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2 EDITORIAL

Dragi colegi,
Ne bucurăm să Vă salutăm la finele acestui an în care, împreună, am reuşit să
realizăm multe lucruri importante pentru R. Moldova. Reieşind din faptul că ţara
începe de la localitatea în care trăim, constatăm cu satisfacţie că primarii din localităţile partenere ale PCDLI îşi doresc o ţară mai bună începînd de la comunitatea
în care sunt promotori ai schimbării.
Acesta este un număr al Buletinului informativ PCDLI în care sunt totalizate rezultatele programului pentru anul 2014. Este îmbucurător faptul că am reuşit o
mai bună consolidare a autonomiei locale şi a performanţelor autorităţilor publice
locale. A fost îmbunătăţit managementul, accesul și calitatea la serviciile locale
prestate în 20 de comune și 10 clustere de comunităţi. De asemenea, a fost susţinută crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor din mediul rural,
a oportunităţilor economice și diversificării economiei rurale în comunităţile-ţintă
ale PCDLI. În rezultat, au fost consolidate capacităţile APL-urilor și comunităţilor
în a presta servicii mai bune cetăţenilor.

Vă mulţumim că sunteţi principalii noştri parteneri în atingerea obiectivelor propuse, printre care şi realizarea prevederilor Acordului de asociere semnat de R.
Moldova, în vederea afilieri ţării la spaţiul european.
Echipa PCDLI Vă mulţumeşte pentru realizările obţinute.
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Una dintre cele mai interesante
întîlniri trimestriale ale
primarilor parteneri PCDLI –
organizată la sfîrşit de an
Competenţele APL în contextul reformei de descentralizare, exemplul României

Sorin Ioniţă, reprezentant al Consiliului
Europei a făcut o prezentare pentru primarii
prezenţi la ultima întîlnire trimestrială despre
competenţele APL în contextul reformei de
descentralizare în baza exemplului României.

Sorin IonIţă, reprezentantul Consiliului Europei le vorbeşte primarilor
despre competenţele APL în contextul reformei de descentralizare

Prima constatare a expertului în contextul discuţiilor despre
reforma de descentralizare prin prisma exemplului României
a fost că localităţile mici nu pot avea succes în soluţionarea
problemelor comunitare fără a-şi consolida eforturile cu
primării din vecinătate în vederea optimizării resurselor.
Ioniţă a dat exemplul a două localităţi din România: una cu 1,7
mii locuitori, iar alta cu 4,7 mii locuitori. Pentru fiecare a calculat

resursele pe care primăriile le pot economisi pe parcursul unui
an. Pentru prima localitate economia anuală poate ajunge la
5-8 mii euro, pe cînd pentru cea de a doua – 110 mii euro.
„Diferenţa nu vine doar din numărul de
locuitori! Nu. Este vorba despre terenurile
puţin extinse ce nu permit darea Acestora în
concesiune. Sumele economisite sunt folosite
în calitate de cofinanţare, dar şi mai bine pentru
prefinanţare în cadrul unor proiecte locale cu
finanţare europeană. În accesarea unor fonduri,
Uniunea Europeană impune reguli precum
prefinanţarea proiectelor care urmează a fi
implementate în comunitate. Astfel, pe parcursul
realizării lucrărilor din cadrul proiectelor, sunt
returnaţi banii cu care primăria a prefinanţat
proiectul. Apropierea de UE vine cu aceste
mecanisme de prefinanţare, iar primariile trebuie
să fie pregătite”, a explicat Ioniţă.
Soluţiile care se conturează în România pentru asigurarea
succesului reformei de descentralizare sunt:
1. Formule asociative – Asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară (ADI) care presupun asocierea
primăriilor şi crearea unei entităţi non-profit. Cele
mai multe sunt create pentru a dezvolta sistemul de
proiectare a serviciului de management a deşeurilor
sau a infrastructurii apă-canal.
2. Grupuri de acţiune locală (GAL): formulă de asociere
public-privată (asociaţii agricole, ONG etc.);
Scopul principal nu este abilitarea autorităţilor de nivelul II
după un model simetric, ci abilitarea APL.
„Fiscalizarea în mediul rural este o mare bătălie
care va dura decenii. Cine va rezista se va porni
şi va merge înainte, cine nu, va continua să vîndă
fructe pe marginea drumului fără a beneficia
de fonduri europene. Ceea ce faceţi aici în R.
Moldova la capitolul descentralizare este o
tendinţă europeană şi altfel nu este posibilă o
reformă în acest sens”, a conchis Ioniţă.

Primarii parteneri ai PCDLI interesaţi de modalităţi de economisire a
resurselor financiare în cadrul primăriilor
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Modelul Consiliului
Economic de pe lîngă
prim-ministrul RM
poate fi replicat
la nivel local
Dumitru Alaiba, secretarul Consiliului Economic
de pe lîngă Prim-ministrul R. Moldova a fost invitat să le vorbească primarilor despre specificul
activităţii acestei structuri.

Primarii identifică potenţialul Consiliilor Economice pentru activitatea în
cadrul primărieilor

Primarii prezenţi la întîlnire s-au interesat de acest model de
lucru şi au ajuns la concluzia că ar putea fi replicat la nivel local.
În sală a demarat o dezbatere despre modalitatea optimală de
realizare a acestui proiect. În final, cei prezenţi au dedus că cel
mai oportun ar fi crearea la nivel local a anumitor structuri care
să contribuie la discuţia reprezentanţilor APL cu mediul de afaceri. Reprezentantul Consiliului Economic s-a arătat dispus să
acorde toată asistenţa informativă necesară.

Primarii au fost într-o o vizită
de studiu în UTA Găgăuzia
Dumitru Alaiba, Secretarul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul
R. Moldova, explică specificul activităţii acestei structuri

Acesta a explicat că Consiliul Economic este, înainte de toate,
o platformă de dialog deschis între reprezentanţii statului şi cei
ai businessului din Republica Moldova. Astfel, misiunea CE este
de a facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri
şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat socio-economic favorabil şi a unui mediu de afaceri non-discriminatoriu, transparent şi prielnic investiţiilor.
„Şedinţele Consiliului Economic sunt organizate,
de regulă, o data în lună, cu participarea Primministrului. Tematica întîlnirilor este stabilită
în baza propunerilor și a sesizărilor venite din
partea mediului privat și a membrilor Consiliului
Economic. Agenda şedinţelor Consiliului
Economic este anunţată din timp, fiind făcută
publică”, a declarat Alaiba.
Potrivit sursei citate, în rezultatul deliberărilor din cadrul şedinţelor tematice ale Consiliului Economic, Prim-ministrul ia
decizii formalizate (sub formă de indicaţii şi dispoziţii), ce sunt
adresate instituţiilor subordonate Guvernului, indicînd intervenţii punctate, concrete, menite să îmbunătăţească mediul de
afaceri și climatul investiţional. Secretariatul Consiliului Economic raportează membrilor Consiliului şi Prim-ministrului despre
progresul în implementarea acestora şi oferă suport permanent
instituţiilor statului în executarea lor.

