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INTRODUCERE 

 

Ce este/reprezintă Harta interactivă a ONG-urilor din 

Republica Moldova www.ngo.md ? 

 

      ”Harta interactivă a ONG-urilor din Republica Moldova” www.ngo.md este o platformă web, 

în care ONG-urile, dar și alte asociații obștești (din Republica Moldova) se pot înregistra. După 

înregistrare, au la dispoziție un cabinet personal, unde își pot încărca diferite informații despre 

instituție, galerii foto, video, raporturi etc. 

      La indicarea adresei (numelui organizației, raionului, organizației/comunei sau a domeniului 

de activitate) de care are nevoie utilizatorul, ONG-urile respective vor apărea pe hartă. 

 

      Harta interactivă a ONG-urilor www.ngo.md este o inițiativă a Centrului CONTACT, iar 

toate drepturile sunt rezervate. 

 

      Harta interactivă a ONG-urilor este creată pentru informarea/necesitățile utilizatorilor și 

poate servi drept sursă centrală de acces, relevanță și calitate pentru o gamă largă de ONG-uri 

din Republica Moldova. Sistemul de gestionare a hărții online permite o colaborare ușoară între 

ONG și utilizator. Platforma (web) este accesibilă pentru oricine: studenți, cadre didactice, 

manageri, care pot accesa și utiliza informația/conținutul ONG-ului care îl interesează. O pot 

face într-un mediu formal, de exemplu la serviciu, sau acasă, întrucât au acces instantaneu la 

informațiile de care au nevoie. 

 

      Ghidul de utilizare a Hărții interactive a ONG-urilor www.ngo.md vizează sprijinirea ONG-

urilor și asociațiilor obștești din Republica Moldova pentru a face convenabilă încărcarea 

informațiilor. De asemenea, reprezintă și un ghid de utilizare a platformei pentru (un potențial) 

utilizator(i). 

      Reperele metodologice de utilizare a hărții ONG-urilor incluse în ghidul prezent au scopul de 

a asigura o implementare eficientă și integrarea cu succes în procesul de prezentare a 

oraganizațiilor nonguvernamentale și informare a cetățenilor/utilizatorilor (platformei). 

 

 

http://www.ngo.md/
http://www.ngo.md/
http://www.ngo.md/
http://www.ngo.md/
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OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN 

PREZENTUL GHID 
 

 Contextualizarea conceptului de hartă interactivă (din perspectiva actuală a ONG-urilor); 

 Concretizarea aspectelor cheie ale implementării hărții (interactive) oferite de Harta ONG-

urilor www.ngo.md; 

 Eficientizarea și sporirea calității procesului de plasare a informațiilor despre ONG-uri și 

accesarea acestor informații (chiar și) de la distanță; 

 Încărcarea conținuturilor media, precum: foto, video, rapoarte și noutăți în vederea 

informării cetățeanului/utilizatorului despre activitatea și proiectele ONG-ului; 

 Motivarea ONG-urilor și asociațiilor obștești pentru promovarea acestora în rândul 

societății civile; 

 Valorizarea utilizării tehnologiei digitale pentru acces rapid și ușor la oricare dintre 

organizațiile neguvernamentale; 

 Suport tehnic și consultanță pentru realizarea obiectivelor propuse de ONG. 

 

ROLUL HĂRȚII INTERACTIVE (A ONG-

URILOR) 
      Harta interactivă a ONG-urilor formulează drept viziune strategică dezvoltarea sistemului de 

informare despre ONG-uri din Republica Moldova accesibil tuturor organizațiilor, cât și 

cetățenilor/utilizatorilor, care oferă informații suficiente/de calitate, relevante pentru societate (și 

economie), axate pe necesitățile cetățenilor. 

