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SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE 

1) Platforma Națională a Forumului Societății Civile din PaE (în continuare – Platforma) este 
o structură neinstituţionalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care 
poate adera orice organizație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, care 
împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și 
în mod direct în realizarea acestora. 
 

2) Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de 
dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și 
monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte 
documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE. 
 

3) Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene și a 
procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum și a sporirii 
cooperării regionale și extinderii pe plan internațional. 
 

4) Platforma nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoană în funcţie 
publică şi nu poate folosi resursele sale pentru finanţarea acestora. 
 

5) Denumirea completă este: Platforma Națională a Forumului Societății Civile al 
Parteneriatul Estic. Denumirea abreviată este PN a FSC PaE. 
 

6) Platforma se constituie pe termen nedeterminat.  

 

SECȚIUNEA 2. PRINCIPIILE PLATFORMEI NAȚIONALE 

Platforma se constituie şi îşi desfăşoară activitatea respectând următoarele principii: 

 Participare benevolă și egalitate în drepturi ai tuturor membrilor ei; 
 

 Neangajare politică; 
 

 Transparență, responsabilitate și flexibilitate; 
 

 Autonomia membrilor Platformei; 
 

 Respect reciproc și pluralitate de opinii; 
 

 Participare civică activă a membrilor la lucrările Platformei, a grupurilor de lucru și ale 
Forumului;  
 

 Parteneriat cu autoritățile de stat, sectorul privat, mass media, organizațiile internaționale 
și alte rețele și ONG-uri din afara Platformei; 
 

 Legalitate. 
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SECȚIUNEA 3. OBIECTIVELE PLATFORMEI NAȚIONALE 

Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma îşi propune următoarele obiective: 

 Facilitarea dialogului dintre membrii Platformei; 
 

 Informarea reciprocă și transparentă a membrilor despre activităţile desfăşurate, 
identificarea domeniilor neacoperite şi consolidarea eforturilor membrilor Platformei în 
aceste domenii; 
 

 Elaborarea programelor comune de colaborare în vederea promovării integrării europene 
a Republicii Moldova și informării cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului 
european; 
 

 Susţinerea eforturilor instituțiilor publice, ale organizațiilor non-guvernamentale și a altor 
reprezentanți din societatea civilă în atingerea obiectivului european; 
 

 Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de 
implementare a Acordului de Asociere și a Agendei de Asociere precum și a subiectelor de 
interes public și comunitar; 
 

 Elaborarea documentelor de poziții, propunerilor de politici publice și a altor documente 
relevante pentru eforturile de susținere și sensibilizare a opiniei publice nationale si 
internaționale; 
 

 Realizarea activităților cu implicarea membrilor din alte Platforme Nationale din cadrul 
FSC PaE; 
 

 Susținerea activităților din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare și/sau implicare; 
 

 Realizarea proiectelor și inițiativelor tematice în fiecare dintre Grupurile de Lucru ale 
Platformei într-un mod transparent. 

 

SECȚIUNEA 4. VALORILE PLATFORMEI NAȚIONALE ȘI CODUL DE ETICĂ 

4.1. Valorile Platformei Naționale 

Membrii Platformei Naționale precum și delegații Platformei la Forumul Anual se ghidează după 
principiile și valorile descrise în Codul de Etică al Forumului Societății Civile a Parteneriatul Estic, 
aprobat de către Adunarea Generală (General Assembly) în decembrie 2018.  

4.2. Consilierul Codului de Etică 

Platforma Națională va delega, cu aprobarea membrilor, 1 sau 2 Consilieri ai Codului de Etică 
pentru un termen de 2 ani, care se vor conduce după prevederile acestuia. 

