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Ce este democraţia? Democraţia este un tip de sistem politic sau un mod de luare a 
deciziilor într-o instituţie sau organizaţie în care toţi indivizii participă în mod egal la decizie 
iar decizia este bazată pe voinţa majoritară. Termenul de democraţie provine din limba 
greacă şi semnifică puterea poporului. Un regim politic democratic este caracterizat de 
suveranitatea cetăţenilor în luarea deciziilor, separaţia puterilor în stat, asigurarea libertăţii 
de exprimare, justiţie independentă, puterea legii, asigurarea drepturilor omului şi credinţă 
în raţionalitatea omului. Într-un regim democratic, statul şi guvernarea sunt considerate 
mijloace prin intermediul cărora oamenii îşi rezolvă problemele şi îşi satisfac nevoile şi nu 
scopuri în sine. 

O democrație eficientă depinde de cetățenii care au ceva de spus și să fie auziți. Un 
angajament pentru o participare publică sporită se află în centrul Recomandării Consiliului 
Europei din 2018 (CE) privind participarea cetățenilor la viața publică locală. Scopul este 
ca consultarea și participarea să fie încorporate în cultura tuturor statelor membre ale CE.

Participarea tuturor grupurilor societății civile la luarea deciziilor la toate nivelurile de 
guvernare este una dintre premisele pentru o societate democratică funcțională și pentru 
încurajarea securității democratice. Acesta permite un dialog deschis pe probleme critice, 
sprijinind decizii mai bune din partea autorităților și contribuind la consolidarea guvernanței. 
Participarea civilă completează și sprijină democrația reprezentativă. Cetățenii care 
consideră că au un cuvânt de spus în dezbaterile politicii generale și în deciziile de zi 
cu zi, au mai multe șanse să accepte deciziile luate și, în general, să aibă încredere în 
aleșii lor. Prin urmare, este crucial ca indivizii, organizațiile neguvernamentale (ONG-
urile) și societatea civilă să fie implicați în desfășurarea afacerilor publice și să se simtă 
împuterniciți să facă acest lucru. 

Ce este democraţia participativă? Democraţia participativă face referire la mecanismele 
democratice prin care cetăţenii participă la decizia publică. Democraţia participativă implică:

- Participarea cetăţenilor la decizia publică;
- Controlul cetăţenilor cu privire la cheltuirea banului public;
- Consultarea publică a societăţii civile în ansamblul ei.
O democraţie participativă autentică implică participarea cetăţenilor la decizia publică, 

informarea cetăţenilor cu privire la deciziile autorităţilor publice, utilizarea constantă a 
consultărilor publice de către autorităţile publice şi transparenţă decizională.

În timp ce democrația reprezentativă clasică se 
caracterizează în principal prin alegeri și proceduri 
parlamentare, democrația participativă 
își propune să implice cetățenii în procesele de luare 
a deciziilor referitoare la cotidianul lor, prin instrumente 
de consultare publică. Esența democrației participative 
constă în considerarea cetățenilor ca actori activi 
în viața comunității și nu doar ca receptori pasivi a 
deciziilor autorităților. Abia în anii 1960, democrația 
participativă s-a materializat cu bugetul participativ, 
primul instrument de consultare a cetățenilor în ceea 
ce privește implementarea comună a cheltuielilor. 
În acest context, se pare că conceptul de democrație 
participativă este strâns legat de cetățenia activă.
Într-adevăr, cetățenii implicați în procesele de luare a deciziilor devin în cele din urmă mai 
informați, dar mai ales mai conștienți de problemele legate de viața publică, oferindu-le 
capacitatea de a oferi soluții pentru a rezolva concret problemele locale.

Descentralizarea și împuternicirea cetățenilor sunt, de aceea, cele două cuvinte cheie 
ale democrației participative. Proiectele care vizează promovarea democrației participative 
pot lua diferite forme în funcție de contextul istoric, de actorii implicați și de locurile în care 
sunt amplasați. Printre ele, de exemplu, pot fi seminare sau diferite activități interactive, 

„Participarea cetățenilor este în 
centrul ideii de democrație.”
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cum ar fi ateliere și instruiri, sau chiar metode de educație nonformală, cum ar fi teatrul 
social. Prin aceste mijloace, cetățenii devin resurse depline, care colaborează cu autoritățile 
locale printr-un dialog transparent și constant, care le permite să se apropie unul de 
celălalt. Angajamentul autorităților de a garanta participarea cetățenilor la dezvoltarea și 
desfășurarea politicilor publice face parte din cele 12 principii ale Bunei Guvernări stabilite 
de Consiliul Europei în 2008. 