      Accesul la informare, la galeriile foto și video sunt printre țintele prioritare. Pentru asigurarea 

accesului și a gradului de participare la harta interactivă s-a realizat implementarea unui cabinet 

personal, în scopul satisfacerii necesităților de informare și documentare, facilitarea creării unor 

”rețele de comunicare” între ONG și utilizator. 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.md/
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Procedura de accesare a platformei Harta ONG 

 

      Pentru a accesa platforma hărții interactive trebuie să accesați pagina https://ngo.md, unde 

se regăsește  pagina principală a site-ului. Platforma poate fi accesată atât de pe dispozitive 

desktop/laptop cât și de pe dispozitive mobile (tabletă, smartphone). Pentru înregistrarea unui 

ONG se va accesa butonul ,,Înregistrează ONG”. 

 

 

Înregistrarea utilizatorului 

 

https://ngo.md/
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Câmpurile: Prenume, Nume, E-mail, Denumire ONG, IDNO, Data înregistrării, Parolă și 

Verificare sunt câmpuri obligatorii. 

 

 

După finisarea completării formularului de 

înregistrare a ONG-ului, se va deschide pe 

aceeași pagină un mesaj în care suntem rugați 

să ne verificăm căsuța poștală cu care ne-am 

înregistrat: 

 

 

 

 

 

La intrarea în cont, se va introduce în 

câmpul sub denumirea Nume de utilizator – 

adresa de e-mail care a fost scrisă la etapa de 

înregistrare, iar la câmpul sub denumirea 

Parola se va introduce parola. 
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(În caz că datele introduse nu corespund cu cele scrise la etapa de înregistrare, va apărea 

următorul mesaj de eroare: 

 

Dacă datele introduse sunt completate fără erori, se va accesa cu succes intrarea în cont.) 
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ADMINISTRAREA CABINETULUI 

PERSONAL 
 

1. Procedura de accesare a cabinetului personal 
Pentru a accesa cabinetul personal, se va selecta butonul Înregistrează ONG. 

 

 

2. Login/Autentificare/Înregistrare 
Pentru a putea încărca date de contact, galerii foto, video, noutăți și raporturi pe această 

platformă, trebuie să vă înregistrați ONG-ul și/sau A.O. (asociația obștească). Fiecare câmp din 

formularul de înregistrare este obligatoriu și va fi completat cu datele ONG-ului sau A.O. pe care 

doriți să îl/o înregistrați. 

 

Figura 1. Formularul de Înregistrare a ONG-ului 

 

După înregistrare, veți avea deja un cont cu numele de utilizator și parola indicate la etapa de 

înregistrare. Accesați contul creat (figura 2), completați cu datele de acces (nume de utilizator și 

parolă) și veți fi conduși către pagina principală care presupune un Cabinet personal. 
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Puteți selecta caseta de validare Ține-mă minte pentru a reține datele de autentificare, iar la 

următoarea logare să fie automat introduse. 

 

 

Figura 2. Fereastra de accesare a contului 

 

În cazul în care ați uitat parola, se accesează link-ul de pe pagina de logare/autentificare Ai uitat 

parola?. Ca rezultat se va afișa următorul mesaj, care presupune pașii necesari pentru restabilirea 

parolei: 
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3. Setări parolă 
 

Pentru a seta o parolă nouă, se intră pe 

pagina Schimbă parola din cadrul 

Cabinetului personal. 

 

 

4. Setări profil 
În momentul autentificării, se va deschide fereastra care conține cabinetul personal al 

utilizatorului, care conține secțiunile: date generale și date de contact ale ONG-ului, raporturi, 

statutul companiei, noutăți, galerie foto și video.  

Utilizatorul are control și acces deplin în ceea ce privește cabinetul personal, în administrarea și 

adăugarea informațiilor despre ONG-ul înregistrat.  

Prin administrarea unui cabinet personal, utilizatorul personalizează pagina, încarcă galerie foto 

și video potrivite, adaugă noutăți și raporturi. 

