Ianuarie-aprilie 2015 | nr. 1

Buletin
informativ

al Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Sergiu Ceauş: Îmi doresc progrese concrete într-un domeniu
care asigură o viaţă mai bună pentru oameni.................................................................3
Colaborările transfrontaliere deschid noi orizonturi........................................8
Antreprenori din 20 de localităţi au primit granturi în sumă totală
de 100 de mii USD...................................................................................................................................15
Femeile din primăriile R. Moldova au sărbătorit succesele obţinute
la nivel local........................................................................................................................................16

2 EDITORIAL

Stimaţi colegi din cadrul administraţiei publice locale,
Vă aducem sincere felicitări cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din APL!
Cu acest prilej, reiterăm respectul pentru munca Dumneavoastră nobilă, desfășurată zi
de zi, vă dorim perseverenţă și realizări în continuare, implicare, creativitate, mult spirit
de iniţiativă și receptivitate la toate doleanţele cetăţenilor.
Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una dintre priorităţile Guvernului R. Moldova. Or, descentralizarea pleacă de la premisa că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale sunt cei mai împuterniciţi să răspundă necesităţilor pe
care le au cetăţenii, întrucât cunosc mai bine problemele lor, dar şi căile optime pentru
rezolvarea acestora. Astfel, eforturile pe care le depuneţi pentru a atinge performanţele
necesare în domeniul reformei administraţiei publice locale sunt cu atât mai de apreciat.

Dumneavoastră sunteţi cei mai aproape de problemele comunităţilor locale și vă dorim
să reprezentaţi și să promovaţi destoinic interesele fiecărui cetăţean, care își pune mari
speranţe în profesionalismul, onestitatea și corectitudinea lucrătorului APL.
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 afilierii la spaţiul european.
Cu respect,
Echipa Direcţiei Generale Politici de Descentralizare și Administrare Locală,
Cancelaria de Stat
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Îmi doresc progrese
concrete
într-un domeniu
care asigură
o viaţă mai bună
pentru oameni

tânără am reuşit, timp de un an, să acordăm asistenţă autorităţilor locale în scrierea, aplicarea şi obţinerea finanţării pentru mai
mult de 600 de proiecte. În rezultatul muncii depuse de această
direcţie, cot la cot, cu autorităţile publice locale, la moment, 80
la sută dintre grădiniţele din raionul Criuleni sunt renovate, iar
majoritatea localităţilor au sisteme de apă şi canalizare.
Nu am vrut să încep prin a înşirui probleme. Or, noi suntem
obişnuiţi să ne plângem de multitudinea de probleme care par
a fi un obstacol în faţa unei vieţi mai bune. Probabil, ar trebui
să începem de la ce poate schimba fiecare dintre noi la locul
unde se află. Eu am expus o soluţie, aplicată şi verificată, pentru a depăși marea problemă a APL-urilor – resursele
pentru investiţii capitale. Această metodă de lucru a
dat roade chiar după primul an, când au fost acordate primele finanţări de către donatori. Am fost sunaţi
de colegi din toată ţara pentru a ne solicita împărtăşirea acestei experienţe.
Fiind la Criuleni, am înţeles că oamenii trebuie să
vadă și alte modele de dezvoltare. Astfel, am organizat în state europene vizite de studiu pentru medici, profesori, funcţionari din primării. Am stabilit,
în acest scop, relaţii de colaborare cu oraşe de peste
hotare. Rezultatul a fost unul neaşteptat. Beneficiarii
de vizite de studii şi-au schimbat viziunile, iar aceasta a servit drept impuls în scrierea de proiecte, pentru
a aduce servicii de calitate pentru consătenii lor.
Am ferma convingere că, indiferent unde ne aflăm, ce
funcţie avem (în primărie, la Consiliul raional sau în
Cancelaria de Stat), nu trebuie să aşteptăm ca cineva
să schimbe lucrurile. Fiecare dintre noi are o parte din
soluţie, importat e să dorească să o găsească.

Interviu cu Sergiu Ceauş,
secretar general adjunct, Cancelaria de Stat
Dle Ceauş, veniţi din administraţia locală de nivelul doi, aţi
fost vicepreşedintele raionului Criuleni. Acum puteţi analiza
problemele administraţiei publice locale de la două nivele
diferite. Care dintre acestea trebuie soluţionate urgent?
Da, am activat timp de patru ani în cadrul Consiliului raional
Criuleni. Anume acolo am avut posibilitatea să urmăresc cum se
pot schimba lucrurile în mod vizibil şi evident pentru oamenii din
întregul raion. Am insistat să dezvoltăm în cadrul Consiliului raional Direcţia investiţii şi relaţii economice externe care întrunea
o echipă de profesionişti tineri, vorbitori de limbi străine. Ne-am
propus ca aceasta să fie „Casa albă” pentru primăriile din raion,
adică să ofere tot suportul necesar în soluţionarea problemelor pe
care le aveau în raport cu finanţatorii. Anume cu această echipă

Totuşi, nu putem nega că primăriile din R. Moldova se confruntă cu o serie de probleme. Care sunt
acestea?
Nu vreau să spun că nu există probleme la nivel local sau că acestea ar fi simplu de soluţionat. Cu toţii înţelegem
că, pentru soluţionarea unor probleme, care persistă de mulţi
ani la nivel local, este nevoie de o abordare complexă şi bine
punctată.
30 la sută dintre primăriile din Moldova au circa 1 500 de locuitori. Această problemă devine tot mai acută, deoarece astfel
de primării nu sunt şi nu pot fi eficiente din punct de vedere
economic, al resurselor umane angajate în cadrul primăriei, al
dezvoltării infrastructurii locale etc. Este o problemă care necesită o schimbare de politici la nivel naţional, pentru că afectează
calitatea vieţii oamenilor. Majoritatea primăriilor din ţară nu au
capacitate managerială. Cea mai mare parte dintre primari se
plâng pe resursele insuficiente în gestionarea treburilor localităţii, din cauza lipsei de dezvoltare a mediului economic la nivel
local, dar şi a resurselor pentru investiţii capitale.

4 Dialog

Ştiu că s-a spus de mai multe ori, dar, cu adevărat, cred că soluţia pentru problemele pe care nu le-am menţionat este reforma
de descentralizare şi cea administrativ-teritorială.
În ultima perioadă, reforma de descentralizare este criticată
pentru inconsecvenţă. Care este abordarea dumneavoastră
asupra acestui subiect?
În primul rând trebuie să înţelegem cât de complexă este această
reformă, presupunând schimbarea întregului mecanism de funcţionare a sistemului de administrare la toate nivelele. Nu este
vorba de schimbarea unei faţade. Abia în câţiva ani de la realizarea eficientă a acestei reforme, Moldova se va schimba la faţă,
în sensul bun al cuvântului. Lucrurile mari nu se fac în pripă, or
reforma de descentralizare este un element foarte complex.
La aproape două luni de la numirea dumneavoastră în funcţia de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, ce aţi
reuşit să constataţi?
Am constatat că este mult de lucru. De fapt, am acceptat
această funcţie cu dorinţa de a fi util, într-un domeniu pe care
îl cunosc şi care îmi este aproape profesional, dar şi de suflet,
pentru că rezultatul final e îmbunătăţirea vieţii oamenilor. Am
prins acest gust din experienţele anterioare şi e bine că am o
echipă profesionistă cu care putem aduce schimbări benefice.
Aţi avut o serie de întâlniri. Care sunt subiectele majore pe
care aţi reuşit să le abordaţi? Ce mesaje aţi transmis?
Într-adevăr, imediat după numirea în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, am inclus în agenda de lucru întâlnirile cu partenerii de dezvoltare, care susţin eforturile Guvernului Republicii Moldova în cadrul reformei de descentralizare și
contribuie esenţial la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
prestate de primăriile și consiliile locale.

blice locale. Ne-am întâlnit cu donatorii: reprezentanţii Proiectului Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ),
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova,
șeful Departamentului Instituţii Democratice şi Guvernare,
Direcţia Generală Democraţie al CoE și Jose Luis Herrero, șeful
Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, precum și
experţi locali în domeniul autonomiei locale și descentralizării.
Subiectele discutate s-au referit la situaţia actuală în domeniul
administraţiei publice locale, implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, necesitatea consolidării capacităţilor
instituţionale ale primăriilor și consiliilor alese, reforma finanţelor publice locale și perspectivele de dezvoltare a relaţiilor de
colaborare cu instituţiile europene, inclusiv în cadrul programelor Consiliului Europei.
De asemenea, în cadrul discuţiei au fost abordate subiecte privind eventuala reformă administrativ-teritorială și factorul determinant politic pentru realizarea acestui obiectiv.
Am fost asigurat de disponibilitatea echipei Consiliului Europei
de a acorda suport și expertiza necesară Guvernului Republicii
Moldova pentru ajustarea cadrului legal aferent activităţii APL.
La rândul meu, am ţinut să reconfirm angajamentul pentru a prelua cele mai bune standarde de eficientă guvernare locală și practicile europene de succes privind prestarea serviciilor publice.

