcţionalitatea ONG-urilor a fost evaluată în baza indicatorilor care descriu resursele umane/angajaţii, 

activitatea/scrierea de aplicaţii pentru proiecte, bugetul organizaţiei.  

Cartografierea ONG-urilor active a scos în evidenţă faptul că majoritatea sunt amplasate în mediul urban şi 

activează la nivel comunitar şi regional. Doar 7 dintre cele 27 de organizații realizează activităţi la nivel 

naţional, iar 5 ONG-uri la nivel internaţional.  

Din punct de vedere al structurii organizaţionale, majoritatea ONG-urilor are în componenţa sa un board 

funcţional8 ales de către fondatori. Numărul angajaţilor permanenţi în baza unui contract de muncă este 

relativ mic, constituind între 0-5 persoane. Numărul voluntarilor este impunător de mare şi constituie, în 

medie per ONG, circa 23 de voluntari. Principalele categorii de specialişti angajaţi în cadrul ONG-urilor sunt 

din domeniul administrării şi sustenabilităţii financiare. 

Principalele domenii în care au activat ONG-urile din UTAG în ultimii trei ani sunt: domeniul tineretului, 

dezvoltării comunitare, educaţiei şi serviciilor sociale. Cele mai multe activități realizate de ONG-uri țin de 

instruire, orientare în carieră şi prestări de servicii. Principalii beneficiari sunt tinerii şi persoanele 

vulnerabile/nevoiaşe.  

Majoritatea ONG-urilor din UTAG activează în baza proiectelor pe care le implementează. În medie, anual, 

ONG-urile cartografiate dezvoltă câte trei propuneri de proiecte, dintre care doar aproximativ două au 

obţinut finanţare. Procesul de scriere a propunerii de proiect se realizează în mod diferit, de la caz la caz. 

De cele mai dese ori, în procesul de scriere a aplicaţiei participă mai multe persoane care sunt 

ghidate/coordonate fie de managerul ONG-lui sau coordonatorul de proiecte din cadrul organizaţiei. 

Majoritatea propunerilor de proiecte sunt scrise în limba rusă (20 din ONG-urile active din UTAG), fiecare al 

doilea ONG elaborează propunerile de proiect în limba engleză, o parte din ONG-uri (8 ) elaborează 

propunerile în limba română, şi doar un ONG face propunerile de proiecte în limba turcă. Nivelul de 

cunoaştere a limbii române şi a limbii engleze este relativ scăzut, ceea ce crează dificultăţi în scrierea 

propunerilor de proiecte la nivel naţional. 

Fiecare a doua organizație din lista ONG-urilor active din UTAG închiriază un spaţiu privat pentru a-şi realiza 

activităţile. Suprafaţa sediului diferă de la un ONG la altul, dar constituie în mediu per ONG - 39,8 m2. Însă, 

3 ONG-uri activează în cadrul unui sediu cu suprafaţa totală între 10-15 m2, ceea ce crează dificultăţi de 

dezvoltare/creştere organizaţională şi limitează organizaţia în procesul de prestare a serviciilor.  

Cadrul normativ de reglementare a activităţilor ONG-urilor din UTA 

Analia cadrului normativ din domeniu evidenţiază lipsa unei separări clare de competenţe între puterea 

centrală şi UTA Găgăuză, care determină dublarea nejustificată a cadrului normativ în unele  domenii, 

inclusiv în sectorul asociativ. 

Lipsa unui mecanism juridic de asigurare a coerenţei între actele normative adoptate la nivel naţional şi în 

UTA Găgăuză creează probleme artificiale pentru sectorul asociativ la nivelul UTA Găgăuze. 

                                                           
8Funcţionalitatea boardului a fost evaluată subiectiv de către conducătorii/managerii care au participat în procesul de 
cartografiere a ONG şi presupune implicarea membrilor alesi de către fondatorii ONG în activitatea şi dezvoltarea 
ONG-ului. 
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Cunoaşterea slabă a limbii oficiale a Republicii Moldova  în UTA Găgăuză şi ignorarea cerinţei de respectare 

a „trilingvismului” constituie un impediment în implicarea locuitorilor din UTA Găgăuză în eventualele 

dialoguri ce ţin de domeniul asociativ la nivel naţional. 