 

Figura 3. Pagina principală a contului dumneavoastră/cabinetului (personal) 
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În cadrul secțiunii Date generale este posibilă: 

 Modificarea datelor personale/generale ale ONG-ului (denumire ONG, IDNO, Data 

înregistrării, Numărul de angajați, Domeniul de activitate, Nume și Prenume 

Aministrator); 

 Scrierea misiunii și obiectivelor ONG-ului; 

 Încărcarea unei imagini de profil/reprezentative; 

 

5. Personalizarea/Administrarea cabinetului personal 

5.1. Înregistrarea ONG-ului
 

Se va accesa secțiunea Date generale, 

(exact ca în figura de mai jos), care permite 

adăugarea informațiilor despre ONG-ul pe care 

doriți să îl înregistrați, prin completarea 

câmpurilor specifice. 

 

 

Figura 4. Accesarea secțiunii Date generale 
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Figura 5. Formularul de înregistrare/adăugare a datelor generale a ONG-ului 
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5.2. Date de contact 
 

Se va accesa secțiunea Date de contact, 

(exact ca în figura de mai jos), care permite 

adăugarea informațiilor de contact a ONG-ul. 

Aceste date presupun: 

 Adresa organizației  

 Adresa juridică 

 Date de contact 

 (Prezența pe) Rețele sociale 

 

 

Figura 6. Accesarea secțiunii Date de 

contact
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Figura 7. Formularul de înregistrare/adăugare a datelor de contact a ONG-ului 

În secțiunea de rețele sociale, se va introduce link-ul corespunzător fiecăruia dintre ele: 

Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn. 

 

6. Raporturile 
În cadrul secțiunii Rapoarte, ONG-urile și/sau asociațiile obștești pot adăuga/încarca 

raporturi, accesând butonul Adaugă raport. 

 

Figura 8. Exemple de raporturi  
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Raportul care urmează să fie scris are o structură după care este indicat să îl adăugați: 

 Denumirea raportului; 

 Data înregistrării; 

 Încărcarea fișierului PDF care conține raportul 

 bifarea căsuței Publică acest raport 

 Salvează 

 

Figura 9. Formularul de adăugare a raportului  

 

7. Noutățile 
Platforma web permite încărcarea de noutăți/anunțuri în cabinetul personal, precum și 

introducerea unei etichete care să conțină denumirea categoriei din care face parte 

noutatea/anunțul. În cadrul fiecărei organizații există o secțiune pentru noutăți/anunțuri. În cadrul 

secțiunii Noutățile mele, organizațiile neguvernamentale și/sau asociațiile obștești pot posta 

noutăți.  

 

Adăugarea unei noutăți se va face accesând butonul Adaugă noutate din partea dreaptă a 

paginii: 
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Noutatea care urmează să fie scrisă are o structură după care este indicat să o scrieți (pentru a 

putea fi publicată ulterior), și anume: 

 categoria din care face parte noutatea; 

 (introducerea unui) tag/eticheta după care poate fi identificată noutatea (care urmează 

să fie scrisă); 

 titlul/numele noutății și/sau a anunțului; 

 conținutul noutății/anunțului în una dintre cele trei limbi disponibile (română, rusă, 

engleză); 

 încărcarea unei poze/fotografii/imagini potrivită noutății scrise; 

 bifarea căsuței Publică această noutate 

 Salvează 
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Figura 10. Formularul de adăugare a noutății  

 

Accesând pe titlul unei noutăți din întreaga listă de noutăți, vom intra pe pagina acesteia, unde 

este afișat titlul noutății, noutatea în sine, autorul, data publicării, precum și denumirea categorii din 

care face partea noutatea/anunțul respectivă/respectiv. 
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Figura 11. Exemplu de vizualizare a unei noutăți 

 

Opțiunea de distribuire a noutății se va face accesând butonul Share. Noutatea va putea fi 

distribuită alegând una (sau mai multe)dintre rețele sociale indicate, precum: Facebook, Pinterest, 