Autoritățile locale și regionale sunt cele mai apropiate de cetățeni: ele sunt astfel un element 
esențial pentru încurajarea participării cetățenilor și a dezvoltării comunităților cetățenilor 
care vizeaza o mai mare implicare în luarea deciziilor publice și o mai mare transparență la 
nivel local. Pentru a consolida buna guvernare locală, reprezentanții aleși sunt responsabili 
pentru a permite cetățenilor să influențeze procesul decizional și să ia în considerare nevoile 
și preocupările cetățenilor. Încrederea cetățenilor în autoritățile locale înseamnă mai mult 
angajament și mai multă participare, ceea ce beneficiază de democrația participativă, un 
instrument crucial pentru a permite aleșilor locali să își îndeplinească în mod eficient rolurile  
și responsabilitățile.

CREAREA PROCESULUI DE PARTICIPARE

Crearea unui proces participativ presupune luarea în considerare a modului în care 
rezultatul va fi atins, precum și a metodelor care vor fi aplicate și când. Procesul este 
inseparabil de scop și context.

NIVELURILE DE PARTICIPARE
Implicarea actorilor în diferitele etape ale procesului decizional politic variază în funcție 

de intensitatea participării. Există patru niveluri de participare sortate de la cel mai puțin la 
cel mai participativ (Codul de Bune Practici pentru Participarea Civilă la Procesul Decizional 
(2009) al Consiliului Europei):
• Informare - un nivel de participare relativ scăzut, care de obicei constă într-o furnizare de 

informații unidirecționale de la autoritățile publice;
• Consultare - autoritățile publice pot cere opinia cu privire la un anumit subiect de politică 

sau dezvoltare;
• Dialog - comunicare bidirecțională bazată pe interese reciproce și obiective potențiale 

împărtășite pentru a asigura un schimb regulat de opinii (dialog larg și de colaborare);

• Parteneriat - cel mai înalt nivel de participare în care cetățenii, 
ONG-urile și autoritățile publice cooperează îndeaproape, 
asigurând în același timp că cetățenii și ONG-urile continuă 
să fie independenți și au dreptul de a face campanii și de a 
acționa indiferent de situația parteneriatului. Parteneriatul 
poate include activități precum 
furnizarea de servicii, forumuri participative și înființarea 
unor organisme de decizie.

METODE
Sunt folosite o gamă largă de metode diferite și multe variații semnificative și mai puțin 

semnificative ale acestora, până în momentul în care uneori este greu de știut unde se 
termină o metodă și începe alta. Cheia succesului este de a înțelege scopul procesului 
participativ, specificul contextului local, practica anterioară de succes/insucces. Procesele 
participative de obicei combină mai multe metode pentru a atinge un scop.

PARTICIPAREA FORMALĂ ȘI NEFORMALĂ  
Participarea formală constă în metode de participare publică strict prevăzute de legi 

și reglementări (drepturile omului, politici publice, planificare urbană, evaluare strategică 
de mediu etc.). Cerințele procedurale formale pentru participare contribuie la păstrarea 
intereselor diferitelor grupuri.

Legea nu necesită participare neformală. Ea contribuie la un nivel mai ridicat de 
legitimitate în luarea deciziilor și servește ca un stimulent pentru o mai bună guvernare 
urbană și îmbunătățirea calității vieții. Comparativ cu participarea formală, aceasta include 
o gamă mult mai largă de metode și oferă mai multă flexibilitate și libertate în arbitraj.

Participarea are o valoare intrinsecă. Este bine ca oamenii să fie implicați activ 
în luarea deciziilor în comunitățile lor. A fi cetățean deplin înseamnă a avea cuvînt în 
deciziile în care o parte este afectată. Buna guvernare nu este doar de fapt oferirea 
rezultatelor bune. Modul în care sunt obținute este cel puțin la fel de important. 
Autoritățile publice de la toate nivelurile ar trebui să solicite aprobarea activă  
a cetățenilor, mai degrabă decât înțelegerea tacită a politicilor și programelor lor.  

În scopul de a face aceste principii generale accesibile tuturor autorităților publice, Consiliul 
Europei a elaborat un set de întrebări-cheie care să funcționeze ca o autoevaluare preliminară.