Am avut întâlniri și schimb de opinii cu reprezentanţii PNUD
Moldova, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată
(PCDLI) și reprezentanţii Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) etc.
Astfel, membrii echipei PCDLI au abordat subiecte referitoare
la implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, evaluarea etapelor parcurse, necesitatea monitorizării rezultatelor
noului sistem al finanţelor publice locale și necesitatea extinderii bunelor practici privind cooperarea intercomunitară.
Deoarece cooperarea intercomunitară este un instrument important în sprijinirea procesului de descentralizare, iar PCDLI a
contribuit la dezvoltarea cadrului legislativ şi de reglementare,
pe segmentul dat, am reiterat importanţa consolidării în continuare a capacităţilor locale și a implementării unei game mai
largi de servicii publice bazate pe cooperare.
Pe parcursul întrevederii am analizat rezultatele obţinute de
primăriile care au beneficiat de asistenţă în cadrul PCDLI și am
discutat mai multe propuneri de îmbunătăţire a comunicării cu
toţi partenerii din administrarea publică locală.
De asemenea, am avut o serie de întâlniri cu partenerii de dezvoltare şi cu principalii actori din domeniul administraţiei pu-

Am ţinut neapărat să discut cu reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova. În primul rând, s-a făcut referire la procesul de implementare a Strategiei Naţionale de
Descentralizare și constrângerile întâmpinate; s-au accentuat
avantajele, dar și principalele dificultăţi pe parcursul aplicării în
practică a noului sistem al finanţelor publice locale; necesitatea urgentării descentralizării patrimoniale; îmbunătăţirea bazei impozabile pentru generarea veniturilor proprii; clarificarea
mai multor aspecte și lacune în procesul achiziţiilor publice etc.
De asemenea, am discutat referitor la eventuala agendă comună de lucru și restartarea activităţii Comisiei Paritare pentru
Descentralizare.
Am avut întrevederi cu prim-ministrul, dl. Gaburici, cu care am
discutat aspectele problematice în domeniul reformei de descentralizare. Dumnealui a reiterat tot sprijinul necesar pentru
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reformele din domeniul administraţiei publice locale.
Pe lângă toate acestea, folosesc orice ocazie pentru întâlnirile cu
primarii, funcţionarii publici, dar şi oamenii din localităţile ţării.
Cum aţi caracteriza relaţiile autorităţilor centrale cu autorităţile publice locale?
Consider că durabilitatea acestor relaţii depinde în egală măsură atât de autorităţile locale, cât şi de cele centrale. Astfel,
descentralizarea nu înseamnă acţiuni realizate în mod haotic de
fiecare autoritate publică locală şi nici debarasarea de anumite
responsabilităţi ale autorităţilor centrale. Mai curând, aceasta
trebuie să fie implementată în colaborare reciproc avantajoasă
în baza principiilor sugerate de Strategia de Descentralizare şi
pachetul de legi în diverse domenii de intervenţie.
Cum credeţi, la momentul actual, cum poate fi descrisă
administraţia publică locală în câteva cuvinte? Dar cum aţi
prefera să fie?
Consider că este indecisă, confuză şi pestriţă. Îmi doresc mult
să avem administraţii locale cu iniţiativă constructivă, receptivă faţă de nevoile oamenilor şi cu planificare strategică. Cu satisfacţie constat că avem asemenea exemple şi admir oamenii
care realizează lucruri mari acolo unde activează.
În contextul implementării noului sistem de finanţe publice
locale, care sunt oportunităţile şi provocările la care trebuie
să răspundă autorităţile locale?
Autorităţile locale vor avea oportunităţi şi provocări în egală
măsură. Însă provocările ar trebui transformate în oportunităţi.
Noua Lege a finanţelor publice locale face mai independente
localităţile din punct de vedere financiar. Aceasta poate fi văzută în egală măsură ca provocare, dar şi ca oportunitate. Deseori
auzim că APL au deficienţe la acumularea de venituri suficiente

pentru necesităţile localităţii. Tocmai aici primarii ar trebui să
manifeste interes în dezvoltarea afacerilor la nivelul comunităţii. De asemenea, primarii trebuie să dezvolte capacităţile localităţilor în atragerea fondurilor europene.
Mai mulţi politicieni, în mass-media, insistă asupra necesităţii reformei administrativ-teritoriale. Ce planuri are Guvernul în acest context?
Guvernul este puterea executivă şi conştientizează că toate
premisele bat semnalul că e nevoie de reforma de descentralizare. Însă pentru aceasta e necesară voinţă politică fermă.
Anul acesta este ultimul pentru implementarea Planului de
acţiuni privind Strategia de Descentralizare. Cum evaluaţi
rezultatele? Ce va urma?
Cred că rezultatele nu sunt tocmai cele planificate pentru
această etapă. Însă pot fi contactate rezultate bune în domeniul
cooperării intercomunitare care aduce, de fapt, primele dovezi
că descentralizarea înseamnă beneficii concrete.
De asemenea, a fost pilotată şi, iată, începând cu anul 2015 este
implementată noua Lege a finanţelor publice locale. Mai mulţi
edili şi-au exprimat convingerea că aceasta este o schimbare
benefică pentru localitatea lor. Consider că trebuie continuate
eforturile pentru implementarea acestei reforme de descentralizare prin realizarea reformei administrativ- teritoriale.
Dacă ar fi să oferiţi un interviu peste un an, cum credeţi, ce
veţi avea de spus?
Mi-aş dori foarte mult să pot prezenta progrese concrete într-un
domeniu care asigură o viaţă mai bună pentru oamenii din localităţile ţării noastre.

6 Performanţa primăriei

Primăriile au
acces la cea mai
sigură resursă de
dezvoltare locală
Site-ul primăriei este o resursă eficientă
de creare a imaginii, de atragere a
investiţiilor, de dezvoltare a turismului
local, precum şi o modalitate inedită de
coagulare a comunităţii în jurul unor
idei de dezvoltare locală.

Acest principiu a fost înţeles de 19 primării care şi-au deschis
uşile în spaţiul virtual pentru a comunica altfel cu cetăţenii.
PCDLI a instruit responsabilii din primării în domeniul web-page
design şi administrarea paginilor web.

voinţă, organizare şi de un mic salariu pentru motivarea unei
persoane responsabile de acest proces.
„Dacă a fost numită o persoană, asta nu înseamnă că angajaţii primăriei şi comunitatea este absolvită de acest proces. În
primul rând, primarul sau secretarul trebuie să dea exemplu
altor instituţii din localitate prin deschiderea manifestată pentru această resursă. Trebuie să genereze subiecte de ştiri, să
invite persoana responsabilă la şedinţele Consiliului local, să
amintească angajaţilor altor instituţii (şcoală, grădiniţă, centre
active) să colaboreze cu persoana responsabilă”, a sugerează
Crisciunas.
Pentru a asigura o comunicare mai eficientă cu participanţii, formatorii au folosit studii pre-proiectate de caz. Ghidaţi de traineri,
cei prezenţi au realizat studii de caz menite să descrie atmosfera
reală de lucru a unei primării cu pagina web pe care o creează şi pe
care urmează să o completeze: ştiri locale, sondaj de opinie, petiţii etc. Cei prezenţi au aplicat în practică cunoştinţele obţinute în
timpul instruirilor. Primăriile au fost ghidate timp de câteva luni
în crearea şi plasarea conţinutului paginii web.
„Primarul împreună cu angajaţii primăriei trebuie să înţeleagă
că această instituţie nu este numai clădirea unde
cetăţenii vin după anumite certificate, dar este
„faţa” localităţii. Or, imaginea unei instituţii poate fi
creată numai prin comunicare. Una dintre cele mai
oportune modalităţi este site-ul primăriei: pe care îl
pot accesa cetăţenii plecaţi la muncă peste hotare,
studenţii care sunt la studii, departe de casă, dar şi
locuitorii rămaşi acasă”, susţine Crisciunas.
Platforma Control Management Sistem și avantajele noii platforme pentru APL (WebAPL CMS).
După partea introductivă, beneficiarii au purces la
configurarea propriu-zisă a paginii web a primăriei
pe platforma WebAPL.