Relaţia OSC-Cetăţean şi activismul civic al cetăţenilor 

Populaţia din regiune este slab informată despre sectorul asociativ, acesta fiind cel mai puţin cunoscut de 

către respondenţi (40% din respondenţi nu cunosc/nu pot aprecia) comparativ cu alte sectoare evaluate. 

Studiul atestă că populaţia nu cunoaşte rolul, domeniile prioritare de activitate, sursele de finanţare ale 

sectorului asociativ, inclusiv ultimele posibilităţi apărute în acest domeniu la nivel naţional („legea 2%”). 

Nivelul scăzut de informare al cetăţilor contribuie la crearea unei atitudini indiferente sau chiar negative 

faţă de activitatea ONG-urilor din UTAG. Organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de iniţiativă locală 

sunt cele mai puţin credibile instituţii de la nivel comunitar. Comparativ cu instituţiile publice locale, nivelul 

de implicare a ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă locală în susţinerea cetăţenilor şi soluţionarea 

problemelor comunitare este perceput ca fiind cel mai redus. Fiecare al doilea respondent consideră că 

ONG-urile sunt create cu scopul de a-şi promova propriile interese şi de a-şi soluţiona problemele 

personale.  

Interesul faţă de activitatea realizată de sectorul neguvernamental este foarte scăzut. Doar 20 la sută dintre 

respondenţi afirmă că se informează săptămânal despre ONG-urile şi activitatea acestora la nivel 

comunitar. Principalele domenii de interes ale respondenţilor faţă de activitatea ONG-urilor din UTAG se 

referă la beneficiile comunitare ale activităţilor realizate (55%), rezultatele proiectelor (40%), bugetul 

proiectelor (23,8%), activităţile realizate (17,8%) ș.a. 

Fiecare al patrulea respondent afirmă că, pe parcursul ultimului an, a participat la acţiuni/manifestări 

sociale care au avut loc la nivel comunitar. Cetăţenii s-au implicat cel mai mult în activităţi de menţinere a 

ordinii publice în comunitate, prezentarea unor reclamaţii la primărie, au oferit ajutor social persoanelor 

vulnerabile. Factorii care au stimulat respondenţii să participe la acţiunile/manifestările publice sunt: 

dorinţa de a soluţiona problemele locale (50,7%), de a menţine ordinea publică (29,1%), de a ajuta 

persoanele nevoiaşe (28,2%) şi solidaritatea comunitară (26%). 

Din numărul total al respondenţilor, 12,8% sau 77 de persoane afirmă că sunt/au fost membri/voluntari sau 

beneficiari ai unui ONG din UTAG. 

Studiul identifică trei nivele de implicare a cetăţenilor în viaţa din comunitate, şi care permite gruparea 

respondenţilor în funcţie de: 1) nivelul de informare al cetăţenilor despre activităţile implementate la nivel 

local de către ONG-uri, 2) nivelul de participare la manifestările sociale şi 3) participarea directă la 

activităţile ONG-urilor. Cea mai mare parte a populaţiei (21%) preferă să se implice la nivelul I: Activism 

contemplativ, care presupune informarea sistematică despre evenimentele/manifestările realizate de către 

ONG-uri la nivel local. La nivelul II: Activismului bazat pe implicare emoţională participă doar 4,5% din 

respondenţi şi presupune informarea şi participarea la evenimentele din comunitate. Ponderea 

respondenţilor din categoria Activismului participativ (Nivelul III) este cea mai mică şi constituie doar 3,7% 

din totalul respondenţilor. Această categorie conţine cetăţenii care se implică activ în viaţa socială prin 

informare, participare la manifestările sociale şi activităţile realizate de ONG-urile locale. 

Sursele şi modalităţile de finanţare a OSC-urilor din UTAG 

Majoritatea ONG-urilor activează în baza granturilor oferite de donatorii internaţionali. Lipsa unei formule 

unice de salarizare a angajaţilor crează dificultăţi de sustenabilitate financiară şi menţinere a resurselor 

umane. Pentru a evita mobilitatea resurselor umane şi a menţine activitatea organizaţiei, conducătorii 
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aplică diverse strategii de identificare a mijloacelor financiare, de  creare a unor rezerve financiare, 

utilizarea surselor financiare proprii/ale angajaţilor etc. 