Aceste întrebări de orientare se referă la cele 5 dimensiuni ale analizei pe care acronimul 
„C.L.E.A.R.” (CLAR) le cuprinde:  
	Can do (o pot face) – adică cetățenii au resurse, abilități și cunoștințe pentru a participa; 
	Like to (le place să)– adică cetățenii au un sentiment de atașament care consolidează 

participarea;
	Enabled to (le este permis)– adică cetățenilor li se oferă posibilitatea de a participa;  
	Asked to (sunt întrebați) – adică cetățenii sunt implicați de organismele oficiale sau 

grupuri voluntare;  
	Responded to (au răspuns)– adică cetățenii văd dovezi că opiniile lor au fost luate în 

considerare.   
În 2016, Consiliul Europei a dezvoltat în continuare criteriile necesare pentru definirea 

participării civile pentru a obține o bună guvernare locală. Acest efort a dus la Ghidul de 
Participare Civilă (2017), care definește principiile cheie ale participării. Pentru a fi numit în 
mod eficient și a avea un impact pozitiv asupra guvernanței locale, un proces de participare 
civilă trebuie să se bazeze pe:

Democrația participativă la nivel local răspunde la:

• Lipsă de resurse;
• Lipsa de încredere - perturbarea relației dintre public și cetățeni;
• Cetățenii solicitanți - vor să aibă un cuvânt și sunt capabili să o facă;
• Societăți mai complexe - multi culturale și în schimbare 
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 - Participare: Asociațiile trebuie să poată primi și transmite opiniile cetățenilor. Această 
contribuție esențială la procesul decizional politic consolidează calitatea, înțelegerea 
și aplicabilitatea pe termen lung a inițiativei politice.

 - Încredere: O societate deschisă și democratică se bazează pe interacțiunea sinceră 
și fidelă între actori și sectoare. 
Deși asociațiile și autoritățile 
publice au roluri diferite de jucat, 
obiectivul comun de îmbunătățire 
a vieții cetățenilor nu poate fi atins 
satisfăcător decât atunci când se 
bazează pe încredere, ceea ce 
implică transparență și respect 
reciproc. 

 - Responsabilitate și transparență: Acționarea în interesul general necesită 
deschidere, responsabilitate, claritate și responsabilitate atât din partea asociațiilor, 
cât și din partea autorităților publice, transparența fiind esențială la toate etapele. 

 - Independența: Asociațiile trebuie recunoscute ca organisme libere și independente 
în obiectivele, deciziile și activitățile lor. Ele au dreptul să acționeze independent și să 
apere poziții diferite de cele ale autorităților cu care pot coopera.

Niveluri de dialog și colaborare.
Nivelurile de dialog și colaborare depind de:
- Situația și contextul administrativ și legislativ: fiecare țară are soluția sa;
- Obiectivele care trebuie atinse: fiecare acțiune, alegerea și oportunitatea sa. 
Republica Moldova a adoptat mai multe măsuri legislative-normative și instituționale 

care vizează instituirea unui sistem transparent eficient în procesul de luare a deciziilor, cu 
asigurarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor. Cadrul legal național 
conține câteva dispoziții, care reglementează participarea societății civile la procesul 
decizional, cuprinse într-o serie de acte normative, printre care am putea nota: 
	Legea cu privire la Guvern nr. 64 din 31.05.90,
	Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului 

nr.797 din 02.04.1996,
	Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001,
	Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor 

autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317 
din 18.07.2003,

	Legea administrației publice locale nr.436 din 28.12.2006,
	Decizia Parlamentului pentru aprobarea conceptului 

de cooperare între Parlament și societatea civilă nr. 373 
din 29.12.2005,

	Decizia Guvernului Republicii Moldova privind paginile 
oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua 
Internet nr.668 din 19.06.2006,

	Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind crearea Consiliului Național de 
Participare nr.11 din 19.01.2010 etc.
În același timp, Republica Moldova este una dintre puținele țări din lume care au un 

act normativ special în domeniul informațiilor, consultărilor și participării cetățenilor. Este 
vorba despre Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, 
care stabilește normele aplicabile pentru asigurarea transparenței în procesul decizional al 
autorităților publice centrale și locale, ale altor autorități publice și reglementează relațiile lor 
cu cetățenii, cu asociațiile înființate în conformitate cu legea, cu alte părți interesate care vor 
participa la procesul decizional. În conformitate cu această lege intră următoarele autorități 
publice centrale - Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Guvernul, autoritățile publice 