Leonidas Crisciunas, consultantul PCDLI în domeniul dezvoltării paginilor web, a menţionat că, pentru început, reprezentanţii
din primării au aflat elemente introductive despre paginile web.
„A fost realizată o prezentare a principalelor concepte utilizate
în designul paginilor web şi managementul conţinutului, dar şi
a principalelor diferenţe între conţinut static și dinamic”.
Leonidas Crisciunas a declarat că aceste instruiri i-au ajutat pe
cei prezenţi să înţeleagă principiul gestionării unei pagini web.
„Majoritatea dintre cei instruiţi au completat platforma oferită
pentru crearea paginilor web. Mai complicat este să fie formată
practica de a plasa regulat, adică zilnic, noutăţi despre activitatea primăriei şi a altor instituţii, precum şi despre viaţa localităţii”, susţine Crisciunas.
Întrebat cum ar trebui o primărie să organizeze procesul de actualizare a paginilor web, Crisciunas a spus că este nevoie de

„Cei prezenţi au fost instruiţi, la modul practic, despre configurarea conturilor de e-mail, crearea de
pagini Facebook, crearea de Google Analytics, Firebase (chat
modul), Disqus (modulul ce ţine de comentarii), localizarea APL
pe GoogleMaps etc”, susţine Leonidas.
Potrivit sursei citate, beneficiarii au fost informaţi în mod detaliat despre configurarea iniţială a parametrilor principali ai paginii web, ai meniului principal, configurarea setărilor, editarea de
variabile principale (numere de telefon de contact, structură,
locaţie etc.), crearea de pagini simple și avansate, editarea listei
cu „Întrebări frecvente”, crearea și postarea Știri și Alerte, administrarea petiţiilor etc.
Leonidas Crisciunas a ţinut să informeze toţi primarii din ţară
despre posibilitatea gratuită de a-şi crea un site.
„Acest lucru este posibil accesând platforma:
https://github.com/EnterpriseBusinessSolutions/WebAPL
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E-Guvernarea locală
preluată de la primăria Larga
Primarul comunei Larga, raionul Briceni, Radu Urechean, a fost
rugat de mai mulţi primari din R. Moldova să le explice soluţiile tehnice şi conceptuale de e-Guvernare pe care le aplică mai
bine de un an pentru a fi mai aproape de cetăţeni.
Astfel, Radu Urechean, a lansat invitaţia, iar primarii din 30
de localităţi din ţară au vizitat primăria Larga. Discuţiile dintre aceștia au fost transmise online pe site-ul Primăriei Larga
- www.larga.md.

Pentru crearea unui site gratis, accesaţi platforma:
https://github.com/EnterpriseBusinessSolutions/WebAPL

Pentru managementul site-ului nou creat este pus la dispoziţie Ghidul detaliat al utilizatorului: http://lpa.devebs.net/help/
index.html. Astfel că autorităţilor locale nu le rămâne decât să
deschidă uşile în spaţiul virtual!”, a îndemnat consultatul PCDLI.
Notă: Platforma CMS a fost dezvoltată la iniţiativa USAID,
Proiectul sprijinul administraţiei locale în Republica Moldova,
în parteneriat cu Enterprise Business Solutions LLC. Platforma
WebAPL CMS a fost concepută pentru crearea și managementul site-urilor instituţiilor administraţiei publice locale. Platforma WebAPL este software open source.

„Totul este foarte simplu. Am creat site-ul localităţii unde actualizăm permanent rubrica de noutăţi şi transmitem online şedinţele Consiliului local, pentru ca locuitorii din comună, agenţii
economici care participă la licitaţii sau migranţii plecaţi din Larga să fie la curent cu deciziile votate de consilierii locali. De asemenea, transmitem SMS-uri locuitorilor din comună şi tipărim
lunar un buletin informativ. Toate acestea – pentru ca cetăţenii
să aibă la dispoziţie mai multe canale pentru a se informa despre activităţile din cadrul primăriei şi despre viaţa localităţii”, a
spus Radu Urechean.
„Ne-am propus să diseminăm experienţa pozitivă a primarului
de la Larga, care este un pionier în a „deschide uşile” primăriei
către cetăţeni. Toate acestea ca să stimulăm şi alţi edili să le
vorbească oamenilor din localitate, în condiţiile în care tehnologiile informaţionale le pot fi de un real folos în acest scop.
Or, transparenţa în procesul decizional este un element important al dezvoltării oricărei comunităţi”, susţine coordonatorul
de proiecte în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală
Integrată, Olesea Cazacu.
Potrivit unui studiu, 75 la sută dintre cetăţenii R. Moldova se
consideră puţin informaţi despre procesul decizional la nivel local. Totodată, 50 la sută din populaţia rurală deţine computere
şi are acces la Internet, iar 85 la sută dintre aceştia au Internet
la domiciliu. Vizita de studiu a fost organizată de Programul
Comun de Dezvoltare Locală Integrată în cadrul componentei
e-Guvernare.
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Colaborările
transfrontaliere deschid
noi orizonturi
Vizită de studiu în Ucraina
În perioada 21-24 ianuarie, PCDLI a organizat
o vizită de studiu în Ucraina, regiunea Viniţa.
Scopul acestei deplasări a fost stabilirea
contactelor şi parteneriatelor pentru proiecte
de cooperare transfrontalieră (programul EATPC
al UE care urmează a fi lansat, Moldova-Ucraina).
În vizita de studiu au mers primăriile care şi-au demonstrat interesul pentru astfel de proiecte. Participanţii, care au stabilit
contacte cu parteneri ucraineni şi viceversa, vor putea scrie proiecte de dezvoltare regională.
Primarii, care au mers în această vizită de studiu, au declarat
că a fost o experienţă unică, deoarece au aflat lucruri noi din
activitatea colegilor ucraineni.
Silvia Ţurcanu, primar de Chişcăreni, Sângerei, a declarat că
astfel de vizite de studiu deschid orizonturile celor care merg
să vadă experienţa autorităţilor locale din alte ţări.
„Colegii din Ucraina s-au arătat foarte deschişi şi ne propunem
deja pentru sfârşitul lunii aprilie să avem cooperări în baza unor
proiecte elaborate în comun. Suntem prieteni pe Facebook, am făcut câteva teleconferinţe. În rezultat s-au ivit mai multe beneficii
atât pentru noi, cât şi pentru partenerii din Ucraina. Suntem foarte entuziasmaţi. Planificăm proiecte comune. Unul dintre aceste
proiecte ţine de achiziţionarea unei scene mobile, obiect necesar
pentru ambele localităţi. Încă o necesitate comună este repararea
muzeelor din localităţile noastre”, susţine Silvia Ţurcanu.

Dezvoltarea economică
locală, învăţată
de la primari din sudul ţării
La începutul lunii mai, un grup din circa 30 de primari și
alţi funcţionari publici de nivelul I din centrul și nordul
Moldovei au vizitat satul Colibași, raionul Cahul, în vederea unui schimb de experienţă la capitolul dezvoltării
economice locale.
Zinaida Adam, consultant pentru consolidarea capacităţilor
administraţiei publice locale în cadrul Programului Comun de
Dezvoltare Locală Integrată, susţine că a ales pentru această
vizită de studiu din sudul Moldovei localităţile Colibași, Văleni
și Giurgiulești, pentru că acestea, pe lângă faptul că sunt atractive atât din punct de vedere al amplasării geografice, cât și al
potenţialului de dezvoltare economică locală, prezintă niște
exemple de bune practici, de la care primarii veniţi din alte localităţi au ce învăţa.
Ion Dolganiuc, primarul satului Colibași, i-a întâmpinat pe oaspeţi cu pâine și sare, așa cum se cuvine
unei gazde primitoare, după care a făcut o succintă
prezentare despre dezvoltarea social-economică a
localităţii pe care o conduce.

Primari din R. Moldova şi Ucraina
discută experienţe pozitive de
dezvoltare locală

Din cele relatate de primar, aflăm: Colibași este o
localitate dezvoltată multilateral, unul dintre cele
mai populate sate din ţară, cu peste 6 000 de locuitori, potrivit ultimelor date ale recensământului
din 2014. Fiind un sat mare, Colibași dispune de o
serie de obiective de menire culturală și educaţională, cum ar fi două grădiniţe cu aproape 250 de
copii, școala, care este considerată una dintre cele
mai mari de pe malul râului Prut și care în anul 1998
a obţinut statutul de liceu. Aici își fac studiile nu
doar copiii din localitate, ci și mulţi din localităţile vecine, Brânza și Vadul lui Isac. În comună există și două biblioteci, unde
copiii își pot cultiva dragostea faţă de carte: biblioteca școlii și,
respectiv, cea publică sătească. Și sistemul medical e destul de
avansat aici, cu un spital care deservește atât populaţia băștinașă, cât și satele vecine. Aici are loc diagnosticarea, precum și
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internarea pacienţilor. Tot Colibași este cel care asigură asistenţă medicală de urgenţă și pentru localităţile din împrejurimi. Un
mare avantaj pentru sănătatea localnicilor îl constituie și existenţa unei farmacii.
Pace și armonie spirituală
Locuitorii satului Colibași trăiesc în armonie, în
pace și înţelegere, în localitate existând trei comunităţi religioase. Astfel, pe lângă ortodocși,
aici există practicanţi ai confesiunilor Bisericii
Baptiste și Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
Și Casa de cultură duce vestea localităţii cu două ansambluri
folclorice model: „Colibășeanca” și „Doina Prutului”. O carte
de vizită a satului este și ramura antreprenorială, reprezentată
de 14 unităţi comerciale (de la care sătenii pot procura diferite
produse alimentare, obiecte de uz casnic), printre care – piaţa, o
brutărie, o fermă de păsări, o fabrică de tricotaj etc.
A fost renovată din talpă și clădirea fostei băi publice, care va
deveni un centru de procesare a legumelor și fructelor. Acesta
este rezultatul unui proiect trilateral „Crearea unei reţele trilaterale pentru dezvoltarea și marketingul produselor agroali-

mentare locale și tradiţionale în Euroregiunea Transfrontalieră
Dunărea de Jos”. Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, judeţul Tulcea, România, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Sarichioi din judeţul Tulcea, România, Agenţia pentru Dezvoltare
Durabilă și Integrare Europeană a Euroregiunii Dunărea de Jos
din regiunea Odesa, Ucraina, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din raionul Cahul, Republica Moldova, și Primăria Colibași. Proiectul are un buget total de 553
599 de euro, din care 498 049 de euro constituie contribuţia
nerambursabilă a Uniunii Europene, 55 550 de euro reprezentând cofinanţarea, banii vor fi asiguraţi din bugetele proprii ale
celor cinci parteneri.