Bugetul mediu anual al ONG-urilor a fost în creştere pe parcursul perioadei 2014-2016, constituind 

aproximativ 375 500 MDL per organizaţie. Bugetul organizaţiei depinde de o serie de factori, printre care: 

calificarea personalului în domeniul elaborării propunerilor de proiecte, relaţionarea cu donatorii, 

cunoaşterea limbilor străine etc.  

Practici de colaborare cu ONG-urile regionale, naţionale şi internaţionale 

Studiul atestă o strânsă colaborare între ONG-urile locale/regionale, prin oferire de suport logistic şi 

informaţional în cadrul activităţilor de organizare a seminarelor/instruirilor şi elaborarea studiilor analitice. 

Asemănarea ONG-urilor din punct de vedere al activităţilor realizate stimulează parteneriatele la nivel local. 

Fiecare ONG local are în medie câte 6 colaborări cu alte ONG-uri din UTAG. 

Colaborarea la nivel naţional şi internaţional este mai scăzută şi depinde de  nivelul de cunoaştere a limbilor 

străine. Domeniile de conlucrare diferă în funcţie de aria de acoperire a organizaţiei. Astfel, la nivel local, 

ONG-urile cooperează mai mult în activităţi de organizare a unor evenimente locale şi cercetare a 

problemelor comunitare, la nivel naţional - în procesul de recrutare a beneficiarilor şi promovarea unor 

schimbări normative, iar la nivel internaţional -  în procesul de realizare a instruirilor şi monitorizării 

reformelor sociale implementate.  

Cooperarea cu autorităţile publice, mediul de afaceri şi mass-media 

Studiul constată un nivel scăzut de cooperare a ONG-urilor cu APL, reprezentanţii mass-media şi sectorul 

privat. Majoritatea parteneriatelor se realizează la iniţiativa sectorului neguvernamental. 

Colaborarea cu APL se rezumă, în majoritatea cazurilor, la suport logistic şi tehnic pentru relizarea unor 

evenimente în cadrul comunității. Colaborarea cu reprezentanţii mass-media se bazează pe asistarea şi 

diseminarea informaţiilor despre activităţile realizate în cadrul proiectelor, iar parteneriatele cu mediul de 

afaceri presupune oferirea de susținere financiară. Pentru a asigura diseminarea informaţiilor în mass-

media locale, o parte din ONG-urile intervievate sunt nevoite să-i „motiveze financiar”, subcontractând 

jurnaliștii pentru serviciile prestate. Acest fapt determină crearea unui interes ascuns al organizaţiilor mass-

media, fiind privilegiate ONG-urile care „plătesc pentru publicarea şi diseminarea informaţiilor”. 

Organizaţiile care înregistrează cele mai multe parteneriate sunt  din domeniul protecţiei sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi.   

O parte din ONG-uri stimulează financiar reprezentanţii mass-media pentru a asigura participarea acestora 

la evenimentele publice şi difuzarea ulterioară a informaţiei.  

Dificultăţi în procesul de administrare a organizaţiei 

Cea mai resimiţită problemă a ONG-urilor din UTAG este sustenabilitatea financiară, care se manifestă prin 

incapacitatea managerului de a asigura financiar activitatea ONG-ului în perioada în care organizaţia nu are 

proiecte/granturi. Lipsa resurselor financiare stabile crează dificultăţi de menţinere a capitalului uman din 

organizaţie, de asigurare a cheltuielilor administrative şi de întreţinere a sediului organizaţiei.  