1. Respectarea tuturor actorilor ca bază pentru interacțiune și încredere reciprocă;
2. Respectarea independenței ONG-urilor, chiar și atunci când opiniile lor diferă de cele 

ale autorităților;
3. Respectarea poziției autorităților publice cu cine se coopereaza la luarea deciziilor;   
4. Deschidere, transparență și 

responsabilitate, ceea ce înseamnă că 
ar trebui furnizate informații complete și 
actualizate despre procesul decizional 
și procedurile de participare către 
cetățeni;  

5. Receptivitate, oferind feedback adecvat, 
în sensul că informațiile adecvate ar 
trebui furnizate în timp util, la toate 
etapele, care să permită un aport 
substanțial de la cetățeni, începând 
cu cea mai timpurie etapă posibilă a 
procesului de luare a deciziilor;

6. Nediscriminarea și incluziunea, astfel 
încât toate vocile, inclusiv cele ale celor
mai puțin privilegiați și cele mai vulnerabile, să fie auzite și luate în considerare, 
asigurând utilizarea mijloacelor și canalelor adecvate;

7. Egalitatea de gen și participarea egală a tuturor grupurilor, inclusiv a celor cu interese 
și nevoi precum tinerii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități, minorități etc., în sensul că 
autoritățile publice ar trebui să solicite un aport cât mai larg posibil;

8. Accesibilitatea procesului de participare folosind un limbaj clar și mijloace adecvate de 
participare, offline sau online și pe orice dispozitiv.
 Pentru a obține o participare civilă eficientă, autoritățile publice trebuie să fie conștiente 

de părțile interesate ale comunității sale, dar, de asemenea, să înțeleagă că nu este 
obligatoriu și nici dezirabil să angajeze în permanență toate părțile interesate. 

Cetățenii, OSC și societatea civilă reprezintă în general părțile interesate cu care se 
angajează o organizație administrativă locală. Ei au interes pentru activitatea organizației 
administrației locale și pentru zona și comunitatea în care ea funcționează, deoarece sunt 
afectate de aceasta, sau o pot influența într-un mod pozitiv sau negativ.

Participarea cetățenilor poate avea mai multe obiective: 
 - să exprime și să identifice dorințele, nevoile sau cerințele cetățenilor;
 - să participe la un diagnostic;
 - să discute despre provocările și obiectivele de dezvoltare;
 - să caute soluții, să facă propuneri;
 - să dea o opinie cu privire la deciziile care trebuie luate sau să participe la decizie;
 - să participe la implementarea unui proiect.

În contextul democrației participative, cetățenii (individual sau prin structurile lor asociative) 
stabilesc dialogul și colaborarea la diferite niveluri cu instituțiile locale. Cine sunt ei?

În fiecare zi și în fiecare moment, implementăm în mod natural fie alegerile tipului de 
dialog, cât și intensitatea pe care o dorim sau care i-o putem oferi. Interesul de aici este de 
a identifica în mod clar procesele pentru a permite o gestionare mai bună a acțiunii.

Procesul de democrație participativă deschide noi orizonturi în ceea ce privește relațiile 
dintre autoritățile locale și cetățeni, pe lângă alegeri și finanțarea proiectelor de colaborare 
(care sunt adesea percepute greșit ca fiind singurul element concret de implicare între 
societatea civilă și autorități).

Pentru a minimiza dificultățile de realizare a obiectivelor de participare a cetățenilor, 
instituirea unui proces de democrație participativă trebuie să poată conta pe un context și 
un mediu politic și social, care asigură următoarele puncte:

PARTICIPARE 

ESTE O ABORDARE GLOBALĂ care trebuie 
experimentată și nu numai învățată 

Nu este vorba despre …… „a fi DRĂGUȚ”, ci despre 
„rezolvarea problemelor”
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autonome, administrația publică specializată, precum și autoritățile publice locale - unitățile 
teritoriale autonome cu statut juridic special și autoritățile administrației publice locale. 

Ulterior, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 96 din 16.02.2010 cu 
privire la acțiunile de implementare a Legii privind transparența în procesul decizional, 
Regulamentul fiind elaborat pentru a asigura transparența în procesul de elaborare și 
adoptare a deciziilor. Scopul Regulamentului este de a asigura prevederile uniforme ale 
Legii cu privire la Transparență în procesul decizional și stabilește procedurile pentru 
asigurarea transparenței în procesul de elaborare și luare a deciziilor la Cancelaria de 
Stat, ministere, alte autorități administrative centrale, autoritățile administrației publice 
descentralizate a serviciilor publice, precum și entitățile publice juridice și entitățile publice 
private care utilizează fonduri financiare publice.