Împărtășirea experienţei și cunoștinţelor în cadrul întîlnirilor
regulate și a vizitelor de studiu s-a dovedit a fi un instrument
eficient, aplicat de PCDLI în 2014 pentru facilitarea dialogului,
preluării metodelor utile și inovative de la colegii din R. Moldova.
În cadrul celor patru întîlniri trimestriale ale primarilor din cele
30 de localităţi ţintă ale PCDLI, aceștia au discutat subiecte ce
ţin de politicile de descentralizare, noul sistem de finanţe publice
locale, oportunităţi de e-guvernare, acces la finanţare, dezvoltare economică locală, activităţi culturale şi pentru tineret la nivel
local etc. Patru vizite în teren au completat programul întîlnirilor trimestriale, fiind prezentate aspecte practice și informaţii din
prima sursă privind bunele practici în îmbunătăţirea transparenţei
administrării publice locale, implementarea eficientă a politicilor
de tineret și cultură în localităţile rurale, atragerea fondurilor de
dezvoltare regională și promovarea dezvoltării economice locale.
În cadrul celei de a patra întâlniri din anul 2014, primarii au vizitat
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia în vederea studierii specificului dezvoltării locale: proiecte de dezvoltare locală comunitară.
Pentru grupul de primari şi funcţionari publici care au participat
la această vizită de studiu a fost făcută o scurtă prezentare a
satului Congaz și proiectelor de dezvoltare locală.
Pentru cunoaşterea aspectelor ce ţin de cooperarea primăriei
Congaz cu grupurile comunitare din localitate, grupul a vizitat
Centrul de copii cu dizabilităţi (Ресурсный центр для детей с
ограниченными возможностями) şi Centrul de jocuri intelectuale - șah și table. O componentă aparte a constituit-o deplasarea la Comrat, unde, printre altele a fost prezentată cultura și
tradiţiile găgăuze prin vizitarea muzeului Beșlama.

Noutatea primăriei 5

Noutate bună pentru primării:
Platformă gratuită pentru site-urile
localităţilor
PCDLI a continuat cooperarea cu Centrul de Guvernare Electronică și Proiectul USAID de susţinere a autorităţilor locale din
Moldova și a organizat mai multe întîlniri de consultare pentru a
crea un șablon de website pentru a fi disponibil pentru utilizare
ulterioară de către orice APL din Republica Moldova. Primele
30 comunităţi-ţintă ale PCDLI vor fi asistate în aplicarea și utilizarea eficientă a acestui șablon pentru a avea ca produs final
crearea site-urilor acestor localităţi.
Merită de menţionat că platforma a fost creată avînd la bază
cadrul legal: Legea transparenţei decizionale.
„Ne-am ghidat după cîteva principii în elaborarea acestei platforme: funcţionalitate, echilibru în emiterea informaţiei şi simplitatea în administrare.
Ne propunem să depăşim situaţia cînd primăria are site, actualizat o dată la cîţiva ani, fără informaţii utile pentru cetăţeni.
De exemplu, site-urile ar trebui să conţină model de completare a unei cereri, o listă de acte necesare pentru obţinerea
unor certificate etc.”, a declarat Petru Culeac, responsabil participare cetăţenească în cadrul Centrului de Guvernare Electronică a R. Moldova.

Printre elementele inovative ale acestei noi platforme, Petru
Culeac, a menţionat că potenţialele site-uri ale primăriilor vor
avea opţiunea de a citi în voce textele de pe site pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere. Platforma de unde pot fi luate
site-urile pentru primării este în patru limbi: română, rusă, engleză şi bulgarăg. Uşor pot fi incluse şi alte limbi.
„La crearea acestei platforme a fost prevăzută
posibilitatea APL de a dialoga cu cetăţenii pe
viu prin transmisiunile live de pasaje, precum
şi încadrate, dar şi transmisiunile online ale
şedinţeor. Site-ul poate fi conectat la reţele de
socializare. Platforma conţine un calendar
interactiv pentru ca cetăţenii să se poată
abona la acest calendar să primească mesaje
de înştiinţare referitor la diverse evenimente”,
informează Petru Culeac.
Culeac a ţinut să informeze că platforma oferă posibilitatea
consultării cu cetăţenii a documentelor de importanţă locală.
Orice document poate fi comentat de cetăţeni la orice paragraf.
Primăriile mai pot realiza sondaje de opinie în rîndul populaţiei
pe diverse subiecte. Primăria poate crea pagini şi le poate elimina în mod independent, astfel că îşi pot crea structura dorită a
site-ului.
La toate aceste sugestii, primarul de Ruseştii Noi (Ialoveni), Pavel Codreanu s-a arătat foarte nemulţumit de reuşitele primăriei în administrarea paginii web a localităţii: „Am creat site-ul
comunei cu patru ani în urmă, dar în zadar. Este foarte greu de
administrat, mai bine spus, de identificat o persoană care să
facă acest lucru permanent şi responsabil. Am fixat şi un salariu
pentru această funcţie. Oricum persoanele permanent pleacă,
iar site-ul nu este actualizat”.

Petru Culeac, responsabil participare cetăţenească în cadrul
Centrului de Guvernare Electronică a R. Moldova prezintă platforma
pentru web site-urile primăriilor

Site-ul este construit pe patru piloni: Cetăţeni şi Business, Cetăţeni, Consiliul local şi Transparenţa.
„Accesul şi utilizarea acestei platforme este gratuit pentru autorităţile publice locale. Nu este
nevoie de creat un site de la zero sau de angajat
o companie în domeniul creării paginilor web
pentru serviciile căreia să fie nevoie de achitarea
anumitor sume de bani. Produsul pe care l-am
elaborate este accesibil pentru orice primărie.
Reprezentanţii primăriilor pot descărca această
aplicaţie şi crea platforma on-line a comunităţii”,
a spus Petru Culeac.