4.2.1. Responsabilitățile Consilierului Codului de Etică includ: 

 Asigurarea faptului că toți membrii Platformei Naționale cunosc despre existența Codului 
de Etică, au acces la el și îl înțeleg; 
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 Monitorizarea continuă a implementării Codului de Etică prin observarea și monitorizarea 
ședințelor Platformei precum și ale Grupurilor de Lucru, analizarea documentelor 
Platformei, intervievarea (anonimă) a membrilor Platformei Naționale; 
 

 Disponibilitatea de a primi plângeri de la membrii Platformei într-un format confident și 
anonim;  
 

 Luarea măsurilor de a răspunde la plângeri într-un mod constructiv, unde/dacă este 
posibil. Dacă conflictul nu poate fi rezolvat în interiorul Platformei Naționale, atunci 
Consilierul se poate adresa către Comitetul de Conformitate al FSC PaE (eng:  EaP CSF 
Compliance Committee).  
 

 Organizarea unei auto-evaluări interne anuale folosind modelul inclus în Anexa 1 al 
Codului de Etică; 
 

 Cooperarea cu evaluatorii externi și furnizarea documentației, observațiilor și 
oportunităților din interiorul Platformei, pentru a facilita procedura de evaluare externă; 

 Consilierii Codului de Etică nu dețin responsabilitatea de a impune ascultare sau de a 
aplica acțiuni. Aceasta este responsabilitatea Comitetului de Conformitate al FSC PaEC în 
consultanță cu Comitetul Director (en: Steering Committee.)  

 

SECȚIUNEA 5: MEMBRII PLATFORMEI NAȚIONALE 

5.1. Obținerea calității de membru al Platformei Naționale 

Calitatea de membru al Platformei poate fi obținută de către organizațiile nonguvernamentale, 
necomerciale și apolitice, care sunt active și corespund criteriilor de selecție. Criteriile de selecție 
și documentele ce trebuie prezentate sunt făcute publice. 

5.2. Aderarea la Platforma Națională 

Organizația aplicantă va depune către Secretariatul Platformei o cerere tipizată de aderare la 
Platformă, cu indicarea grupului (sau grupurilor) de lucru din care va face parte. Cererea de 
aderare va fi examinată și supusă votului la următoarea ședință generală a Platformei. Calitatea 
de membru al Platformei se va obține prin votul 50% + 1 din membrii prezenți la ședința 
Platformei. 

5.3. Reprezentarea organizațiilor-membre în Platformă 

Organizaţiile-membre sunt reprezentate în Platformă de către Preşedinte/Director, care poate 
delega altă persoană pentru a participa în cadrul ședințelor Platformei. 

5.4. Reprezentanța organizațiilor-membre în Grupurile de Lucru ale Platformei 

Organizațiile membre pot avea reprezentanți în cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care 
doar în unul directorul/reprezentantul organizației respective poate fi Coordonator de Grup.  
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5.5. Dreptul la vot în cadrul Platformei Naționale 

Indiferent de numărul de participanți din partea unei organizații membre și de numărul 
grupurilor de lucru din care aceasta face parte, organizația are dreptul la doar un singur vot atunci 
când în cadrul Platformei se votează. 

 

5.6. Drepturile Membrilor Platformei  

 De a participa la activitățile organizate de Platformă; 
 

 De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate în dezbatere; 
 

 De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice; 
 

 De a participa la procesul de elaborare și organizare a campaniilor de promovare a 
procesului de asociere la UE și promovare a bunelor practici europene; 
 

 De a beneficia de activități de instruire în cadrul Platformei; 
 

 De a utiliza logotipul Platformei și de a menționa apartenența sau implicarea active în 
cadrul Platformei în caz de necesitate pentru desfășurarea anumitelor activități 
reglementare – coordonând acest lucru cu Secretariatul Platformei Naționale; 
 

 De a participa și la alte uniuni ale Societății Civile, care nu au obiective sau scopuri ce 
contravin principiilor de activitate ale Platformei; 
 

 De a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organizațiile din 
cadrul Platformei și a Forumului, având oportunitatea de a realiza activități în comun cu 
acestea; 
 

 De a propune și de a participa la elaborarea documentelor Platformei; 
 

 De a vota și a fi votat în cadrul alegerilor Facilitatorului Național sau a Coordonatorilor 
Grupurilor de Lucru, conform procedurilor stabilite. 

