
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT 

 

În anul 2010 a fost lansată prima ediţie a Forumului Societăţii Civile 
România – Republica Moldova, un eveniment ce şi-a propus 
consolidarea cooperării şi a dialogului dintre organizaţiile 
neguvernamentale din cele două ţări, definirea unei agende comune 
de acţiune pentru următorii 5 ani, identificarea priorităţilor și a 
potenţialului de cooperare între acestea.  
 
Forumul a fost organizat de Federaţia Organizatiilor 
Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania (FOND), în 
parteneriat şi cu sprijinul financiar al Ministerului român al Afacerilor 
Externe şi a reunit reprezentanţi guvernamentali, societatea civilă, mass-media şi mediul 
academic din cele două ţări. În urma forumului a fost redactată o rezoluţie comună adresată 
celor două Guverne (disponibilă pe pagina de internet a FOND).  
 
A doua ediţie a Forumului Societăţii Civile România – Republica Moldova (mai 2011) a pus 
accentul pe transferul bilateral de experienţe, cunoştinţe şi bune practici, cu obiectivul aşezării  
cooperării bilaterale pe baze pragmatice şi pe iniţiative concrete, conform recomandărilor 
ediţiei anterioare. Există o dinamică a dialogului între cele două societăţi deja creată, însă este 
nevoie de o implicare mai mare a reprezentanţilor guvernamentali şi a organizaţiilor 
neguvernamentale pentru dezvoltarea unui cadru comun de cunoştinţe şi acţiune. Printre 
activităţile de follow-up ale forumului s-a evidenţiat necesitatea creării unui fond de mobilitate 
pentru a sprijini transferul de expertiză şi cunoştinţe între reprezentanţi ai societăţii civile din 
cele două ţări. 
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OBIECTIV 

 

Runda pilot a Fondului de mobilitate, susţinută financiar de către Ministerul Afacerilor Externe 
din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare, va fi lansată pentru perioada 15 martie – 15 iunie 

2013. 

 
Fondul de Mobilitate are ca obiectiv facilitarea mobilităţii experţilor din România şi Republica 
Moldova şi a transferului de expertiză transfrontalieră. 
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Structura operațională: 

 

• Comitetul Consultativ (Advisory Board) - format din: un reprezentant FOND România, un 
reprezentant MAE România, un reprezentant al societăţii civile din Republica Moldova. 
Comitetul participă la elaborarea metodologiei Fondului de Mobilitate, asigură transparenţa 
procesului de selecţie, contribuie la evaluarea periodică a programului și recomandă ajustări 
în funcţie de dinamica acestuia. 
 

• Secretariatul tehnic al Fondului de Mobilitate este asigurat de Biroul Executiv al Federaţiei 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare. Are ca responsabilitate promovarea și 
administrarea Fondului de Mobilitate.  
 

Eligibilitatea beneficiarilor și a acțiunilor: 

 

• Beneficiarii fondului de mobilitate sunt: experţi din societatea civilă și mediul academic din 
România și Republica Moldova. Într-o etapă viitoare, fondul va fi deschis și altor categorii 
(de exemplu jurnaliști). Grantul se acordă persoanelor fizice. Un expert poate beneficia de o 
singură finanţare în cadrul unui ciclu de finanţare (3 luni).  
 

• Acțiunile eligibile pot include: participarea la conferinţe și seminarii, precum și întâlniri de 
lucru și de coordonare, activităţi de mentorat, consultanţă și formare ale căror beneficiari 
sunt organizaţii ale societăţii civile sau comunitatea, sub condiţia ca aplicanţii să fie implicaţi 
ca persoane resursă. Vor fi susţinute acţiuni cu efect de multiplicare și replicare, cu 
rezultate cu impact pe termen mediu și lung. Se vor finanţa cu precădere acele activităţi 
care au obiective practice, transfer de expertiză, lucru pe proiecte concrete, training sau 
producerea unor rapoarte și studii.  Sunt încurajate acele acţiuni care răspund priorităţilor 
strategice ale României în materie de asistenţă pentru dezvoltare. În primul rând vor fi 
sprijinite activităţi din sfera tranziţiei spre democraţie și reconstrucţia statului, guvernanţă 
democratică, reforma administrativă, sprijinul pentru societatea civilă, mass-media; 
rezolvarea conflictelor. De asemenea, pot fi susţinute și activităţi ale societăţii civile din 
domeniile mediu, educaţie și sănătate.  
Condiţia exclusivă este ca pentru aceste activităţi experţii să nu beneficieze de onorarii de 
consultanţă din partea organizatorilor sau a unei terţe părţi. Se vor finanţa acele activităţi 
care au obiective practice, transfer de expertiză, lucru pe proiecte concrete, training sau 
producerea unor rapoarte, studii sau propuneri de proiecte.  
 
Procedura de obținere a finanțării este descrisă în detaliu în documentul Reguli de 

Finanțare, disponibil alături de cererile de aplicaţie și de rambursare aici: 
www.fondromania.org 
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