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REZUMAT

Proiectul „Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” (AGREED) este im-
plementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală– ALDA în Republica Moldova cu 
susținerea financiară a Uniunii Europene în perioada 2019-2021. Unul dintre pachetele de lucru 
ale Proiectului AGREED este Programul de granturi și în rezultat implementarea a 16 proiecte co-
munitare care au ţintit creșterea calităţii guvernării locale prin susținerea organizațiilor societății 
civile locale cu implicarea autorităților locale și a cetățenilor.

Geografia proiectelor a inclus orașele și satele de pe ambele maluri ale Nistrului și UTA Gagăuzia: 
or.Cimișlia, s.Gura Bîcului (r.Anenii Noi), s.Ciuciulea (r.Glodeni), or.Ungheni, s.Schineni (r.Soroca), 
s.Cotova (r.Drochia), or.Telenești, s.Ciuciulea (r.Glodeni), or.Florești, s.Criva (r.Briceni), or.Ștefan-Vo-
dă, or.Comrat, s.Bilicenii Vechi (r.Sîngerei), s.Pîrîta (r.Dubăsari), s.Suruceni (r.Ialoveni), s. Ciolacu 
Nou (r.Fălești).

Relevanța Proiectului se înscrie în contextul local. Mai mult decât atât, situația acestui proiect 
aparține celor câteva exemple în care relevanța acțiunii a devenit și mai mare la  sfârșitul acesteia 
considerînd modele de participare și mobilizare comunitară și bunele practici dezvoltate prin 
sincronizarea acțiunilor OSC-APL-Comunitate: Comitete cetățenești, Bugetul civic, inițiative 
civice propuse și implementate de către cetățeni. Prin intermediul proiectelor locale au fost con-
struite spații comunitare pentru consolidarea parteneriatelor locale și civice de participare a ce-
tățenilor la viața publică. 

Rezultatele proiectelor poartă următorii indicatori: 23 inițiative civice și comunitare; 30  grupuri 
civice ale cetățenilor; 130 lideri comunitari formați;  350 persoane instruite în domeniul bunei 
guvernări; bugetării participative și participării cetățenești; 3.500 persoane implicate în dezvol-
tarea comunitară.

Organizaţiile societății civile beneficiare ale Programului de granturi AGREED se caracterizează 
printr-o mare varietate a direcţiilor lor de acţiune. ONG-urile au un rol important în identificarea 
problemelor și respectiv a soluțiilor la nivel de comunitate implicând comunitatea și construind 
parteneriate viabile cu autorităţile locale. Prin utilizarea propriilor resurse și a capacităţii lor orga-
nizatorice, acestea contribuie substanţial la realizarea obiectivelor care ţin de dezvoltarea loca-
lă. OSC-urile joacă un rol considerabil în dezvoltarea comunitară, dar nu vor substitui niciodată 
administraţia publică locală și nu vor realiza sarcinile acesteia, ci doar completează activitatea 
administrativă și oferă soluţii complementare, deschizând calea spre colaborare a cetățenilor cu 
administraţia publică locală. 

Prin intermediul proiectelor AGREED, membrii comunităților locale au participat direct la dezvol-
tarea comunitară pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață prin acțiunea voluntară, conștientă și 
planificată în comun cu ONG-urile locale și Autoritățile locale. De asemenea, cetățenii și-au sporit 
și dezvoltat capacitățile proprii de acțiune în comunitate dar și abilitățile de a participa responsa-
bil la asigurarea bunei guvernări locale. 

Succesul comunităţilor de a-și planifica dezvoltarea pentru viitor, este determinat, pe de o parte, 
de o administraţie publică locală care are viziune, funcţionează eficient, are experienţă și dispo-
nibilitate de a elabora strategii și planuri de acțiuni, inclusiv de a rezolva conflicte în mod con-
structiv și nu în ultimul rînd de un spirit civic și angajat al cetăţenilor. O bună guvernare locală 
implică un proces bine organizat și structurat de implicare a OSC-urilor și cetățenilor, care poate 
da Primăriei și aleșilor locali informaţiile necesare privind necesități și priorități, poate direcţiona 
eforturile și resursele exact spre schimbarea dorită și poate acorda grupurilor marginalizate o 
șansă de a primi atenţia cuvenită într-o manieră semnificativă și relevantă. 
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SUMMARY

The Project “Activating Governance Reform for Enhancing Development” (AGREED) is implemen-
ted by the European Association for Local Democracy – ALDA, in the Republic of Moldova, sub-
ject to financial support of the European Union, from 2019 to 2021. One of the work packages of 
the AGREED Project is the Grant Programme, which resulted in implementation of 16 community 
projects that were aimed to improve of the quality of locale governance through support of au-
tochthonous civil society organisations, subject to engagement of local authorities and citizens.

The geography of the projects comprised cities and villages on both banks of the Dniester River 
and from the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia: Cimislia City, Gura Bicului Village (Anenii 
Noi District), Ciuciulea Village (Glodeni District), Ungheni City, Schineni Village (Soroca District), 
Cotova Village (Drochia District), Telenești City, Floresti City, Criva Village (Briceni District), Ste-
fan-Voda City, Comrat City, Bilicenii Vechi Village (Singerei District), Pirita Village (Dubasari Dis-
trict), Suruceni Village (Ialoveni District), Ciolacu Nou Village (Falesti Village).

The project relevance falls within the local context. Moreover, the situation of this project is due 
to certain examples when the relevance of actions has become even higher by the end thereof, if 
considering the models of community mobilisation and participation, as well as good practices, 
which were developed through synchronisation of actions of civic society organisations-local 
public authorities-community: committees of citizens, civic budget, civic initiatives as proposed 
and implemented by the citizens. There were built the community areas aimed to consolidation 
of local and civic partnerships of citizens’ participation, through such local projects. 

The project results have the following indicators: 23 civic and community initiatives, 30 civic 
groups of citizens, 130 community leaders formed, 350 people trained in the field of good gover-
nance, participatory budgeting and citizens’ participations, and 3,500 people engaged in com-
munity development.

Civic society organisations-beneficiaries of the AGREED Grant Programme are characterised by a 
great variety of their directions of action. Nongovernmental organisations play an important role 
in identifying the challenges and, respectively, solutions at the community level, thus engaging 
the community therein and building sustainable partnerships with local authorities. When using 
their own resources and organisational skills, such nongovernmental organisations contribute 
significantly to achievement of the local development objectives. Civic society organisations 
play a considerable role in community development, however, they will never substitute local 
public administrations and will never fulfil their tasks, but will only complement administrative 
activities and will provide additional solutions, thus opening the way for citizens’ co-operation 
with local public administrations. 

The local community members directly participated in community development, via AGREED 
projects, in order to improve their living standards via their voluntary, conscious and scheduled 
actions, together with local nongovernmental organisations and local authorities. Moreover, ci-
tizens also improved and developed their own capacities in the community, as well as their skills 
in responsible participation in assurance of good local governance. 

The communities’ success in planning their development for the future is determined, on one 
side, by the local public administration that has its visions, works efficiently, has experience and 
is available for development of strategies and plans, inclusively for conflict settlement in a con-
structive manner and, the last but not the least, has civic spirit and is committed to its citizens. 
Good local governance implies a well-organised and structured process of engagement of ci-
vic society organisations and citizens, who may provide the Mayor’s Office and local elects with 
required information about needs and priorities, may direct efforts and resources exactly to de-
sired changes and may give a chance to marginalised groups to get the appropriate attention in 
a significant and relevant manner. 
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DESPRE PROIECT 

Proiectul „Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” (AGREED) este im-
plementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală– ALDA în Republica Moldova cu 

susținerea financiară a Uniunii Europene în perioada 2019-2021. 

Proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din Moldova, de a efectua o 
guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor, cu o referire specifică la procesul de 
elaborare a politicilor legate de viitoarea reformă de descentralizare. Astfel, proiectul urmărește 
să promoveze un dialog de guvernare pe mai multe niveluri între Guvernul național și autoritățile 
locale și să dezvolte un set de recomandări pentru îmbunătățirea și promovarea unei noi reforme 
de descentralizare.
Unul dintre pachetele de lucru ale Proiectului AGREED este Programul de granturi. Programul 
de granturi este conceput pentru a oferi sprijin financiar pe termen scurt organizațiilor societății 
civile care lucrează la nivel local, pentru a promova cooperarea cu administrațiile publice locale 
în vederea implementării proiectelor legate de promovarea principiilor democrației participative 
la nivel local. Proiectele eligibile pentru finanțare în cadrul programului de granturi trebuiau să 
abordeze probleme locale. Proiectele trebuiau să implice cooperarea cu alte organizații ale so-
cietății civile și / sau administrațiile publice locale, precum și cu școlile și / sau sectorul de afaceri. 
Proiectele selectate ar trebui să ducă la creșterea gradului de conștientizare a publicului și la o 
mai mare implicare a cetățenilor  în rezolvarea problemelor locale, precum și îmbunătățirea coo-
perării dintre OSC- și APL. 
Proiectele au fost implementate în comunitățile urbane și rurale și au respectat principiul de mo-
bilizare a membrilor comunităților și alți actori cheie ai comunității să participe la implementa-
rea proiectului. În rezultatul competiției publice de proiecte, Comitetul de evaluare a selectat 16 
proiecte din 123 de propuneri înregistrate. Proiectele selectate abordează principiile democrației 
participative și, în principal, dar nu se limitează la, se referă la următoarele subiecte:

A. proiecte de cooperare între OSC și APL;
B. evenimente de consolidare a capacității;
C. campanii publice de promovare sau difuzare a informațiilor;
D. activități de educare și sensibilizare publică/conștientizare;
E. acțiuni locale concrete de îmbunătățire a infrastructurii, cum ar fi:
 - Infrastructură socială;
 - Alei, trotuare și zone pietonale;
 - Amenajarea teritoriului și reabilitarea spațiilor verzi;
 - Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.);
 - Spații publice de agrement și locuri de joacă pentru copii;
 - Educație, tineret și sport (terenuri de sport din cartiere etc.);

Geografia proiectelor a inclus orașele și satele de pe ambele maluri ale Nistrului și UTA Gagăuzia: 
or.Cimișlia, s.Gura Bîcului (r.Anenii Noi), s.Ciuciulea (r.Glodeni), or.Ungheni, s.Schineni (r.Soroca), 
s.Cotova (r.Drochia), or.Telenești, s.Ciuciulea (r.Glodeni), or.Florești, s.Criva (r.Briceni), or.Ștefan-Vo-
dă, or.Comrat, s.Bilicenii Vechi (r.Sîngerei), s.Pirita (r.Dubăsari), s.Suruceni (r.Ialoveni), s.Ciolacu 
Nou (r.Fălești).

Beneficiarii Proiectului sunt Autoritățile centrale și locale, organizațiile societății civile, comuni-
tățile locale.
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CONTEXT LOCAL

Societatea civilă constituie un element important al procesului democratic. Aceasta le oferă 
cetăţenilor o cale alternativă de a-și canaliza ideile și eforturile în vederea participării la viața 

societății. Prin activităţile lor, cetăţenii contribuie la o dezvoltare cuprinzătoare, la îmbunătăţirea 
standardelor de trai și a calităţii vieţii. 
O asemenea contribuţie din partea sectorului asociativ la promovarea și edificarea unei soci-
etăţi democratice implică necesitatea unei cooperări intense cu instituţiile statului. Inițiativele 
comune contribuie semnificativ la progrese în diverse sfere sociale pentru a răspunde adecvat 
problemelor existente. Organizaţiile societăţii civile (OSC), ca parte integrantă a sistemului social, 
sunt o formă de exprimare a iniţiativelor cetăţenești, facilitând astfel participarea activă în ad-
ministrarea proceselor publice. Susţinerea societăţii civile reprezintă o modalitate de stimulare 
a coeziunii sociale și de creare a capitalului social durabil. Prin urmare, este în interesul Republi-
cii Moldova să susţină dezvoltarea sectorului asociativ, să adopte politici și un cadru favorabile 
activităţii acestuia – actor fundamental în promovarea democraţiei și a valorilor democratice, 
partener vital în identificarea și redresarea problemelor din diverse sfere sociale1. 

În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere RM-UE. 
Prin semnarea acestuia, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituţii demo-
cratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii Europene. Astfel, reforma sistemului 
administraţiei publice este un proces complex de apropiere a ţării noastre de standardele Uniunii 
Europene.

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”. În 2015, Republica Moldova alături de 
alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agen-
da 2030 pentru dezvoltare durabilă. În 2016, la scurt timp după adoptarea Agendei 2030, pen-
tru a crea cadrul instituțional adecvat și pentru a asigura un proces participativ și transparent 
pentru adaptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și implementarea acestora la nivel 
național, a fost înființat Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă, condus de 
Prim-ministru. Ulterior, obiectivele, țintele și indicatorii Agendei Globale 2030 au fost ajustate la 
specificul Republicii Moldova. Acest proces a implicat toate părțile interesate: autoritățile publice 
naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă, mediul academic și partenerii de dezvoltare. 

Pentru a accelera implementarea obiectivelor Agendei 2030, Guvernul Republicii Moldova își 
propune să îndeplinească următoarele angajamente pe termen mediu, care țin nemijlocit de 
reforma APL:
 - menținerea și extinderea dialogului suplimentar cu sectorul privat și OSC-uri pentru impli-

carea completă a acestora în procesele de dezvoltare durabilă, cu accent pe îmbunătățirea 
implicării tinerilor și pe includerea grupurilor subreprezentate în procesele de dezvoltare 
durabilă;

Consolidarea capacităților instituționale ale administrației publice și fortificarea parteneriatului din 
autorități și OSC-uri  în ansamblu este unul dintre subiectele prioritare pentru Parteneriatul Estic.
Reforma administrației publice realizată în 2017 și 2018 a necesitat modernizarea procesului de 
planificare și elaborare a politicilor. În plus, a fost importantă consolidarea capacităților instituți-
onale și sensibilizarea cu privire la importanța consolidării coerenței politicilor publice naționale. 
Cu toate acestea, instabilitatea politică din 2019 a marginalizat direct procesul de dezvoltare și 
perfecționare a mecanismelor care ar asigura coerența politicilor de dezvoltare durabilă și a tergi-
1 Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2017-2020  
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106833&lang=ro
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versat ajustarea politicilor naționale la Agenda 2030. Există câteva cadre, proceduri și instrumen-
te de politici adecvate pentru promovarea dezvoltării durabile, dar acestea trebuie suplimentate, 
utilizate în mod regulat, îmbunătățite și adaptate în funcție de experiența acumulată. Calitatea 
procesului de elaborare a politicilor bazate pe dovezi nu este încă complet dezvoltată, deoarece 
sistemul de monitorizare și evaluare a punerii în aplicare a politicilor publice nu oferă în mod 
constant informații complete cu privire la rezultate, iar analizele care justifică politicile publice 
necesită îmbunătățiri. În același timp, organizațiile societății civile și tinerii nu sunt implicați sufi-
cient în procesul de elaborare a politicilor2. 

Dialogul dintre autoritățile publice și sectorul privat, partenerii sociali și societatea civilă a avan-
sat continuu între 2015 și 2018. Parteneriatele cu organizațiile societății civile (OSC-uri) au fost 
axate pe promovarea diverselor forme de implicare a OSC-urilor în dezvoltarea, implementarea 
și evaluarea politicilor sectorului public, iar mediul pentru participarea societății civile în coope-
rarea pentru dezvoltare este suficient de complex, așa cum demonstrează datele Parteneriatului 
Global privind cooperarea eficientă pentru dezvoltare pentru 2018. Între 2015 și 2019, dialogul 
Guvernului cu societatea civilă a fost menținut în mare parte prin intermediul mai multor platfor-
me precum Consiliul Național pentru Participare, Consiliul Național al ONG-urilor, Platforma pen-
tru Egalitate de Gen, Consiliul Național al Tineretului, Platforma Națională a Forumului Societății 
Civile din Parteneriatul Estic și Platforma societății civile Uniunea Europeană-Republica Moldova.
Finanțarea bugetară a proiectelor OSC-urilor în 2017-2019 a crescut cu 180%, de la 2.226.387 
USD în 2017 la 4.012.566 USD în 2019, iar alocările și subvențiile de stat oferite asociațiilor care 
lucrează cu persoane cu diferite tipuri de dizabilități au crescut cu 214 la sută în 2015 și 20193.