Cetățenii sunt actorii de frunte în dezvoltarea politică, în proiecte sau programe. Democrația 
participativă este un proces în construcție continuă, care implică un risc continuu, necesitând 
organizarea, colaborarea, identificarea obiectivelor comune într-un grup.  

Democrația participativă în Republica Moldova este reprezentată în special în timpul 
participării la alegeri, referendumuri, proteste, sondaje de opinie a cetățenilor. Democrația 
participativă permite tuturor cetățenilor să participe activ la procesul politic, nu numai 
la adoptarea deciziilor prin referendum sau adunări naționale etc., ci și să participe la 
elaborarea strategiei de dezvoltare a societății, a politicilor publice, la implementarea 
deciziilor. 

Cetățenii moldoveni trebuie să controleze măsura în care funcționează legile adoptate, 
măsura în care sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, deciziile și 
promisiunile făcute. Cetățenia activă, generată de cultura civică și democrația participativă, 
organizează principiile de revendicare și asigurare a drepturilor săracilor și a celor excluși. 
În acest fel, creșterea și extinderea ariei de participare a cetățenilor educă indivizii să fie 
cetățeni eficienți, democratici, valorizându-și propriile puteri (împuterniciri). 

Democrația participativă poate transforma individul dintr-un cetățean privat, preocupat 
doar de problemele sale, într-un cetățean public, atent, grijuliu, care îi pasă de ceea ce se 
întâmplă în jurul său. Democrația participativă implică mecanisme prin care se iau decizii 
cu privire la problemele comunității prin implicarea cetățenilor. 

Sugestiile și reclamațiile cetățenilor trebuie să fie luate în considerare de către factorii 
de decizie politic, indiferent dacă este de acord cu acestea. 

Democrația participativă în Republica Moldova include trei niveluri:
 - participarea cetățenilor la procesul decizional public;
 - participarea cetățenilor la administrarea banilor publici;
 - și consultarea publică a societății civile.

Eficiența democrației participative implică respectarea simultană și obligatorie a 
principiilor informației, consultării și transparenței procesului decizional. Conceptul de 
participare a cetățenilor se bazează pe necesitatea de a consulta cetățenii și de a-și 
exprima opiniile cu privire la deciziile luate la diferite niveluri și de la care aceștia pot fi 
afectați direct sau indirect.

Cauzele unei prezențe slabe a democrației participative în Republica Moldova pot fi: 
 - Lipsa de interes;
 - Cultura politică și civică scăzută;
 - Migrația;
 - Neîncrederea față de schimbare și clasa politică;
 - Dezinformarea;
 - Dezamăgire în clasa politică / autorități.

Măsurile pentru motivarea și sporirea democrației participative ar putea fi:
 - Schimbarea calității clasei politice;
 - Dezvoltarea culturilor participative în școli, familii, universități, locuri de muncă;
 - Stimularea participării active în rândul tinerilor prin informare, educare, motivație, 
instruire și îndrumare.

Concluzii: Democrația participativă implică un nivel complet și detaliat de informații la 
care accesul trebuie asigurat pe deplin. Toți participanții moldoveni trebuie să primească 
toate informațiile necesare și să aibă acces la mass-media, astfel încât nivelul de înțelegere 
oferit să fie același pentru toți. În acest scop, este necesar să se asigure că are loc un proces 
de formare și învățare colectivă în timpul căruia toți participanții dobândesc și împărtășesc 
același nivel de informație și înțelegere. Prin urmare, cunoașterea trebuie abordată în mod 
colectiv, astfel încât toți participanții, în toată diversitatea lor, să împărtășească nivelul de 
înțelegere. 

  

INFORMAREA: nivelul relativ scăzut de participare sau informația este, în general, 
transmisă unilateral de către autoritățile publice, fără a fi necesară 
sau așteptată nicio interacțiune sau intervenție de către asociații  
și cetățeni. 

Exemple: Afise, pagina web a municipalității, publicații și informații în ziare și radio,   
 documente oficiale care pot fi consultate de cetățeni etc.  