Direcţiile de acţiune ale proiectului sunt: consolidarea capacităţii producătorilor agricoli locali de a-și dezvolta spiritul antreprenorial în domeniul procesării agroalimentare locale, în special, în comercializarea de produse eco și bio; crearea de facilităţi
durabile pentru a stimula noi iniţiative de dezvoltare economică în Euroregiunea Dunărea de Jos și creșterea nivelului de cooperare a tuturor factorilor din domeniul procesării produselor
agroalimentare locale în zona transfrontalieră trilaterală vizată
de proiect.
Colibași ar putea deveni un brand
Lucica Costachi, managerul proiectului, a subliniat că aceste
bucătării comunale, cum mai sunt numite centrele de procesare
a legumelor și fructelor, vin în ajutorul producătorilor locali, ca
să își poată valorifica producţia locală în borcane și să o poată
vinde legal pe piaţă, obţinând un venit în plus.
Maria Ajder, partener de proiect, se declară optimistă în legătură cu crearea acestui centru: „În momentul în care oamenii
vor înţelege că vor avea numai de câștigat în timp mijloace și
posibilitatea de a-și promova produsul, proiectul respectiv va
dezvolta iniţiativa de a face o afacere din ceea ce au. Noi tindem să dezvoltăm chiar și un brand din asta”.
Delegaţia de primari a avut ocazia de a vizita și afacerea cu sere a lui Vasile Dolganiuc. Acestea se întind pe o suprafaţă de
un hectar. Proprietarul povestește că este
o afacere de familie: „Creștem legume, la
ora actuală, ridiche și cartofi. Printre rândurile de cartofi am cultivat ridiche, pe
care am recoltat-o înainte de Paște. Peste
o săptămână sau două vom recolta și cartofii”. Agricultorul mai spune că în anii precedenţi recolta de cartofi timpurii ajungea
la 18-20 tone la hectar și că speră acest an
să fie la fel de productiv. Construcţia serelor a presupus multă muncă, dar și investiţii. „Eu am folosit resurse proprii, iar feciorului i s-au returnat majoritatea investiţiilor, 70% subvenţii de la stat. Cu irigarea nu
e o problemă, pentru că suntem amplasaţi
avantajos faţă de râul Prut, care se află la
200 m de serele noastre”, mai spune Vasile Dolganiuc.
Edilul-șef de la Colibași a declarat, la final: „Sufletește, mă simt
foarte bine, pentru că localitatea noastră a fost selectată de
Naţiunile Unite pentru acest schimb de experienţă. Deja este
un indiciu, cel puţin pentru mine. Cred că nu este aprecierea
mea personală, ci a noastră, a tuturor, pentru ceea ce am putut
face la nivel de localitate, pentru că eu pun de fiecare dată accentul pe echipă, pe implicarea cetăţenilor. În rest, sunt satisfăcut că am putut să le arătăm ceva colegilor noștri, respectiv, am
preluat experienţe din alte localităţi ale Republicii Moldova”.
Sursa: Gazeta de sud
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Primarii
din 30 de localităţi-ţintă
ale PCDLI
au discutat subiecte
de dezvoltare locală
Treizeci de primari din localităţile ţintă ale Programului
Comun de Dezvoltare Locală Integrată s-au întrunit la
Chişinău pentru a discuta subiecte de dezvoltare locală
în cadrul primei întâlniri din anul curent.
Primarilor le-au fost prezentate rezultatele PCDLI pentru 2014
şi activităţile planificate pentru 2015. Cei prezenţi au fost anunţaţi că PCDLI va continua să susţină primăriile în implementarea
planurilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale. Angajaţii
acestor primării vor fi instruiţi în domeniul tehnologiilor informaţionale. Astfel, fiecare primărie poate delega câte cinci persoane
să participe la instruiri în domeniul IT, precum şi în domeniul dezvoltării paginilor web în cadrul seminarelor organizate de PCDLI.
La eveniment a fost lansat concursul de idei inovative. Pentru

Edilii s-au arătat foarte interesaţi şi s-au lansat în discuţii constructive despre specificul metodei inovative de design thinking prezentată de MiLab, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate de primării cetăţenilor.
Cei prezenţi au fost informaţi că va fi organizată Săptămâna
transparenţei în luna octombrie.
Un alt eveniment de amploare va fi Conferinţa internaţională în
domeniul cooperării intercomunitare.
Cei 30 de primari vor face schimb de exprienţă în teritoriu şi
vor face uz de oportunităţile oferite de aceste proiecte. În rezultat, locuitorii din primăriile-ţinţă ale PCDLI vor avea o viaţă mai
bună, beneficiind de servicii mai calitative.
Oportunităţi de angajare la nivel local oferite
de Centrul SYSLAB

Proiectele din cadrul PNUD
Moldova creează sinergii
utile la nivel local
a participa la concurs, edilii vor identifica o problemă la nivelul
comunităţii şi vor propune idei inovative de soluţionare a acesteia. PCDLI va oferi banii necesari pentru implementarea celor
mai bune soluţii propuse şi selectate de o comisie de evaluare.
De asemenea, în anul curent, PCDLI va continua să abiliteze grupurile vulnerabile şi ONG-urile locale în implementarea proiectelor
de capacitate a femeilor, persoanelor în etate şi cu dizabilităţi etc.
Primarii au fost anunţaţi că şi pe parcursul anului 2015 vor fi organizate întâlniri trimestriale urmate de vizite de studiu în comunităţile
care au anumite experienţe pozitive, care merită a fi împărtăşite.
Două vizite de studiu pentru primari în domeniul dezvoltării
economice şi e-Guvernare urmează a fi organizate în Danemarca şi Polonia până la finele anului în curs. În cadrul întâlnirii, a
mai fost lansat Programul de granturi pentru dezvoltarea micului business în comunităţile rurale partenere ale PCDLI.
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a invitat, la
întâlnirea trimestrială a primarilor, reprezentanţii proiectului
Milab şi SYSLAB (PNUD Moldova) să vorbească despre specificul activităţii acestor proiecte. Pentru edilii locali au fost noutăţi absolute oportunităţile oferite în domeniul angajării şomerilor cu studii superioare, în cadrul proiectului SYSLAB.

Bunăstarea fiecărei familii, dar şi a comunităţii depinde, în mare
măsură, de gradul de angajare a populaţiei în câmpul muncii.
Ţinând cont de faptul că rata de ocupare a populaţiei este de
doar 41,8% în mediul urban şi 38,0% în mediul rural, proiectul
SYSLAB îşi propune să susţină persoanele cu studii superioare
aflate în şomaj să-şi găsească un loc de muncă.
Potrivit Victoriei Belous, consultant în carieră, proiectul
SYSLAB (PNUD), şomerul este şi el un produs pentru a se vinde
şi reprezintă un brand. „În Moldova nu se obişnuieşte să se lu-
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creze în echipe. Încurajăm participanţii să lucreze în grup pentru
a identifica punctele forte în domeniul angajării. O altă activitate pe care o desfăşurăm este suportul în iniţierea afacerii. Centrele SYSLAB au săli de computere cu toate condiţiile necesare
pentru instruiri, şedinţe, dezvoltare personală”.
Potrivit sursei citate, până să vină la SYSLAB, şomerul îşi imaginează că angajatorii trebuie să fie fericiţi să-l ia la lucru. Beneficiind de
serviciile proiectului, înţeleg că ei sunt cei care trebuie să viziteze
compania, conştientizează că mai au mult de lucrat, de crescut.
„Beneficiarii sunt împărţiţi pe departamente în funcţie de domeniu, le sunt date însărcinări specifice pentru a creşte abilităţile
profesionale. Fiind la noi, aceştia stabilesc relaţii cu alte persoane, în căutarea unui loc de muncă. Or, crearea corectă a unei reţele de comunicare şi utilizarea acesteia în scopuri profesionale
este o mare oportunitate”, a declarat Victoria Belous, consultant în carieră, proiectul SYSLAB (PNUD). Beneficiarii proiectului
SYSLAB învaţă cum se scrie un CV, o scrisoare de motivare, cum
să aplice dosarul pentru un post de muncă, cum să se prezinte la
interviu, cum să se prezinte la telefon, cum să scrie un business
plan. „Beneficiarii pot sta în incinta centrului cel mult patru luni.
Se consideră că după patru luni, ei sunt pregătiţi să se angajeze.
Statistica demonstrează că şomerii beneficiari reuşesc să se angajeze în medie în două luni”, a conchis Belous.