Problemele întâlnite în procesul de administrare a organizaţiei variază în funcţie de experienţa de muncă, 

mărimea organizaţiei, calificarea angajaţilor şi cunoaşterea limbilor străine. 
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În baza celor analizate, propunem următoarele recomandări: 

Cadrul normativ de reglementare a activităţilor ONG-urilor  

 Ajustarea cadrului normativ din UTAG la cel naţional şi eliminarea incoerenţelor 

existente prin implicarea directă a Adunării Populare, Başcanului Găgăuziei şi 

Executivului; 

 Implicarea permanentă a reprezentanţilor sectorului asociativ din UTA Găgăuză în 

dezbaterile naționale privind perspectivele de dezvoltare a sectorului asociativ şi, în 

special, în dezbateri ce ţin de posibilele schimbări ale cadrului juridic la nivel naţional; 

 Elaborarea unei strategii regionale privind îmbunătăţirea comunicării ONG-urilor cu 

cetăţenii; 

Cooperarea cu autorităţile publice  

 Crearea unei platforme de dialog dintre APL-mediul de afaceri-sectorul asociativ în 

vederea identificării priorităţilor locale, participării la procesul decizional şi posibilităţii 

conjugării eforturilor comune.  

 Crearea unei platforme de dialog între societatea civilă din UTAG şi Adunarea Populară 

în vederea schimbului de informaţii, participării la nivel decizional şi sporirea ponderii 

ONG-urilor la nivel regional; 

Informarea și implicarea civică a cetățenilor 

 Antrenarea cetăţenilor în activităţile ONG-urilor şi implicarea lor în procesul decizional 

la nivel local; 

 Organizarea unor campanii de informare a locuitorilor din UTA Găgăuză despre rolul, 

importanţa, experienţa pozitivă şi posibilităţile de dezvoltare a sectorului asociativ în 

UTA Găgăuză. Mediatizarea istoriilor de succes despre efectele benefice ale activităţilor 

implementate de către ONG-urile din Republica Moldova; 

 Creşterea nivelului de vizibilitate a ONG-urilor la nivel local, prin comunicare directă şi 

implicarea liderilor locali în procesul de informare a cetăţenilor despre activitatea ONG-

urilor şi rolul acestora în dezvoltarea comunităţii; 

 Organizarea unei campanii de informare specifică, despre posibilităţile de redirecţionare 

a celor 2% din impozitul pe venit al cetăţenilor; 

 Sporirea nivelului de informare a APL despre posibilităţile soluţionării problemelor 

comunitare în parteneriat cu sectorul asociativ; 

 Crearea unui portal on-line care să sporească transparența şi să asigure accesul la 

informaţii despre activităţile realizate la nivel local de către ONG-uri. De asemenea, 

utilizarea aceluiași portal pentru sporirea nivelului de informare şi implicare a ONG-

urilor din UTAG în proiecte naţionale şi internaţionale.  

 Dezvoltarea unor parteneriate cu mass-media locale (pe bază contractuală sau nu) pentru 

organizarea de emisiuni/invitarea periodică a reprezentanţilor ONG-urilor locale, care să  

informeze cetățenii despre activitatea ONG-urilor din UTAG; 

Dezvoltarea instituțională 

 Diversificarea domeniilor de activitate în funcţie de specificul problemelor comunitare. 

Astfel, implicarea ONG-urilor să aibă loc nu doar în funcţie de priorităţile donatorilor, 

dar şi de necesităţile cetăţenilor din regiune; 
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 Dezvoltarea capacităţilor membrilor sectorului asociativ în domeniul scrierii de proiecte, 

managementul proiectelor şi identificare de fonduri; 

 Creşterea nivelului de implicare a ONG-urilor în activităţi de analize şi monitorizare a 

politicilor publice prin dezvoltarea capacităţilor membrilor ONG-urilor în acest 

domeniu; 

 Organizarea vizitelor de studii şi  stagii de practică în ţările UE, pentru schimb de 

experienţe, schimb de bune practici privind implicarea la nivel local. 

 Oferirea de micro-granturi pentru ONG-urile din mediul rural, pentru a stimula 

activitatea acestora şi a acumula o experienţă pozitivă. 

 Creşterea nivelului de cooperare între ONG-urile locale şi cele naţionale, prin schimb de 

experienţă şi bune practici.  

 Facilitatea implicării ONG-urilor din UTAG la conferinţe/dezbateri/platforme naţionale 

ale societăţii civile din RM; 

 Creşterea nivelului de participare a ONG-urilor din UTAG la activităţi internaţionale 

 Creşterea nivelului de cooperare între ONG-urile locale şi cele naţionale, prin schimb de 

experienţă şi bune practici.  