PRACTICI ÎN ORAȘUL CIMIȘLIA: 
Mulți cetățeni sunt implicați în discuții și dezbateri pe pagina de Facebook a orașului 
Cimișlia. De asemenea, este utilizată de municipalitate pentru a se consulta cu cetățenii 
asupra unor decizii majore.
Valoarea adăugată a activităților de comunicare și PR (relații publice) au un real ajutor și 
sprijin. Angajatorii din oraș au simțit aceste avantaje. Acum, cetățenii au început să învețe 
și să caute tot de ceea ce au nevoie - online, fără să vină nici măcar la primărie. 
Toate anunțurile publice pentru întâlniri, 
evenimente majore, documente necesare 
care urmează să fie prezentate pentru a obține 
diferite autorizații etc. - sunt publicate pe site-
ul web și anunțate prin intermediul rețelei de 
difuzoare. 

Accesul la informație este dreptul legal al cetățenilor de a solicita și de a primi 
informații de la autoritățile publice. Este adesea implementat prin legislația 
privind libertatea de exprimare. Accesul la informație susține responsabili-
tatea, împreună cu participarea informată a publicului la luarea deciziilor și, 
prin urmare, este fundamentală pentru funcționarea eficientă a democrațiilor.

Organizarea dezbaterilor publice 
și discuții la fața locului
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PRACTICI ÎN ORAȘUL COMRAT:
Aceștia au raportat despre contactul direct pe care primarul îl are cu cetățenii: „Primarul 
folosește propriul Facebook și răspunde și găsește soluții pentru toată lumea”.
Aceștia confirmă că prezența „personală” a primarului este ceea ce își doresc cetățenii. Ei 
vorbesc despre mentalitatea pasivității.

Ei lucrează cu OSC atunci când dezvoltă 
proiecte (le-am explicat principiul schemei de 
re-acordare).
Primăria oferă informații despre importanța 
achitării impozitelor locale, totodată răspunde 
direct la solicitările cetățenilor.  

CONSULTAREA: Autoritățile publice pot solicita asociațiilor și cetățenilor părerea lor   
    asupra unui subiect specific sau asupra dezvoltării unei politici specifice.   
   Inițiativa și temele nu provin de la asociații, ci de la autoritățile publice. 

Exemple: Întâlniri publice care prezintă programe sau activități, comitete consultative,   
  sondaje pentru cetățeni, colectare de informații online etc.

PRACTICI ÎN ORAȘUL CIMIȘLIA: 
Primăria Cimișlia a organizat o anchetare referitor la politicile și serviciile prestate 

cetățenilor de către serviciile specializate ale primăriei. Ancheta a fost realizată în orașul 
Cimișlia în rândul reprezentanților autorităților locale și grupurilor societății civile. Sistemul 
Eloge al Consiliului Europei a fost adaptat în funcție de situația locală după ce a fost 
convenită echipa de implementare. 

Ancheta în rândul cetățenilor a fost implementată printr-un formular Google care a fost 
răspîndit între diverse asociații și promovat de asemenea prin intermediul diferitelor rețele 
media. Numărul persoanelor intervievate au fost 77 (cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor etc.).

Ancheta printre aleșii locali și autoritățile locale a fost realizată folosind interviurile 
directe sau, de asemenea, online. Au fost intervievați 11 consilieri locali. Ancheta a avut loc 
în perioada 10-20 iunie 2019.

Principalele dificultăți ale anchetei au constat în abordarea unui grup larg de persoane 
diferite în derularea anchetei.

Iată descrierea grupului societății civile intervievate: 

PRACTICI ÎN ORAȘUL COMRAT: 
Metodologia din Comrat a urmat aceeași cale prezentată pentru Cimișlia. Delegatul 

LDA Moldova a vizitat de mai multe ori municipalitatea și primarul pentru a explica scopul 
anchetei. Primarul și echipa din Comrat au fost de mare ajutor și cooperanți.  . 

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 12-22 iunie 2019 în municipiul Comrat. 
La sondaj au participat 102 respondenți. Au fost intervievați printr-un formular Google. 
Informațiile au fost canalizate prin intermediul ONG-urilor existente, dar folosind și media 
locală și socială.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf32mJ78nypXr0jtciSWnHWhBYfR9k7eLFHLj
zfM9xtsIK5JQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Vizita pe teren a avut loc la începutul lunii iulie 2019. 
Ancheta consilierilor locali, descrierea grupului intervievat (11 consilieri intervievați)

Primarul folosește Facebook  
și răspunde la toate întrebările

a. Profesia?