      

5.7. Obligațiile Membrilor Platformei 

Fiecare membru al Platformei Naționale este obligat:  

 Să respecte prevederile prezentului Regulament și a deciziilor Platformei; 
 

 Să contribuie la realizarea obiectivelor Platformei; 
 

 Să participe active la promovarea activităților Platformei; 
 

 Să nu comită acțiuni ce ar putea discredita obiectivele Platformei Naționale și ale 
Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (FSC PaE); 
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 Să nu folosească logotipul Platformei pentru alte scopuri decât cele de promovare a 
valorilor europene și a obiectivelor Platformei, fiind categoric interzisă folosirea 
logotipurilor Platformei Naționale în campaniile electorale, în favoarea unui concurent 
electoral; 
 

 Să se abțină de la orice activitate politică, menționând sau utilizând apartenența sau 
calitatea de membru al Platformei; 
 

 Să informeze prin email Coordonatorul de Grup și Secretariatul Platformei despre 
activitățile relevante misiunii și obiectivelor Platformei, desfășurate de către organizația 
din care face parte; 
 

 Să informeze în scris Secretariatul Platformei despre intenția de a se retrage din 
Platformă, indicând motivele; 
 

 Să participe la ședințele Platformei și ale Grupurilor de Lucru; 
 

 Să fie receptivi la solicitările Facilitatorului, Coordonatorului de Grup și ale 
Secretariatului Platformei; 
 

 Să participe activ la activitățile ce țin de informarea societății civile despre procesul de 
integrare europeană.  
 

5.8.  Pierderea calității de membru al Platformei  

Calitatea de membru al Platformei se pierde în următoarele situaţii: 

a) La cererea scrisă a organizației-membre privind retragerea acesteia din Platformă; 
 

b) În cazul încetării sau dizolvării Platformei Naționale; 
 

c) Prin excludere, în cazul în care organizația-membră a lipsit nemotivat de la 3 ședințe 
consecutive ale Platformei și/sau 3 ședințe consecutive ale Grupurilor de Lucru; 
 

d) Prin excludere, în caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament. 

Calitatea de membru este retrasă prin votul majorității membrilor prezenți la ședința generală a 
Platformei. 

 

SECȚIUNEA 6: STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA PLATFORMEI NAȚIONALE 

6.1. Organizarea Platformei Naționale 

1) Platforma Națională este organizată în 5 Grupuri de Lucru, fiecare grup fiind coordonat 
de către un Coordonator, ales din cadrul Platformei. Platforma are un Facilitator Național 
(vezi p. 6.2) care coordonează activitatea acesteea, precum și un Secretar executiv (vezi p. 
6.4) responsabil de asistarea Facilitatorului Național și a Coordonatorilor de Grupuri în 
realizarea atribuțiilor acestora. 
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2) Activitarea Platformei este coordonată de către Facilitatorul Platformei, Coordonatorii 
Grupurilor de Lucru (în total 5) și de către Secretariatul Platformei (în continuare – 
Secretariat), care își vor desfășura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.  
 

3) Platforma își stabilește prioritățile și își realizează activitățile în conformitate cu deciziile 
Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Facilitatorul Platformei este membru 
al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.  
 

6.2. Facilitatorul Național 

6.2.1. Atribuțiile Facilitatorului Național  

Atribuția principală a Facilitatorului Național este coordonarea activităților organizațiilor-
membre ale Platformei Naționale în cadrul Forumului și reprezentarea acestora în Comitetul 
Director. 

6.2.2. Responsabilitățile Facilitatorului Național 

Responsabilitățile Facilitatorului Național includ: 

 Reprezentarea Platformei Naționale la nivel național și internațional; 

 Coordonarea comunicării cu Secretariatul FSC PaE și Comitetul Coordonator al FSC PaE 
precum și cu Grupurile de Lucru pe durata întregului mandat; 

 Organizarea Platformei în comun cu Secretariatul și Coordonatorii de Grup, convocarea și 
conducerea ședințelor Platformei; 

 Luarea deciziilor urgente ce vizează activitatea Platformei, atunci când opinia membrilor 
nu poate fi consultată; 

 Coordonarea activității Secretariatului Platformei Naționale; 

 Participarea la elaborarea priorităților de activitate ale Platformei; 
 