Petru Culeac, a spus că, în curînd, vor fi organizate instruiri
pentru persoanele responsabile de administrarea siteurilor localităţilor. “Tocmai de aceea, sugerăm primarilor să identifice
potenţiale persoane care să beneficieze de instruiri şi să fie responsabile de acest proces”.
Olesea Cazacu a sugerat primarilor să colaboreze cu toate instituţiile locale: şcoală, centru medical, grădiniţă care, cu siguranţă, au informaţii de interes general şi o pot presta persoanei
care administrează pagina web a localităţii pentru ca acestea să
fie plasate şi, respectiv, citite de către cetăţeni.

6 Interviu

Larisa Ciornaia este funcţionar public de mai bine de 15 ani. De șapte ani, doamna Ciornaia este viceprimara al orașului Lipcani din raionul Briceni.
„Am ales cariera de funcţionar public din vocaţie. În 1999, am venit la primărie
în calitate de specialist pe problemele tineretului. Îmi place să lucrez cu oamenii și încerc să răspund așteptărilor lor,” spune doamna Ciornaia.

Viceprimara
orașului Lipcani:
„Nici un om nu
pleacă de la primărie
cu problema
nerezolvată”
Doamna Ciornaia, alături de cei 13 angajaţi ai primăriei
Lipcani, au beneficiat, în ultimii ani, de un amplu program
de instruire în domeniul administraţiei publice locale,
oferit de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată
2013-2015 (PCDLI), implementat de PNUD Moldova și
UN Women, și finanţat de Guvernul Danemarcei. Orașul
Lipcani se numără printre cele 30 de comunităţi-ţintă ale
PCDLI, program ce își propune să creeze primării model,
eficiente și transparente, capabile să presteze servicii
publice de calitate și accesibile tuturor oamenilor.
„Munca de zi cu zi în primăria orașului Lipcani este o muncă de
echipă. Funcţionarii și consilierii locali organizează consultaţii
publice privind deciziile cele mai importante legate de viitorul
orașului. La audierile din anul 2013 pentru aprobarea Planului
de dezvoltare strategică a orașului și la consultarea publică a
proiectului bugetului localităţii pentru anul 2014, au participat
mai bine de 60 de persoane,” relatează doamna viceprimară. O
nouă rundă de audieri publice a fost organizată în luna octombrie
2014, în cadrul Săptămînii transparenţei, organizată de Cancelaria
de Stat cu sprijinul PCDLI.
Primăria asigură accesul la informaţiile de interes public prin
intermediul celor 10 panouri informative, organizate tematic și
amplasate în curtea, pe holul central și pe coridoarele primăriei.
Cetăţenii pot urmări activitatea primăriei Lipcani și pe pagina de
internet: www.lipcani.md. În curînd, promit funcţionarii locali,
inspiraţi de experienţa colegilor din comuna Larga, pe pagina web
vor fi transmise live și ședinţele primăriei și ale consiliului local.
„Primăria este deschisă pentru orice problemă,
indiferent de complexitatea acesteia,” povestește
viceprimara orașului Lipcani. „ Zilnic, cel puţin 40-50
de oameni pășesc pragul primăriei. Fie că vin după un
certificat sau cu un subiect de cadastru, oamenii
din Lipcani nu pleacă de la primărie cu problemele
nerezolvate,” adaugă doamna Ciornaia.

Datorită eforturilor autorităţilor locale, în orașul Lipcani
au fost realizate mai multe proiecte de dezvoltare.
Astfel, în anul 2012, Primăria Lipcani a renovat 2,5 km
de apeduct și staţia de pompare a apei din localitate. În
același an, a fost începută reparaţia grădiniţei de copii. Pe
strada principală din oraș a fost restabilită iluminarea și
construite trotuare.
În iulie 2014, primăria Lipcani a semnat un acord
de cooperare intercomunitară cu alte cinci sate din
vecinătate, care va permite prestarea în comun a
serviciilor comunale de evacuare a deșeurilor, curăţire
și restabilire a drumurilor. Întreprinderea comună de
servicii, creată în baza acordului semnat, a fost echipată
cu un buldo-excavator multifuncţional, procurat dintr-un
grant de 100 de mii de dolari, oferit de Programul Comun
de Dezvoltare Locală Integrată.
„Datorită acestui proiect, comunităţile mici din vecinătate vor
putea beneficia de servicii pe care nu le-au avut pînă acum, iar
consumatorii finali vor plăti tarife mai mici, acceptabile, pentru
aceste servicii. Numai prin colaborare şi cu eforturi consolidate
putem realiza lucruri mari”, este convinsă Larisa Ciornaia.
Potrivit viceprimarei de Lipcani, autorităţile oraşului au planuri
mari pentru următorii ani. Acestea includ extinderea sistemului
de iluminare stradală pe străzile secundare din oraș, repararea
drumurilor din periferii și asigurarea copiilor din periferii cu
transport școlar, extinderea sistemului centralizat de apă și
canalizare, amenajarea parcului central cu bănci și asigurarea
conexiunii publice gratuite la Internet prin wifi.
„Orașul Lipcani are un mare potenţial de dezvoltare economică,
datorită amplasării geografice favorabile ce încurajează afaceri
transfrontaliere, și oportunităţilor economice existente. După
noul sistem de finanţe publice locale, ce va fi implementat din anul
2015, Lipcani va avea venituri suplimentare de aproximativ două
milioane de lei, pe care le va direcţiona în atragerea investiţiilor
în oraș. Primăria a inventat și un slogan pentru Lipcani: „Orașul
Lipcani – fereastră spre Europa”. Inspiraţi de experienţa Guvernului
de la Chișinău și a colegilor lor din Cupcini (Edineţ), autorităţile
locale planifică convocarea, la Lipcani, a unui forum economic
internaţional, cu participarea oamenilor de afaceri și din regiunile
învecinate din România, Ucraina și Republica Moldova, unde
vor fi discutate oportunităţile economice. Secretul succesului
funcţionarului public este optimismul și perseverenţa. Nu
așteptăm să ne dea - venim singuri cu propuneri de dezvoltare,”
ne împărtășește Larisa Ciornaia secretul dezvoltării celui mai
nordic oraş din R. Moldova.
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Ziua ONU
Împreună cu Prima Doamnă a Republicii Moldova, Margareta
Timofti și oamenii din satul Sîngereii Noi, Organizaţia
Naţiunilor Unite în Moldova a marcat a 69-a aniversare a
organizaţiei la data de 24 octombrie 2014, subliniind dreptul
tuturor oamenilor de a trăi în pace și demnitate.

scop să îmbunătăţească accesul femeilor şi bărbaţilor la
informaţii şi servicii în domeniul ocupării forţei de muncă,
protecţiei și asistenţei sociale, agriculturii, cadastrului şi
antreprenoriatului, cu un accent sporit pe necesităţile femeilor
și a grupurilor vulnerabile.
Cu ocazia Zilei ONU, satul Sîngereii Noi a organizat o expoziţie
a meșterilor populari, grupurilor religioase, fermierilor și
agricultorilor, precum și un
concert al colectivelor artistice
din raionul Sîngerei.