 Facilitatea implicării ONG-urilor din UTAG la conferinţe/dezbateri/platforme naţionale ale 

societăţii civile din RM; 

 Creşterea nivelului de participare a ONG-urilor din UTAG la activităţi internaţionale 
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Anexe 

Anexa 1. ONG-urile intervievate în cadrul interviurilor aprofundate: 

 
Denumirea organizației 

 
Domeniul de activitate Perioada de activitate 

Centru Alternativa Drepturile omului, dezvoltarea 
democrației și a societății civile 

 

11 ani 

ONG „Asociația femeilor din 
Găgăuzia” 

Promovarea bunei guvernări, alegerile 11 ani 

ONG Clinica Juridică Protecția și promovarea drepturilor 
tinerilor și a altor categorii de persoane 

18 ani 

ONG 
«Единствовоимябудущего» 

Dezvoltarea societății civile 17 ani 

ONG „ErnekHelne” Promovarea culturii 2 ani 

Centru „Fidandjic”   Lucru cu copii cu dezabilități și familiile 
acestora 

12 ani 

ONG 
«Женскаяинициатива» 

Integrarea și îmbunătățirea calității 
vieții copiilor cu dezabilități 

14 ani 

ONG „Narodnoesobranie” Centru de reabilitare pentru copii cu 
necesități speciale 

7 ani 

ONG „Piligrim-DEMO”  
 

Protecția drepturilor omului 14 an 

ONG „Stabilitatea” Dezvoltarea culturală a tinerilor 10 ani 
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Anexa 2. Descrierea proiectelor implementate de către ONG-urile cartografiate 

 

Denumirea organizației Denumirea proiectului  Domenii de activitate Bugetul  

Общественное объединение 

«Ассоциация детей инвалидов 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

Termoizolarea pereților Dezvoltare comunitară 2 000 000 

Schimbarea geamurilor si ușilor Dezvoltare comunitară 580 000 

Aprovizionarea cu apă a unui micro-raion Dezvoltare comunitară 200 000 

Construirea unui turn de aprovizionare cu apă Dezvoltare comunitară 2 000 000 

Общественное объединение  

психологический центр  

«Centrulpsiho-social 

Integrarea copiilor cu dizabilități în școală 
Crearea grupurilor de ajutor reciproc a 

copiilor, instruirea părinților și pedagogilor 100 000 

Integrarea copiilor în societate Apărarea copiilor cu dizabilități 220 000 

Cantina socială - Alimentarea bătrânilor cu prânz cald Asigurarea cu cantină socială a 60 persoane 195 000 

«HELAL ERNEK» Limba maternă Limba maternă 102 000 

Центр «Женская инициатива» 
Votează conștient Drepturile copiilor 5 000 

Un oraș verde - un aer curat Învățarea copiilor a drepturilor 2 000 

Европейский Центр «ПРО –

ЕВРОПА» 

Apărarea drepturilor omului la nivel European Apărarea omului 300 000 

Tineretul social-vulnerabil  - angajarea în câmpul 

muncii și orientarea profesională 
Angajarea în câmpul muncii 300 000 

ОО «Фиданджик» 
Terenuri de joacă pentru copii Copii 50 000 

Mobilă specializată din Germania Copii   

«Ассоциация энергии ветра 

Молдовы» 

Primul automobil pe energie solara din RM Tineretul și educația 15 000 

Atelier pentru repararea mașinilor electrice Tineretul și învățarea 60 000 

Construcția unei stații pentru energia solară Stație electrică ecologică 40 000 

Ассоциация людей пожилого 

возраста «Вдохновение» 

Îmbunătățirea sănătății persoanelor în vârstă Lucrul cu persoanele în etate 67 000 

Dezvoltarea posibilităților Activități pentru tinerii cu dizabilități 67 000 

«Пилигрим-Демо» 

Votează conștient Alegeri 337 000 

Ridicarea nivelului de participare în rândul tinerilor Tineretul 300 000 

Reforma sistemului electoral în Găgăuzia Advocacy și lobby 400 000 

Instruirea alegătorilor înainte de alegerile Bașcanului Alegeri 542 000 

Observație în timpul alegerilor Bașcanului Alegeri 340 000 

Ridicarea nivelului de participare în rândul tinerilor Tineretul 234 691 
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Întreținerea unui dialog între autoritățile din UTAG Advocacy și lobby 1 280 000 