 Coordonarea elaborării de declarații și alte documente ale Platformei; 
 

 Supunerea votului a subiectelor privind adoptarea sau retragerea calității de membru al 
Platformei Naționale;  

 

 Informarea cu regularitate a membrilor Platformei privind activitatea sa în calitate de 
Facilitator; 
 

 Participarea la cel puțin trei ședințe (pe an) ale Comitetului Director; 
 

 Prezentarea și trimiterea raportului anual privind activitatea Platformei Naționale înainte 
de fiecare Adunare Generală a Forumului; 
 

 Supravegherea alegerii delegaților la Adunarea Generală a Forumului (vezi Secțiunea 7); 
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 Identificarea noilor organizații ce pot aduce beneficii Platformei Naționale și implicarea 
acestora în activitățile Platformei; 
 

 Delegarea, cu aprobarea membrilor, a 1 sau 2 Consilieri ai Codului de Etică pentru un 
termen de 2 ani; 

 Raportarea, cel puțin anuală, către Forumului Adunării Generale; 
 

 Inițierea și proiectarea declarațiilor Comitetului Director în ceia ce privește dezvoltarea 
relevantă a Republicii Moldova și votarea declarațiilor inițiate de alți membri ai 
Comitetului Director;  

 Furnizarea informațiilor pentru cererile ad-hoc de la instituțiile UE prin intermediul 
Secretariatului EaP CSF. 

6.2.3. Alegerea Facilitatorului Național 

 După ce procesul de selecție a delegaților se încheie, Platforma Națională este obligată să 
organizeze alegeri interne pentru selectarea și numirea noului Facilitator Național.  
 

 Facilitatorul Național este ales din rândul celor 20 de delegați care sunt selectați pentru a 
reprezenta Platforma Națională pe o perioadă de doi ani în cadrul Forumului Societății 
Civile a Parteneriatului Estic.  
 

 Facilitatorul Național trebuie să fie membru al Platformei Naționale.  
 

 Toți delegații au dreptul de a candida pentru poziția de Facilitator Național.  
 

 Toată Platforma Națională are dreptul să participe la alegerea Facilitatorului Național.  
 

 Facilitatorul Național devine membru al Comitetului Director. Mandatul lui/ei începe din 
momentul în care este ales de către Platforma Națională.  
 

 Cunoașterea limbii engleze este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse nu este obligatorie, 
însă constituie un avantaj.  

 

6.3. Grupurile de Lucru și Coordonatorii Grupurilor de Lucru 

Membrii Platformei Naționale sunt obligați să facă parte din cel puțin unul dintre cele 5 Grupuri 
de Lucru.  

 Grupul de Lucru 1: Democrație, drepturile omului, buna guvernare și stabilitate 

 Grupul de Lucru 2: Integrarea economică și corelarea cu politicile UE 

 Grupul de Lucru 3: Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică 

 Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane 

 Grupul de Lucru 5: Politici de Muncă și Dialog Social 

Fiecare grup de lucru are dreptul de a desemna până la 5 sub-grupuri de lucru, focusate pe 
problemele tematice specific grupului. Numărul minim de persoane per sub-grup este de 3.  
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6.3.1. Alegerea Coordonatorilor Grupurilor de Lucru 

Coordonatorii Grupurilor de Lucru sunt aleși de către membrii Platformei Naționale care fac parte 
din Grupul de Lucru corespunzător, prin votul majorității membrilor Grupului respectiv (prezenți 
la ședință). Coordonatorii Grupurilor de Lucru sunt aleși pentru un mandat de un an cu 
posibilitatea de a fi realeși. 

 

6.3.2. Atribuțiile Coordonatorilor Grupurilor de Lucru 

Coordonatorii de Grup au următoarele atribuții: 

 Organizarea și desfășurarea ședințelor Grupurilor de Lucru nu mai puțin de 4 ori într-un 
an calendaristic; 
 

 Coordonarea activităților Grupului de Lucru;  
 

 Facilitarea activităților sub-grupurilor Grupurilor de Lucru; 
 

 Reprezentarea Grupului de Lucru în cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de 
către Secretariatul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic și asigurarea 
comunicării Grupului de Lucru cu colegii din UE și celelalte Grupuri de Lucru din cadrul 
Platformelor Naționale ale Parteneriatului Estic; 
 

 Informarea periodică a Facilitatorului și Secretarului Platformei despre activitatea 
Grupului de Lucru; 
 

6.4. Secretarul Platformei Naționale 

Secretarul Platformei este persoana angajată pe bază permanentă în cadrul Platformei Naționale.  