Cu o populaţie de peste 5,000 de
oameni, Sîngereii Noi este una din
cele 200 comunităţi din Moldova,
sprijinite de ONU în procesul de
consolidare a autonomiei locale.
Agenţiile ONU au ajutat comunitatea la elaborarea strategiei
de dezvoltare social-economică,
consolidarea capacităţilor primăriei de a conlucra cu membrii
comunităţii, inclusiv cu circa cele
9 grupuri religioase în identificarea și soluţionarea celor mai
stringente necesităţi de dezvoltare, precum și la renovarea sălii
de sport și asigurarea accesului
gratuit la internet în scuarul din
sat. ONU va mai susţine crearea
Echipa UNDP alături de prima doamnă, Margareta Timofti şi primara de Sîngereii Noi, Valentina Ceauşceac,
unei spălătorii pentru bătrîni și
la ziua ONU 2014
persoane cu dizabilităţi, precum
și un centru de socializare pentru
“În fiecare an de Ziua ONU, noi reafirmăm misiunea noastră a asigura o comunicare și interacţiune mai mare ale acestor
globală și valorile universale ale respectului reciproc și grupuri de oameni.
demnităţii umane. Aici la Sîngereii Noi vedem o asemenea
viziune în practică. Satul este un exemplu al realizărilor care Marcată anual la 24 octombrie, Ziua ONU are drept scop
pot fi obţinute atunci cînd autorităţile locale și oamenii își să promoveze valorile și activitatea ONU în întreaga lume,
unesc eforturile pentru a asigura o viaţă mai bună pentru
fiecare om”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator
Rezident ONU în Moldova.
Festivităţile dedicate Zilei ONU au inclus un meci de fotbal
dintre angajaţii ONU Moldova și echipa locală de fotbal în
sala de sport renovată de Guvernul Moldovei cu sprijinul
ONU și al Guvernului Danemarcei. Peste 650 de tineri și
adulţi, inclusiv din grupurile vulnerabile, vor beneficia de sala
de sport în care pot fi practicate tipuri de fotbal precum: mini
fotbal, volei, baschet, tenis de masă și gimnastică pentru
femeile însărcinate și persoanele în vîrstă.
Tinerii voluntari au distribuit informaţii despre cele 37 clinici
de sănătate prietenoase tinerilor din ţară, create cu sprijinul
ONU pentru a oferi informaţii și servicii privind sănătatea şi
comportamentul fără risc al tinerilor, iar o piesă de teatru
social a promovat mesaje despre modul sănătos de viaţă.
Biroul Comun de Informaţii și Servicii din Sîngerei, unul din
cele 22 de birouri deschise în Moldova cu sprijinul ONU și
al Guvernului Suediei, și-a prezentat serviciile care au drept

Ziua Internaţională ONU sărbătorită la Sîngereii Noi (Sîngerei) în complexul
sportiv renovat
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precum și colaborarea cu statele-membre. ONU are drept
scop să menţină pacea în toată lumea, să dezvolte relaţii
de prietenie dintre popoare, precum și să asigure condiţii de
trai mai bune pentru cei săraci şi să promoveze respectarea
drepturilor şi libertăţilor omului. În prezent, ONU are 193 de
ţări-membre.

Ziua
Internaţională
Anticorupţie

Republica Moldova a aderat la Organizaţia Naţiunilor Unite la
2 martie 1992. Conform statutului său de membru, Moldova
a ratificat o serie de acorduri internaţionale şi Convenţii ale
ONU.

ELEVI ȘI PROFESORI AU DISCUTAT
SOLUŢII PENTRU A RUPE LANŢUL
CORUPŢIEI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Organizaţia Naţiunilor Unite și-a început activitatea în
Republica Moldova prin intermediul programelor și agenţiilor
sale specializate după aderarea ţării la ONU în 1992. Cadrul de
Parteneriat ONU - Republica Moldova “Spre unitate în acţiune”
pentru anii 2013-2017 susţine priorităţile și obiectivele de
dezvoltare ale Moldovei în trei domenii importante:
1.

Guvernarea democratică, justiţia, egalitatea și drepturile
omului;

2.

Dezvoltarea umană și incluziunea socială;

3.

Mediu, schimbările climatice și gestionarea riscului
de dezastre naturale. Peste 20 de agenţii, fonduri și
programe onu activează în moldova, contribuind la
realizarea priorităţilor de dezvoltare ale ţării.

De Ziua Internaţională Anticorupţie, marcată anual la 9 decembrie, tineri şi profesori din 22 de licee din Republica Moldova, susţinuţi de mai multe organizaţii de tineri și elevi –
Consiliul Naţional al Tineretului, reţeaua YPeer, Fundaţia pentru Dezvoltare din Moldova, s-au întrunit la Chișinău pentru
a identifica prin jocuri tematice, teatru social și alte activităţi
inovative modele de combatere a unor fenomene precum taxele neformale, favoritismul, copiatul, absenteismul - practici
ce generează corupţia în şcoli.
În cadrul evenimentului, Ministra Educaţiei, Maia Sandu și
Coordonatoarea rezidentă ONU în Moldova, Nicola Harrington-Buhay, au participat la flash mob-ul „Rupe lanţul corupţiei”. Acţiunea face parte din
campania globală anticorupţie,
care în acest an se axează pe impactul corupţiei asupra democraţiei și statului de drept, drepturilor omului, economiei ţărilor și
calităţii vieţii oamenilor, precum
și asupra crimei organizate și altor forme care ameninţă securitatea umană.
Potrivit Barometrului Global
al Corupţiei 2013, realizat de
Transparency International, 58%
din moldoveni consideră sistemul
educaţional ca fiind corupt sau
extrem de corupt.