În ultimul deceniu relația dintre societatea civilă și autoritatea publică a devenit mai organică 
grație aplicării mecanismului de formare a comisiilor, consiliilor consultative, de altfel diverse 
structuri care au menirea de a uni eforturile pentru promovarea și susținerea reformelor, a oferi 
spațiu și de a implica OSC-urile în analiza și formularea politicilor publice, monitorizarea și eva-
luarea implementării Programelor, Planurilor de Acțiuni, Agendelor de Dezvoltare, etc. Totuși co-
operarea dintre societatea civilă și autorități publice încă mai tranzitează din zona de stabilire a 
dialogului către zona de dialog permanent din cauza conjuncturii social-economice și politice 
nefavorabilă, avîndu-se în vedere polarizarea societății, relaţiile sociale ambigue, continuarea 
crizei economico-sociale, iar majoritatea absolută a cetăţenilor, deocamdată, nu conștientizea-
ză faptul că statul reprezintă doar un un element al structurii sociale și nu poate asigura toate 
aspectele vieţii publice. 

Dialogulul între APL și părţile interesate este relativ satisfăcător, dar încă insuficient pentru un 
proces decizional transparent.

 În 2010, Guvernul Republicii Moldova a lansat procesul de e - Transformare a guvernării centrale 
prin etapizare și a celei locale. Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor pu-
blice pentru anii 2017-2021, care prevede modernizarea tehnologică și profesionalizarea admi-
nistraţiei publice prin implementarea guvernului electronic, serviciilor on-line și în regim mobil 
pentru cetăţeni și business; crearea unor centre universale de prestare a serviciilor publice la 
nivel local. (https://cancelaria.gov.md/ro/apc/planul-de-actiuni-privind-reforma-de-moderniza-
re-serviciilor-publice-pentru-anii-2017-2021).  Pentru a răspunde acestor provocări, Guvernul, în 
conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (în special la 
Componenta „Modernizarea serviciilor publice”) a planificat un amplu exerciţiu de transformare 
2 Raportul de Evaluare NAȚIONALĂ VOLUNTARĂ A PROGRESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA AGENDEI 2030 https://cancelaria.
gov.md/sites/default/files/vnr_2020_ro.pdf
3 Ibidem

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/planul-de-actiuni-privind-reforma-de-modernizare-serviciilor-publice-pentru-anii-2017-2021
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/planul-de-actiuni-privind-reforma-de-modernizare-serviciilor-publice-pentru-anii-2017-2021
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calitativă, dar și cantitativă a serviciilor publice administrative, responsabile de prestarea cărora 
sunt autorităţile administraţiei publice centrale, prin: a) eliminarea serviciilor publice depășite de 
timp sau comasarea mai multor servicii în unul; b) sporirea accesului la serviciile publice la nivel 
local prin canale digitale. 
Republica Moldova este ţară-membru a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (PDG) în-
cepînd cu anul 2012, un parteneriat global din care fac parte 69 de ţări. Principiile de bază ale 
acestui parteneriat sunt transparenţa, deschidere către cetăţeni și o mai bună colaborare cu or-
ganizaţiile societăţii civile. Prin folosirea tehnologiilor informaţionale avansate, guvernele lumii 
urmăresc să sporească accesul la informaţii, promovează transparenţa în guvernare, asigură lup-
ta împotriva corupţiei și participarea cetăţenilor la actul de guvernare. Odată cu aderarea la acest 
parteneriat, ţările-membre implementează o dată la doi ani planuri de acţiuni privind guverna-
rea deschisă, care sunt ulterior evaluate de către experţi independenţi. 

Necesitatea unui nou ciclu al reformei reflectă caracterul reformei administraţiei publice ca 
proces de ajustare continuă la realităţile politice, economice și sociale care sunt în permanentă 
schimbare. Procesele de reformare trebuie să aibă loc treptat pentru a asigura sustenabilitatea 
acestora, deoarece implică nu doar reguli, dar și schimbări în atitudini faţă de guvernare și poli-
tică. Parteneriatul public-privat, ce implică instituțiile din sectorul public, sectorul privat si soci-
etatea civilă, este recunoscut la nivel internațional ca o cale pentru a soluționa problemele soci-
ale de diverse tipuri – îngrijire medicală, educație, protecție socială, dezvoltarea infrastructurii, 
corupție etc. Multe dintre problemele sociale contemporane depășesc capacitatea unui singur 
actor – public, privat sau societate civilă – de a le rezolva într-un mod eficient și, de aceea, este 
acceptată ideea că guvernele nu mai pot rezolva singure problemele sociale care apar, că secto-
rul de afaceri trebuie sa își asume și responsabilități sociale și societatea civilă trebuie sa aibă un 
rol mai important. 

Relevanța Proiectului, prin intermediul Programului de granturi se înscrie orizontal și vertical în 
contextul local. Mai mult decât atât, situația acestui proiect aparține celor câteva exemple în care 
relevanța acțiunii a devenit și mai mare la sfârșitul acesteia considerînd modele de participare și 
mobilizare comunitară și bunele practici dezvoltate prin sincronizarea acțiunilor OSC-APL-Comu-
nitate: Comitete cetățenești, Bugetul civic, inițiative civice propuse și implementate de cetățeni.
Este important de remarcat faptul că activitățile proiectelor locale au fost concepute astfel încât 
să fie adecvate condițiilor particulare ale comunităților locale și situației sociale a diferite sub-
grupuri dintre grupurile țintă ale proiectului fără a se limita la un set tipic de activități pentru un 
beneficiar „mediu”.

Este de apreciat filosofia proiectului și maniera de management a proiectului în stabilirea strate-
giei Programului de granturi. Și anume, în a crea condiții și a seta mijloace, instrumente și pentru 
consolidarea bunei guvernări locale, crearea premiselor pentru bugetarea participativă veritabi-
lă, sporirea transparenței procesului decizional local prin consolidarea celei mai esențiale verigi 
APL-OSC-Comunitate.
Parteneriatele construite în cadrul inițiativelor locale și rezultatele acestora servesc un bun exem-
plu de angajament local pentru dezvoltarea durabilă comunitară, or acesta este unul dintre prin-
cipiile reformei Administrației Publice Locale.
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SCOPUL ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE

Scopul evaluării constă în colectarea informațiilor, opiniilor, sugestiilor și identificarea provo-
cărilor cu care s-au confruntat beneficiarii și partenerii Programului de granturi. În baza in-

formațiilor colectate și a discuțiilor focusate în cadrul întâlnirilor fizice și online cu beneficiarii și 
partenerii proiectelor se va elabora un set de recomandări pentru APL și OSC.
În rezultatul evaluării, echipa de experți oferă comandatarului ALDA o analiză/evaluare tehnică și 
profesională a rezultatelor, realizărilor, provocărilor cheie și lecțiilor învățate în cadrul Pachetului 
de lucru al Proiectului: Realizarea schemei de granturi mici pentru OSC.
Evaluarea a adoptat o abordare participativă (activă), care a implicat principalele părți interesate 
ale proiectelor locale  pentru obținerea de informații, experiențe, rezultate și beneficii acumulate 
ca urmare a implementării proiectelor. Participarea părților interesate a fost absolut necesară 
pentru sporirea sentimentului de responsabilitate, promovarea proprietății și sustenabilității, asi-
gurarea utilității recomandărilor pentru toți cei vizați. 
Evaluarea a examinat strategiile de intervenție a proiectului, dar și a rezultatelor calitative și can-
titative în raport cu scopul, obiectivele și rezultatele generale ale Proiectului AGREED.  
Atât datele primare, cât și cele secundare au fost utilizate în procesul de evaluare, și colectate 
dintr-o gamă variată de surse primare și secundare. Primar informațiile au fost colectate de la 
părțile interesate ale proiectului prin intermediul observațiilor directe în cadrul vizitelor la fața 
locului, interviuri  structurate și discuții cu părțile interesate. Vizitele au fost deosebit de utile, ast-
fel validînd la fața locului rezultatele înregistrate, constatarea privind transpunerea activităților 
proiectului în cadrul comunității și stabilirea beneficiilor setate pentru grupul țintă intervievînd 
beneficiarii. 
Zonele geografice acoperite în misiunea de teren au inclus orașele și satele de pe ambele ma-
luri ale Nistrului și UTA Gagăuzia: or.Cimișlia, s.Gura Bîcului (r.Anenii Noi), s.Ciuciulea (r.Glodeni), 
or.Ungheni, s.Schineni (r. Soroca), s.Cotova (r.Drochia), or.Telenești, s.Ciuciulea ( r.Glodeni), or.Flo-
rești, s.Criva (r.Briceni), or.Ștefan-Vodă, or.Comrat, s.Bilicenii Vechi (r.Sîngerei), s.Pirita (r.Dubăsari), 
s.Suruceni (r.Ialoveni), s. Ciolacu Nou (r.Fălești).
nterviurile au vizat 3 categorii de actori: (1)interviuri cu echipa ONG-ului, responsabilă de imple-
mentarea proiectului (2)interviuri cu reprezentanții APL (3)interviuri cu beneficiarii finali și liderii 
grupurilor de inițiativă. 
Restricțiile impuse de pandemia Covid-19 și circumstanțele obiective în cazul unor beneficiari de 
granturi au schimbat discuțiile “față în față” pe discuții pe platformele online Skype și Zoom, dar 
care au fost la fel de informative și eficiente.
Secundar, informațiile au fost colectate din documentele furnizate de către ALDA evaluatorului 
și anume Propunerile de proiect și Rapoartele narative elaborate de către OSC-urile beneficiare 
de granturi. 
În paralel, au fost dezvoltate și expediate Chestionare online pentru colectarea datelor cantitati-
ve la 3 categorii de actori implicați în proiecte: (1) OSC (2) APL și alți actori locali (3) Comunitatea.
Completarea cercetării calitative, de cea cantitativă prin aplicarea de chestionare a condus la o 
mai bună si pertinentă evaluare a situației și practicilor locale în contextul bunei guvernări locale, 
bugetării participative, transparenței în procesul decizional, etc.
Echipa de evaluare a pus accentul pe evidențierea succeselor/rezultatelor înregistrate, identifica-
rea lecțiilor învățate și sublinierea provocărilor în atingerea obiectivelor proiectelor.
Evaluarea a respectat drepturile tuturor părților interesate intervievate, chestionate, consultate 
respectând principiile de participare voluntară  la procesul de evaluare a proiectului, inclusiv 
dreptul lor de a se retrage la orice etapă, dacă decid astfel.
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PROIECTE AGREED  ȘI BUNE PRACTICI LOCALE

Organizație: AO „Dezvoltare prin implicare”

Titlu Proiect: IMPLICARE PENTRU GUVERNARE LOCALĂ TRANSPARENTĂ 
ȘI PARTICIPATIVĂ ÎN CIMIȘLIA

Localitatea: or. Cimișlia 
Obiective: 
1. Crearea și dezvoltarea capacităților a 7 Grupuri de 
Inițiativă Locală; 
2. Implicarea GIL pentru o guvernare transparentă și 
participativă; 
3. Promovarea implicării civice în dezvoltarea locală.
Parteneri: Primăria or. Cimișlia, Mass-Media locală, AO 
„Cimișlienii de pretutindeni”.
Beneficiari: Locuitorii orașului Cimișlia. 
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - Restabilirea Complexului Vatra Cimișliei - popas            

turistic;
 - Dezvoltarea terenului de joacă din cartierul                      

Basarabia;
 - Construcția terenului de joacă pentru sporirea accesibilității copiilor din zonă la jocuri în aer 

liber;
 - Amenajarea terenului de joacă pentru copii ”Poienița Veselă”;
 - Amenajarea terenului de odihnă DIMOPARC;
 - Amenajarea terenului de joacă în str. M.Viteazul, fosta școala nr. 4;
 - Crearea unei zone de odihnă activă pentru tineri;
 - 7 lideri locali identificați/instruiți care au constituit 7 grupuri de inițiativă locală pentru dez-

voltarea și implementarea inițiativelor civice;
 - 120 persoane cunosc despre bugetarea partici-

pativă, buna guvernare locală;
 - Peste 500 de persoane implicate active în dez-

voltarea locală.
Rezultate calitative:
 - Cetățenii orașului cunosc despre oportunitățile 

oferite de către Primăria orașului prin intermediul 
Bugetului Inițiativelor Locale. În cadrul Proiectu-
lui, cetățenii au fost instruiți și ghidați cu privire la 
completarea formularelor de aplicare pentru pro-
gramul Bugetul Inițiativelor Civice implementat 
de Primăria orașului Cimișlia;

 - A sporit nivelul de implicare a cetățenilor în so-
luționarea problemelor comunitare și asumarea 
rolului în procesul de democrație participativă;

 -  Creșterea nivelului de încredere între APL, orga-
nizațiile societății civile și cetățeni. 
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Bune practici:
Bugetul Inițiativelor Civice. Instrument implementat de primăria Cimișlia care are drept scop 
sporirea gradului de implicare a cetățenilor Orașului Cimișlia în procesul democratic de delibe-
rare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. 
Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea și abor-
darea problemelor comunităţii din care fac parte. Astfel în cadrul Proiectului, Bugetul Inițiativelor 
Locale a servit în calitate de contribuție din partea APL la implementarea inițiativelor civice for-
mulate și implementate de către cetățeni și servește drept instrument de asigurare a multiplicării 
modelelor de bune practici și durabilității parteneriatului dintre Primărie-OSC-cetățeni în viitor.
http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020  

Organizație: AO „Silent Generation”
Titlu proiect: DEZVOLTĂM CÂND PARTICIPĂM
Localitatea: s.Bilicenii Vechi, r.Sîngerei, Regiunea de Dezvoltare Nord
Obiective:

1. Crearea comitetului de cetățeni Bilicenii Vechi și implicarea a 25 localnici în activități de 
voluntariat comunitar;

2. Amenajarea unei suprafețe de 20 ari din Bilicenii Vechi în parcul public prin dotarea acestu-
ia cu bănci, iluminat stradal și căi de acces.

Parteneri: Primăria Bilicenii Vechi, Grădinița de copii Bilicenii Vechi/AO ”Albinuța”, Biblioteca Pu-
blică Bilicenii Vechi, 4 agenți economici, Agenția de Mediu Bălți.
Beneficiari: 3290 locuitori ai satului Bilicenii Vechi.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - un comitet de cetățeni cu capacități consolidate și funcțional, format din 25 locuitori;
 - 3 ședințe ale comitetului de cetățeni realizate și implicarea membrilor în 5 activități de          

voluntariat;
 - un teren cu suprafața de 20 ari tera-

sat și amenajat cu 14 bănci, 10 felinare, 330 
de arbori/arbuști, 160 m2 de căi pietonale 
și scenă de vară;
 - 150 persoane implicate în cadrul 

proiectului.
Rezultate calitative:
 - Creșterea gradului de conștientiza-

re privitor la problemele comunitare în rân-
dul populației;
 - Sporirea nivelului de democrație 

participativă și activism civic;
 - Creșterea nivelului de încredere în-

tre APL și societatea civilă;
 - Crearea unui mecanism lucrativ de 

conlucrare Cetățeni – APL în vederea solu-
ționării problemelor locale.
Bune practici:
Comitet de cetățeni. Echipa proiectului 
împreună cu Administrația Publică Locală a 

http://cimislia.md/ro/page/primaria/transparenta-bugetara-/bugetul-initiativelor-civice-2020
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acordat o atenție sporită educației membrilor comunității în spiritul activismului civic și al bunei 
guvernări. Astfel, în cadrul proiectului a fost creat Comitetul de cetățeni, format din 25 de local-
nici care au fost implicați în activitățile de planificare, implementare și monitorizare a proiectului. 
Membrii Comitetului au decis să rămână o structură cetățenească consultativă funcțională pe 
lângă primărie și sunt în proces de elaborare a unui regulament de funcționare. 
Organizarea lunară a ședințelor Comitetului de cetățeni a contribuit la promovarea activismului 
civic, implicării, asumării de responsabilități și motivării eficiente și a altor localnici de a participa 
în activitățile de voluntariat în cadrul proiectului. Membrii Comitetului au înțeles mai bine care 
este rolul și funcțiile unei astfel de structuri, care este impactul acesteia pe termen scurt și ce 
beneficii poate aduce întregii comunități, pe termen lung. 

