Lista Priorităţi CNP

I. Buna Guvernare
1. Justiţie
a.
b.
c.
d.

reforma justiţiei, procuraturii şi a instituţiilor conexe;
reforma poliţiei;
cultura juridica a populaţiei (informare, responsabilizare, educare);
prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

2. Drepturile omului
a. asigurarea libertarii de exprimare, realizarea dreptului la informaţie şi a participării
publicului în procesul decizional;
b. apărarea drepturilor cetăţenilor în ţară cât şi peste hotare;
c. protecţia cetăţenilor migranzi;
d. politici in domeniul drepturilor omului, copiilor şi tinerilor;
e. promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului;
f. promovarea conceptului de nediscriminare şi toleranţă
g. asigurarea drepturilor copiilor lipsiţi de îngrijire părintească, inclusiv a celor afectaţi
de migraţiunea părinţilor, celor aflaţi în instituţii rezidenţiale şi alte forme de
plasament;
e. promovarea drepturilor sexual-reproductive
3. Prevenirea şi combaterea corupţiei
a. perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi implementarea eficientă a acesteia;
b. reducerea corupţiei minore, cu impact social (poliţie, medicină, învăţămînt, autorizări)
c. combaterea corupţiei la nivel înalt;
d. declararea intereselor, veniturilor şi averilor funcţionarilor, controlul eficient asupra
acestora;
e. eficienţa proceselor penale pe cazuri de corupţie;
f. informatizarea serviciilor publice, reducerea implicării factorului uman în prestarea
acestor servicii.
4. Participarea publică la procesul decizional
a. monitorizarea transparentei procesului decizional şi implicarea societăţii în procesul de
adoptare a deciziilor;
b. promovarea si monitorizarea asigurării participării egale a femeilor şi bărbaţilor la
procesul decizional;
c. participarea copiilor la luarea deciziilor care-i afectează;
d. promovarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor atât la nivel local, cât
şi central.

5. Consolidarea cooperării cu societatea civilă
a. implementarea strategiei şi a planurlor în domeniu;
b.promovarea modificărilor legislative pentru facilitarea activităţii (Legea 1%-2%,
comenzi sociale, facilitarea înregistrării, deduceri fiscale)
c. consolidarea societăţii civile şi cooperarea eficientă cu sectorul public.

II. Dezvoltare Economică
a. stimularea dezvoltării economice durabile în spaţiul rural;
b. asigurarea unui trai decent cetăţenilor prin dezvoltarea unei economii atractive şi
competitive;
c. promovarea necesităţii de a crea mecanisme eficiente de deyvoltare a spiritului
antreprenorial în rândul tinerilor;
d. încurarjarea creării programelor de creditare preferenţială a afacerilor iniţiate de tineri;
e. susţinerea implementării instrumentelor financiare opotecare accesibile tinerilor şi
tinerilor familii;
f. monitorizarea reformei fiscale şi promovarea scutirilor fiscale pentru organizaţiile
societăţii civile;
g. advocacy pentru implementarea conceptului de 2%

III. Acţiuni Sociale
1. Sănătate
a. asigurarea accesului populaţiei la serviciile medicale de calitate, în special a copiilor şi
persoanelor în etate.
2. Educaţie
a. monitorizarea reformelor din învăţămînt, educaţie şi ştiinţă (cercetare), urmărind
racordarea acestora la standardele şi sistemele UE;
b. educaţia şi pregătirea copilului pentru viaţa adultă;
c. educaţia de calitate raportata la dimensiunea de gen.
3. Protecţia socială
a. informarea populaţiei privind problemele de ordin social, în special privind cetăţenii în
situaţii dificile;
b. asigurarea accesului la informaţii privind serviciile gratuite oferite de stat, subsidii,
indemnizaţii, documentare;
c . prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
d. prevenirea violenţei împotriva copilului, exploatării sexuală a copiilor, a traficului de
copii;

e. sporirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice adresate actorilor violentei in
familie;

IV. Priorităţile CNP pentru regiunea transnistreană a RM
a. ridicarea nivelului de cunoastere a situaţiei din regiunea transnistreană;
b. participarea la elaborarea strategiei de reîntregire a ţării în comun cu Guvernul RM;
c. crearea unui mecanism (naţional sau internaţional), care ar permite accesul la justiţie
locuitorilor regiunii transnistrene;
d. monitorizarea situaţiei drepturilor omului în regiunea transnistreană;
e. promovarea drepturilor omului şi informarea populaţiei din regiunea de est despre
drepturile omului;
f. susţinerea şi consolidarea societăţii civile din regiunea transnistreană, precum şi
implicarea, integrarea ei în diverse procese la nivel naţional şi regional;
g. integrarea sau includerea cetăţenilor din stânga Nistrului în sistemul naţional de
protecţie socială, sănătate, educaţie etc., contribuind astfel real la consolidarea
încrederii populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului;
h. promovarea şi dezvoltarea proiectelor comune de cooperare între malul stâng-drept
(people-to-people);
i. facilitarea cooperării sectoriale între cele două maluri ale Nistrului.