Elevii din ţară sugerează soluţii pentru eradicarea corupţiei în şcoli alături de
Maia Sandu, ministra Educaţiei şi Nicola Harrington-Buhey, coordonatoare
rezidentă ONU în RM

În cadrul Strategiei Educaţia –
2020, Ministerul Educaţiei a demarat procesul de modernizare a
curriculei naţionale pentru învăţămîntul general din perspectiva
relevanţei competenţelor dobîndite pentru viaţă. Cu sprijinul Centrului de Inovaţii Sociale –
MiLab, o platformă creată de PNUD și Centrul de Guvernare
Electronică, și a Ministerului Educaţiei și companiei Moldcell,
a fost lansată provocarea Școala Modernă, prin care tinerii,
părinţii acestora, profesorii, antreprenorii au fost îndemnaţi
să vină cu propriile idei și soluţii care ar răspunde provocării Cum facem ca școala să dezvolte competenţe utile pentru
viaţă?
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Elevii din 22 de şcoli din Moldova ”rup lanţul corupţiei” de Ziua Internaţională anticorupţie 2014

„Lupta cu corupţia în
sistemul de învăţămînt ţine
de moralitatea fiecăruia
dintre noi. Doar oamenii
slabi recurg la căi uşoare,
cei puternici aleg să facă
lucruri durabile. Or, vă
îndemn să construim
împreună o societate mai
bună prin a renunţa la
copiat şi a avea o implicare
mai activă în viaţa şcolii şi
comunităţii”, a declarat Maia
Sandu, Ministra Educaţiei, care
a primit un plic cu propuneri din
partea elevilor la subiectul „Pentru
a opri corupţia în şcoală propun”.

„Programele ONU implică tinerii în rol de lideri, promotori,
constructori ai încrederii și co-producători ai dezvoltării. Noi
suntem determinaţi să intensificăm angajamentul nostru
cu voi și semenii voștri pentru a vă ajuta să realizaţi viitorul
pe care vi-l doriţi pentru Moldova”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU și Reprezentant Rezident PNUD în Republica Moldova.
Activităţile cu participarea tinerilor fac parte din campania
”Rupe lanţul corupţiei” - motto-ul Zilei Internţionale Anticorupţie din acest an, și din proiectul „Tinerii pentru transparenţă în educaţie”, implementat de Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, în 22 de licee din zone rurale din 11 raioane ale ţării. Pe parcursul acestui an, elevii s-au implicat în activităţi de
conștientizare și identificare a soluţiilor pentru prevenirea și
combaterea fenomenelor negative și corupţionale din școală
și promovarea meritocraţiei și integrităţii academice. Tinerii
au elaborat proiecte pentru şcolile din care vin pentru a eradica comportamente ce generează corupţia, precum și 10 reguli
de etică ale elevului.
Ziua Internaţională Anticorupţie este marcată la nivel internaţional din 2003. Începînd cu anul 2009, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Oficiului ONU pentru
Combaterea Drogurilor și Criminalităţii (UNODC) și-au unit
eforturile pentru a promova această campanie la nivel global
și îndeamnă guvernele, sectorul privat și neguvernamental,
mass-media și cetăţenii din toată lumea să acţioneze împotriva corupţiei.
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Autorităţile publice locale îşi
apreciază reuşitele în colaborarea cu PCDLI pentru anul 2014
Cei mai mulţi dintre primarii beneficiari ai programului PCDLI
consideră că au realizat progrese în a fi model de primărie deschisă cetăţeanului.

Beneficiarii PCDLI îşi apreciază reuşitele pentru 2014 în cadrul ultimei întîlniri
trimestriale a primarilor

Aceasta a reieşit din aprecierea pe care au făcut-o reprezentanţii APL pentru reuşitele pe care le-au obţinut ridicînd cartonaşe
de diferite culori: culoarea verde însemna foarte bine, galben
– mediu, iar roşu – nesatisfăcător. La toate cele trei chestiuni
„supuse votului” majoritatea primarilor şi reprezentanţilor APL
au ales să ridice cartonaşul galben.
Valentina Ceauşceac, primara comunei Sîngereii Noi a menţionat
că colaborarea cu PCDLI a fost cu adevărat utilă pentru primăriile
partenere ale programului, “însă mai trebuie să depunem eforturi
pentru a avea primării prietenoase cetăţenilor”.
Olesea Cazacu, coordonator de proiecte PCDLI susţine că rezultatele anului 2014 bucură. Primăriile-partenere ale PCDLI
au depus eforturi în realizarea tuturor obiectivelor propuse.
„Apreciem înalt aportul unora dintre cei mai importanţi parte-

Olesea Cazacu, coordonator proiecte PCDLI, discută cu primarii reuşitele pentru anul 2014