Organizație: AO „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”
Titlu proiect: UNGHENI PENTRU DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE
Localitatea: mun. Ungheni, Regiunea de Dezvoltare Centru
Obiective:
1. Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și de mobilitate urbană a populației 

prin pilotarea pistelor pentru bicicliști în Parcul central „Micul Cluj”;
2. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și a participării în rezolvarea problemelor 

de planificare și mobilitate urbană.
Parteneri: Primăria municipiului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală din cele 7 cartiere ale 
municipiului Ungheni, 5 licee, Școala Sportivă, 
Centrul Raional de Tineret Ungheni.
Beneficiari: 39000 locuitori ai municipiului Un-
gheni.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 201 participanți la sondaj de opinie realizat 

pentru colectarea propunerilor de la cetă-
țeni pentru elaborarea Planului de Mobili-
tate Urbană Durabilă;

 - 1 Campanie de conștientizare cu privire la 
„Săptămâna Europeană de Mobilitate” or-
ganizată cu participarea a 110 de elevi din 
5 licee ale mun. Ungheni;

 - 1 Campanie de promovare a transportului 
prietenos mediului organizată cu partici-
parea a 50 de elevi din 5 licee ale mun. Ungheni;

 - 234 m.p. de piste pentru bicicliști amenajate în Parcul central „Micul Cluj”.
Rezultate calitative:
 - Cunoștințe asimilate de grupurile țintă (actori comunitari de toate vârstele) privind utilizarea 

eficientă a spațiului urban, infrastructurii și serviciilor de transport existente;
 - Dialog stabilit între autoritățile publice locale și cetățeni pentru dezvoltarea echilibrată și 

integrarea diferitor moduri de transport;
 - Cunoștințe și competențe crescute ale autorităților publice locale cu privire la necesitatea 

procesului de planificare a mobilității urbane durabile;
 - Populația mun. Ungheni informată privind importanța transportului prietenos mediului și 

planificarea urbană durabilă în orașul Ungheni.
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Bune practici:
Grupurile de Inițiativă Locală din cartierele orașului, membrii cărora au participat activ la etapa 
de inițiere a elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Ungheni, reprezintă vocea 
comunității, prin intermediul cărora au fost antrenați cetățenii la scară largă pentru a participa la 
sondajul de opinie și propunerea acțiunilor pentru viitorul plan strategic. PMUD va permite pla-
nificarea strategică în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, 
organizarea parcărilor, crearea viitoarei infrastructuri pentru biciclete. Planul va oferi o viziune 
clară și strategică pentru investirea eficientă a banilor publici, pentru îmbunătățirea sistemului 
de transport în oraș, astfel încât oamenii să aibă acces egal la transport și deplasarea în oraș să fie 
accesibilă, confortabilă și sigură. Vor fi puse bazele pentru regândirea reţelei de transport astfel 
încât cetățenii să aibă alternative sigure și confortabile de deplasare, fie cu transportul public, pri-
vat, bicicleta sau mersul pe jos. Proiectul a dezvoltat o metodologie specifică necesităților mun. 
Ungheni în vederea implementării inițiativelor comunitare, a procesului participativ de luare a 
deciziilor prin testarea implementării transportului prietenos mediului și un start pentru procesul 
de elaborare a PMUD care vor avea un impact direct asupra locuitorilor, economiei și mediului 
prin inițierea planului strategic, testarea infrastructurii pentru biciclete, campanie informaționa-
lă, toate cu efecte pe termen lung.

Organizație: AO „Centrul pentru Copii și Tineret Mugurașii de la Bîc”
Titlu Proiect: SPAȚIU CIVIC – INSTRUMENT DE PROMOVARE A PRINCIPIILOR DEMOCRAȚIEI 
PARTICIPATIVE
Localitatea: s.Gura Bîcului, r.Anenii Noi

Obiective: 
1. Crearea unui cadru de relații bazate pe dia-
log, atitudini deschise și comportament empatic în 
relația APL-comunitate.
2. Crearea unui spațiu destinat întâlnirilor       
civice.
Parteneri: Administrația Publică Locală, Consiliul 
Local, Biblioteca Publică Gura Bîcului, Grupurile de  
Inițiativă locală – Grupul Liderilor de opinie Comuni-
tară și Grupul Cetățenilor activi.
Beneficiari: locuitorii s.Gura Bîcului. 
Rezultate:
Rezultate cantitative: 
 - Renovat spațiul adiacent Bibliotecii Publice, 

spațiul destinat intrunirilor civice. Spațiul civic este 
dotat cu un computer în care sunt stocate filmările  
ședințelor Consiliului Local, care sunt accesibile tu-
turor  locuitorilor satului.  
 - Amenajat un ungher media, unde locuitorii 

satului vor avea posibilitatea de a consulta edițiile 
periodice  naționale și locale și un loc destinat do-
cumentelor ce țin de politicile locale, competiției 
inițiativelor civice.
Rezultate calitative:
 - Majorarea bugetului local destinat activități-
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lor pentru tineri și finanțarea inițiativelor tinerilor;
 - Strategia de dezvoltare a cetățeniei active elaborată 

cu participarea cetățenilor, APL și alți actori comunitari;
 - Comunitate conectată la activitățile APL și implicată  

în soluționarea problemelor comunitare prin interme-
diul procesului participativ;
 - Creșterea gradului de implicare a tinerilor, grupurilor 

de inițiativă locală  în cartografierea problemelor locale 
și dezvoltarea proiectelor locale.
Bune practici:
Grupul Liderilor de Opinie Comunitară. Acest Grup de 
inițiativă a fost fondat în cadrul implementării proiectu-
lui și implicat în procesele de comunicare și conlucrare 
cu APL: elaborarea Strategiei de dezvoltare a cetățeniei 
active, Regulamentul de Bugetare Participativă pentru 
organizarea Competiției inițiativelor civice.
Grupul Tinerilor Activi. Acest grup a formulat pro-
puneri de proiect pe baza  cunoștințelor acumulate în 
cadrul instruirilor, realizarea sondajului privind identifi-
carea problemelor cu care se confruntă tinerii din loca-

litate, participarea la audierile publice cu prezentarea rezultatelor sondajului și doar prin partici-
parea lor activă și vociferarea problemelor dar și a căilor de soluționare a acestora, Consiliul Local 
a decis majorarea cheltuielile pentru domeniul tineret în comunitate. La moment acest grup de 
tineri lucrează la crearea unui Club al Tinerilor din localitate  care are ca scop să valorifice poten-
țialul creativ și energia tinerilor în dezvoltarea comunității, dar și să implementeze un program 
de  instruiri de tipul de la egal la egal cu alți tineri,  ce țin atât de scrierea proiectelor dar și de 
activități de mobilizare comunitară. Principiul ce stă la baza creării clubului este învățare prin 
serviciu pentru comunitate.  

Organizație: AO ,,Consiliul Raional al Tinerilor din Florești”
Titlu Proiect: DEMOCRAŢIA LA EA ACASĂ
Localitatea:  or. Florești
Obiective: 
1. Formarea și consolidarea abili-

tăților de advocacy, lobby, co-
municare în public, implicare în                         
procesul decizional, promovarea 
bunei guvernări a 15 tineri din 
orașul Florești;

2. Antrenarea a 15 tineri din orașul 
Florești în organizarea activități-
lor de promovare a democrației 
participative, implicarea în proce-
sul decizional, promovarea bunei 
guvernări prin crearea unui grup de inițiativă locală;

3. Identificarea necesităților, dificultăților cu care se confruntă populația din orașul Florești, și                          
soluționarea uneia din problemele prioritare.

Parteneri: Primăria or.Florești, Centrul de Creație al Copiilor or. Florești.
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Beneficiari:  Locuitorii orașului Florești ( cc 13000      
locuitori).
Rezultate:
Rezultate cantitative: 
 - Parcul din orașul Florești amenajat, instalarea a 30 de 

bănci stradale și 30 urne de gunoi în oraș;
 - 100 persoane implicate în amenajarea, salubrizarea 

parcului;
 - 15 tineri din orașul Florești, formați și abilitați în do-

meniile: advocacy, lobby, comunicare în public, impli-
care în procesul decizional, promovarea bunei guver-
nări și a democrației participative la nivel local;
 - Grupul de inițiativă al tinerilor constituit;
 - Un plan de acțiuni privind dezvoltarea sectorului de 

tineret elaborat și aprobat de APL.
Rezultate calitative:
 - Administrația Publică Locală promovează buna gu-

vernare și principiile acesteia;
 - Comunitatea locală este parte și promovează demo-

crația participativă și buna guvernare la nivel local;
 - În rezultatul discuțiilor dintre Grupul de inițiativă al tinerilor și APL, pentru anul 2020 s-au 

bugetat 100.000 lei cu destinație bugetare participativă
 - Consiliul Raional al Tinerilor este secretarul Coaliției Locale pentru bugetară participativă în 

orașul Florești.
Bune practici:
Grup de inițiativă locală a tinerilor “Pune umărul”. Grupul de inițiativă constituit și abilitat în 
cadrul Proiectului urmează să activeze pe lângă Primărie, organizând diverse evenimente, im-
plementând programe, proiecte pentru dezvoltarea orașului Florești. Tinerii au creat un dialog 
constructiv cu APL și pe termen lung în baza unui Acord de colaborare urmează să fie abilitați în 
domeniul managementului de proiecte pentru a putea contribui la atragerea investițiilor pentru 
orașul Florești.

Organizație: Asociația Obștească „PROSPECT”
Titlu Proiect: IMPLICAREA CETĂȚENILOR  ÎN AMENAJAREA ALEEI CENTRALE A ORAȘULUI 
CIMIȘLIA 
Localitatea:  or. Cimișlia
Obiective: 
1. Asigurarea Aleei principale a orașului- bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu mobilier urban 

- scaune, urne de gunoi, spații de afișaj pentru mica publicitate;
2. Desfășurarea unei campanii media de menținere a ordinei sanitare și utilizarea eficientă a 

spațiilor publice.
Parteneri: Primăria or.Cimișlia, Serviciul Spații Verzi, Liceul Teoretic Ion Creangă, Media TV și Ra-
dio Media Cimișlia.
Beneficiari: locuitorii orașului Cimișlia (cca 14 mii de persoane), inclusiv cei peste 723 de elevi de 
la Liceul Teoretic Ion Creangă din Cimișlia.
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Rezultate:
Rezultate cantitative: 
 - Amenajarea Aleei Centrale a orașului cu in-

stalarea a 20 de scaune moderne și  20 de coșuri 
stradale pentru gunoi;
 - 2 panouri publice de afișaj publicitar pe 

Alee pentru informarea și mobilizarea cetățenilor.
Rezultate calitative: 
 - a sporit mobilizarea comunitară și  implica-

rea populației în luarea deciziilor privind aborda-
rea necesităților locale transpunerea lor în viață;
 - promovarea și fortificarea sentimentului de 

mîndrie de orașul natal;
 - factor de atragere a turiștilor în regiune.

Bune practici:
Implicarea Mass-Media locală pentru promo-
varea mobilizării comunitare și a parteneria-
tului între ONG și APL. În cadrul Proiectului  au 
fost realizate 4 reportaje TV, 6  Emisiuni TV-Radio, 
dezbateri publice și tematice 2, 1 articol în ziarul 
local Gazeta de Sud, 1 spot TV-Radio difuzat 30 
zile în eter. Astfel, cetățenii au avut posibilitatea să 
se implice la dezvoltarea locală,  alți cetățeni să se 
inspire și să obțină motivație  pentru noi inițiative 
comunitare care să ducă la soluționarea anumite 
probleme:
 - peste 3500 de vizualizări a materialelor pro-

iectului pe website www.mediatv.md, Youtube- 
2300, FB- 1300 vizualizări;
 -  Cca 10 mii de vizualizări la MEDIATV Cimiș-

lia, IPTV Moldtelecom, StarNet.
Campania de educație ecologică va contiua cu sprijinul primăriei și ONG Prospect și partenerilor 
- MEDIA TV, Radio Media Cimișlia, ziarul Gazeta de Sud.

Organizație: AO „Destin” 
Titlu Proiect: CETĂȚENI ACTIVI ȘI AUTORITĂȚI RECEPTIVE-COMUNITATE DEZVOLTATĂ
Localitatea: s.Schineni, r.Soroca 
Obiective: 
1. Mobilizarea reprezentanților tuturor grupurilor sociale  și comunicarea cu autoritățile pentru 

rezolvarea problemei identificate în mod participativ de cetățeni;
2. Consolidarea parteneriatelor locale APL – ONG - instituții locale și agenți economici prin  re-

alizarea în comun a activităților de interes comunitar - amenajarea căilor de acces în scuarul 
din centrul localității pe parcursul a 6 luni de implementare a proiectului. 

Parteneri: Primăria Schineni, IP Gimnaziul Schineni, Centrul Comunitar Incluziv,  SRL Agraria, GȚ 
Niva Vasile, GȚ Bujor Mihai, GȚ Poștaru Ion, SRL Agricol.
Beneficiari: locuitorii satului Schineni. 

http://www.mediatv.md/
http://www.mediatv.md/
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Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - Scuarul din centrul locali-

tății amenajat cu o alee pavată, 
condiţii îmbunătățite pentru  
accesul cetățenilor către OMF 
Schineni și Centrul Comunitar 
Incluziv: s-a creat un aspect 
estetic în centrul localității, un 
loc sigur de petrecere a timpu-
lui liber și de întrunire pentru 
comunitate;
 - 25 de persoane membri 

ai Grupului de Acțiune Locală 
au fost informați și instruiți în 
domeniile drepturile omului, 

principiile bunei guvernări, participare civică, integrare socială, metode și instrumente de 
comunicare cu autoritățile pentru soluționarea problemelor identificate de cetățeni.

Rezultate calitative:
 - au fost consolidate capacitățile APL de a efectua o guvernare transparentă și participativă în 

comunitate;
 - tineri, membrii familiilor vulnerabile, reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţiilor edu-

caţionale, și alți membrii ai comunităţii au conștientizat  importanţa implicării și mobilizării 
pentru dezvoltarea comunitară, au fost informați referitor la principiile bunei guvernări, au 
discutat despre problemele comunității;

 - s-a creat un parteneriat viabil între APL, AO Destin, instituțiile sociale din teritoriu, agenții 
economici și cetățeni în scopul soluționării unei probleme locale, identificate în mod parti-
cipativ de cetățeni;

 - Experiența de comunicare a APL cu cetățenii, instrumentele de colaborare dezvoltate în ca-
drul acestui proiect vor fi utilizate în continuare, aplicate pentru soluționarea altor probleme 
comunitare.

Bune practici:
Grupul de Acțiune Locală (GAL). Reprezintă 25 de locuitori ai satului Schineni, selectați în mod 
transparent și participativ în cadrul Proiectului. GAL-ul a fost abilitat să se implice în buna guver-
nare locală prin intermediul atelierelor de formare. Membrii GAL au participat în activități de ad-
vocacy, la ședințele consiliului local unde au discutat problemele comunității și au propus soluții. 
Au participat activ în cadrul consultărilor publice unde au fost examinate prioritățile bugetului 
primăriei comunei Schineni pentru anul 2021. Datorită Proiectului, GAL-ul informat și abilitat va 
continua să intermedieze platforma de comunicare dintre cetățeni și APL, să contribuie la buge-
tarea participativă, procesul de luare a deciziilor și mobilizarea comunitară pentru soluționarea 
problemelor locale.

Organizație: Centrul European “Pro-Europa” din Comrat
Titlu Proiect: SPORIREA TRANSPARENȚEI MUNICIPALITĂȚILOR DIN UTA GĂGĂUZIA 
Localitatea: or. Comrat, or. Ceadîr-Lunga, s. Copceac, or. Vulcănești. 
Obiective: 
1. Creșterea transparenței municipalităților din Găgăuzia;
2. Implicarea cetățenilor în procesele decizionale și monitorizarea autorităților locale.
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Parteneri: Primăria or. Comrat, Primăria 
or. Ceadîr-Lunga, Primăria s. Copceac, 
Primăria or. Vulcănești. 
Beneficiari: Locuitorii or. Comrat 
(23.226 persoane), or. Ceadîr-Lunga 
(19.332 persoane), s. Copceac (9.284 
persoane), or. Vulcănești (15.047           
persoane).
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 4 localități Comrat, Ceadîr-Lun-

ga, Vulcănești, Copceac beneficiază 
de echipamente pentru desfășurarea 
transmisiunilor în direct ale ședințelor 
consiliului local;
 -  8 angajați ai APL au fost instruiți în 

utilizarea tehnologiei și în producția de emisiuni live;
 - Au fost realizate 4 campanii de informare privind transparența activității Primăriilor în or.

Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Copceac;
 - Cel puțin 10.000 de cetățeni, informați despre posibilitatea monitorizării online a proceselor 

de luare a deciziilor și implicați în afaceri publice la nivel local prin difuzări video ale ședin-
țelor municipale.

Rezultate calitative:
 - Patru municipalități și-au sporit transparența prin transmiterea în direct a ședințelor                

municipale;
 - Cetățenii au crescut conștientizarea 

oportunităților de a participa la pro-
cesele de luare a deciziilor;

 - Nivelul de implicare a cetățenilor în 
procesul decizional și monitorizare 
a puterii a crescut.

Bune practici: 
Caracterul public al ședințelor Consiliilor 
Locale este asigurat de legislație. Trans-
misiunile live ale ședințelor locale au ro-
lul de a asigura și facilita participarea ce-
tăţenilor la actul decizional, considerând 
că în acest fel s-ar realiza o creștere a ni-
velului de responsabilitate a participan-
ţilor la actul decizional de interes comu-
nitar. Datorită transmisiunilor în direct, 
crește transparenţa activităţii Consiliilor 
Locale în aceste 4 localități, asigurarea interacţiunii dintre cetăţeni și reprezentanţii administraţiei 
locale, la nivel decizional și executiv, stimularea democraţiei participative, precum și fluidizarea 
comunicării și schimbului de informaţii între aleșii locali și structurile responsabile. Acest proiect 
rămâne sustenabil chiar și după finalizare, deoarece echipamentele achiziționate rămân în gesti-
unea Primăriilor locale pentru a transmite în direct ședințele Consiliului local, a audierilor publice 
și a altor activități/aspecte importante de interes public.
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Organizație: AO „Malurile Nistrului” 
Titlu Proiect: AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DE PE TERITORIUL  CREȘEI-GRĂDINIŢA 
”VIORICA”
Localitatea: s.Pîrîta, r.Dubăsari 
Obiective: 
 - Amenajarea unui teren al grădiniței ,,Viorica” cu atribute necesare pentru dezvoltarea celor 

190 preșcolari, 19 cadre didactice, părinţi, bunici un sentiment de atașament față de spațiile 
verzi bine amenajate;

 - Asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităţilor extracurriculare, de 
plimbare, observare, recreere, joc pasiv sau activ, prin integrarea a  190 de copii preșcolari;  

Parteneri: Primăria Pîrîta, Instituția Preșcolară Viorica.
Beneficiari: 90 preșcolari, 19 cadre didactice, părinţi, bunici. 
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - Amenajarea terenului  grădiniței ,,Viorica” cu atribute necesare pentru dezvoltarea armoni-

oasă a copiilor și siguranța acestora.
Rezultate calitative:
 - Evidențierea și crearea unui model de parteneriat bazat pe rezultate dintre OSC și Primăria 

locală; 
 - Valorificarea spațiilor verzi și amenajarea acestora pentru recreere și bunăstarea cetățenilor;

Amenajarea spațiilor verzi reprezintă un aspect al dezvoltării infrastructurii locale.
Bune practici:
Beneficiarii identifică soluții. Ideea de proiect ce prevede amenajarea și reabilitarea spațiilor 
verzi pe teritoriul grădiniței a fost identificată și formulată de către beneficiarii proiectului și anu-
me de către administrația grădiniței, cadrele didactice  în comun cu părinții și bunicii copiilor. 
Proiectul a beneficiat de susținere și finanțare din partea Primăriei s.Pîrîta, astfel a fost creat un 
model de implicare cetățenească și servește un exemplu pentru buna guvernare locală. Astfel re-
zultatul și succesul obținut în cadrul proiectului au satisfăcut așteptările tuturor părților implicate 
și grupul țintă. Terenul amenajat respectă standardele de acces, securitate fiind unul incluziv și 
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prietenos atît pentru cei mici cît și pentru cei mari. Salubrizarea terenului amenajat, racordarea 
la utilităţi a acestuia și întreţinerea acestuia după finalizarea proiectului au revenit în sarcina ad-
ministrației instituției grădiniței, educatorilor, personalului auxiliar și autorităților publice locale.
Acest proiect reprezintă produsul cooperării dintre instituția preșcolară, Administraţia Publică 
Locală și AO ,,Malurile Nistrului” prin decizia de comun acord a ambelor părți, care a permis par-
ticiparea angajaților instituției preșcolare și părinții copiilor care frecventează instituția, la analiza 
situației și luarea deciziei de planificare, transparență și participare activă în cadrul activităților 
preconizate spre realizare în cadrul proiectului.

Organizație: A.O “Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă”
Titlu Proiect: TRANSPARENȚĂ ȘI PARTICIPARE - TEMELIA UNEI BUNE GUVERNĂRI LOCALE
Localitatea: s.Ștefănești, r.Ștefan Vodă
Obiective: 
1. Creșterea capacităților a cel puțin 50 de cetățeni, membri ai societății civile și APL în elaborarea 

și monitorizarea politicilor locale pentru asigurarea unei administrații publice transparente;
2. Inițierea unor programe de educație și dezvoltare a comportamentului participativ al cetă-

țeanului (Regulamentul intern privind transparența decizională, Planul de aprofundare al 
transparenței și asigurarea accesului la informația de interes public);

3. Sporirea capacităților funcționarilor publici și a aleșilor locali în asigurarea transparenței și 
accesului cetățenilor la informațiile de interes public, aplicarea unor mecanisme eficiente de 
implicare a cetățenilor în viața comunității prin instalarea unui sistem de difuzoare stradal.

Parteneri: Primăria Ștefănești.
Beneficiari: locuitorii satului Ștefănești, 
raionul Ștefan Vodă.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 50 de cetățeni inclusiv primarul, 

consilierii locali, formatori de opi-
nie din localitate, agenți economici, 
profesori, voluntari locali au fost in-
struiți și cunosc mecanismele și in-
strumente de implementare a unei 
bune guvernări transparente locale 
și accesul cetățenilor la informațiile 
de interes public;

 - a fost elaborat și aprobat Regula-
mentul cu privire la transparență în procesul decizional și procedurile de consultare publică 
cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului local Stefănești;

 - instalarea sistemului de informare publică pentru cetățeni - rețea de 20 difuzoare stradale.
Rezultate calitative:
 - a crescut semnificativ nivelul de încredere al cetăţenilor în administrarea publică la fel și  gra-

dul lor de implicare în procesul decizional;
 - sistemul de guvernare locală mai transparent și  responsabil prin fortificarea rolului societății 

civile și administrației publice locale.
Bune practici:
În s. Ștefănești, raionul Ștefan Vodă s-a fortificat sistemul de guvernare locală, devenind mai trans-
parent și responsabil la necesitățile locale, accesibil datorită parteneriatului dintre societatea civi-
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lă și administraţia publică locală. În cadrul parteneriatului dintre societatea civilă și administrația 
publică a fost elaborat și aprobat Regulamentul intern de transparență și Planul de aprofundare 
al transparenței și asigurare a accesului la informația de interes public, s-a instalat o reţea infor-
mativă de difuzoare stradale directă cu ajutorul cărora Primăria poate furniza direct informaţia 
către cetățeni. În acest context a fost organizată Ziua Informării Publice când au fost prezentate 
exemple de bune practici și a fost apreciată contribuția consilierilor și a celor mai activi cetățeni. 
În rezultat s-au pus bazele creării Grupului de cetățeni activi care în continuare vor participa și vor 
monitoriza asigurarea procesului decizional local transparent. Experiența se extinde în alte locali-
tăți din regiunea din sud-estul R. Moldova și se promovează importanţa parteneriatului între APL, 
OSC-uri și cetățeni pentru o guvernare democratică participativă.

Organizație: AO Asociaţia Băștinașilor ,,CIUCIULEA- VATRĂ DE DOR”
Titlu Proiect: SITE - SERVICII INFORMAŢIONALE TRANSPARENTE ȘI EFICIENTE
Localitatea: s.Ciuciulea, r.Glodeni 
Obiective: 
1. Sensibilizarea, informarea și educarea cetăţenilor în vederea  implicării în procesul de guver-

nare locală;
2. Sporirea accesului cetăţenilor la servicii publice de comunicare digitalizate prin crearea și  

dezvoltarea web site-ului www.ciuciulea.eu; 
3. Îmbunătăţirea comunicării și deservirii cetăţenilor prin dotarea locuinţelor cu indicatoare 

stradale cu numere de adresă.
Parteneri: Primăria Ciuciulea.
Beneficiari: locuitorii satului Ciuciulea, IP Gimnaziul Ciuciulea,  diaspora locală

Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - crearea și dezvoltarea site-ului www.ciuciu-

lea.eu ca mijloc de informare, comunicare dintre 
APL și cetățeni;
 - 900 de locuințe dotate cu indicatoare stra-

dale (adrese/numere) ceea ce permite o mai bună 
organizare a serviciilor publice.
Rezultate calitative:
 - sporirea accesului cetăţenilor la informaţii 

publice și a participării la procesul decizional pen-
tru asigurarea bunei guvernări locale;
 - sporirea transparenței activității Primăriei 

locale și a Consiliului Local;
 - îmbunătăţirea parteneriatul dintre OSC-uri, 

cetățeni și APL și extinderea platformei de dialog online dintre aceste entități.
Bune practici:
Crearea și dezvoltarea site-ului web local www.ciuciulea.eu servește scopului de a asigura im-
plementării guvernării participative și transparente la nivel local prin îmbunătăţirea serviciilor 
informaţionale locale. 
www.ciuciulea.eu reprezintă un instrument de comunicare și dialog permanent dintre APL, Or-
ganizații a societății civile și cetățeni. Acesta vine să contribuie la transparența activității Primăriei 
satului Ciuciulea și a Consiliului local prin publicarea agendelor și proiectelor de decizii pentru 
consultare publică și informarea cetățenilor cu privire la deciziile luate. Platforma reflectă infor-

http://www.ciuciulea.eu/
http://www.ciuciulea.eu/
http://www.ciuciulea.eu
http://www.ciuciulea.eu
http://www.ciuciulea.eu/
http://www.ciuciulea.eu/
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mațiile complete despre activitățile care se desfășoară în localitate, accesibile tuturor utilizato-
rilor interesați de pe internet, în special, locuitorilor satului, raionului, băștinașilor migranți. Prin 
intermediul formularului online al paginii de feedback, sondajelor de opinie (sistem de voting) 
este planificat să se asigure comunicarea cu cetăţenii și participarea lor în procesul de luare a 
deciziilor și soluţionare a problemelor locale. După finalizarea proiectului, activitățile de progra-
mare a site-ului vor fi asigurate de către Asociația Obștească în parteneriat cu Primăria, ca urmare 
a contractării unui specialist IT. La nivel de gestionare a conţinutului site-ului (plasarea materi-
alelor), APL va numi 1-2 persoane responsabile, care vor plasa materiale informative de interes 
public, vor menţine o comunicare  permanentă cu  cetăţenii prin intermediul formularelor online.

Organizația: AO „PRO  Asistență și Dezvoltare Comunitară”
Titlu Proiect: PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT
Localitatea: Comuna Ciolacu Nou, r.Fălești
Obiective: 
1. Consolidarea democrației locale prin pro-

movarea parteneriatelor locale, bunei gu-
vernări și educației ecologice  în c. Ciolacu 
Nou, Fălești;

2. Implicarea activă a comunităţii la restabi-
lirea, amenajarea și păstrarea parcului din 
localitate.

Parteneri: Primăria c. Ciolacu Nou, Gimnaziul 
c. Ciolacu Nou.
Beneficiari: locuitorii c. Ciolacu Nou.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 60 de elevi și tineri au devenit voluntari 

activi ai comunității prin instruiri și activi-
tăți de mobilizare locală;

 - Circa 200 cetățeni, inclusiv tineri și elevi, implicați în activități de voluntariat și salubrizare în 
folosul comunității;

 - Amenajarea centrului satului pe o suprafaţă de 0,70 de ha, Parcul Tinereții și Sănătății.
Rezultate calitative:
 - Grup de mobilizare comunitară 

creat din 23 persoane active ale co-
munității;
 - Îmbunătățirea aspectului estetic al 

comunei Ciolacu Nou;
 - Sporirea conștiinței cetățenilor cu 

privire la protecția mediului ambiant 
și necesiatea implicării în dezvolta-
rea locală.
Bune practici: 
Grup de mobilizare comunitară. În 
cadrul proiectului au fost puse ba-
zele Grupului de mobilizare comu-
nitară, grup care a fost implicat pe 
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tot parcursul activităților în consultări, decizii și implementare a acțiunilor care au condus la o 
mobilizare comunitară sporită și la amenajarea Parcului Tinereții și Sănătății. Datorită Grupului a 
fost stabilit și fortificat un dialog activ dintre autoritățile locale și comunitate. Grupul de mobili-
zare comunitară a fost capacitat să identifice corect problemele locale, să le consulte cu actorii 
relevanți și să implice comunitatea în identificarea soluțiilor. Astfel, Grupul de Mobilizare Comu-
nitară din satul Ciolacu Nou a realizat  activități precum: Campanii de informare a comunității cu 
privire la proiect; Activități de instruire și conștientizare a populației; Concursul “Cel mai bun plan 
verde”;  Pregătirea terenului; Colectarea contribuției locale; Amenajarea și plantarea arbuștilor și 
copacilor.

Organizația: Asociația Băștinașilor din orașul Telenești 
“Frăția Teleneștenilor de Pretutindeni”
Titlu Proiect: DEZVOLTARE COMUNITARĂ PRIN CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE APL 
ȘI OSC
Localitatea: or.Telenești 
Obiective: 
1. Abilitarea comunității prin participarea la procese de dezvoltare locală;
2. Promovarea mecanismelor eficiente de cooperare dintre sectorul public și societatea civilă;
3. Îmbunătățirea accesului la infrastructura comunitară.

Parteneri: Primăria or.Telenești.
Beneficiari: 200 de copii beneficiari, pre-
cum și părinții, bunicii acestora. 
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 2 spații de recreare/terenuri de joa-

că publice în 2 două sectoare Țarigrad și 
Izvoraș au fost amenajate;
 - peste 100 de cetățeni implicați în 

dialogul local privind implementarea pro-
iectului și mobilizați în colectarea a 20 000 
MDL.

Rezultate calitative:
 - s-a fortificat cooperarea dintre societatea civilă, diaspora locală, autoritatea publică și             

comunitatea;
 - s-au creat premise de realizare a proiectelor locale cu implicarea și conectarea cetățenilor 

locali și cei plecați peste hotare/diaspora;
 - două cartiere din oraș au terenuri de joacă publice, asigurând accesul la activități de diver-

tisment și recreere pentru toate categoriile populației, inclusiv pentru copiii din familii soci-
al-vulnerabile și cu posibilități financiare reduse.

Bune practici:
Cooperarea cu diaspora pentru dezvoltarea locală. Conexiunea cu diaspora este elementul 
novator și forte al acestui proiect. Implicarea reprezentanților din diasporă și participarea popu-
lației la planificarea și deciderea locului amplasării terenurilor de joacă și la identificarea de noi 
necesități la nivel de cartier, precum și implicarea acesteia în implementarea acțiunilor au permis 
crearea unui mediu de înțelegere și respect reciproc dintre diaspora reprezentată de OSC, co-
munitate și APL. În rezultat au fost create premise propice și modele pentru participarea activă a 
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cetățenilor locali și a celor plecați peste hota-
re în dezvoltarea durabilă locală și asigurarea 
bunăstării comunitare.
Existența acestor terenuri de joacă - spații 
publice accesibile tuturor și locuri de socia-
lizare vor crea diverse ocazii pentru copiii lo-
cali să se întâlnească și să se împrietenească 
cu copiii veniți în vizită la bunei, rude, fiind 
considerată de către comunitatea locală o 
oportunitate enormă pentru încurajarea 
multiculturalismului dar și păstrarea cone-
xiunilor cu patria, tradițiile. În același timp, 
copii de peste hotare vor fi stimulați să vor-
bească limba română, îmbunătățindu-și abi-
litățile lingvistice fiind în contact direct cu 
semenii lor locali.