Google+, Twitter, LinkedIn. 
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8. Galerie foto 
 

Încărcarea/Adăugarea unei galerii foto se va face accesând butonul Adaugă album foto: 

 

 

Figura 12. Exemplu de vizualizare a galeriei foto 

 

 

 

Albumul foto care urmează să fie 

încărcat are o structură pe care o veți urma: 

 Numele albumului; 

 Încărcarea imaginilor 

 bifarea căsuței Publică acest 

album 

 Salvează 
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9. Galerie video 
 

Încărcarea/Adăugarea unei galerii video se va face accesând butonul Adaugă album video: 

 

Figura 12. Exemplu de vizualizare a galeriei video 

 

Albumul video care urmează să fie încărcat are o structură pe care o veți urma: 

 Numele albumului; 

 Accesarea iconiței + pentru a încărca un videoclip 

 Indicarea adresei video 

 Bifarea căsuței Publică acest album 

 Salvează 
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CONTROLUL ACCESĂRII 

COMPONENTELOR/MATERIALELOR/INST

RUMENTELOR 

HĂRȚII INTERACTIVE 
 

      Pentru a explora harta interactivă a ONG-urilor din Republica Moldova, accesăm 

www.ngo.md. Pagina principală se deschide cu un meniu detaliat al site-ului în partea de sus a 

logo-ului. (Putem accesa oricare dintre meniuri din bara de sus.) Orice buton sau text este plasat 

cu scopul continuării legăturii/conexiunii pe paginile platformei. Fiecare dintre aceste meniuri 

reprezintă o pagină separată care ne dă posibilitatea să explorăm sursele ulterioare. 

 

 

      Organizarea conținuturilor atât după organizație, cât și după hartă permite utilizatorului 

accesare fără înregistrare/logare a oricărei informații utilizând doar bara de căutare, structurată în 

modul următor:  

 Numele organizației 

 (Selectează) Raion 

 (Selectează) Domeniu 

 

http://www.ngo.md/
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      Pe pagina ,,Organizații” se regăsesc totalitatea ONG-urilor din Republica Moldova, 

clasificate după domeniul de activitate: 

 Advocacy și Politici Publice 

 Antreprenoriat Social 

 Artă, Cultură și Tradiții Populare 

 Dezvoltare Economică 

 Dezvoltare Regională și Comunitară 

 Dezvoltarea Sectorul Agricol 

 Dezvoltarea Societății Civile 

 Drepturile Omului 

 Ecologie și Protecția Mediului Înconjurător 

 Educație și Instruire Nonformală 

 Egalitate de Gen 

 Filantropie, Caritate 

 Orientare Profesională și Hobby 

 Culte și organizații religioase 

 Integrare Europeană și Relații Internaționale 

 Eficiență Energetică 

 Mass-Media și Relații cu Publicul 

 Minorități Naționale 

 Minorități Sexuale 

 Protecția Sănătății și a unui Mod Sănătos de Viață 

 Protejarea Patrimoniului Cultural și a Monumentelor Istorice 

 Protecția Consumatorului 

 Protecția Animalelor 

 Protecția Persoanelor Supuse Violenței 

 Sport, Turism, Odihnă și Agrement 

 Sprijin pentru Familii și Copii 

 Sprijin Persoanelor cu Dizabilități 

 Sprijin Persoanelor Social Vulnerabile 

 Tineret 

 Voluntariat 

 

      La selectarea domeniului de activitate, prin bifarea acestuia, pe ecran va apărea organizația 

sau organizațiile corespunzătoare selectării. 
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      Informațiile generale despre organizație pot fi descărcate accesând butonul Descarcă. 
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      Pagina ,,Acasă” conține categoriile de ONG-uri din Republica Moldova înregistrate pe 

această platformă. 
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Pagina ,,Noutăți” conține noutățile 

plasate/scrise de către ONG-urile înregistrate 

pe această platformă.  