„O altă metodă de a testa potenţialele soluţii este scenariul.
Am făcut un scenariu la sectorul de poliţie din Buiucani. Am
chemat designeri şi am atras tinerii de la o şcoală din apropiere.
Cu bandă adezivă am lipit pe trotuar pentru a imita spaţiile din
noul oficiu al poliţiei. Ideea iniţială, de a fi câte două mese în
oficiu, a demonstrat că persoanele se simt stingherite în a discuta. De obicei, se testează prin astfel de prototipuri lucrurile
costisitoare sau cele riscante şi nu suntem siguri dacă va fi bine.
Astfel că testăm la o scară mai mică”, susţine Cristina Lisii.
Primarii au fost antrenaţi într-un exerciţiu pentru a identifica
anumite probleme şi a găsi soluţii pentru acestea prin metoda
de design thinking.

În Republica Moldova activează cinci centre: Chişinău, Rezina,
Cahul, Bălţi, Comrat.

Concurs de inovaţii
printre primării

MiLab creează soluţii
împreună şi pentru oameni

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a desfăşurat un Concurs de idei inovative în cele 30 de comunităţi-ţintă ale PCDLI. La concurs au fost depuse 11 dosare din 10 localităţi.

Dacă ar fi să rezolv o prolemă într-o oră, aş cheltui 55
de minute pentru analiza problemei şi doar 5 minute pentru soluţionarea acesteia. Laboratorul de inovaţii care
creează împreună cu oamenii soluţii pentru a îmbunătăţi
viaţa de zi cu zi este proiectul MiLab al PNUD.
„Procesul de design nu este ceea ce înţelegem noi în mod clasic. În
designul serviciului sunt patru etape: descoperirea problemei, definirea (discutarea cu utilizatorii în ce constă problema utilizatorilor),
analiza feedback-ulu. Ultima etapă este elaborarea unei versiuni pilot a designului soluţiei identificate. Secretul acestei metode novative şi interesante este că poate fi aplicată la nivel mic şi nu presupune
cheltuirea de resurse, în schimb face simplă înţelegerea la o etapă
incipientă a ceea ce merge şi ce nu merge. Procesul este uman, ia în
considerare factorii care determină comportamentele utilizatorilor,
spune Cristina Lisii, coordonator comunicare proiectul MiLab.
Expertul este beneficiarul
„Soluţiile trebuie să fie reale şi în elaborarea acestora pornim de
la premisa: cost-efect. De exemplu, colegii de la MiLab au făcut
uz de experienţa acumulată și au redefinit serviciul de ajutor
material din satul Ciuciuleni. Împreună cu administraţia satului Ciuciuleni, în vederea redefinirii felului în care sunt prestate
serviciile, am stabilit factorii principali care împiedică administraţiile locale să își inoveze activitatea de zi cu zi.

Scopul concursului de proiecte lansat de Programul Comun
de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) a fost de a identifica autorităţi publice locale preocupate de soluţionarea unor
probleme de nivel local într-un mod diferit de cel tradiţional.
Astfel, PCDLI a oferit comunităţilor selectate suport metodologic pentru a regândi modul în care prestează serviciile la nivel local și asistenţă financiară pentru a elabora și implementa soluţii
inovative. PCDLI va susţine autorităţile publice locale care vin cu
idei inovative de a economisi bani, resurse şi a oferi servicii publice mai eficiente. Autorităţile publice locale au putut aplica până
la 15 martie 2015.
Scopul concursului de proiecte lansat de Programul Comun de
Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este de a identifica autorităţi publice locale preocupate de soluţionarea unor probleme
de nivel local într-un mod diferit de cel tradiţional și deschise spre abordări inovative. Astfel, PCDLI a oferit comunităţilor
selectate suport metodologic pentru a regândi modul în care
prestează serviciile la nivel local și asistenţă financiară pentru a
elabora și implementa soluţii inovative.
PCDLI susţine autorităţile publice locale care vin cu idei inovative de
a economisi bani, resurse şi de a oferi servicii publice mai eficiente.
Autorităţile publice locale au putut aplica până la 15 martie 2015.
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Patru primării din Hânceşti
au rezolvat împreună
problema întreţinerii
drumurilor şi deszăpezirii
Primăriile Ciuciuleni, Drăguşenii Noi, Paşcani şi Secăreni
(Hânceşti) şi-au unit eforturile şi sunt capabile să soluţioneze în comun problema întreţinerii şi deszăpezirii drumurilor la
nivel local. În premieră, a fost lansată Întreprinderea intercomunitară (ICI) de servicii comunale Ciuciuleni.
„Datorită noului serviciu intercomunitar, am reuşit să deszăpezim cu forţe proprii suprafeţe de două ori mai mari cu cheltuieli
de două ori mai mici. Economiile substanţiale obţinute în bugetele localităţilor ne ajută să redirecţionăm banii pentru alte
priorităţi comunitare”, a declarat Grigore Grigoraş, primarul
satului Ciuciuleni, la evenimentul de lansare a noii întreprinderi
intercomunitare de servicii comunale.
În cadrul evenimentului,
organizat în c. Ciuciuleni, a
avut loc prezentarea mandatului Întreprinderii de
cooperare intercomunitară din Ciuciuleni şi a fost
testat echipamentul multifuncţional ce deserveşte
aceste localităţi. În rezultat, cele patru primării și
peste 13 mii de locuitori
din zonă nu vor mai fi nevoiţi să aștepte două-trei zile pentru ca
tractorul din Hâncești să vină în localităţi pentru deszăpezire.

Jesper Toftlund, reprezentantul Guvernului danez, a declarant
că este o onoare să vadă: contribuţia poporului danez e atât
de utilă în îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei din
Republica Moldova. „Este o deosebită plăcere să constatăm:
copiii se pot deplasa fără dificultăţi iarna către şcoli, bătrânii
îşi pot aduce apă pentru consum, iar populaţia are acces către
drumurile de importanţă naţională”.
Victoria Cujbă, șefa Direcţiei politici de descentralizare a Cancelariei de Stat, a declarat că prin reforma de descentralizare,
primăriile pot deveni mai puternice şi autonome. „Cooperarea
intercomunitară este o metodă inovativă pentru primăriile din
Republica Moldova care nu pot presta în mod individual servicii
de primă necesitate pentru cetăţeni. Guvernul R. Moldova încurajează preluarea acestui model de către alte primării din ţară.
Suntem siguri că, doar cu eforturi conjugate, vom avea o Moldovă mai curată, mai luminoasă, cu drumuri accesibile pentru
cetăţenii ţării noastre”, a afirmat Victoria Cujbă.

Un model unic de gestionare a serviciilor comunale
este lansat în UTA Găgăuzia
În satul Congaz, UTA Găgăuzia, a fost lansată o întreprindere comunală intercomunitară care asigură servicii de calitate pentru 15 mii de locuitori din trei localităţi din regiune.
Astfel, Primăria s. Congaz a cooperat cu primăriile Cotovscoe
şi Chioselia Rusă pentru a oferi un serviciu unic de soluţionare
rapidă şi eficientă a problemelor comunitare, cum ar fi colectarea și evacuarea deșeurilor, iluminarea stradală, întreţinerea și
deszăpezirea drumurilor ş.a.
„În comunităţile noastre au fost realizate mai multe proiecte
care au adus bunăstare locuitorilor: apeduct modern, iluminare
stradală, serviciu de salubrizare, întreţinere a drumurilor. Cred
că suntem unicii din R. Moldova care am decis să concentrăm
aceste servicii în cadrul unei singure întreprinderi care să deservească mai multe localităţi. Aceasta asigură durabilitatea proiectelor de infrastructură implementate, dar şi utilizarea raţională a resurselor de care dispun primăriile partenere ale acestui
proiect”, a declarat Constantin Telpiz, primarul satului Congaz,

la evenimentul de lansare a noii întreprinderi intercomunitare
de servicii comunale.
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În zona de nord
a R. Moldova a fost lansată
prima întreprindere comunală intercomunitară
Şase primării limitrofe, Lipcani, Criva, Drepcăuţi, Hlina, Șirăuţi și Slobozia Șirăuţi, au creat prima întreprindere comunală intercomunitară din zona de nord a ţării. În rezultat, circa 14 mii de locuitori vor beneficia de servicii comunale de
deszăpezire și întreţinere a drumurilor, evacuarea deşeurilor
şi amenajarea gunoiștilor, întreţinerea reţelelor electrice,
dezvoltarea și mentenanţa sistemelor de apeduct etc.
Potrivit edililor din cele şase localităţi, ideea unirii eforturilor
acestor primării, în vederea soluţionării în comun a problemelor locale a fost dictată de realităţile practice. „Este foarte greu

și foarte costisitor de organizat întreprinderi comunale în cadrul
fiecărei localităţi, pentru fiecare tip de serviciu, deoarece localităţile sunt mici, iar bugetele locale modeste”, sunt de părere
primarii.
În particular, a fost reorganizată și modernizată întreprinderea
de prestare a serviciilor comunale „Comprod-Lipcani” prin oferirea unui grant de 100 de mii de dolari, pentru procurarea utilajului și echipamentelor necesare: un tractor multifuncţional,
un autovehicul și echipament de specialitate.
Mihail Roşcovan, managerul Programului Comun de Dezvoltare
Locală Integrată, a declarat că în condiţiile în care 25% dintre primăriile din R. Moldova au o populaţie de până la 1 500 de locuitori, iar peste 80% dintre acestea de până la 5 000 de locuitori,
crearea întreprinderilor intercomunitare este cea mai indicată soluţie. „Experienţa europeană demonstrează: crearea unor servicii
publice locale în comunităţile mai mici de 5 000 de locuitori este
costisitoare şi dificilă. Soluţia constă în unirea eforturilor mai
multor primării mici, pentru a crea și a presta în comun servicii
publice de calitate”, a declarat Mihail Roşcovan.