Organizația: Asociația obștească „Ilenuța˝
Titlu Proiect: COMUNA COTOVA – DEMERS PENTRU O BUNĂ GUVERNARE ȘI TRANSPAREN-
ŢĂ DECIZIONALĂ
Localitatea: Comuna Cotova
Obiective: 
1. Consolidarea parteneriatelor locale și sporirea ca-

pacităților privind buna guvernare, transparența 
decizională și bugetare participativă;

2. Sporirea nivelului de implicare a ONG-ului și comu-
nității în dezvoltarea strategică a comunității.

Parteneri: Primăria Cotova, Direcția Cultură Cotova.
Beneficiari: cetățenii comunei Cotova.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - o Sală de lectură renovată și amenajată în cadrul  

Bibliotecii Publice Cotova;
 - instalate 2 panouri informative: pentru Consiliul 

comunal și Biblioteca publică.
Rezultate calitative:
 - APL a demarat în practică consultarea proiectelor 

de decizii ale Consiului Local cu membrii comuni-
tății și actorii comunitari relevanți;

 - Membrii comunității au conștientizat necesitatea 
îmbunătăţirii calitaţii serviciilor prestate de APL, 
a soluționării problemelor locale în comun acord 
și implicării tot mai active în viaţa publică din                
localitate;

 - Strategia de dezvoltare a Bibliotecii publice Cotova 
pentru anii 2021-2024.
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Bune practici:
Crearea spațiului civic al cetățenilor. Biblioteca 
din Cotova va servi drept spațiu prietenos și des-
chis pentru activitățile, întîlnirile și discuțiile cetă-
țenilor din comunitate. Acest loc dispune de toate 
condițiile necesare pentru a găzdui cetățenii co-
munității. Acest spațiu deja își servește misiunea, 
aici au avut loc instruirile membrilor comunității în 
domenii ca buna guvernare, transparenţa decizio-
nală participarea cetăţenească. Grupul de cetățeni 
activi format și instruit în cadrul proiectului va con-
tinua să dezvolte și să traspună în practică inițiati-

vele de dezvoltare comunitară iar spațiul civic va servi ca loc pentru întrunirile acestora. În fața 
Bibliotecii a fost instalat un Panou Public, unde se vor afișa permanent informații cu privire la 
activitățile planificate în spațiul civic al cetățenilor. 

Organizația: AO ”Asociația Crivenilor de pretutindeni DOR DE CASA”
Titlu Proiect: AMENAJĂM ȘCOALA PRIN IMPLICARE ȘI PARTICIPARE
Localitatea: s.Criva, r.Briceni
Obiective: 
1. Amenajarea spațiului pentru joacă și recreere lîngă Gimnaziul Criva (circa 1000 m2) în baza 

principiului de zonare;                                                                                           
2. Consolidarea capacităților OSC-APL- școală în domeniul amenajării teritoriului prin instru-

mente; participative;                                                     
3. Informarea și conștientizarea elevilor și părinților, cadrelor didactice în domeniul democra-

ției participative.
Parteneri: Gimnaziul Criva, Primăria Criva, Direcția Învățământ și Sport Briceni, Consiliul Raional 
Briceni.
Beneficiari: copii și tinerii satului Criva. 
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - 50 de persoane, elevi, pă-

rinții și cadre didactice in-
struite în domeniul demo-
crației participative;

 - spațiu pentru joacă și re-
creere amenajat în proxi-
mitatea Gimnaziului Criva 
(circa 1000 m2);

 - dezvoltarea Planului de 
re-amenajare și organiza-
re administrativă cu apli-
carea instrumentului de 
zonare. 

Rezultate calitative:
 - S-a consolidat partneriatul 

local OSC- APL- Școală-Fa-
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milie prin formarea capacităților în domeniul amenajării teritoriului prin instrumente partici-
pative și activități comune implementate;

 - Implicarea sporită a elevilor, profesorilor, părinților în procesul decizional și amenajarea     
spațială a școlii;         

 -  Grad sporit de informare, conștientizare și implicare în domeniul amenajării spațiale  și de-
mocrației participative a comunității.                                                                                                                     

Bune practici:
Zonarea spațiului ca principiu în dezvoltarea infrastructurii locale. AO ”Asociația Crivenilor 
de pretutindeni ”DOR DE CASA” a aplicat un instrument novator în contextul dezvoltării loca-
le și anume zonarea. Amenajarea spațiului pentru joacă și recreere lîngă Gimnaziul Criva a fost 
proiectată și realizată după instrumentul zonării. De asemenea, Asociația în cadrul Proiectului a 
prezentat și propus Primăriei locale un plan de re-amenajare și organizare administrativă a teri-
toriului. În cadrul realizării proiectului a fost luată în considerare ”Carta europeana a democrației 
participative în procesele de planificare spațială” (ECTP- CEU, 2015). Zonarea este un instrument 
legal, o metodă administrativă și un exerciţiu decizional al comunităţii locale, prin care se reali-
zează controlul dezvoltării urbane. Zonarea este cel mai eficace instrument public de control al 
utilizării terenului, reflectând separarea spaţială a incompatibilităţilor de utilizare a terenului și 
influenţând, în consecinţă, structura fizică, economică și socială a satelor și orașelor. Astfel, scopul 
zonării este eliminarea efectelor negative generate de un mod necontrolat de folosire a terenului 
(valoarea terenului, poluare, congestie trafic, aspecte inestetice ale clădirilor, parcurilor). Zonarea 
mai înseamnă implicarea populaţiei în luarea deciziei privind “Ce se va construi lângă proprieta-
tea ta mâine?”

Organizația: Asociația Obștească „PENTRU SURUCENENI”
Titlu Proiect: ÎMPREUNĂ SPRE SUCCES!
Localitatea: s.Suruceni, r.Ialoveni
Obiective: 
1. Fortificarea capacității grupului de inițiativă de mobilizare a actorilor comunitari;
2. Amenajarea unui spaţiu de odihnă și 

agrement comunitar;
3. Asigurarea durabilității activismului ci-

vic al membrilor comunității.
Parteneri: Primăria Suruceni, Liceul Teore-
tic „Ion Suruceanu”.
Beneficiari: 3034 de locuitori din s.Suru-
ceni și vizitatori.
Rezultate:
Rezultate cantitative:
 - Amenajarea unei zone de odihnă, agre-

ment multifuncțional în s.Suruceni;
 - 25 persoane au fost capacitate cu 

abilități în leadership, instrumente 
de participare democratică în mediul                 
comunitar;

 - Peste 200 de persoane mobilizate în 
realizarea activității de amenajare a 
spațiului.
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Rezultate calitative:
 - Participarea activă a membrilor comunității la luarea deciziilor privind amenajarea spațiului 

de agrement, dar și a altor probleme comunitare;
 - Mobilizarea semnificativă a comunității cu resurse financiare și elemente de decor în vederea 

amenajării Parcului Public.
Bune practici:
Grupul de inițiativă locală. În cadrul Proiectului a fost format și abilitat cu capacități și instru-
mente de participare activă în viața comunitară a unui Grup de inițiativă locală. Grupul a fost cel 
care a gestionat organizarea activității de mobilizare a cetățenilor și amenajarea spațiului public 
de odihnă și agrement. Post proiect, grupul de iniţiativă a solicitat Consiliului Local alocarea de noi 
fonduri, inclusiv și pentru salarizarea unui angajat care va menține ordinea în spațiul amenajat. 
Grupul are următoarele obiective: 
 - de a menţine interesul cetăţenilor pentru participare la activităţile comunității prin  disemi-

narea  informaţiilor de ordin public in comunitate; 
 - iniţierea de noi acţiuni comunitare pentru soluţionarea altor probleme cu care se confruntă 

cetăţenii; 
 - desfășurarea acţiunilor de salubrizare și  menținere a curățeniei și ordinii în cadrul parcului 

creat dar și iniţierea de noi acţiuni de voluntariat pentru soluţionarea altor probleme cu care 
se confruntă comunitatea.  

REZULTATE GENERALE: PENTRU INFOGRAFIC

• Număr de OSC-uri implicate:  16
• Număr de localităti: 23
• Număr de inițiative civice și comunitare implementate: 23
• Număr de grupuri civice ale cetățenilor create: 30 
• Număr de lideri comunitari formați: 130
• Număr de persoane instruite în domeniul bunei guvernări, bugetării participative și partici-

pării cetățenești: 350
• Campanii de informare locale: 10 
• Număr de persoane implicate în dezvoltarea comunitară: peste 3.500 persoane 

Actori comunitari implicați în dezvoltare comunitară:

 - Primăria 
 - Consiliul Local
 - Instituții de învățămînt
 - Agenți economici
 - Consiliul raional
 - Biblioteca Publică
 - Centrul Comunitar

Area geografică a Proiectelor AGREED au inclus orașele și satele de pe ambele maluri ale 
Nistrului și UTA Găgăuzia: or.Cimișlia, s.Gura Bîcului (r.Anenii Noi), s.Ciuciulea (r.Glodeni), 
or.Ungheni, s.Schineni (r.Soroca), s.Cotova (r.Drochia), or.Telenești, s.Ciuciulea (r.Glodeni), 
or.Florești, s.Criva (r.Briceni), or.Ștefan-Vodă, or.Comrat, s.Bilicenii Vechi (r.Sîngerei), s.Pîrî-
ta (r.Dubăsari), s.Suruceni (r.Ialoveni), s. Ciolacu Nou (r.Fălești).
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ANALIZA REZULTATELOR ȘI PROGRESE ÎNREGISTRATE

Toate cele 16 proiecte implementate au ţintit creșterea calităţii guvernării locale prin susține-
rea organizațiilor societății civile locale cu implicarea Administrației Publice Locale și a co-

munităților de cetățeni. Astfel, cel mai important argument pentru rezultatele Programului de 
granturi este faptul că a implicat din start condiția de a construi și implementa proiectele prin 
parteneriatul dintre cei mai importanţi factori interesaţi de problemele publice de la nivel local: 
Administrația Publică Locală, OSC-urile locale și cetăţenii obișnuiţi. 
În context, în perioada 20 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021 am expediat chestionare online 
către reprezentanții ONG-lor implementatoare, APL-lor și beneficiarilor pentru a evalua calitatea 
relațiilor de parteneriat, constrîngerile.
Dezvoltarea locală poate fi realizată prin eforturi comune ale sectorului public, sectorului privat 
și cel al societăţii civile, care implică nemijlocit cetățenii. Deși influenţa administraţiei publice 
centrale asupra dezvoltării locale este încă semnificativă în Republica Moldova, rolul acesteia se 
limitează treptat la asigurarea stabilităţii macroeconomice, reglementarea cadrului legal și insti-
tuţional naţional, distribuirea veniturilor. Odată cu descentralizarea și deconcentrarea serviciilor 
publice a sporit influenţa administraţiei publice locale. 
Administraţia publică locală se consideră principalul agent al dezvoltării locale. Aceasta se com-
pune atât din aleșii locali cât și din personalul angajat în structura Primăriei locale. Ambele com-
ponente joacă un rol decisiv în asigurarea conducerii și finanţării procesului de dezvoltare locală.
Relaţia dintre autorităţile locale și cetăţenii pe care acestea îi deservesc reprezintă cel mai impor-
tant factor în evaluarea democraţiei locale. Această relaţie depinde foarte mult de experienţa/
expertiza ambelor părţi și de dorinţa lor de colaborare. Dialogul începe atunci când ambele părţi 
sunt interesate de soluţionarea problemelor și agreează soluții în comun. 

Astfel, întrebând reprezentanții APL cît de mult cunosc despre rezultate pe care le așteaptă cetă-
țenii, în mare parte toți cei 24 de respondenți au răspuns cu “Da”.

1. În calitate de reprezentant APL, cunoașteți care sunt rezultatele așteptate de către 
comunitate în privința activității pe care o desfășurați?

24 răspunsuri
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În prezent, democrația participativă a devenit o parte integrantă a modelului european de socie-
tate. În Tratatul de la Lisabona este consacrată complementaritatea dintre democrația reprezen-
tativă și democrația participativă, menționate la articolele 10, respectiv 11. În plus, articolul 10 
alineatul (3) conferă cetățenilor „dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii” și prevede 
și că „deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean”, o 
trimitere la cerința de respectare a principiului subsidiarității. Astfel, participarea devine un drept 
cetățenesc, iar subsidiaritatea devine un pilon al democrației participative. La Întrebarea dacă 
Autoritățile Locale consideră plenar principiile democrației participative în strategia de activita-
te, invocîndu-le și în documentele interne, răspunsurile acestora care se împart între 62,5 % - da 
și 37,5%- că se planifică, au evidențiat că acest aspect nu este încă în totalitate aplicat dar este 
conștientizat și în proces de asimilare.

3. În regulamentul intern al instituței pe care o reprezentați este prevăzut expres 
printre scopuri și metode de realizare a acestora - promovarea principiilor democra-
ției participative la nivel local?

24 răspunsuri

Deasemenea la capitolul existența parteneriatelor cu ONG-urile locale, care sunt consemnate 
prin Acorduri de colaborare - 83,3 % au declarat că au Acorduri oficiale. Existența Acordurilor de 
colaborare APL-ONG rezidă și din principiile de implementare a Proiectelor AGREED.

2. Există un Acord de colaborare (parteneriat), în formă scrisă și aprobat, dintre APL-
ul pe care îl reprezentați și ONG-urile din comunitate?

24 răspunsuri
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Și cum democrația participativă implică nemijlocit și dialogul transversal cu societatea civilă, am 
întrebat în ce măsură Autoritățile locale comunică, adresează probleme comune și apelează la 
mobilizarea comunitară prin intermediul organizațiilor societății civile. Astfel, 1/3 din respondenți, 
reprezentanți APL au răspuns cu ” Da”, iar un sfert că rareori interacționează cu OSC-ule. 

4. Instituția pe care o reprezentați vine cu idei, recomandări, proiecte către ONG-ul 
local, care implică mobilizarea comunității pentru rezolvarea problemelor locale?

24 răspunsuri

Bugetarea participativă reprezintă mecanismul care permite cetățenilor să ia parte la luarea de-
ciziilor și să decidă privind alocarea și gestionarea resurselor financiare publice de care dispune 
Administrația Publică Locală.
(https://www.expert-grup.org/ro/bugetulmeu/infografice/item/1884-ce-este-bugetarea-parti-
cipativ%C4%83) 
Imaginea pe care am obținut-o în rezultatul chestionării autorităților dacă în comunitate se apli-
că bugetarea participativă este una pozitivă, dat fiind faptul că 87,5 % au răspuns cu “Da” și aprox. 
3 % au declarat că “nu este reală aplicarea acestui mecanism”.  Avînd la bază și răspunsurile mai 
complexe obținute în cadrul interviurilor, concluzia este că sunt necesare eforturi suplimentare 
de a explica autorităților publice în termeni simpli pașii aplicării bugetării participative la nivel 
local și organizarea exercițiilor practice de bugetare participativă.

5. În comunitatea Dvs. se aplică mecanismul bugetării participative?

24 răspunsuri

https://www.expert-grup.org/ro/bugetulmeu/infografice/item/1884-ce-este-bugetarea-participativ%C4%83
https://www.expert-grup.org/ro/bugetulmeu/infografice/item/1884-ce-este-bugetarea-participativ%C4%83
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Nivelul finanțării activităților organizațiilor societății civile reprezintă un aspect foarte greu de 
cuantificat, din motiv că nu este nici un studiu, raport, evaluare națională care să reflecte aceas-
ta. La nivel național se finanțează activitățile nonprofit prin mecanisme diverse atât de către in-
stituțiile administrației publice centrale, cât și locale, iar datele referitoare la nivelul finanțărilor 
acordate prin intermediul acestora nu sunt ușor de identificat și de cele mai multe ori nu permit 
analizele, nefiind în format deschis sau editabil. Noi am abordat acest subiect cu respondenții 
din cele 15 comunități și rezultatele demonstrează că există obstacole în finanțarea OSC-lor din 
partea APL și interviurile au evidențiat lipsa mecanismelor clare legislative cu privire la finanțarea 
directă a organizațiilor non-profit de către Autoritățile Publice Locale. Aceasta reprezintă și unul 
dintre factorii care reduc din sustenabilitatea financiară a OSC-lor.