neri ai PCDLI – primarii şi funcţionarii din cadrul primăriilor”, a
spus Olesea Cazacu.
„Intervenţiile complexe și multilaterale de consolidare a capacităţilor au contribuit la îmbunătăţirea performanţelor și eficienţei APL, creșterea transparenţei și responsabilităţii celor 30
de localităţi ţintă. Îmbunătăţirea cunoștinţelor specializate în
cadrul instruirilor de dezvoltare profesională pentru reprezentanţii tuturor primăriilor ţintă a fost unul din elementele cheie
ale programului menit să îmbunătăţească performanţa autorităţilor publice locale. Circa 95% din angajaţii primăriilor (354
de participanţi – primari, vice-primari, contabili șefi și contabili,
perceptori fiscali și ingineri cadastrali, secretari ai consiliilor locale etc.) au beneficiat de 4 programe intensive de dezvoltare
profesională în domeniul lor de activitate. În același timp, reprezentanţii comunităţilor locale și primăriilor au fost instruiţi
în scrierea și elaborarea proiectelor de dezvoltare regională”,
spune Olesea Cazacu.
Potrivit sursei citate, cele 30 de
localităţi ţintă au făcut progrese importante în îmbunătăţirea
funcţionării lor, prin actualizarea
și îmbunătăţirea documentelor
operaţionale și regulamentelor
interne din domeniile principale
de activitate – achiziţii publice,
managementul proprietăţii publice, managementul resurselor
umane și managementul public
financiar. Reprezentanţii primăriilor au fost ghidaţi și formaţi
în organizarea audierilor publiPrimarul de Zaim (Căuşeni)
ce, aplicarea prevederilor noului
apreciază ca bune şi foarte
sistem de finanţe publice locabune rezultatele primăriei
le, elaborarea ghidului noului
îentru anul 2014
angajat și actualizarea fișelor de
post, planurilor de achiziţii publice și altor documente interne.
„De asemenea, în 2014, cele 30 de primării ţintă și-au sporit
capacitatea administrativă în urma implementării proiectelor
de dezvoltare instituţională. Prin intermediul granturilor de
pînă la 5 mii dolari, primăriile au creat condiţii adecvate pentru
ședinţele comunitare și cele ale consiliilor locale, au îmbunătăţit comunicarea cu membrii comunităţilor prin intermediul
panourilor și buletinelor informative, radioului local și transmisiunea online a ședinţelor consiliului local. Utilizînd echipament
modern și soft-uri, guvernele locale își îndeplinesc acum funcţiile mai eficient, iar birourile pentru relaţiile cu publicul/ghișeurile unice și pantele de acces facilitează accesul oamenilor la
serviciile primăriei. Primarii și-au împărtășit experienţa în implementarea proiectelor de dezvoltare instituţională în cadrul
unei mini-expoziţii organizate în timpul celei de a doua întîlniri
trimestriale a primarilor”, a informat Olesea Cazacu.
Olesea Cazacu crede că un element foarte important în colaborarea cu primarii în anul 2014, a fost sporirea transparenţei
și a responsabilităţii la nivel local. Beneficiind de sprijinul con-
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tinuu al facilitatorilor locali, primăriile au fost ghidate și sunt
acum bine pregătite și abilitate în scrierea și implementarea
proiectelor de dezvoltare locală care să corespundă priorităţilor
identificate în strategiile de dezvoltare socio-economică locală, sporirea transparenţei și accesului la informaţie, dezvoltarea
instituţională, organizarea evenimentelor publice și ședinţelor
comunitare, comunicarea și includerea comunităţii în procesul
de luare a deciziilor locale. Acestea au fost realizate prin intermediul asistenţei individuale acordate de facilitatorii locali
(360 de vizite în teren), inclusiv circa 85 de instruiri și ședinţe
dedicate îmbunătăţirii transparenţei și accesului la informaţie,
cînd primăriile au fost ghidate în îmbunătăţirea regulamentelor
interne cu privire la transparenţă și accesul la informaţie, organizarea audierilor și dezbaterilor publice, actualizarea panourilor și elaborarea buletinelor informative, precum și scrierea
propunerilor de proiecte pentru diferiţi donatori. Circa 3175 de
persoane (2007 de femei și 1168 de bărbaţi) din cele 30 de comunităţi ţintă au participat și beneficiat de aceste activităţi.
„A fost sprijinită iniţierea și funcţionarea a 10 proiecte pilot de
cooperare intercomunitară (CIC). În acest sens, 40 primării, sistematizate în 10 clustere teritoriale, au beneficiat de îndrumare
metodologică (consultanţă tehnică, juridică și economică profesionistă) și suport financiar (granturi în mărime de $100,000 per
cluster), pentru dotare tehnică. Au fost constituite 10 Întreprideri
de Cooperare Intercomunitară și organizată prestarea în comun
a serviciilor comunale locale, au fost stabilite cadrul legislativ și
un sistem tarifar unic. Au fost creaţi 10 operatori intercomunitari de prestare a serviciilor comunale, dintre care 4 întreprinderi
inter-comunitare, cu mai multe APL-uri în calitate de fondatori.
Alte 6 întreprinderi municipale au fost revitalizate, reorganizate
și restructurate, devenind inter-municipale. Fiecare întreprindere
creată urmează să preia în gestiune întreaga gospodărie comunală din localităţile-partenere: apă/canalizare, iluminat public, gestiunea deșeurilor, deszăpezire, întreţinerea drumurilor și amenajarea teritoriului”, informează Olesea Cazacu.
Potrivit sursei citate, în vederea consolidării capacităţilor operatorilor comunali inter-comunitari, au fost procurate utilaje
moderne (tractoare multifuncţionale) și accesorii comunale
(pubele, salopete, automobile specializate etc). Totodată, în
contextul restructurărilor, toţi directorii de întreprinderi comunale au beneficiat de o vizită de studiu în cadrul întreprinderilor comunale din Telenești și Ungheni. 20 proiecte de îmbunătăţire a serviciilor publice locale au fost implementate în
20 de localităţi ţintă ale PCDLI. Astfel, au fost îmbunătăţite
următoarele servicii: reabilitarea iluminatului public în patru
comunităţi, extinderea alimentării cu apă într-o o comunitate,
crearea întreprinderilor de servicii comunale din patru comunităţi, reconstruirea infrastructurii educaţionale şi pentru tineri în
cinci comunităţi, modernizarea pieţelor agroalimentare în două
localităţi, de dezvoltare a infrastructurii de asistenţă socială
într-o comunitate, reabilitarea infrastructurii rutiere și a spaţiului public - trei comunităţi (au fost oferite granturi de până
la 15.000 dolari pentru fiecare iniţiativă, plus contribuţii locale
de minimum 20%).
„Drept rezultat, peste 120 mii locuitori și 1,000 agenţi economici vor beneficia de condiţii de trai și activitate mai bune, inclusiv accesul la servicii noi, inexistente pînă acum”, a concluzionat Olesea Cazacu.

Afacerile la nivel local
fac primăriile mai puternice
În cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată
este implementat proiectul "Consultanţă şi granturi pentru
femei şi bărbaţi care doresc să iniţieze sau să extindă o afacere". Aceasta prevede posibilităţi de instruire, scriere a business
planurilor, precum şi acordarea a 20 granturi a cîte 5 mii dolari
pentru crearea sau dezvoltarea de afaceri.

Rundele de instruiri a făcut sala neîncăpătoare. Fiecare dintre participanţi a
avut întrebări specifice afacerii proprii