Instruirea alegătorilor înainte de alegerile Comitetului 

executiv 
Alegeri 570 000 

Observație în timpul alegerilor Comitetului executiv Alegeri 475 000 

Promovarea accesului la informare a populației din 

Găgăuzia 
Advocacy și lobby 600 000 

Общественная ассоциация 

«Стабильноcть» 

Fiecare femeie are dreptul la drepturi Drepturile omului 560 000 

Promovarea integrării europene Integrarea europeană 760 000 

Prelucrarea resturilor din producția vinicolă Ecologia 1 871 000 

Общественное объединение 

TEATRU EVI (casateatru) 
Foamea 1946 Tragedia poporului găgăuz Aranjarea spectacolelor 40 000 

Доющий Надежду Pachete sociale pentru mame Ajutor persoanelor din grupul de risc 30 000 

«Ассоциация музеев Гагаузии» SES Muzeologie 0 

Единая Гагаузия Procurarea de ustensile bisericești Activități bisericești 200 000 

Ассоциация женщин Гагаузии 
Femeile în afacerile agricole Femeile din Găgăuzia 500 000 

SEDA dezvoltarea în rândul tinerilor Tineretul din Găgăuzia 300 000 

Общественная ассоциация 

«Единство во имя будущего» 

Acțiuni de binefacere și ajutor a familiilor vulnerabile Susținerea 2 000 

Curățenia și amenajarea orășelului nostru Amenajarea 0 

Organizarea activităților culturale orientate spre 

dezvoltarea tinerilor 
Tineretul 1 000 

Activități sportive cu prilejul zilei de 9 mai Tineretul 0 

Цыганская община Гагаузии 
Participarea în activitățile APL Politica 3 000 

Crearea unui colectiv de dans Cultura 10 000 

ОО Молодёжь Гагаузии Gamcon Program pentru liderii tineri  17000000 

Фонд стратегических 

инициатив 

Pentru fermieri: program educațional Agricultura                                                                                      4000 

Caravana de Crăciun Caritate                                                 9500 

Susținerea conferinței internaționale de la 

universitatea din Comrat     
Educațional-științific                          500 

Echipament pentru spitalul din Comrat             Medical                  2000 

Tabăra de vară pentru copiii din 4 sate din Găgăuzia Odihna   45000 

Carnavalul de Crăciun din Chișinău                       Caritate         5000 
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Forumul Internațional pentru femei                       Social                   2500 

Ассоциация Vesta 

Crearea și activizarea unui program de voluntari                  Promovarea voluntariatului 1680000 

Activism civic al tinerilor Moldoveni din Găgăuzia și 

Transnistria                       
Campanie de Advocacy 99999 

Crearea podului dintre societățile civile de pe ambele 

maluri ale Nistru 
Tineretul                                        9999999 

Participarea în luarea deciziilor                        Dezvoltare               9999999 

Monitorizarea situației ecologice din sudul Moldovei Transparență  9999999 

Femeia în politica este garanția stabilității Promovare        9999999 

Acțiuni de preîntâmpinare a violenței în familie         Social                   45000 

Институт Демократий 

Promovarea femeilor din minorități în parlamentarele 

2018        
Social                                                                                           250000 

Lupta cu traficul de ființe umane                                                        Social                                                   700000 

Ridicarea motivației tinerilor pentru alegerea 

bașcanului 
Social                                           250000 

Campania de informare a păturilor social vulnerabile     Social                   500000 

Campania publica în domeniul drepturilor omului  Social   300000 

Construim Moldova Acasă Social           2500000 

ИнноЦентр 
Deschiderea agro-laboratorului                                   Informativ- economic                                                                             999999 

Eficiența energetică                                                                     Informativ-economic                                      999999 

MirasMoldova 
Equal Chances for a decent Future. Erasmus Plus                  Social                                                                                           60000 

Summer Ball Grant  (IWCM)                                                                Tineretul                                                40000 

НПО «Альянс женщин Юга 

Молдовы» 
Democrația prin prisma teatrului social                          Lupta cu corupția 320000 
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