Majoritatea respondenților sunt de părerea că ONG-urile locale au suficiente capacități și resurse 
de a mobiliza cetățenii, astfel 41,7% “în mare măsură” și 41,7 % “într-o oarecare măsură”. Intervi-
urile au subliniat că lipsa unei activități continue “în fiecare zi” reduc din încrederea și imaginea 
publică a ONG-ului. Însă la alt capăt se află problema financiară a ONG-urilor care devin active 
atunci cînd obțin granturi și devin pasive atunci cînd nu au finanțare pentru activități.

6. Considerați că există obstacole în aplicarea mecanismelor de finanțare a activității 
OSC-urilor de către APL?

24 răspunsuri

7. Considerați că ONG-urile din comunitate au suficientă capacitate și resurse pentru 
a mobiliza și implica cetățenii în rezolvarea problemelor locale?

24 răspunsuri
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Relaţia dintre autorităţile locale și cetăţenii pe care acestea îi deservesc reprezintă cel mai impor-
tant factor pe de o parte în  asigurarea democrației locale și evaluarea democraţiei locale pe de 
altă parte. Rezultatul primit la întrebarea care se referă la cît de mult autoritățile locale susțin și 
promovează participarea cetățenească comparate cu rezultate proiectelor AGREED la capitolele 
mobilizare comunitară și interacțiunea autorităților cu cetățenii reliefează progrese pe această 
dimensiune. Autoritățile Publice Locale au conștientizat rolul de catalizator pozitiv al cetățenilor 
și implicarea acestora în treburile publice este în ascendență.

În conformitate cu Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008 și Re-
gulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizi-
onal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.967/2016 autoritățile trebuie: a)să asigure informarea 
multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităților publice; b) să asigure participa-
rea directă a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate 
la procesul decizional; c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităților publice; d) să 
sporească gradul de răspundere al autorităților publice față de cetățeni și societate; e) să stimu-
leze participarea activă a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor 
părți interesate la procesul decizional; f ) să asigure transparența activității autorităților publice. 
În ultimii ani tot mai multe autorități și-au dezvoltat un web-site și și-au creat pagina Primăriei 
pe rețeaua de socializare Facebook. În lipsa unor platforme, gen forumuri de discuții pe pagina 
web a Primăriei, o bună parte din cetățeni urmăresc pagina de Facebook a Primăriei, aici având 
și posibilitatea să-și expună părerea pro sau contra, să își împărtășească viziunea, etc. Conform 
rezultatelor recepționate la întrebarea privind canalele de comunicare externă ale Primăriei, ma-
joritatea respondenților au răspuns că dispun de canale suficiente.

8. Promovarea și susținerea participării cetățenilor la viața publică este o prioritate 
în comunitatea Dvs.?

24 răspunsuri
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9. Considerați că instituția pe care o reprezentați dispune de suficiente canale de co-
municare externă (despre activitatea sa) în scopul asigurării transparenței și a parti-
cipării cetățenilor la viața publică?

24 răspunsuri

Și dacă să ne referim direct la cum APL-urile implicate în proiectele AGREED califică relația de 
colaborare cu ONG-urile locale implementatoare post proiect, atunci situația este semnificativ 
pozitivă, fiindcă 70,8 % au declarat că relația s-a îmbunătățit semnificativ. 

10. Cum apreciați relația de colaborare cu ONG-ul din comunitate în urma imple-
mentării proiectului?

24 răspunsuri

Stabilirea și consolidarea parteneriatele locale dintre ONG-uri și actorii comunitari a servit drept 
avantaj la implementarea cu succes a proiectelor care au țintit dezvoltarea locală, or implicarea 
plenară a actorilor pot asigura masa critică necesară pentru identificarea și implementarea de 
soluții pentru dezvoltarea locală. 
Autoritățile Publice Locale au avut în calitate de parteneri în cadrul Proiectelor AGREED în ordi-
nea ponderii următorii actori locali: 
1. Școala, Biblioteca Publică, ONG-urile
2. Agenții Economici, Căminul Cultural
3. Diaspora
4. Centrul de Sănătate
5. Asistența Socială și alți parteneri
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6. Poliția
7. Biserica
Majoritatea reprezentanților APL au comunicat că au apreciat relația de colaborare cu partenerii 
pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor, deși uneori era necesar de reamintit despre 
responsabilități și angajamente și de organizat anumite ședințe de monitorizare, de apelat adiți-
onal la telefon,  în final s-au atins obiectivele trasate.

12. Cum a fost relația de colaborare între parteneri în timpul elaborării și a imple-
mentării proiectului (comunicarea, participarea la luarea deciziilor)?

24 răspunsuri

11. Care dintre actorii comunitari au fost parteneri în proiectul Dvs.?

24 răspunsuri
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Proiectele de scară mică implementate în cadrul Proiectului AGREED au demonstrat Autorităților 
Publice Locale că inițiativele mici dar care se bazează pe nevoile reale ale oamenilor și soluții 
identificate împreună cu membrii comunității pot aduce un impact mare la nivel de comunitate. 

13. Cum apreciați gradul de implicare a actorilor din comunitate la realizarea acti-
vităților și a obiectivelor proiectului (asumarea și îndeplinirea responsabilităților)?

24 răspunsuri

14. Considerați că proiectele mici pot contribui la mobilizarea și dezvoltarea 
comunitară?

24 răspunsuri
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Chestionare OSC-uri

Organizaţiile societății civile beneficiare ale Programului de granturi AGREED se caracterizează 
printr-o mare varietate a direcţiilor lor de acţiune. ONG-urile joacă un rol important în identifica-
rea problemelor și respectiv a soluțiilor la nivel de comunitate implicând comunitatea și constru-
ind parteneriate viabile cu autorităţile locale. Prin utilizarea propriilor resurse și a capacităţii lor 
organizatorice, acestea contribuie substanţial la realizarea obiectivelor care ţin de dezvoltarea lo-
cală. OSC-urile joacă un rol considerabil în dezvoltarea comunitară, dar nu vor substitui niciodată 
administraţia publică locală și nu vor realiza sarcinile acesteia, ci doar completează activitatea 
administrativă și oferă soluţii complementare, deschizând calea spre colaborare a cetățenilor cu 
administraţia publică locală. 

Astfel, la întrebarea cît de mult OSC-urile sunt conștiente de așteptările pe care le are APL-ul de la 
activitatea acestora, rezultatul este în totalitate de 100%. Aproximativ toate OSC-urile implicate 
au Acorduri de colaborare cu Autoritățile Publice Locale.

1. În calitate de reprezentant OSC, cunoașteți care sunt rezultatele așteptate de APL 
în privința activității pe care o desfășurați?

19 răspunsuri

2. Există un Acord de colaborare (parteneriat), în formă scrisă și aprobat, dintre OSC-
ul pe care îl reprezentați și APL nivelul I?

19 răspunsuri
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Dat fiind varietatea domeniilor de acțiune a ONG-lor beneficiare, circa 69 % au expres prevăzut în 
Statul de activitate - promovarea principiilor democrației participative la nivel local, aceasta fiind 
și una dintre precondiții pentru asigurarea dezvoltării și bunăstării sociale. 

3. În statutul organizației pe care o reprezentați este prevăzut expres printre scopuri 
și metode de realizare a acestora - promovarea principiilor democrației participative 
la nivel local?

19 răspunsuri

Proiectele AGREED au urmărit să susţină cooperarea dintre autorităţile locale și societatea civilă 
prin activarea proceselor participative cu implicarea plenară a membrilor comunităților. 
Organizațiile societății civile chestionate, circa 90% au declarat că au o colaborare constructivă 
cu APL-urile la capitolele formulării de idei, recomandări care vizează  mobilizarea comunitară 
pentru dezvoltare locală. Totuși, interviurile au scos în evidență că APL-urile sunt confortabile cu 
OSC-urile atunci cind ideile, recomandările țin de lansarea unor noi proiecte și mai puțin confor-
tabile atunci cînd recomandările țin de îmbunătățirea anumitor proiecte în proces de implemen-
tare, în special dacă se referă la finanțele publice. Nemijlocit, toate proiectele AGREED poartă un 
caracter intens de mobilizare comunitară și au avut ca scop dezvoltarea locală prin asigurarea 
parteneriatului dintre OSC-APL-Comunitate. 

4. Organizația pe care o reprezentați vine cu idei, recomandări, proiecte către APL, 
care implică mobilizarea comunității pentru rezolvarea problemelor locale:?
19 răspunsuri
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În diverse comunități s-au identificat diferite interpretări cu privire la bugetarea participativă dar 
în fond toate poartă principiul de “participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind alocarea 
fondurilor pentru dezvoltarea locală”. Astfel, aproximativ jumătate din respondenți au declarat că 
în comunitățile lor se aplică mecanismul bugetării participative, iar cealaltă jumătate a declarat 
că nu se aplică. 

Viabilitatea financiară este considerată drept una din cele mai mari probleme cu care se confrun-
tă OSC-urile în Moldova, și în special cele locale.  De cele mai multe ori OSC-ul local se activează 
datorită unui proiect cu finanțare externă, arareori OSC-urile sunt finanțate de către APC sau APL 
și respectiv devine inactiv atunci cînd proiectul se termină. Mecanismele existente de finanțare 
directă de către stat a organizațiilor societății civile necesită intervenții pentru perfecționarea și 
eficientizarea lui. Aceasta derivă din răspunsurile OSC-urile dar și reprezentanților APL. La între-
barea dacă există obstacole de finanțare directă a OSC-urilor de către APL, mai mult de 70 % din 
respondenți au menționat  că obstacole există “în mare măsură” și “în oarecare măsură”.

5. În comunitatea Dvs. se aplică mecanismul bugetării participative?

19 răspunsuri

6. Considerați că există obstacole în aplicarea mecanismelor de finanțare a activității 
OSC-urilor de către APL?

19 răspunsuri
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La nivel local, în unele situații, procesul de participare a societății civile și cetățenilor la rezolvarea 
problemelor locale este confuz, dezorganizat și / sau nepotrivit. Aceasta conduce la nemulţu-
mire, rezistenţă, lipsă de proprietate asupra procesului și a rezultatelor acestora, făcând imple-
mentarea dificilă a soluțiilor identificate. De aceea, este important ca procesul de consultare să 
beneficieze complet de idei și opinii privind participarea factorilor interesaţi, a liderilor locali și a 
cetăţenilor, precum și includerea aspectelor substanţiale privind dezvoltarea locală și beneficiile 
pentru grupurile țintă. 
Gradul de participare a cetățenilor influenţează substanțial procesul de planificare și de luare a 
deciziilor. Aceasta este și una dintre concluziile în rezultatul implementării proiectelor locale. Mai 
mult din 70% din ONG-urile chestionate au subliniat că APL-urile dispun de capacități și resurse 
de a mobiliza și implica comunitatea în soluționarea problemelor locale și că participarea cetă-
țenilor la viața publică reprezintă o prioritate în comunitate. Proiectele AGREED au demonstrat 
eficiența inițiativelor pentru dezvoltarea locală cu implicarea și participarea comunității în iden-
tificarea și soluționarea problemelor care-i vizează. 

8. Promovarea și susținerea participării cetățenilor la viața publică este o prioritate 
în comunitatea Dvs.?

19 răspunsuri

7. Considerați că APL are suficientă capacitate și resurse pentru a mobiliza și implica 
comunitatea în rezolvarea problemelor locale?

19 răspunsuri
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La capitolul comunicare externă, OSC-urile locale declară că dispun de canale suficiente, dar este 
încă spațiu pentru îmbunătățire în vederea promovării mesajelor publice de mobilizare comuni-
tară, realizarea campaniilor de advocacy dar și de prezentare a contribuției OSC-ului pentru dez-
voltarea locală, inclusiv succesele realizare în comun cu membrii comunității și actorii comunitari.

Proiectele AGREED au valorificat potențialul local și au contribuit semnificativ la îmbunătățirea 
relațiilor de colaborare dintre OSC și APL, doar 15,8 % au declarat că relația nu s-a schimbat. În 
cadrul proiectelor au fost aplicate diverse combinații de parteneriat dintre OSC și APL, în cazul 
unora au fost necesare doar niște scrisori de susținere, în cazul altora s-au luat decizii în cadrul 
Consiliilor Locale, dar toate proiectele au implicat contribuția financiară a Administrației Publice 
Locale.

Reprezentanții OSC-urilor chestionate au enumerat următorii parteneri, în ordinea ponderii de 
implicare și participare, după cum urmează:
1. APL
2. Agenții economici 
3. Grupuri de inițiativă a tinerilor și școala

9. Considerați că organizația pe care o reprezentați dispune de suficiente canale de 
comunicare externă (despre activitatea sa) în scopul asigurării transparenței și a 
participării cetățenilor la viața publică?

19 răspunsuri

10. Cum apreciați relația de colaborare cu APL în urma implementării proiectului?

19 răspunsuri
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4. Biblioteca Publică și Mass-Media
5. OSC-uri 
6. Diaspora, Asistența Socială, instituții preșcolare 
7. Căminul Cultural
8. Centrul de Sănătate 
9. Biserica, Poliția și alți parteneri

Aproximativ 95 % din respondenți au răspuns că au avut parte de o colaborare foarte bună cu 
partenerii în cadrul implementării proiectului și aproximativ 75% din respondenți au menționat 
că actorii comunitari au fost foarte receptivi și activi pe perioada implementării proiectelor. 

12. Cum a fost relația de colaborare între parteneri în timpul elaborării și a imple-
mentării proiectului (comunicarea, participarea la luarea deciziilor)?

19 răspunsuri

11. Care dintre actorii comunitari au fost parteneri în proiectul Dvs.?

19 răspunsuri
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Proiectele AGREED au fost realiste, fezabile și au implicat angajamentul asumat al OSC-urilor lo-
cale, factorilor de decizie și al membrilor comunităţii. 
La întrebarea dacă proiectele mici pot contribui la mobilizarea și dezvoltarea locală - 90% din 
respondenți au declarat că în mare măsură. 

13. Cum apreciați gradul de implicare a actorilor din comunitate la realizarea acti-
vităților și a obiectivelor proiectului (asumarea și îndeplinirea responsabilităților)?

19 răspunsuri

14. Considerați că proiectele mici pot contribui la mobilizarea și dezvoltarea comu-
nitară?

19 răspunsuri

Una dintre direcțiile de acțiune a proiectelelor AGREED a fost creșterea gradului de conștientizare 
a publicului și sporirea implicării cetățenilor în rezolvarea problemelor locale, precum și îmbu-
nătățirea cooperării dintre OSC-uri, APL și cetățeni. Prin intermediul proiectelor locale au fost 
construite spații comunitare de participare a cetățenilor la viața publică. Mai mulți beneficiari ai 
proiectelor din rîndurile cetățenilor intervievați au declarat că “Viața noastră este influențată de 
nivelul în care primăriile iau hotărârile și de procesul prin care sunt implementate aceste deci-
zii”. Conform definiţiei adoptate de Banca Mondială, participarea publică este procesul prin care 
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cetăţenii influenţează deciziile care le afectează viața. Participarea este privită ca fiind un mijloc 
de influenţare a deciziilor de dezvoltare, nu doar ca implicare în implementarea proiectului/pro-
gramului/politicilor. Implicarea activă a cetăţenilor ca participanţi în cadrul democraţiei face ca 
guvernarea locală să fie din ce în ce mai democratică și eficientă, favorizând construirea încrederii 
populaţiei în instituţiile publice, ceea ce reprezintă în majoritatea proiectelor unul dintre rezulta-
tele cele mai importante.

În cadrul evaluării, au fost chestionați 47 de respondenți, beneficiari și membri ai comunităților 
unde au fost implementate proiectele AGREED. Dacă de obicei răspunsurile cetățenilor la între-
bările legate de cît de mult autoritățile îi implică în treburile publice sunt mai mult asociate cu 
neimplicare, atunci post implementare Proiecte AGREED, membrii comunităților în proporție de 
80,9% au răspuns cu “de cele mai multe ori” ne implică și o proporție de 17% “rareori”.

1. Primăria localității vine cu idei, propuneri, proiecte către membrii comunității, 
prin care vă invită la mobilizare pentru rezolvarea problemelor locale?