Cooperarea
intermunicipală captează
atenţia primarilor
din întreaga republică

În cadrul evenimentului, organizat pe 5 februarie în s. Congaz,
a fost prezentată gama de servicii prestate de Întreprinderea
comunală intercomunitară (ICI) multifuncţională din Congaz.
Directorul întreprinderii a demonstrat metodele inovative pe
care le aplică în activitatea ICI pentru o gestionare mai eficientă. În rezultat, cele trei primării şi mai mult de 15 mii de locuitori din zonă beneficiază de servicii mai calitative de evacuare
centralizată și depozitare a deșeurilor, deszăpezire, întreţinere a
drumurilor şi reţelelor de iluminat stradal, dezvoltare și mentenanţă a apeductului etc.
„Congaz nu este numai cel mai mare sat din Republica Moldova, dar şi din Europa, iar crearea aici a primei întreprinderi
de acest fel nu este numai simbolică, dar şi logică, deoarece
serveşte ca exemplu pentru toate localităţile din UTA Găgăuzia
și din întreaga Moldovă. Or, a fi localitate exemplu înseamnă,
înainte de toate, existenţa unei infrastructuri dezvoltate, ceea
ce asigură o calitate mai bună a vieţii oamenilor, cel mai important element în activitatea autorităţilor”, a declarat Narine
Sahakyan, reprezentant permanent adjunct, PNUD Moldova.

După ce au văzut în presă informaţii despre posibilităţile oferite de cooperarea intercomunitară, patru primari din Nisporeni
au creat o întreprindere intercomunitară, din proprie iniţiativă.
Structura nou-creată urmează să presteze servicii de întreţinere a apeductului şi de gestionare a deşeurilor menajere.
„Am aşteptat cu nerăbdare modificarea la Hotărârea de Guvern
care să permită crearea întreprinderilor intermunicipale şi ne-am
unit eforturile pentru a soluţiona problemele existente în patru
primării. Dispunem de o autospecială, iar acum suntem în căutare
de fonduri pentru a procura şi altă tehnică în vederea dezvoltării
întreprinderii noastre”, spune Alexei Secrieru, primar de Cristeşti.
Potrivit lui, ceea ce a făcut Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este o experienţă foarte bună şi ar vrea
să preia anumite aspecte pentru a fortifica Întreprinderea intercomunitară „Crisbolţun” creată din iniţiativa edililor. „Suntem
în căutare de fonduri pentru a procura şi altă tehnică în vederea
dezvoltării întreprinderii noastre”, spune Alexei Secrieru, primar de Cristeşti.
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Peste 15 mii de locuitori
din raionul Sângerei
vor avea servicii
mai accesibile şi mai ieftine
Primarii din şase localităţi învecinate din raionul Sângerei
şi-au unit eforturile pentru rezolvarea în comun a problemelor comunale locale. La evenimentul de lansare a Întreprinderii municipale „Servcom-Chișcăreni” au participat edili şi
cetăţeni din localităţile partenere care au împărtăşit mesajul
„Mai ieftin. Mai curat. Acum şi în satul meu”.
Astfel, circa 15 mii de locuitori din Chișcăreni, Ciuciueni, Coșcodeni, Dumbrăviţa, Iezărenii Vechi şi Taura Veche vor beneficia
de servicii mai bune. Întreprinderea va presta servicii de evacuare a deşeurilor, întreţinere şi deszăpezire a drumurilor, deservire
a reţelelor electrice şi reţelelor de apă şi canalizare.
„Cea mai mare provocare pentru fiecare primar din R. Moldova
este asigurarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni. Cooperarea intercomunitară este o nouă tendinţă care vine ca un
colac de salvare pentru primării. La moment am creat o entitate juridică, avem tehnica necesară pentru prestarea unor
astfel de servicii, însă trebuie să muncim pentru educarea populaţiei, ca să fie convinsă că trebuie să aprecieze şi să depună
efort, pentru a putea spune: „Mai ieftin, mai curat, acum şi în
satele noastre”, a spus Silvia Ţurcanu, primar de Chişcăreni.
Victor Buceaţchi, primarul comunei Iezăreni, a declarat că a
consultat opinia locuitorilor, iar în rezultat, s-a decis să coopereze cu alte primării în vederea soluţionării în comun a problemelor locale. „Este foarte greu și costisitor de prestat servicii de
calitate în fiecare localitate în mod individual. Unirea eforturilor
face ca aceste servicii să fie de două ori mai ieftine, iar calitatea
să fie net superioară”, a spus Buceaţchi.
La eveniment a fost vernisată o expoziţie de obiecte realizate
din deşeuri reciclabile, iar mai mulţi locuitori au participat la
ateliere de confecţionare a unor astfel de lucrări.
Tot pentru educarea populaţiei, tinerii din cele şase localităţi au
organizat un flashmob prin care au îndemnat consătenii să aibă
grijă de localităţile în care trăiesc.
„Autorităţile locale ne pot oferi servicii de calitate, însă fără
suportul nostru, al cetăţenilor, nu poate fi asigurată continuitatea acestor servicii. Avem sate frumoase, trebuie doar să
păstrăm această comoară”, a spus Ecaterina Ţurcanu, elevă în
clasa a XII-a.

Locuitorii
din trei
localităţi din
raionul Ştefan
Vodă au străzi
iluminate
Locuitorii din trei localităţi din raionul Ştefan Vodă au sărbătorit
lansarea serviciului de iluminare stradală în cadrul evenimentului „Hora luminii”. În ziua de Paşti, 200 de leduri s-au aprins concomitent în Popeasca, Ermoclia şi Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă,
datorită creării, în premieră, a unei întreprinderi specializate.
La „Hora luminii”, organizată de cele trei primării în centrul satului Popeasca, au participat circa 300 de locuitori care s-au bucurat de faptul că vor putea beneficia de un serviciu pe care nu
l-au avut în ultimii 20 de ani.
„Suntem mândri că am reușit să aducem lumină în satele noastre. Problema iluminatului public trebuia rezolvată, pentru ca
femeile, copiii şi persoanele în etate să se simtă în siguranţă pe
străzi pe timp de noapte. Trei primari ne-am unit eforturile şi
am implementat un proiect în cadrul căruia a fost creată întreprinderea municipală de prestare a serviciilor de iluminare
stradală „Lumen-Ermoclia”, a declarat Alexandru Pavlicenco,
primarul comunei Ermoclia. Cei circa 20 km de reţele de iluminat stradal urmează a fi extinşi în perioada 2014-2024 şi pe
străzile secundare din cele trei localităţi.
„Dacă timp de 20 de ani, am mers pe străzi întunecate, ne părea ceva normal. Astăzi, odată cu aprinderea luminilor, ne dăm
seama cât de complicat era să circulăm noi şi copiii noştri prin
întuneric, chiar pe principalele străzi din sat”, a declarat   Sergiu
Golubenco, locuitor din satul Popeasca.
Întreprinderea „Lumen-Ermoclia” va oferi servicii de menţinere
şi deservire a reţelelor de iluminat public, întreţinere a reţelelor
electrice din cadrul instituţiilor publice şi deservire a cetăţenilor
la domiciliu din cele trei localităţi.
„Primarii şi locuitorii din satele Moldovei au de soluţionat foarte multe probleme la nivel local pentru a avea acces la servicii
de calitate. Cooperarea dintre comunităţi este forţa capabilă
să schimbe lucrurile în bine în localităţile ţării. Or, cu eforturi
conjugate, pot fi identificate şi implementate soluţiile cele mai
bune cu costuri reduse. Un exemplu elocvent este cel de azi
când, cu forţe comune, sunt soluţionate probleme comune, iar
autorităţile locale şi locuitorii sărbătoresc succesul împreună”,
a declarat Ghenadie Ivascenco, consultant în domeniul cooperării intercomunitare în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată.