Pentru instruiri au aplicat 235 de persoane din mediul rural (inclusiv 45% femei) au fost împuternicite pentru a iniţia/dezvolta mici afaceri; 140 dintre acestea (inclusiv 45% femei) au elaborat planuri de afaceri pentru companiile existente sau nou
create, crescînd astfel potenţialul de angajare la nivel local.
Aceste rezultate au fost obţinute printr-o serie de instruiri în
domeniul lansării/extinderii și gestionării întreprinderilor inovatoare. În urma instruirilor au fost evaluate abilităţile generale
de gestiune a afacerilor, iar aproape jumătate dintre solicitanţi
au fost sprijiniţi în elaborarea unor planuri de afaceri. Trebuie
menţionat faptul că, datorită numărului mare de cereri, numărul total de participanţi instruiţi a fost dublu în raport cu cifra
stabilită iniţial.
Programele de formare au fost precedate de activităţi de consolidare a capacităţii pentru autorităţile publice locale din 20 de
comunităţi, fiind evaluat potenţialul economic local și stabilite
oportunităţile de afaceri, în vederea sprijinirii dezvoltării lor și
a potenţialilor antreprenori. PCDLI s-a angajat să asiste, pînă la
sfîrșitul anului 2015, cel puţin 35 de companii locale - printr-un
program de finanţare.
Pe parcursul anului 30 APL-uri au fost sprijinite în stabilirea instrumentelor aplicabile în cadrul administraţiei publice locale
în vederea susţinerii dezvoltării economice locale.
Pentru a spori oportunităţile economice și atractivitatea comunităţilor locale, PCDLI a creat conceptul de platformă web
online, pentru agregarea datelor comunităţilor. Platforma este
supusă consultărilor cu partenerii programului și urmează a fi
dezvoltată în 2015.
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UN Women continuă să sprijine
abilitarea grupurilor
comunitare
PCDLI continuă să sprijine abilitarea grupurilor comunitare
pentru ca acestea să devină parteneri de dialog ai APL. Drept
urmare, pe parcursul anului 2014 au fost create 18 organizaţii
comunitare, de către reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile (11
dintre ele avînd lideri - femei), organizaţiile fiind înregistrate de
către APL.
Pe parcursul anului au fost aprobate 20 de propuneri de proiect, care au la bază principiile drepturilor omului și egalităţii
de gen, fiind acordate granturi de pînă la cinci mii dolari în lunile noiembrie și decembrie 2014. Au mai fost aprobate două
granturi pentru emanciparea femeilor rome și a grupurilor vulnerabile din comunităţile ţintă PCDLI, în care locuiesc romi în
număr mare.
„Proiectele vizează îmbunătăţirea infrastructurii
sportive, renovarea bucătăriilor și a spaţiilor
în care se ia masa din instituţiile de învăţămînt,
îmbunătăţirea accesibilităţii prestatorilor de
servicii locale, crearea centrelor de informare
comunitare, a serviciilor de spălătorie, accesul
femeilor și grupurilor vulnerabile la educaţie,
asistenţă medicală și servicii sociale, incluziunea
socială și consolidarea capacităţii”, a declarat Nicoleta Munteanu, analist de programe UN Women.

Potrivit sursei citate, în luna decembrie 2014, PCDLI a organizat instruirea personalului tuturor acestor proiecte, în domeniul managementului financiar și contabilităţii (cu circa 60 de
participanţi, dintre care 50% femei).
„Seria de activităţi de consolidare a capacităţii va fi continuată
în 2015. Ca urmare a activităţilor de consolidare a capacităţii
pentru mobilizatorii comunităţilor și reprezentanţii grupurilor vulnerabile din localităţile-ţintă, 15 grupuri comunitare au
definit problemele și nevoile locale și au implementat 15 micro-proiecte cu resurse proprii.

Primăriile beneficiare ale PCDLI au fost premiate
ÎN cadrul Programului Bunelor Practici
Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în
cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale" și implementat de către IDIS "Viitorul", avînd scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale
din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

IDIS "Viitorul" a organizat şi în anul 2014 Programul Bunelor
Practici pentru a selecta cele mai bune practici la nivel local.
Astfel, autorităţile publice locale din Republica Moldova au
avut șansa de a-și face cunoscute experienţele și practicile de
succes prin intermediul Programului Bunelor Practici care urmărește să asigure schimbul de cunoştinţe, abilităţi și durabilitatea iniţiativelor locale.
Pentru ediţia curentă, autorităţile publice locale din Republica
Moldova au depus pînă la 15 iunie 2014 formularele de participare la concursul pentru statutul „Autoritatea cu cea mai bună
practică 2012 - 2013" la una din următoarele patru secţiuni:

Primarula de Chişcăreni (Sîngerei) ia premiul I pentru “Energie curată pentru
copii sănătoşi”.

•

Buna guvernare (acces liber la informaţie, colaborarea cu
societatea civilă, guvernarea digitală, dezvoltarea potenţialului turistic al localităţii etc.);

•

Dezvoltarea economică locală (susţinerea antreprenoriatului local, parteneriate publice - private, atragerea investiţiilor în localitate etc.);
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Locuitorii din Sarata Galbenă
scurtează distanţele
Succesul
În comuna Sarata Gaglbenă, satul Sărata Galbenă (Hînceşti),
un grup de tineri a mobilizat locuitorii din zona Fraţii Solomon,
pentru constucţia unui podeţ peste rîuleţul Sărata.
Problema
Era nevoie de acest pod,
deoarece oamenii din
acest sector erau izolaţi
de restul comunităţii,
fiind nevoiţi să parcurgă
o distanţă de peste 2
km pentru a ajunge în
comună.

Primarul de Larga (Briceni) a luat premiul I la categoria „Administraţie
transparentă – cetăţeni informaţi”

•
•

Eficienţa energetică (implementarea proiectelor durabile
de eficienţă şi conservare energetică, îmbunătăţirea iluminatului public, informarea publicului etc.);
Servicii publice locale (perfecţionarea funcţionarilor şi a
aleşilor locali, managementul integrat al deşeurilor, amenajarea teritoriului etc.)

La acest concurs, comuna Larga (Briceni) la luat premiul I la categoria „Administraţie transparentă – cetăţeni informaţi” pentru crearea site-ului comunei cu posibilitatea transmisiunilor
on-line a şedinţelor consiliului local, comunicarea cu cetăţenii
prin intermediul SMS-urilor, dar şi pentru editarea lunară a
revistei localităţii.

Beneficiari
În rezultat a fost soluţionată problema izolării
acestui sector al comunei, unde trăiesc circa
Locuitorii dintr-o zonă izolată a s. Sarata
1228 persoane, inclusiv
Galbenă admiră rezultatul eforturilor
conjugate – podul peste un rîuleţ
703 femei 525 bărbaţi,
382 de copii, 454 de
persoane
în
etate,
43 de persoane cu dizabilităţi. Acum locuitorii au acces mai
bun la serviciile sociale, educative, informaţionale, culturale şi
sportive, medicale și de urgenţă.
Costuri
Iniţiativa grupului a fost susţinută de primărie, care a contribuit
cu mijloace financiare și servicii prin intermediul întreprinderii
municipale ”Galbver”. Astfel, APL a contribuit cu materiale și
servicii estimate la circa 7000 lei. Locuitorii au generat idei de
soluţii tehnice, muncă fizică, unelte de muncă, estimate la circa
2000 lei.
Concluzia
Conjugarea resurselor și
eforturilor la nivelul comunităţii generează rezultate rapide şi palpabile.