47 răspunsuri

Și la întrebarea dacă ONG-urile din localitate vin cu inițiative de implicare a cetățenilor în mobi-
lizarea comunitară, membrii comunităților au răspuns cu “de cele mai multe ori” în proporție de 
74,5% și cu “nu” 23.4%. Aceste rezultate denotă faptul că cetățenii preferă să se implice în activi-
tăți de mobilizare comunitară bine organizate și promovate la nivel de comunitate cu implica-
rea nemijlocită a autorităților locale. Astfel, prin intermediul proiectelor AGREED s-a demonstrat 
că proiectele care au cadrul de acțiune comunitatea și se bazează pe parteneriatul OSC-CETĂ-
ȚENI-APL au un succes considerabil pentru mobilizarea comunitară în vederea soluționării pro-
blemelor locale. Astfel, cu cât nivelul de încredere al autorităţilor publice în cunoștințele și princi-
piile cetăţenilor dar și a OSC-lor locale este mai mare cu atât ei vor promova o implicare activă a 
acestora în procesul de politică publică.
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2. ONG-ul din localitate vine cu idei, propuneri, proiecte către membrii comunității, 
prin care vă invită la mobilizare pentru rezolvarea problemelor locale:

47 răspunsuri

Membrii comunităților au participat la instruiri/ateliere/mese rotunde dar și exerciții practice pri-
vind transparența, democrație și bugetare participativă, instrumente de bună guvernare, astfel 
atunci cînd au răspuns la întrebarea dacă legislația necesită a fi îmbunătățită pentru a crea un ca-
dru mai favorabil pentru  colaborarea dintre membrii comunității, ONG-urile locale și APL- 61,7% 
au răspuns cu “în oarecare măsură” și 27,7% “în mare măsură”.  În concluzie, este necesar de re-
vizuit cadrul legislativ, dar în special mecanismele de implementare pentru crearea spațiului și 
instrumentelor de colaborare dintre cetățeni, ONG-uri și APL. 

3. Considerați că legislația în vigoare necesită modificări, îmbunătățiri pentru a crea 
un cadru mai favorabil privind colaborarea dintre membrii comunității, ONG-urile 
locale și APL?

47 răspunsuri

Cetățenii chestionați consideră că autoritățile locale dispun de capacitate și resurse pentru a 
antrena cetățenii în viața comunitară “ în oarecare măsură” în proporție de 66% și “în mare mă-
sură” circa 25,5% . Acest aspect se datorează proiectelor și inițiativelor concrete  de mobilizare 
comunitară și de cele mai multe ori în cazul proiectelor care conțin și finanțare externă, ceea ce 
reprezintă resurse financiare adiționale pe lângă cele existente la nivel de buget local. Aceasta 
conferă autorităților o capacitate mai sporită și resurse mai multe disponibile pentru soluționa-
rea problemelor locale.  De cele mai multe ori resursele externe sunt atrase de către ONG-urile 
locale prin intermediul participării la concursuri de granturi anunțate de către donatori/instituții/
organizații internaționale. 
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Organizaţiile neguvernamentale dependente de granturi și fonduri externe în mare parte. Atunci 
cînd un proiect se încheie, multe ONG-uri intră într-o perioadă de inactivitate. Singura șansă de a 
asigura durabilitatea organizaţiilor este lansarea unor servicii cu plată, însă de multe ori acestea 
sunt sortite eșecului. Astfel, la întrebarea dacă ONG-urile locale dispun de suficientă capacitate și 
resurse de a mobiliza comunitatea în soluționarea problemelor locale, 76% dintre cetățenii ches-
tionați au răspuns cu “în oarecare măsură” și 25,5% “în mare măsură”. (Figurile 4,5)

4. Considerați că APL are suficientă capacitate și resurse pentru a mobiliza și implica 
comunitatea în rezolvarea problemelor locale?

47 răspunsuri

5. Considerați că ONG-ul local are suficientă capacitate și resurse pentru a mobiliza 
și implica comunitatea în rezolvarea problemelor locale?

47 răspunsuri

Odată cu descentralizarea puterii, calitatea guvernării locale devine și mai decisivă pentru asi-
gurarea bunului mers al treburilor locale pentru bunăstărea cetățenilor. Promovarea și aplicarea 
transparenței la nivel local este o componentă esențială a îmbunătățirii calității democrației loca-
le și a relației de încredere reciprocă dintre APL și cetățeni. Cele mai utilizate canale de comunica-
re externă utilizate de către autorități în relație cu cetățenii sunt paginile web a Primăriei locale și 
Consiilor Locale, paginile de facebook care oferă de obicei spațiul de a comenta ce e bine și ce nu 
e bine în legătură cu anumite activități/decizii ale autorităților, etc. Astfel, 36,2 % dintre respon-
denți au răspun că autorităților locale dispun “în mare măsură” de canale externe de comunicare 
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cu cetățenii,  61,7% dintre cetățeni chestionați au răspuns cu ‘’în oarecare măsură’’. În concluzie, 
există un grad suficient de satisfacție din partea cetățenilor cu privire la comunicarea autorităților 
cu aceștia.(Figura 6) 

6. Considerați că APL dispune de suficiente canale de comunicare externă (despre 
activitatea sa) în scopul asigurării transparenței și a participării cetățenilor la viața 
publică?

47 răspunsuri

Cu toate acestea, există numeroase provocări legate de solicitarea accesului la informațiile pu-
blice, publicarea proiectelor de decizii pentru consultări publice, inclusiv refuzuri sau întârzieri în 
oferirea răspunsului la cererile de acces la informații și răspunsurile intenționat incomplete sau 
vagi la cererile de informații din partea cetățenilor.
 ONG-urile locale comunică suficient de bine cu cetățenii la nivel local, aceasta este concluzia în 
rezultatul răspunsului la întrebarea de mai jos. (Figura 7)  O scurtă scanare a prezenței paginilor 
web a ONG-lor locale demonstrează în mare parte o lipsa a acestei resurse însă paginile de fa-
cebook sunt actualizate cu informații aproximativ zilnice, nemijlocit atunci cînd OSC-urile locale 
implementează proiecte concrete care au și finanțare.

7. Considerați că ONG-ul local dispune de suficiente canale de comunicare externă 
(despre activitatea sa) în scopul asigurării transparenței și a participării cetățenilor 
la viața publică?

47 răspunsuri
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În clusterele de mai sus care au vizat APL-urile și OSC-urile, la întrebarea privind relația de co-
laborare post implementare proiecte dintre autorități și cetățeni răspunsurile au demonstrat 
un rezultat pozitiv privind realizarea obiectivelor propuse în cadrul tuturor proiectelor la acest 
capitol. Respectiv, și cetățenii chestionați au răspuns în proporție de 68,1% cu “s-a îmbunătățit 
semnificativ”  și 31,9 cu „s-a imbunătățit parțial” relația dintre membrii comunității și APL în urma 
implementării proiectelor. (Fig.8)

Astfel, cetățenii chestionați la întrebarea în ce măsură apreciază relația de colaborare cu ONG-uri-
le implementatoare în urma realizării proiectelor locale 72, 3% au răspuns că s-a îmbunătățit 
semnificativ și 23,4% cu o îmbunătățire parțială. (Fig 9)  Un alt rezultat pozitiv se atestă și la capi-
tolul relației de colaboarre dintre dintre ONG-APL-cetățeni în timpul elaborării și implementării 
proiectului comunitar cu aprox.77% de relație “foarte bună” și aprox.23% “relativ bună”.(Fig 10)
În rezultat, proiectele realizate care au abordat problemele locale prin prisma oferiri de granturi 
ONG-urilor locale și au vizat ca parteneri și respectiv beneficiari cetățenii comunităților date, au 
reiterat că organizaţiile societăţii civile sunt cele care pot contribui la fortificarea relațiilor dintre 
cetățeni și APL, creșterea nivelului de notorietate a problemelor colectând date, informaţii, mo-
bilizând resursele necesare, propunând soluţii de rezolvare a acestor probleme și influenţând 
autorităţile publice să implice cetățenii în selectarea soluţiilor adecvate.

8. Cum apreciați relația de colaborare dintre membrii comunității și APL în urma im-
plementării proiectului?

47 răspunsuri

9. Cum apreciați relația de colaborare dintre membrii comunității și ONG-ul local în 
urma implementării proiectului?

47 răspunsuri
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10. Cum a fost relația de colaborare între parteneri în timpul elaborării și a imple-
mentării proiectului (comunicarea, participarea la luarea deciziilor)?

47 răspunsuri

Cetățenii și-ar fi dorit un grad mai mare de participare și implicare din partea tuturor actorilor 
comunitari în soluționarea problemelor propuse în cadrul proiectului. Asumarea și îndeplinirea 
responsabilităților necesită în continuare o atenție deosebită și promovarea acestora în contextul 
dezvoltării comunitare reprezintă o prioritate care merită a fi integrată în următoarele proiecte. 
(Fig.11)

11. Cum apreciați gradul de implicare a actorilor din comunitate la realizarea acti-
vităților și a obiectivelor proiectului (asumarea și îndeplinirea responsabilităților)?

47 răspunsuri

Dezvoltarea comunitară implică schimbări complexe și profunde în interiorul comunității. Aces-
tea cuprind atât schimbările economice necesare pentru creșterea bunăstării oamenilor, cât și 
pe cele care privesc funcţionarea instituţiilor și organizaţiilor, gradul de implicare a oamenilor în 
problemele locale, nivelul de viață, relația cu mediul înconjurător, etc. Proiectele AGREED au aco-
perit o varietate largă de probleme congruente dezvoltării comunitare, iar răspunsul a 87,2% din 
partea cetățenilor cu privire la gradul de mulțumire cu privire la rezultatele și schimbarile pozitive 
obținute în urma implementării proiectelor locale  demonstrează realizarea scopului general și a 
obiectivelor Programului de granturi AGREED. (Fig. 12)
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12. Sunteți mulțumit(ă) de rezultatele/schimbările pozitive obținute în urma imple-
mentării proiectului?

47 răspunsuri

Concluzia de mai sus cu privire la succesul proiectelor implementate este reiterat și prin rezultatul 
obținut la întrebarea dacă proiectele mici pot contribui la mobilizarea și dezvoltarea comunitară, 
la care 72,3 % din respondenți au răspuns cu “în mare măsură” și 27,7% cu “în oarecare măsură”.

13. Considerați că proiectele mici pot contribui la mobilizarea și dezvoltarea comu-
nitară?

47 răspunsuri

Prin intermediul proiectelor AGREED, membrii comunităților locale au participat direct la dezvol-
tarea comunitară pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață prin acțiunea voluntară, conștientă 
și planificată în comun cu ONG-urile locale și Autoritățile locale. De asemenea, cetățenii și-au 
sporit și dezvoltat capacitățile proprii de acțiune în comunitate dar și abilitățile de a participa res-
ponsabil la asigurarea bunei guvernări locale. Spațiul de acțiune a proiectelor au fortificat într-o 
anumită măsură conexiunile intercomunitare, a valorilor comune și a utilizării resurselor interne 
și externe. Toate acestea au condus la sporirea motivației cetățenilor de a se implica în continuare 
în proiectele de dezvoltare a localităților din care fac parte. (Fig 14) 



53

D
EZ

VO
LT

A
RE

A
 C

O
M

U
N

IT
ĂȚ

IL
O

R

14. Sunteți motivat(ă) să vă implicați în proiecte de dezvoltare a localității Dvs.?

47 răspunsuri

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
 - Proiectul AGREED a confirmat că sfera relaţiilor dintre organizațiile societății civile și APL con-

stituie nucleul sistemului de bună guvernare locală. Anume în această sferă pot fi realizate 
principiile democraţiei, se poate forma o strategie economico-socială și politică viabilă la 
nivel local dar și naţional;

 - Dezvoltarea locală poate fi realizată prin eforturi comune ale sectorului public, sectorului 
privat și cel al societăţii civile, care implică nemijlocit cetățenii;

 - Eficiența interacțiunii dintre OSC și actorii administrației publice a fost demonstrată prin in-
termediul susținerii inițiativelor comune cu implicarea plenară a cetățenilor, liderilor locali, 
antreprenori care au format Grupuri de inițiativă Locală, Grupuri de Acțiune Locală;

 - Programul de granturi a fost unul structurat privind conținutul, dar flexibil în abordare și 
implementare, a reprezentat o abordare multipartită de jos în sus, ceea ce a contribuit la 
succesul atingerii obiectivelor propuse;

 - Toate proiectele și respectiv inițiativele comunitare au purtat un puternic caracter de partici-
pare cetățenească, transparență decizională în identificarea priorităților locale și  mobilizare 
comunitară;

 - Planificarea participativă a implementării inițiativelor comunitare a fost una practică. S-a de-
monstrat că planificarea participativă este o modalitate de creștere a „profitului” prin proiec-
te comunitare;

 - Prin intermediul proiectelor locale au fost construite spații comunitare de participare a cetă-
țenilor la viața publică;

 - În cadrul Proiectului AGREED, OSC-urile au asigurat relaționarea cetățenilor cu APL și anume: 
articularea și alegerea intereselor, integrarea societăţii în baza reprezentării cerinţelor cetă-
ţenilor către structurile de putere, informarea organelor de stat privind o problemă sau alta 
de o importanţă majoră pentru un grup de oameni, adaptarea sistemului politic vizavi de 
interesele social-economice și culturale majore ale populaţiei; 

 - Toate cele 16 proiecte reprezintă modele de interacțiune dintre OSC-uri, autorități locale, 
cetățeni  și alți actori comunitari de la caz la caz;

 - Concomitent cu sporirea interacțiunii dintre APL și OSC-uri, unul dintre Obiectivele Proiectu-
lui AGREED a sporit încrederea cetățenilor în autoritatea APL și pe de altă parte APL a conști-
entizat necesitatea de a asigura un spațiu pentru dialog public și transparență decizională; 

 - Calitatea comunicării dintre APL, OSC-uri, cetățeni s-a îmbunătățit semnificativ în cadrul  
proiectelor;
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 - Cele mai utilizate canale de comunicare dintre APL- OSC- Cetățeni sunt platformele online: 
pagina web și rețele sociale;

 - Conceptul și procesul de bugetare participativă este încă puţin cunoscut și aplicat, dar cu 
perspective fundamentate. În cadrul Proiectului AGREED au fost organizate instruiri și ate-
liere privind bugetarea participativă, însă totuși sunt necesare în continuare eforturi supli-
mentare de a expune și explica reprezentanțiilor APL principiile și particularitățile procesului 
de bugetare participativă. Legislaţia Republicii Moldova nu conţine prevederi în acest sens. 

 - Rezultatele Proiectului reprezintă prin experiență, lecțiile învățate și un model de bună prac-
tică pentru a fi împărtășit  în regiune;

 - Crearea sinergiilor cu inițiative similare valabile în țară și promovarea creării unei Comunități 
de bune practici în acest domeniu;

 - De a canaliza în continuare eforturile pentru susținerea dezvoltării comunitare, implicând 
OSC-uri, APL-uri, agenți economici, antreprenori sociali, mass-media;

 - Susținerea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (CLLD – commu-
nity-led local development) este o abordare ascendentă care recunoaște faptul că persoane-
le și grupurile de la nivel local, în special cele care fac parte din comunități relativ izolate, pot 
să cunoască mai bine problemele locale care necesită rezolvare, precum și să își asume într-o 
mai mare măsură responsabilitatea și angajamentul față de reușita proiectelor;

 - Succesul comunităţilor de a-și planifica dezvoltarea pentru viitor, este determinat, pe de o 
parte, de o administraţie publică locală care are viziune, funcţionează eficient, are experienţă 
și disponibilitate de a elabora strategii și planuri de acțiuni, inclusiv de a rezolva conflicte 
în mod constructiv și nu în ultimul rînd de un spirit civic și angajat al cetăţenilor. O bună 
guvernare locală implică un proces bine organizat și structurat de implicare a OSC-urilor și 
cetățenilor, care poate da Primăriei și aleșilor locali informaţiile necesare privind necesități și 
priorități, poate direcţiona eforturile și resursele exact spre schimbarea dorită și poate acor-
da grupurilor marginalizate o șansă de a primi atenţia cuvenită într-o manieră semnificativă 
și relevantă. 

