Sugestiile ANOSR pentru formularul instrumentului
CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale
pentru evidență, consultare și transparență
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) apreciază și
consideră binevenită inițiativa Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS)
de a crea instrumentul CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru
evidență, consultare și transparență, o bază de date cu informații despre asociațiile și fundațiile
din România.
Pentru eficientizarea acestui intrument, ANOSR propune o serie de îmbunătățiri pentru
formularul de înscriere:
•

Secțiunea Adresă și date de contact – pe lângă punctul 12, „Pagina de internet a
organizației”, unde probabil majoritatea asociațiilor vor completa cu adresa website-ului,
sugerăm să existe și un câmp în care organizațiile să poată adăuga paginile pe care le
au pe diverse rețele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin,
Youtube etc.), tot ca informație accesibilă publicului larg, având în vedere că astfel de medii
sunt foarte utile pentru comunicare și informare în prezent și ar fi necesar ca orice
persoană interesată să poată accesa cât mai ușor paginile organizațiilor din social media.

•

Secțiunea Organe de conducere – considerăm că punctele 14 și 15 (adresa de e-mail și
numărul de telefon al reprezentantului legal al organizației) ar trebui să aibă caracter
obligatoriu. Chiar dacă pentru baza de date CONECT organizațiile pot desemna alte
persoane de contact, considerăm că și datele de contact ale reprezentantului legal trebuie
cunoscute și centralizate, el fiind cel care răspunde direct în numele respective asociații.

•

Secțiunea Organe de conducere – considerăm că punctele 16-20 ar trebui adaptate și
personalizate în funcție de tipul organizației (asociație, fundație, federație). Spre
exemplu, federațiile au membri persoane juridice, nu membri persoane fizice, dar acești
membri nu sunt neapărat „filiale” ale federației.

•

Secțiunea Activitatea organizației – punctul 26, „Principalele 3 proiecte implementate”,
considerăm că ar trebui reformulat dezvoltat și adăugat astfel: „Principalele 3
proiecte/activități derulate / rezultate obținute”, pentru a fi adaptat la orice tip de
organizație.

•

Secțiunea Activitatea organizației – considerăm necesar și un câmp unde să poată fi
adăugate informații despre istoricul organizațiilor, pentru a permite publicului larg să
cunoască mai multe detalii despre evoluția fiecărei organizații.

•

Secțiunea Activitatea organizației – considerăm că raportul anual al organizației ar trebui
să fie obligatoriu pentru toate asociațiile care se înscriu în baza de date și să fie o informație

accesibilă publicului larg, pentru ca toți cei interesați să poată afla mai multe detalii despre
activitatea respectivei organizații.