 

 

 

Ele pot fi vizualizate după data înregistrării 

sau după categorii, precum: 

 Angajări 

 Achiziții 

 Granturi 

 Instruiri 

 Stagii de practică 

 Servicii 

 Oportunități de voluntariat 
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Pagina ,,Harta ONG” conține harta Republicii Moldova cu locația/localizarea 

ONG-urile înregistrare pe platformă. Ele pot fi căutate și după raion, oraș/localitate 

sau domeniu de activitate. 

 

 

 

 

 

Pagina ,,Statistici” conține statistica ONG-

urilor și a asociațiilor obștești înregistrate pe 

platformă.  

 

 



30 
 

Statistica este reprezentată după următoarele criterii: 

 Numărul de organizații după domeniul de activitate 

 Numărul de organizații după raion 
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Site-ul este disponibil/Platforma web este 

disponibilă în limbile română, rusă și 

engleză. 

 

Pentru a găsi numele organizației de care 

aveți nevoie, puteți utiliza bara de căutare. 

 

 

      Harta interactivă a ONG-urilor conține întreaga activitate, fișierele media, precum și locația 

acestora grupate după nume, oraș sau domeniu de activitate. 

 

FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE HĂRȚII 

INTERACTIVE www.ngo.md  
 

      Funcția de bază a hărții interactive este înregistrarea ONG-urilor și a altor asociații obștești, 

obținând după înregistrare un cabinet personal, unde își pot încărca informații despre instituție, 

galerii foto, video, rapoarte. 

      Utilizatorul poate utiliza resursele/informațiile indicate pentru organizația corespunzătoare în 

procesul de informare și/sau (pentru o eventuală) implicare. 

 

      Cea de-a doua funcție de bază se referă la dezvoltarea și promovarea ONG-urilor și de 

informare a cetățeanului/utilizatorului. Aceasta presupune evidențierea conținuturilor de bază și 

structurarea lor după domeniul de activitate, pornind de la obiectivele specifice fiecărei instituții. 

Utilizatorii pot apela la harta interactivă în cazul în care au nevoie de informare sau 

(auto)instruire despre instituția pe care îl interesează/preocupă. 

 

http://www.ngo.md/
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      Pentru ca valorificarea și promovarea acestor organizații să fie eficientă, procesul de 

înregistrare-încărcare informații pe platforma web ,,Harta interactivă a ONG-urilor” se va axa pe 

următoarele aspecte: 

 

 Promovarea abordării constructive bazate pe informarea utilizatorului. Utilizatorul 

poate selecta independent sau ghidat de meniul paginii hărții interactive. 

 

 Explorarea perspectivelor de viitor. Utilizatorul are acces independent la diverse 

categorii de ONG-uri pentru orice domeniu de activitate de care este interesat și poate 

naviga ușor de la un domeniu la altul, de la o organizație la alta. 

 

 Asigurarea unui proces de informare-dezvoltare-promovare. Varietatea resurselor de 

accesare oferite de această platformă oferă/pune la dispoziție utilizatorului posibilitatea 

de a alege pentru el cel mai potrivit domeniu de activitate. 

 

 

PRINCIPIILE DE ASIGURARE A CALITĂȚII 

SURSELOR/RESURSELOR PROPUSE DE 

HARTA INTERACTIVĂ 
 

 Relevanță, transparență și claritate a obiectivelor urmărite, a expunerii materialelor 

media; 

 Accesibilitate în navigarea paginii; 

 Atractivitate, diversitate, expunere și ilustrare  

 Caracter deschis și integrator, prin înregistrarea ONG-urilor și oferirea posibilităților 

pentru extinderea echipei, prin plasarea anunțurilor; 

 Elemente media și corectitudinea acestora; 

 Designul elementelor: calitatea realizării imaginilor statice, gama coloristică, 

dimensiunile și rezoluția, calitatea secvențelor video, calitatea secvențelor sonore. 

 