NOTĂ: PCDLI a implementat 10 proiecte de cooperare intercomunitară în mai multe raioane din Republica Moldova, care transcriu
în practică prevederile Strategiei Naţionale de Descentralizare a Republicii Moldova, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova
în aprilie 2012. Valoarea totală a granturilor oferite este de 1 milion de dolari SUA. Beneficiari ai proiectului sunt peste 120 000 de
cetăţeni din 40 de localităţi din RM. Proiectul este implementat cu suportul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată
(PNUD Moldova şi UN Women) cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei.
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Antreprenori din 20 de localităţi
au primit granturi pentru dezvoltarea afacerilor
în sumă totală de peste 100 de mii de dolari SUA
Antreprenori din 20 localităţi au primit granturi pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural în cadrul ceremoniei de înmânare a cecurilor de grant, care a avut loc în comuna Cărpineni
(Hânceşti), unde micii antreprenori au venit cu bunurile pe
care le produc în cadrul afacerilor şi le-au expus la târgul-expoziţie „Afacere frumoasă la tine acasă”.
„E greu să fii antreprenor în R. Moldova, mai ales în mediul rural,
deoarece aici condiţiile de dezvoltare a afacerilor sunt mai dure, iar
mediul antreprenorial este unul mai puţin atractiv. În pofida acestui fapt, ne-am bucurat să constatăm, împreună cu partenerii de la
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, că anume tinerii
cu vârsta cuprinsă între 24 şi 35 de ani îşi doresc afaceri la ei acasă.
Și sunt convins că există antreprenori mici cu planuri sigure. Primarii, de asemenea, trebuie să înţeleagă că micul business este motorul economiei locale şi să ofere sprijinul necesar pentru susţinerea
acestui catalizator important”, a declarat Sergiu Ceauş, secretar
general adjunct, Cancelaria de Stat a Guvernului R. Moldova.
La componenta economică a Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, au participat peste 230 de antreprenori din R. Moldova, beneficiind de instruiri în domeniul businessului. Mai mult de
80 dintre aceştia au depus dosare la concursul business planurilor,

pentru a beneficia de granturi pentru dezvoltarea afacerilor. Au fost
selectaţi 21 de antreprenori care şi-au ridicat cecurile de grant de finanţare nerambursabilă în sumă de 5 000 de dolari. Pe lângă aceasta, Programul va oferi micilor antreprenori asistenţă timp de şase
luni, pentru a demara cu succes implementarea planului de afaceri.
„Deşi sunteţi numiţi micul business, cred că reprezentaţi o mare
forţă, capabilă să crească Moldova. Or, un mediu economic bine
dezvoltat la nivelul fiecărei localităţi asigură servicii accesibile şi
de calitate, locuri de muncă. Am fost plăcut surprinşi de numărul mare de doritori de a beneficia de instruirile oferite în cadrul
acestui Program. Aceasta înseamnă că antreprenorii din Moldova înţeleg: cunoştinţele sunt cel mai important capital. PNUD
Moldova este gata în continuare să ofere sprijinul necesar pentru
businessul local din R. Moldova”, a declarat Narine SAHAKYAN,
Reprezentant permanent adjunct, PNUD Moldova.
Beneficiarii de granturi deţin sau urmează să iniţieze afaceri în
domeniul apiculturii, zootehniei, de prelucrare a produselor alimentare, horticulturii, florăritului, meşteşugăritului, confecţiilor
etc. Aceştia vor crea, în total, 75 de locuri noi de muncă.
Diana Lecari, deţinătoarea unei afaceri în domeniul apiculturii, a
declarat că grantul primit va fi investit în procurarea de noi stupi cu
familii de albine. „Am şase copii şi planificăm să dezvoltăm această
afacere. Va fi o bună oportunitate de a munci acasă, în cadrul unei
afaceri frumoase”, a declarat antreprenoarea din Larga, Briceni.
Evenimentul a avut loc în cadrul componentei economice a Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD Moldova şi UN Women) şi îşi propune dezvoltarea mediului economic
local în 20 de localităţi-ţintă. Acesta este parte a prevederilor
Strategiei Naţionale de Descentralizare a Republicii Moldova,
aprobată de Parlamentul RM în aprilie 2012.
Proiectul este realizat cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei.

16 Femeile primar

La 4 martie femei primar, secretare ale consiliilor locale şi preşedinte de raion, membre ale Reţelei Femeilor din cadrul
Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, au fost premiate pentru cele mai bune realizări obţinute la nivelul
localităţilor în cadrul evenimentului „Femeia în localitate: Autoritate, Putere, Liderism”, organizat cu prilejul Zilei
Internaţionale a Femeilor.
Narine Sahakyan, reprezentant permanent adjunct, PNUD
Moldova, a declarat că Guvernul Republicii Moldova împreună
cu partenerii de dezvoltare depun eforturi conjugate pentru
o ţară în care femeile se bucură de drepturi acasă, la locul de
muncă și în viaţa publică. „Munca dumneavoastră, în calitate
de lideri de comunităţi, contribuie la avansarea calitativă a
acestor obiective. Din păcate, doar 20 la sută dintre primării
au în frunte femei. Numărul acestora ar trebui să fie cel puţin
dublu”.
Reprezentantul permanent adjunct, PNUD Moldova, consideră norocoase localităţile care au în frunte femei, deoarece doar
femeile pot combina autoritatea, puterea şi liderismul cu tandreţea şi empatia faţă de oameni. „Or, anume pentru oameni
ne dorim un nivel de viaţă mai bun prin crearea de servicii de
calitate”, a spus Narine Sahakyan.

Femeile din primăriile
R. Moldova
au sărbătorit succesele
obţinute la nivel local
Tatiana Badan, primar de Selemet, Cimişlia, preşedinta Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, a menţionat că reuşita
femeilor primar, depinde foarte mult de susţinerea familiei.
„Femeile primar au grija unei întregi localităţi şi, cel mai des, au
puţin timp pentru familie. În schimb, le reuşeşte să aducă bunăstare în comunităţi, prin implementarea de proiecte în domeniul mediului social, educaţiei etc.”, a declarat Tatiana Badan.

Momente inedite au oferit femeilor primar bărbaţii din domeniul APL care au demonstrat talente organizând un concert în
exclusivitate, cu recitaluri, interpretări instrumentale şi corale.
Toate femeile primar, pentru prima dată, au primit „Eşarfa –
simbol al autorităţilor publice.
Evenimentul cu genericul: „Femeia în localitate: Autoritate,
Putere, Liderism” are scopul de a consolida Reţeaua Femeilor
din cadrul CALM care reprezintă o platformă a tuturor femeilor
din APL: primari, secretare ale consiliilor locale şi preşedinte de
raion.
Organizaţia Naţiunilor Unite a susţinut îndeaproape crearea
Reţelei Femeilor din cadrul Congresului Autorităţilor Locale din
Moldova în 2011 şi dezvoltarea acestei instituţii până la ora actuală. În R. Moldova sunt 164 de femei primar.
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„Raza de soare”
pentru familiile cu copii
cu dizabilităţi
din Congaz
PCDLI 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 având lideri femei), organizaţiile fiind înregistrate de
către APL.
Un rezultat notoriu al acestui proiect este şi crearea Centrului
de reabilitare „Raza soarelui”.
Grupul persoanelor afectate, în comun cu administraţia primăriei, au hotărât să creeze acest centru. În anul 2013, primăria
satului a donat o clădire. Asistenta socială Smarandi Elena şi alţi
pedagogi, şi părinţi ai copiilor cu dizabilităţi, susţinuţi de APL,
au efectuat campanii interminabile de colectare a fondurilor,
pentru a putea crea nişte servicii pentru copii. În total, în acest
centru, au fost investite din diverse surse circa 1 mln 150 de lei,
dar mult mai mult suflet, dăruire de sine şi sacrificiu. Cea mai
mare parte din resurse au fost colectate de la agenţi economici,
culte religioase din localitate, persoane fizice.
În rezultat, a fost posibil de pus ferestre şi uşi, un cult religios
din localitate a reparat acoperişul, persoane fizice şi juridice au
ajutat cu multe materiale de construcţie. Anul trecut a fost instalat şi sistemul de încălzire. Din acest an, centrul a devenit
subdiviziune în cadrul primăriei, cu buget propriu, astfel a putut
să creeze servicii de masaj, consiliere psihologică şi terapie cognitivă, toate oferite pentru jumătate de zi. Între timp, centrul
şi-a îmbunătăţit baza didactico-materială, bucurându-se de donaţii de mobilier din Danemarca.
La moment, angajaţii centrului sunt preocupaţi de lărgirea serviciilor, care ar dezvolta capacităţile copiilor cu dizabilităţi, i-ar
ajuta să se integreze şi să aibă o viaţă mai independentă, cum
ar fi ergoterapia, logopedia, activităţi artistice ş.a. Totodată,
centrul mai are ca obiective şi capacitatea personalului, dar şi
susţinerea metodică a familiilor cu copii şi tineri cu dizabilităţi,
cu atât mai mult că în satele învecinate mai sunt circa 40 de
copii şi tineri cu dizabilităţi.
Unul dintre beneficiarii centrului este Ghenadie Garaseni de 21
de ani. Fiind în scaun cu rotile, tânărul a fost susţinut de centru
să facă studii, a reuşit să studieze la distanţă IT, iar în prezent în
acest centru le predă copiilor beneficiari utilizarea calculatorului. Acesta, la fel ca ceilalţi specialişti, activează la jumătate de
normă, cât e posibil, conform bugetului anual al centrului.
Dădaca din cadrul centrului, Maria Ianacova, este o mamă a doi

copii cu dizabilităţi, beneficiari ai serviciului. Datorită susţinerii
centrului, a decis să se înmatriculeze la Facultatea Psihologie de
la Institutul Pedagogic din Tiraspol.
Părinţii şi specialiştii centrului au elaborat un concept de proiect anume pentru crearea serviciilor suplimentare pentru copiii
cu dizabilităţi, prin activităţi artistice, astfel au şi încadrat un
specialist care se ocupă cu copiii în această direcţie. Copiii de
aici beneficiază și de servicii de masaj. La Centrul „Raza soarelui” din satul Congaz, actualmente, sunt deserviţi 20 de copii
cu dizabilităţi. Părinţii îşi pot lăsa copiii pe durata zilei de muncă, iar pentru fiecare dintre copii sunt selectate programe după
necesitate.
Pentru finanţarea Centrului de reabilitare „Raza soarelui” din
satul Congaz, Comrat, autorităţile alocă anual 1,19 milioane de
lei. Colaboratorii instituţiei speră că vor avea şi în continuare
susţinerea necesară pentru o bună funcţionare a centrului.