6.4.1. Atribuțiile Secretarului Platformei Naționale 

Secretarul Platformei Naționale are următoarele atribuții: 

 Asigurarea organizării ședințelor Platformei și a comunicării între membri; 
 

 Asigurarea întocmirii, redactării și păstrării proceselor-verbale, deciziilor și a altor 
documente adoptate; 
 

 Asistarea Facilitatorului Național și a Coordonatorilor de Grupuri în realizarea atribuțiilor 
acestora; 
 

 Asistarea Facilitatorului și a Coordonatorilor de Grupuri în scrierea și implementarea 
proiectelor pentru Platformă; 
 

 Este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei; 
 

 Asigurarea comunicării cu Secretariatul Forumului Societății Civile (FSC) și alte structure, 
inclusive donator și parteneri; 
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 Este responsabil de elaborarea planului de activități pentru Platformă pe termen scurt, 
mediu și lung, împreună cu Facilitatorul și Coordonatorii Grupurilor de Lucru; 
 

 Este responsabil de promovarea Platformei. 

 

6.5. Comunicarea în cadrul Platformei Naționale 

Comunicarea cu membrii Platformei este asigurată prin organizarea ședințelor periodice ale 
Platformei și în cadrul ședințelor Grupurilor de Lucru. Totodată, comunicarea oficială cu membrii 
în cadrul Platformei va fi asigurată prin intermediul rețelei Google-group (membrii-platformei-
naționale@googlegroups.com).  

Adresa de email oficială a Platformei Naționale este: office@eap-csf.md  

 

6.6. Ședințele Platformei Naționale 

1) Ședințele Platformei Naționale se vor realiza trimestrial.  
 

2) Informația despre data, ora și locul desfășurării ședinței, agenda ședinței precum și 
documentele ce vor fi discutate în cadrul ședinței sunt aduse la cunoștința tuturor 
membrilor Platformei de către Secretariat cu cel puțin 5 zile până la ziua ședinței ordinare 
și cu 1 zi înainte de ședința extraordinară. 
 

3) Ședința este însoțită de întocmirea unui process-verbal de către Secretariat, semnat de 
Facilitatorul Național. Extrasul procesului-verbal al ședinței se va expedia membrilor 
Platformei nu mai târziu de 10 zile din ziua petrecerii ședinței.  
 

4) Pentru fiecare ședință a Platformei se va întocmi lista participanților. 
 

5) Agenda ședinței, lista participanților și procesul-verbal al fiecărei ședințe vor fi păstrate în 
arhivele Platformei Naționale.  

 

6.6.1. Ședințele extraordinare ale Platformei Naționale 

Ședinţe extraordinare vor avea loc ori de cîte ori este nevoie, la iniţiativa scrisă şi motivată a 
membrilor Platformei, depusă către Secretariat, sau la inițiativa Coordonatorilor de Grupuri 
și/sau a Facilitatatorului Național. 

  

6.7.  Adoptarea deciziilor în cadrul Platformei Naționale 

Deciziile se adoptă prin votul deschis cu o majoritate simplă de voturi ai membrilor Platformei 
prezenți la ședință. 

 

mailto:membrii-platformei-naționale@googlegroups.com
mailto:membrii-platformei-naționale@googlegroups.com
mailto:office@eap-csf.md
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6.7.1. Consemnarea deciziilor luate în cadrul ședințelor Platformei Naționale 

Deciziile se semnează de către Facilitatorul Național și Secretar, se consemnează în procesele-
verbale ale şedinţelor şi se păstrează de către Secretariat. 

