Experiența și misiunea
FOND în România
Iasi, 7 noiembrie 2009

Cadru general
Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezinta o politica
speciala a Uniunii Europene, prin intermediul careia
aceasta acorda asistenta oficiala pentru dezvoltare, UE si
statele membre constituind cel mai mare donator din lume.
2006 - Strategia Nationala privind politica de cooperare
pentru dezvoltare a Romaniei
- Tarile prioritare pentru Romania sunt Republica Moldova,
Serbia şi Georgia.
2007 – Romania devine membru UE => decizie in politica
externa a UE (Consiliu/Comisie/Parlament)

FOND - istoric
•

Octombrie 2006 – prima Adunare Generala de
constituire (33 membri)

•

Martie 2007 – HJ de infiintare

•

Noiembrie 2009 ~ 40 membri
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FOND - Servicii
•

Informare

•

Training

•

Networking

•

Reprezentare / lobby
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Moldova
•

Tentativa de apropiere ONG Romania / FOND – Moldova
(septembrie 2007, Iasi)

•

2008 si 2009 – Forumul ONG din regiunea Marii Negre:
o oportunitate pentru strangerea relatiilor intre ONG din
Moldova si Romania

•

Aprilie 2009 – FOND si membrii sai se mobilizeaza in
sprijinul societatii civile din Moldova (scrisori catre
Comisia Europeana, Parlamentul European si Guvernul
Romaniei)

Moldova
•

Romania este membru al UE si recent donator international.
Moldova este tara prioritara pentru politica de cooperare
pentru dezvoltare a Romaniei.

•

Relatiile dintre Moldova si Romania se afla intrintr-o faza de
dezghet care poate permite strangerea legaturilor la nivel
guvernamental si facilitarea proiectelor comune (inclusiv la
nivel neguvernamental).

•

Exista deja cooperare intre ONG din Romania si Moldova (ex.
CBC, Soros, BST, NED, NDI etc.). Anul trecut MAE a finantat
prin UNDP Forumul National ONG din Moldova. Pe viitor este
de asteptat ca Romania sa opereze programe de finantare mai
consistente in Moldova, inclusiv la nivelul societatii civile
(150.000 Euro la sfarsitul anului 2009).

Moldova - Romania
•

Parteneriate pe proiecte europene (CBC/NSA/EIHRD) si
nu numai euopene

•

Cresterea sustinerii financiare din partea Guvernului
Romaniei

•

Influentarea politicilor europene fata de Republica
Moldova (ENP/EaP - ENPI)

•

Actiune comuna pentru - integrarea Republicii Moldova
in Uniunea European
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www.fondromania.org

www.stiriong.ro