Lucrători în sectorul public

Lucrători în sectorul privat

Antreprenori privați

Studenți

Primirea subvențiilor sau a pensiilor

Altele

23%

5%

7%

12% 19%

34%

b. La această întrebare a răspuns doar cei care lucrează în sectorul public sau privat:  cât 
    sunteți de mulțumit de posibilitatea de a vă influența munca? 

Nuștiu

Foarte rău

Relativ rău 

Destul de bine

Foarte bine

34%

28%

23%

9%6%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf32mJ78nypXr0jtciSWnHWhBYfR9k7eLFHLjzfM9xtsIK5JQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf32mJ78nypXr0jtciSWnHWhBYfR9k7eLFHLjzfM9xtsIK5JQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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DIALOGUL: Oricare dintre părți poate lua inițiativa pentru dialog; dialogul poate fi general 
sau colaborativ.

 - Dialogul general este un proces de comunicare bidirecțional bazat pe interese reciproce 
și, eventual, obiective comune, care are ca scop asigurarea unui schimb regulat de 
opinii. Se desfășoară de la audieri publice deschise până la întruniri de specialitate dintre 
asociații și autorități publice. 

 - Dialogul de colaborare se bazează pe interesul reciproc pentru dezvoltarea unei politici 
specifice. Este mai dinamic decât dialogul general, deoarece constă în întâlniri comune, 
deseori frecvente și regulate, menite să dezvolte împreună strategii de politici majore și 
duc adesea la rezultate convenite reciproc, precum o recomandare sau un drept comun.  

Exemple: Comitetele de orientare comună care definesc politicile comune, grupuri de 
lucru care permit integrarea și schimbul informațiilor, comitetele de conducere 
care includ societatea civilă și reprezentanții publici etc.

PRACTICI ÎN ORAȘUL CIMIȘLIA: 
În unele cazuri, există întâlniri organizate în cadrul circumscripțiilor electorale. Se realizează 

la inițiativa personală a consilierului sau ca eveniment al partidului politic la nivel local;
 - Consiliul este împărțit în funcție de responsabilități (de exemplu, comisia economică, 
urbanismul etc.), prin urmare, unele comisii, datorită responsabilităților sale sunt mai 
active și se întrunesc mai des;

PARTENERIAT: Cel mai înalt nivel de participare, în care asociațiile, cetățenii și autoritățile 
publice colaborează strâns, asigurând în același timp că această situație 
de parteneriat nu împiedică asociațiile să își păstreze independența și 
dreptul lor de a-și face cunoscute opiniile și de a acționa în consecință. 
Parteneriatul poate include activități precum furnizarea de servicii, crearea 
de forumuri participative și crearea de organe de decizie.

Exemple: Procesul de consultare, deciziile și implementarea politicilor publice care includ 
toți participanții, autoritățile locale și societatea civilă, de exemplu printr-un grup 
de lucru permanent.

PRACTICI ÎN ORAȘUL CIMIȘLIA: 
Colegii noștri au avut posibilitatea de a vizita câteva exemple de bune practici în care cetățenii 

s-au mobilizat împreună și au fost susținuți de autoritățile locale pentru a-și îmbunătăți facilitățile 
locale sau pentru a realiza unele proiecte de dezvoltare locală. Iată 4 astfel de exemple:

a) Renovarea unei străzi. Strada 
era situată într-o zonă depărtată 
de centru și de obicei inundată în 
timpul anotimpurilor de toamnă, 
iarnă și primăvară. Localnicii 
au reușit să strângă o parte din 
resursele necesare reparației, iar 
primăria a venit cu o altă parte. 
Acum acesta este considerat unul 
dintre cele mai bune cartiere din 
Cimișlia. Reconstrucția străzii a 
dus și la dezvoltarea în continuare 
a comunității. Cetățenii au început 
să contribuie voluntar la bunăstarea 
acesteia, curățând periodic strada, 
plantând flori etc.