Spălătoria socială,
model de incluziune a
persoanelor în etate
din comunităţile
rurale
În comuna Sângereii Noi sunt circa 900 de persoane în etate,
dintre care peste 800 sunt femei şi mai mult de 90 – persoane cu dizabilităţi (70 de femei).
Majoritatea bătrânilor din Moldova au condiţii precare de viaţă,
ceea ce îi face extrem de vulnerabili. Cererea de servicii sociale
comunitare depășește capacităţile administraţiilor publice locale de a le oferi. Prin urmare, necesitatea de a dezvolta servicii
ca o alternativă la serviciile instituţionale este mai mult decât
evidentă.
Un grup de iniţiativă format din persoane din localitatea Sângereii Noi, Sângerei, au iniţiat un parteneriat cu autorităţile publice locale, în vederea dezvoltării unui serviciu de spălătorie
pentru persoanele în vârstă. Centrul este dotat cu mașini de
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spălat, cumpărate dintr-un grant oferit de Programul Comun
de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). Pentru crearea unui
astfel de serviciu, autorităţile locale au oferit spaţiul necesar,
iar locuitorii comunei au fost mobilizaţi și au donat bani, mobilier, cărţi pentru bibliotecă, jocuri interactive. Astfel, centrul
s-a transformat într-un mediu prietenos de socializare pentru
bătrâni.
Aici sunt oferite servicii gratuite de spălare a rufelor pentru cele
mai vulnerabile persoane în etate și cu dizabilităţi. Serviciul local de asistenţă socială a identificat potenţialii beneficiari şi a
aprobat o listă de 150 de persoane care pot beneficia gratuit de
serviciile de spălare a rufelor. Ceilalţi doritori pot spăla rufele
contra unui anumit cost. Serviciul este foarte important pentru
comunitate, așa cum nu există un sistem de alimentare cu apă
în Sângereii Noi. Banii adunaţi în rezultatul prestării serviciilor
sunt utilizaţi pentru dezvoltarea în continuare a activităţilor
centrului, ceea ce asigură durabilitate.
Ana Marinovschi este o bătrână de 78 de ani care nu se poate
deplasa până la centrul cu maşini se spălat. De aceea, vecinul
său strânge rufele de la ea şi de la mai mulţi bătrâni pentru
a le duce cu căruţa la spălătorie. Uneori o ia şi pe doamna

Ana, care este foarte fericită să poată comunica cu semenii
săi. „Mie nu are cine să-mi aducă măcar apă de băut, nici nu
mai vorbesc de spălatul rufelor. Nu avem apă curentă şi spălatul este un lucru complicat. Nici nu vă imaginaţi cât de mult
înseamnă pentru bătrânii neputincioşi acest serviciu”, se confesează Ana Marinovschi, locuitoare a comunei Sângereii Noi.
Merită de menţionat că, pe lângă faptul că acesta este un proiect realizat la iniţiativa comunităţii, au fost stabilite mai multe
parteneriate în baza serviciului nou creat. De exemplu, grupul
de iniţiativă a implicat elevii pentru a ajuta persoanele în vârstă
cu dificultăţi în mișcare să aducă rufele la centru, de dimineaţă,
în drum spre școală, și să le ia înapoi după ore.
Crearea serviciului de spălătorie şi de socializare pentru persoanele în etate este unul dintre cele 20 de proiecte susţinute financiar şi metodologic de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD şi UN Women) cu suportul financiar
al Guvernului Danemarcei.
PCDLI a susţinut abilitarea grupurilor comunitare din 20 de
localităţi din Republica Moldova, pentru ca acestea să devină
parteneri de dialog ai APL. Ca urmare, 20 de proiecte integrate
care au în vizor respectarea drepturilor omului și egalitatea de
gen (cu contribuţie PCDLI de până la 5 000 de dolari) au fost
implementate. Proiectele vizează îmbunătăţirea spaţiilor pentru activităţi sportive, renovarea spaţiilor pentru alimentare în
instituţiile de învăţământ, îmbunătăţirea accesului la prestatorii de servicii locale, crearea de centre de informare comunitare,
servicii de accesibilitate pentru femei și grupurile vulnerabile
privind accesul la educaţie, sănătate și servicii sociale, precum și
incluziunea și consolidarea capacităţilor.
Pentru a disemina experienţa pozitivă obţinută, grupul de iniţiativă din Sângereii Noi a organizat un eveniment de lansare
oficială a centrului, la care au participat alte grupuri comunitare
locale ce doresc să iniţieze servicii comunitare similare.

Directorul Serviciului intercomunitar
din satul Congaz, raionul Comrat, Ion
Buzadji, a inventat un sistem care îi
permite să gestioneze de la distanţă, prin
telefonul mobil, o fântână arteziană din
localitate.
Acesta formează un cod la telefonul mobil și fântâna arteziană se pornește ori se oprește. Iar dacă nu are timp
nici de aceasta, sistemul se oprește ori se pornește automat atunci când fântâna este plină cu apă sau e deșartă.
„Sisteme exact ca în Europa. Nu e nimic nou, trebuie doar să ai
capacităţi și voinţă să știi cum să le pui în practică. Ne ușurează
munca. Într-o zi se poate întâmpla să fiu departe de localitate,
dar oamenii să aibă nevoie de apă. Atunci, repejor am format

codul, motorul s-a pornit și astfel am soluţionat problema”, ne
spune mândru Ivan Buzadji.
Congaz nu este doar cel mai mare sat din R. Moldova, ci și din
Europa. La 5 februarie, în acesta a fost dat în exploatare un
model unic de gestionare a serviciilor comunale, fiind lansată
o întreprindere comunală intercomunitară care va asigura servicii pentru 15 mii de locuitori din trei localităţi din regiune. Este
vorba despre satele Congaz, Cotovscoe și Chioselia Rusă.
Sursa: Ziarul Naţional
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Ianuarie
Eveniment de lansare a IMC Ciuciuleni

Primăria Ciuciuleni

Ciuciuleni (Hânceşti)

30 ianuarie

Eveniment de lansare a IMC Congaz
Vizită de studiu Larga

Congaz (UTA Găgăuzia)

11 februarie

Primăria Congaz
PCDLI

Prezentarea centrului „Rază de soare” Congaz

Congaz (UTA Găgăuzia)

11 februarie

PCDLI
Centrul comunitar Congaz

Larga (Briceni)

27 februarie

Primăria Larga
PCDLI

Chişinău

4 martie

PCDLI, CALM, GIZ, USAID

or. Lipcani

11 martie

Chişinău

20 martie, ora 9.30

PCDLI

Cărpineni (Hânceşti)

8 aprilie, ora 14.00

Agent economic c. Cărpineni
(Hânceşti)

Ermoclia, Ştefan Vodă

12 aprilie, ora 18.00

IMC Ermoclia
PCDLI
IDIS „Viitorul”

Chişcăreni (Sângerei)

16 aprilie, ora 12.00

IMC Chişcăreni

PCDLI

Februarie

Vizită de studiu în domeniul IT
Martie
„Femeia în localitate: Autoritate, Putere,
Liderism”
Lansarea IMC Lipcani
Curs de comunicare pentru autorităţile
publice locale „Cum comunică primăriile
model”

Primăria Lipcani
PCDLI

Aprilie
Eveniment „Afacere frumoasă la tine acasă” –
înmânarea cecurilor de grant pentru agenţi
economici
Eveniment „Hora luminii”
Lansarea Întreprinderii municipale „LumenErmoclia” (Ermoclia, Ştefan Vodă)
Lansarea IMC Chişcăreni
Lansarea IMC Gura Galbenei

Gura Galbenei (Cimişlia)

Vizită de studiu pentru primari „Dezvoltarea
economică locală”

s. Colibaşi (Giurgiuleşti)
Portul Giurgiuleşi

IMC Gura Galbenei (Cimişlia)
23-24 aprilie

PCDLI
Primăria Colibaşi

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

LEGENDĂ
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