Primarul comunei Zaim (Căuşeni) este premiat pentru repararea drumului de
acces spre muzeul memorial “Alexei Mateevici”.

Comuna Chişcăreni (Sîngerei) a fost premiată cu premiul I pentru creşterea gradului de independenţă energetică a grădiniţei
de copii prin implementarea proiectului “Energie curată pentru
copii sănătoşi”.
Comuna Zaim (Căuşeni) a primit premiu special pentru repararea drumului de acces spre muzeul memorial “Alexei Mateevici”.
Comuna Ruseştii Noi, (Ialoveni) a primit trei menţiuni pentru:
reparaţia capitală şi reconstrucţia Casei de Cultură, pentru forarea fîntînii arteziene şi construcţia apeductului de apă, precum şi pentru organizarea „Festivalul cireşilor şi vărzărilor”.
O bună practică la nivel local înseamnă istorii de succes, parteneriate și inovaţie, iar astfel, reprezentanţii administraţiilor
publice locale care aplică la Programul Bunelor Practici au oportunitatea de a se inspira și a aplica, în localităţile lor, modele
reușite și performante. În acest fel, guvernarea locală poate
deveni mai eficientă, iar calitatea vieţii cetăţenilor se poate îmbunătăţi.

Locuitorii din zona izolată au contribuit
cu muncă neremunerată pentru
soluţionarea problemei accesului mai
facil către comunitate

Lecţii învăţate
Important de ştiut:
• ”Bate și ţi se va deschide”, astfel au obţinut locuitorii soluţionarea problemei;
• În soluţionarea problemelor la nivel de
comunitate trebuie
să se implice fiecare
cetăţean afectat, dar
nu să aștepte soluţii.

Impact de lungă durată
Problema izolării, încă actuală și pentru alţi locuitori ai satului, urmează a fi soluţionată după acelaşi model de mobilizare
colectivă şi APL prin construcţia unui podeţ peste pîrîu, în luna
martie 2015.

14 FELICITARE

Felicitări expediate cu drag colegilor şi partenerilor PCDLI
Echipa Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată a felicitat cu ocazia sărbătorilor de iarnă partenerii şi colegii cu suvenire
realizate cu aportul tinerilor din c. Ruseștii Noi (Ialoveni).
Toate acestea, deoarece ne dorim Oameni implicaţi, Servicii de calitate și Primării puternice. La mulţi ani!

Urătură de Anul nou
pe vechi
pentru realizări noi

Bună seara, c-a-nserat,
Noi cu plugul am plecat,
Pe la primării an de an,
Scoatem ţara din troian.
La mulţi ani cu sănătate,
Să vă dea Domnul de toate:
Servicii de calitate,
Drumuri bune, apă lină,
Bugete cu galbeni pline,
Cetăţeni activi şi buni
La anul şi la mulţi ani!
Ia să mai lucrăm măi,
Hăi! Hăi!
Astă seară noi venim
Noul An să vi-l vestim,
Pe cel vechi să îl sfîrşim,
Realizări să numărăm,
Activităţi să planificăm,
Eforturi să conjugăm
Şi, cu acestea toate,
În comun să reuşim
Comunităţi să dezvoltăm
Primării s-abilităm
O ţară mai bună s-avem.
Ţineţi brazda tot aşa
Împreună ş-om striga
Hăi! Hăi!

Noul An la uşă bate
Cu bucurii şi sănătate
Ştim că va fi rodnic şi bun
Ca o seară de Crăciun,
Că în anii ce-au trecut
Tot mai înţelepţi ne-am făcut,
Eficient am colaborat,
Multe roade-am adunat,
IMC-uri am creat,
Bugete am planificat,
Strategii am pilotat.
Toate astea împreună
Cu efort şi voie bună.
Mulţi ani, mulţi să trăiţi!
Mulţi ani şi toţi fericiţi!
Să mai mînăm măi,
Hăi! Hăi!

Iar acum, că tot urăm
Am vrea să ne închinăm
În faţa tuturor
Ce nu au stat pe cuptor,
Anul întreg au lucrat,
În lung şi-n lat au brăzdat,
Comunităţi au dezvoltat,
Cu Programul în parteneriat,
Să o ţinem tot aşa
Iar în anul care vine
Să ne auzim de bine.
Ia mai strigaţi măi
Hăi! Hăi!
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Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată este implementat de către Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor
(UN Women), cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei.

Opiniile exprimate în acest Buletin nu coincid neapărat cu poziţia oficială a PNUD, UN Women sau a Guvernului Danemarcei.

Nu uita să ne urmăreşti pe contul de Facebook şi Youtube

Localităţile ţintă ale PCDLI (2013–2015)
Contacte:

Mihail Roșcovan
Managerul programului PCDLI
Tel: (+373) 22 820-841
E-mail: mihail.roscovan@undp.org
Olesea Cazacu
Ofiţer de proiect PCDLI
Tel: (+373) 22 820-844
e-mail: olesea.cazacu@undp.org

LEGEN DĂ
În aceste localităţi, Programul va
asista primăriile să elaboreze planuri
de dezvoltare instituţională şi sa
funcţioneze mai eficient, va susţine
comunităţile şi autorităţile locale
în prestarea unor servicii publice
de calitate, va dezvolta capacităţile
actorilor locali în dezvoltarea bazată
pe drepturile omului şi sensibilă la
dimensiunea de gen, prin mobilizarea
comunităţii pentru abilitare, şi sporirea
oportunităţilor investiţionale pentru
o dezvoltare economică şi socială
durabilă.
Localităţile implicate şi locuitorii
acestora vor primi granturi pentru
dezvoltarea locală, mobilizarea
comunitară şi lansarea unor afaceri
la nivel local.
În aceste grupuri de localităţi,
Programul va ajuta primăriile să
stabilească mecanisme de colaborare ce
vor permite prestarea în comun a unor
servicii publice de calitate, durabile şi
accesibile tuturor locuitorilor.
Grupurile de localităţi vor primi
granturi pentru lansarea sau extinderea
serviciilor publice intercomunitare care
să faciliteze dezvoltarea durabilă şi să
promoveze incluziunea socială.

Tatiana Solonari
Consultant comunicare PCDLI
Tel: (+373) 22 820-842
e-mail: tatiana.solonari@undp.org
Urmăriţi-ne online:
www.descentralizare.gov.md
http://www.md.undp.org/
http://fb.com/descentralizare.md