 

SECȚIUNEA 7: DELEGAREA MEMBRILOR PLATFORMEI NAȚIONALE LA FORUMUL 
ANUAL  

7.1. Delegații la Forumul Anual 

Delegații la Forumul Anual sunt organizațiile Societății Civile din țările Parteneriatului Estic și 
din Uniunea Europeană, reprezentanții cărora sunt selectați pe un termen de 2 ani din rândul 
membrilor curenți ai Forumului și non-membri, bazat pe exprimarea interesului acestora de a 
participa la Forumul Anual, urmărind criteriile de selecție prestabilite, precum și criteriile 
geografice, egalitatea de gen și criteriile tematice Forumului.  

7.2 Procesul de selecție a delegaților 

1) Procedura de selectare a delegaților la Forumul Anual începe la sfârșitul fiecărui an 
calendaristic impar, prin lansarea unui apel de aplicare (eng: Call for Delegates) din partea 
Secretariatului EaP CSF.  
 

2) În conformitate cu reforma internă adoptată în 2018, selecția delegaților Parteneriatul 
Estic poate fi administrată de fiecare Platformă Națională, în baza votului 
Coordonatorilor curenți ai Grupurilor de Lucru, Delegației UE în Republica Moldova și a 
Platformei însuși, după ce evaluatorii externi confirmă faptul că Platforma operează într-
un mod transparent, democratic și responsabil. Dacă se confirmă contrariul, Comitetul 
Director va fi responsabil de selecția finală a delegaților, în baza votului Platformei 
Naționale, Coordonatorilor de Grup și a Delegației UE.  
 

3) Platforma Națională trebuie să respecte și să îndeplinească cerințele Codului de Etică în 
conformitate cu Regulamentul curent al Forumului.  
 

4) Lista finală a delegaților Parteneriatului Estic și UE la Forum este aprobată de către 
Comisia Europeană. 
 

5) În urma aprobării finale, delegații aleși pentru următorii 2 ani își încep activitatea la 
începutul fiecărui an calendaristic par, (deobicei) nu mai târziu de sfârșitul lunii martie.  
 

6) Numărul total al delegaților pentru un termen de 2 ani este de 160: 20 din partea fiecărei 
Platformei Naționale (120 în total), și maximum 40 delegați UE. Numărul total poate fi 
reconsiderat de către Adunarea Generală. În cazuri urgente, numerele pot fi reconsiderate 
de către Comitetul Director și aprobate de către Adunarea Generală la cea mai apropiată 
ședință.  
 

7) Toate structurile Forumului sunt responsabile de a asigura egalitate de gen în listele 
delegaților, pe cât de posibil este acest lucru.  
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7.3. Drepturile Delegaților 

 Toți delegații au dreptul de a participa în activitățile Forumului, inclusiv la Adunările 
Reglementare (2 adunări ale Grupurilor de Lucru și 2 Adunări Anuale per termen de 2 
ani), la activități de regrantare, Panel meetings, și alte activități ale Forumului Societății 
Civile a Parteneriatului Estic.  
 

 Toți delegații au dreptul de a vota și de a fi aleși în structurile decizionale ale Forumului.  
 

 Delegații își pot exprima votul în persoană sau în format electronic, prin intermediul 
canalelor de votare valabile pentru procesul de votare respectiv.  

 

7.4. Renunțarea la statutul de delegat 

7.4.1. Renunțarea voluntară la statutul de delegat 

Statutul de delegat al Forumului poate fi suspendat/încheiat temporar și voluntar în momentul: 

 Recepționării unei scrisori de demisie semnată de către delegatul respectiv și adresată 
Platformei Naționale și Secretariatului EaP CSF. Delegatul va explica în scrisoare dacă 
retragerea este temporară și perioada de timp în care va fi cuprinsă.  

7.4.2. Renunțarea forțată la statutul de delegat 

Statutul de delegat al Forumului sunt temporar suspectate sau încheiate în momentul: 

 Excluderii temporare sau nedefinite a delegatului din EaP CSF sau Platforma Națională, 
în conformitate cu o decizie votată de Comitetul de Conformitate, Comitetul Director, 
Adunarea Generală și Platforma Națională în conformitate cu regulile interne ale acesteia.  
 

 Dizolvării Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic.  