Cetățenii trebuie să  înțeleagă rolul și responsabilitățile 
consilierilor și a comisiilor consiliului local

Donații private și contribuția cetățenilor

18-25 26-33 34-40 41-48

27%

18%
18%

37%

1. Vârsta

Bărbați Femei

2. Sexul

55%

45%
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b) Stadionul este una dintre cele mai vechi facilități construit în perioada sovietică. 
Din cauza lipsei de fonduri, se afla 
într-o degradare continuă, în ciuda 
eforturilor municipalității de a-l menține 
și dezvolta. Cu toate acestea, cu 
sprijinul unor donatori (inclusiv privați), 
a fost reanimat. Stadionul este folosit în 
mod regulat de cetățeni în timpul liber, 
dar cel mai important este găzduirea 
competițiilor și târgurilor regionale. 
Există deasemenea o echipă locală 
de adolescenți care este instruită aici. 
Cea mai mare provocare este acum 
reconstruirea tribunelor aflate într-o
situație foarte proastă și care reprezintă 
pericol pentru potențialii susținători;

c) Parcul central a fost recent renovat și dotat cu facilități sigure de joacă pentru copii 
și o scenă de vară care găzduiește 
diferite evenimente locale. Reprezintă 
un efort comun al municipalității de 
a atrage fonduri suplimentare, dar și 
contribuția comunității.

d) Terenul de joacă al grădiniței este un bun exemplu de mobilizare a comunității 
părinților care au reușit să îmbunătățească instituția educațională prin eforturi proprii 
în cooperare cu autorităția locală. Forța de muncă a fost asigurată de primărie, în timp 
ce părinții au contribuit pentru achiziționarea materialelor. Este un bun exemplu de
unire a eforturilor în cazul municipal-
ităților cu fonduri reduse. De aseme-
nea, proiectul a reprezentat o continuă 
renovare completă a grădiniței de 
către Fondul Național pentru Investiții 
Sociale (care a gestionat ajutorul ve-
nit din partea Guvernului Român).    

PRACTICI ÎN ORAȘUL COMRAT: 
Aceștia au dezvoltat un mod inovator depromovare a participării cetățenilor prin finanțarea 
comună pentru infrastructurile publice. Autoritățile cer cetățenilor să se alăture unei 

asociații sau comitet și să înceapă ideea și 
primele lucrări ale unei infrastructuri (de obicei 
un drum/curte nouă). Aceștia convin ce să 
facă și ce plan să implementeze (asistat de un 
tehnician al municipalității) și asigură 30% din 
finanțare. Municipalitatea asigură restul de 70% 
din costuri, indiferent de cheltuieli. Astfel sunt 
evitate  conflictele între diverse interese private (din 
moment ce cetățenii sunt de acord între ei) și au 
găsit, de asemenea, noi modalități de finanțare a 
infrastructurii lor. Cele 30% sunt de obicei activități 
pregătitoare și pot fi, de asemenea, forțe de lucru. 
Sunt aproximativ 30 de exemple de drumuri 
realizate în acest mod. Există, de asemenea, 
decizii ale consiliilor de aprobare a acestor resurse.

 
Conducte de apă și infrastructuri. Se aplică 
același principii al cofinanțării. Dacă cetățenii 
pregătesc terenul și contribuie cu materialul pentru 
conductă, aceștia vor fi scutiți de la plata apei timp 
de 2 ani, dacă contribuie doar muncă, va fi o scutire 
pentru un an. Problema sistemului de canalizare și a 
apei este una dintre problemele mari ale or. Comrat. 

Ședințele consiliului sunt difuzate on-line. Deobicei ședința consiliului este organizată 
odată pe lună dar pot fi și mai des.  

https://comrat.md/novosti/media/video/2398-
zasedanie-municipalnogo-soveta-ot-20-marta
-2019g-live.html  

În unele cazuri sunt organizate consultări publice majore (aproximativ 100 de persoane) 
pentru discuții strategice sau pentru  prezentarea rapoartelor anuale ale primarului. 

Mobilizarea comunității părinților

Emisiuni on-line al consiliului  
municipal

https://comrat.md/novosti/media/video/2398-zasedanie-municipalnogo-soveta-ot-20-marta-2019g-live.html
https://comrat.md/novosti/media/video/2398-zasedanie-municipalnogo-soveta-ot-20-marta-2019g-live.html
https://comrat.md/novosti/media/video/2398-zasedanie-municipalnogo-soveta-ot-20-marta-2019g-live.html
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La editarea acestei publicații au for folosite următoarele surse de informații:

1.Raportul final elaborat în cadrul proiectului “Empowering local authorities and civil 
society to deliver solutions with Participatory Democracy” implementat cu suportul 
Konrad Adenauer Stiftung și Kettering Foundation. 
https://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=149

2.https://www.alda-europe.eu/newSite/lda.php  

3.https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge-in-greece 

4.https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eede1     

5.http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-
civice-2019 

6.https://comrat.md/novosti/media/video/2398-zasedanie-municipalnogo-soveta-ot-20-
marta-2019g-live.html 
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