Recomandări OSC-uri
 - Participarea sistematică la procesul de guvernare locală și în special,  asumarea rolului de 

participant activ și nu doar de observator: consultări publice, participări la ședințe, expunere 
în scris cu privire la diferite proiecte de decizii, etc;

 - Sporirea transparenței activității prin prezentarea Rapoartelor publice, participări la ședințe 
locale, adunări ale satului, evenimente publice;

 - Promovarea expertizei prezente în organizație în relație cu Administrația Publică Locală și 
alți actori comunitari;

 - Asigurarea continuă în facilitarea comunicării dintre APL și comunitate:  analiza nevoilor co-
munității, mobilizarea comunitară în identificarea, formularea și prezentarea problemelor și 
soluțiilor;

 - Unirea capacităților de atragere de fonduri în comun cu cele ale APL în vederea dezvoltării 
comunității; 

 - Comunicarea și convenirea în comun cu actorii comunitari a priorităților de finanțare înainte 
de depunerea proiectelor, în cazul în care considerați în aplicație APL-ul în calitate de Partener;

 - Elaborarea și Dezvoltarea Planurilor de acțiuni anuale și utilizarea spațiului de promovare a 
activităților dar și de obținere a finanțării unor acțiuni în cadrul ședințelor Consiliului Local, 
adunări generale a comunității, etc;

 - Accentuarea rolului cetățenilor în cadrul activității ONG-ului, astfel prezentînd ONG-ul ca o 
formă de participare a cetățenilor la viața publică;

 - Asigurarea continuă a procesului de  identificarea a nevoilor și priorităţilor cetăţenilor comu-
nităţii și prezentarea publică a acestora, inclusiv la ședințele Consiliului Local.
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Recomandări APL
 - Facilitarea creării  structurilor permanente pentru asigurarea interacțiunii dintre APL-OSC-ce-

tățeni ca un mijloc de asigurare a bunei guvernări locale, a transparenței decizionale; 
 - Implicarea OSC-urilor, cetățenilor, Grupurilor de Acțiune Locală, actorilor comunitari în 

evaluarea transparenţei procesului bugetar, inclusiv considerarea aspectelor de bugetare       
participativă;

 - Formarea și consoliodarea la nivel de comunitate a grupurilor de iniţiativă cetăţenească  ce 
va reuni și prezenta glasurile cetăţenilor obișnuiţi din comunitate și totdată va inspira din ce 
în ce mai mulţi cetăţeni să se implice în luarea deciziilor publice. Grupul trebuie să includă 
aleși locali, reprezentanți ai instituţiilor publice și nu numai, lideri informali de la nivel local 
precum și cetăţeni obișnuiţi. Datorită acestei componenţe, grupul local devine reprezentativ 
pentru întreaga comunitate, dar și puternic din punctul de vedere al implementării deciziilor 
pe care le ia;

 - Nominalizarea unei persoane din cadrul aparatului Primăriei sau a Consiliului responsabilă 
de relația cu societatea civilă, care va avea grijă inclusiv să expedieze invitații la ședințe, con-
sultări publice sau alt gen de activități de interes comun;

 - Analiza conformităţii conţinutului paginilor web, reactualizarea și racordarea acestora în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dintre care: Regulile interne privind pro-
cedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional; Informaţia privind 
numele, prenumele, funcţia și numărul de contact al persoanei responsabile de procesul 
decizional; Informaţia cu privire la programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiec-
telor de decizii; Anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei; Anunţuri privind retragerea 
proiectelor de decizii; Anunţuri privind organizarea de consultări publice; Proiecte de decizii 
și materiale aferente acestora; Rezultatele consultării publice; Raportul anual al autorităţii 
publice privind transparenţa procesului decizional; Proiectele de buget, Bugetul adoptat și 
Rapoarte de executare a bugetelor locale;

 - Analiza conformităţii conţinutului paginilor web inclusiv cel  la capitolul „Transparență Deci-
zională” și ajustarea/adaptarea acestora la  legislaţia în domeniu (Legea nr. 239 din 13 noiem-
brie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind 
accesul la informaţie și Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 
locală);

 - Introducerea mijloacelor de comunicare online cu cetățenii, nemijlocit: expedierea adresări-
lor, petițiilor și recepționarea răspunsurilor prin intermediul poștei electronice; 

 - Dezvoltarea un mecanism instituţionalizat de informare permanentă a cetățenilor și a părţi-
lor interesate, pe probleme de profil, fiindcă aceștia din urma se informează despre procesul 
de luare a deciziilor, decizia propriu-zisă  din sursele adresate publicului larg;

 - Implicarea ONG-urilor locale și a cetățenilor instruiți în domeniul bugetării participative ( în 
cadrul Proiectului AGREED) în elaborarea unui Regulament local cu privire la organizarea 
procesului de bugetare participativă; 

 - Dezvoltarea unui cadru  sau mecanism institutionalizat pentru participarea OSC-urilor și ce-
tățenilor în procesul de guvernare locală. O metoda adeseori aplicată este constituirea unor 
structuri consultative locale. Acestea pot avea structura fie a unor comitete de experți, fie a 
unor consilii consultative. Prin intermediul acestor structuri consultative ONG-urile și cetățe-
nii ar putea avea un impact real asupra politicilor de stat din anumite domenii;

 - Pentru asigurarea durabilității, practica internațională demonstrează că Primăriile, Consiliile 
locale adeseori oferă ONG-urilor sprijin material, punându-le la dispoziție birouri/spații pen-
tru nevoile acestora, cu o chirie lunară foarte mică sau chiar gratis;

 - Inițiative comune. Acestea pot avea forme diferite la nivel local – o metodă ar fi un proiect 
ONG sprijinit administrativ (sau chiar financiar, asigurând necesarul de co-finanțare) de către 
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Primărie, Consiliul local, Consiliul municipal; o altă formă uzuală este prestarea de servicii 
în comun, cum ar fi birourile de consiliere cetățenească; sau cînd municipalitatea aplică în 
comun cu un ONG pentru finanțări UE; 

 - Plan de comunicare + Plan de activități anual cu OSC-urile locale în vederea realizării unei 
strategii de intervenție unitară care să permită o mai bună coordonare a activităților și servi-
ciilor la nivel de comunitate (gestionare și distribuire mai eficientă a resurselor și serviciilor 
la nivelul comunității) și evitarea   suprapunerii de eforturi și responsabilități la nivel local;

 - Elaborarea și aprobarea unui Plan urbanistic general al satelor și orașelor în vederea asigu-
rării bunei planificări și dezvoltări teritoriale. Planul urbanistic oferă un suport substanțial în 
vederea atragerii investițiilor în comunitate. Planul este principalul document strategic prin 
care se stabilesc priorităţile de dezvoltare locală, fiind incluse și informaţii referitor la opor-
tunităţile de dezvoltare a infrastructurii drumurilor, a reţelelor de apeduct, canalizare și gazi-
ficare. Totodată, planul înregistrează și zonele din localitate care au rezerve de zăcăminte. În 
așa fel, APL-urilepot identifica eventuali investitori pentru a dezvolta comunitatea;

 - Realizarea evaluării periodice a calităţii guvernării locale cu implicarea cetățenilor, OSC-lor 
locale și instituţiilor publice locale, etc. Acest pas trebuie să se încheie prin măsuri practice 
de îmbunătăţire a calităţii guvernării locale și asumate de către toti cei implicați în evaluare;

 - Elaborarea anuală a profilului localităţii. Datele și informațiile pot fi colectate în comun cu 
OSC-urile locale și liderii comunitari. Utilizând efectiv informaţiile colectate, autorităţile lo-
cale pot scoate în evidență punctele tari și punctele slabe ale comunităţii, precum și opor-
tunităţile și ameninţările / riscurile (influenţa negativă a factorilor externi) ce pot apărea în 
procesul de dezvoltare locală;

 - Asigurarea participării membrilor comunității la luarea deciziilor trebuie să implice un proces 
bine structurat, care promovează diversitatea, deschiderea, echitatea, transparenţa, respon-
sabilizarea, buna guvernare și respectul reciproc;

 - Republica Moldova nu are o lege/politică separată care să reglementeze plângerile cetățe-
nilor, însă APL-urile trebuie să stabilească mecanisme de reclamații pentru a primi feedback 
despre standardele serviciilor pe care le prestează;

 - APL-urile pot realiza cu regularitate sondaje la nivel local pentru a putea identifica lacunele/
neregulile și aspectele care necesită îmbunătățire la toate capitolele vieții publice;

 - Definirea mecanismelor de finanțare de la bugetul local a inițiativelor, proiectelor propuse 
de OSC-uri, grupuri de inițiativă locală.

APL-urile trebuie să ia în considerare următoarele aspecte atunci când elaborează o pagină 
web pentru a facilita accesul la informații pentru cetățeni: 
 - Publicarea proiectelor de decizii și deciziile consiliului local pe site-ul APL
 - Publicarea agendelor Consiliului Local și respectiv a datelor cînd au loc ședințele Consiliului 

local
 - Digitalizarea a cât mai multor date deschise la nivel local, făcându-le disponibile pe pagina 

web (în conformitate cu principiile datelor deschise)
 - Oferirea cetățenilor posibilitatea de a înainta o cerere sau de a contacta pe cineva pentru mai 

multe informații 
 - Actualizarea informațiilor 
 - Furnizarea de linkuri/referințe către informații disponibile în altă parte, la alte site-uri web 

guvernamentale sau neguvernamentale (de exemplu, legături către platforme naționale pri-
vind serviciile electronice, legislația națională, oportunități de studii etc.) Includerea unei 
rubrici pentru comentarii din partea cetățenilor și oferirea de reacții/ răspuns la acele co-
mentarii (“feedback-ului privind feedback-ul”).

APL–urile trebuie să pună la dispoziția publicului proiectul de buget pentru consultare, prin pu-
blicarea pe pagina sa, publicarea pe alte platforme locale și organizarea discuțiilor/dezbaterilor 
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locale, prezentări. Un alt aspect important este ca APL să publice bugetul actualizat și să indice 
feedbackul primit în timpul consultărilor. Aceasta va genera mai multă încredere și mai multă im-
plicare a populației pe termen lung. La fel, este important să se publice rapoarte privind execuția 
bugetelor, rapoarte de progres.
Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală prevede că cetățenii 
trebuie consultați: (1) în problemele de importanţă deosebită pentru comunitate (se poate face 
printr-un referendum), (2) în problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia lo-
cală, diverse forme (prin consultări, audieri publice și convorbiri, în condiţiile legii), (3) asupra pro-
iectelor de decizii ale consiliului local. Articolul 43 (v) din aceeași lege stipulează că consultări pu-
blice sunt organizate pentru proiecte de decizii de interes local care pot avea impact economic, 
de mediu și social, precum și în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţie.

Anexe:
Întrebările pentru interviu 

ÎNTREBĂRI INTERVIU - ONG
1. Ce v-a motivat să scrieți/solicitați finanțare pentru această idee de proiect?
2. Ce v-a motivat/v-a mișcat spre realizarea obiectivelor și obținerea rezultatelor dorite? ( so-

luționarea urgentă a problemei, moblizarea cetățenilor, parteneriatele locale, implicarea         
cetățenilor)

3. Ce obstacole ați întîlnit în perioada implementării proiectului? Pe care le-ați depășit sau la 
anumite chestii ați renunțat din cauza obstacolelor?

4. Asteptarile vs. Implicarea propriu-zisă a APL?
5. Cum a decurs comunicarea/ colaborare cu APL și alți actori comunitari?
6. Cît de durabile considerați că vor fi rezultatele proiectului? ( grup de inițiativă format, ordin, 

Regulament de activitate, etc)
7. Ce oportunități au aparut pe parcurs care au impulsionat activitatea proiectului?
8. Sunteți mulțumiți de rezultatele obținute? Ce alte rezultate ați obținut pe lîngă cele planificate?
9. Cu ce ați rămas după implementarea proiectului?
10. Prima experiență ori multiple dintre APL-ONG-Cetățeni în implementarea proiectelor locale? 

Care au fost modalitățile de comunicare dintre APL-ONG-Comunitate în cadrul proiectului? ( 
ședințe comune de lucru, intilniri in cadrul activitatilor de mobilizare, pagina web, facebook, 
participare la luarea deciziilor, chestionare )

11. Avantajele participării cetățenilor?
12. Cum au lucrat în timp de pandemie – ce instrumente au folosit pentru a asigura buna imple-

mentare a proiectului?
13. Relația post implementare cu actorii comunitari, partenerii?
14. În ce masură proiectul a contribuit la asigurarea/îmbunătățirea bunei guvernări locale?
15. În ce activități vă implică APL? În calitate de ONG?
16. Comunicare și vizibilitate în timpul proiectului?
17. ONG-urile au un rol important în dezvoltarea și mobilizarea comunitară?
18. Comunicare și vizibiliate în timpul proiectului?
19. Experiența organizației în domeniul dezvoltării comunitare și implementarea proiectelor 

asociate cu buna guvernare locală;
20. Experiența ONG în dezvoltarea parteneriatelor locale cu APL, instituțiile publice, mediul de 

afaceri, alți actori.
21. Considerați că proiectul ar putea fi considerat o bună practică de mobilizare și dezvoltare 

comunitară?
22. Ce elemente noi/inovatorii s-au produs prin intermediul proiectului?
23. Aveți planuri post- proiect? Acest proiect poate fi dezvoltat ulterior?
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INTERVIU APL
1. Ce v-a motivat să susțineți, inclusiv financiar această idee de proiect? A fost un proiect comun 

conceput din start sau ONG-ul s-a adresat după obținerea finanțării de la ALDA?
2. Exemple de mecanisme de finanțare pe care le utilizați pentru susținerea acitivităților/initiți-

atevelor ONG?
3. Ce obstacole ați sesizat/întîlnit în perioada implementării proiectului? Organizare, comunica-

re, Mobilizare a cetățenilor?
4. Așteptările vs. Implicarea propriu-zisă a comunității?
5. Cum a decurs comunicarea/ colaborare cu ONG –ul, cetățenii?
6. Cît de durabile considerați că vor fi rezultatele proiectului? ( grup de inițiativă format, ordin, 

Regulament de activitate, etc)?
7. Ce ați obținut în rezultatul implementării proiectului? La nivel de APL, comunitate?
8. Prima experiență ori multiple dintre APL-ONG-Cetățeni în implementarea proiectelor locale? 

Care au fost modalitățtile de comunicare dintre APL-ONG-Comunitate în cadrul proiectului? 
(ședințe comune de lucru, întîlniri în cadrul activităților de mobilizare, pagina web, facebook, 
participare la luarea deciziilor, chestionare)?

9. Avantajele existenței și activității ONG-urilor în comunitate?
10. Avantajele participării cetățenilor?
11. În ce masură proiectul a contribuit la asigurarea/îmbunătățirea bunei guvernări locale?
12. Cum implicați ONG-urile, cetățenii în dezvoltarea comunitară? Au un rol important în dezvol-

tarea și mobilizarea comunitară?
13. Experiența APL în domeniul dezvoltării comunitare și implementarea proiectelor asociate cu 

buna guvernare locală?
14. Experiența APL în dezvoltarea parteneriatelor locale cu ONG, mediul de afaceri, cetățenii?
15. Considerați că proiectul ar putea fi considerat o bună practică de mobilizare și dezvoltare 

comunitară?
16. Ce elemente noi/inovatorii s-au produs prin intermediul proiectului?
17. Cu ce considerați că ați rămas după implementarea proiectului? Ce este cel mai important ce 

ați obținut? Ce alte rezultate ați obținut pe lîngă cele planificate?
18. Ce strategii, documente de politici naționale, locale aveți ca ghidare/direcții de activitate pen-

tru asigurarea bunei guvernări locale, sporirea mobilizării comunitare, etc?
19. Ce Instrumente de participare la guvernarea locală aplicați sau cunoasteți?
20. În ce masură proiectele de acest fel contribuie la calitatea bunei guvernări locale?
21. Cît de activ a participat comunitatea la implementarea proiectului?
22. V-ați gîndit deja la alte inițiative care ar implica ONG, cetățenii?

Întrebări Interviu - beneficiari
1. Cum apreciați rezultatele activităților la care ați participat în cadrul proiectului?
2. În opinia DVS, rezultatele acestui proiect vor dura mult timp?
3. În ce măsură s-a ținut cont de părerea cetățenilor în procesul de implementare a proiectului? 
4. Experiența de implicare/participare în mobilizarea comunitară este una nouă pentru DVS? 
5. În opinia DVS,  s-a îmbunățit relația de colaborare dintre cetățeni și Primărie/Consiliul local în 

rezultatul implementării proiectului?
6. În ce măsură ați fi interesați să participați la implementarea proiectelor de acest fel în            

continuare?
7. În opinia DVS, este importantă participarea DVS la soluționarea problemelor din comunitate?
8. Cum apreciați comunicarea Primăriei/Consiliului Local cu cetățenii din comunitate?
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