7.4.3. Expulzarea unui delegat 

Motivele expulzării unui delegat includ: 

 Încălcarea serioasă a Codului de Etică sau a unui alt document intern al Platformei 
Naționale și al Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic.  
 

 Amenințarea serioasă a Forumului și a reputației acestuia.  

 

SECȚIUNEA 8. CONFLICTELE DE INTERESE 

1) Toți membrii Platformei Naționale trebuie să respecte Codul de Etică al Forumului, aprobat 
la Adunarea Generală din decembrie 2018, în toate activitățile asociate cu Platforma și cu 
Societatea Civilă; 
 

2) Un conflict de interese are loc atunci când: 
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 Un membru al Platformei Naționale este implicat în activități care sunt direcționate 
împotriva intereselor Platformei și a EaP CSF 
 

3) O persoană cu un conflict de interese nu are dreptul de a participa la discuții sau la luarea 
deciziilor ce vizează subiectele Parteneriatului Estic și a Platformei Naționale în cazul în 
care el/ea are un conflict de interese vis-a-vis de unul dintre subiecte. 
 

4) Dacă o persoană sau organizație membră a Platformei are intenția de a executa o acțiune 
sau un serviciu ce poate fi perceput drept un conflict de interese, acea 
persoană/organizație se obligă să comunice Platformei posibilile efecte pe care conflictul 
de interese îl poate avea asupra Platformei. 
 

SECȚIUNEA 9. COMITETUL DE RECLAMAȚII 

9.1. Informații generală 

Comitetul de Reclamații (CC) este o structură independentă a Forumului Societății Civile a 
Parteneriatului Estic. Comitetul de Reclamații se subordonează Adunării Generale al FSC PaE și 
asigură un mecanism pentru soluționarea conflictelor și disputelor care pot apărea în FSC PaE.  

9.2. Funcțiile Comitetului de Reclamații 

1) Funcțiile principale ale Comitetului de Reclamații includ:  

 Servirea drept punct de contact al FSC PaE pentru adresarea plângerilor sau 
neîngelerilor. 
 

 Răspunderea la plângerile și reclamațiile în legătură cu procedurile Forumului, în 
particular cu procesele de selectare, schemele de regrantare și operațiunile 
Platformei Naționale.  
 

 Luarea/ confirmarea deciziilor cu privire la situațiile de conflict. 
 

 Monitorizarea și neutralizarea riscurilor și cazurilor conflictelor de interese.  
 

 Monitorizarea deciziilor structurilor FSC PaE, inclusiv Comitetul Director, 
Secretariatul, Platformele Naționale, Grupurile de Lucru, etc.  
 

2) Deciziile luate de către Comitetul de Reclamații vor fi acceptate de către toți membrii și 
toate structurile Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic.  

9.3. Depunerea unei reclamații/ plângeri către Comitetul de Reclamații 

1) Următorii indivizi au dreptul de a depune o reclamație/plângere către Comitetul de 
Reclamații în cazul neînțelegerilor sau nerespectării Codului de Conduită, Regulamentului 
Platformei sau al altui document al Forumului de către membri individuali ai Platformei 
sau structurile FSC PaE: 

 Orice membru sau grup de membri ai Platformei Naționale; 

 Non-membrii, în cazuri care privesc aplicarea acestora în calitate de membri ai 
Platformei Naționale sau a Forumului; 

 Facilitatorul Național; 

 Secretariatul Platformei Naționale; 

 Membrii Comitetului Director; 
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 Membrii Secretariatului FSC PaE. 

Reclamațiile/plângerile vor fi transmise confidențial, în scris, în limba engleză sau rusă, către 
Comitet prin intermediul adresei oficiale de email: complaints@eap-csf.eu 

 

SECȚIUNEA 10. DISPOZIȚII FINALE 

1) Facilitatorul Național, Secretariatul Platformei Naționale și Coordonatorii Grupurilor de 
Lucru sunt responsabili pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament.  
 

2) Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Platformei sunt rezolvate pe 
cale amiabilă. 

 

Completat și machetat la data de 17.04.2020 

 

mailto:complaints@eap-csf.eu

