
A lă mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org/budestiA lă mai multe pe www.bugetareparticipativa.viitorul.org/budesti

TU DECIZI PENTRU BUDEȘTI!

Acum ai șansa reală de a-ți transforma ideile 

în proiecte ale comunității! Transmite proiectul tău 

pentru dezvoltarea comunității până la 30 august 2019!

din banii publici sunt banii tăi!

CALENDARUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE 
ÎN SATUL BUDEȘTI

Primăria satului Budești
s. Budești, str. Chișinăului 131.
Republica Moldova, MD-4814.
Telefon: (+373 22) 418 004
Fax: (+373 22) 418 001
Email: budesti@gmail.com

IDIS „Viitorul”
mun. Chișinău str. Iacob Hâncu 10/1
Republica Moldova, MD-2005
Telefon: (+373 22) 221 844
Fax: (+373 22) 245 714
Email: of ice@viitorul.org

Activități
Perioada de 
implementare

Campania de informare cu privire la 
bugetarea participativă

Depunerea proiectelor 01.06.2019 – 30.08.2019

Prima întrunire publică (analiza calitativă 
publică a unor proiecte. Întrebări și 
răspunsuri)

17.06.2019

Analiza proiectelor (publicarea proiectelor, 
evaluarea fezabilității)

01.06.2019 – 10.09.2019

A doua întrunire publică (prezentarea 
proiectelor inale. Pregătirea pentru vot. 
Modalități de votare a proiectelor eligibile)

11.09.2019 – 10.10.2019

Votarea proiectelor de bugetare 
participativă

10.10.2019 – 27.10.2019

Validarea voturilor de Grupul de Lucru 28.10.2019 – 08.11.2019

Anunțarea și a ișarea rezultatelor inale 11.11.2019 – 29.11.2019

Implementarea proiectelor 02.12.2019 – 10.05.2020

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Proiectul „Bugetare participativă – instrument e icient pentru participarea cetățenească 
în Moldova”, este implementat de Agora Central Europe, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului 
Ialoveni și Primăria satului Budești, cu susținerea inanciară a Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Cehe în cadrul programului „Transition Promotion”.



Bugetarea participativă este un proces de democrație prin care cetățenii 
satului Budești sunt încurajați să identi ice și să semnalizeze neajunsurile 
comunității, și apoi să propună rezolvări ale acestora – prin soluții sub forma de 
proiecte, ce urmează a i implementate în 2020. Bugetarea participativă urmărește 
îmbunătățirea calității vieții din satul Budești prin încurajarea cetățenilor să se 
implice în de inirea priorităților și a obiectivelor de investiții. Este un proces 
deschis, incluziv și transparent prin care membrii comunității se implică direct în 
formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a 10 000 euro.

Dacă ești locuitor al satului Budești și ai deja 18 ani împliniți, te invităm să 
schimbi ceva în comunitatea ta. Accesează pagina http://bugetareparticipativa.
viitorul.org/budesti, completează formularul până la 30 august și transmite-l 
online. Formularul poate i solicitat de la Coordonatorul local sau descărcat de 
pe pagina web indicată mai sus. Documentul completat poate i depus și pe adre-
sa budesti@gmail.com. 

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în unul din următoarele domenii 
de competență ale Primăriei satului Budești: 
• Mobilitate urbană;
• Infrastructură socială;
• Cultură (street art, valori icarea patrimoniului cultural din localitate etc.);
• Alei, trotuare și zone pietonale;
• Amenajarea și reabilitarea spațiilor verzi;
• Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.);
• Locuri și terenuri de joacă pentru copii;
• Educație, tineret și sport (terenuri sportive în cartiere etc.);  
• Smart City (aplicații IT pentru servicii publice, energie regenerabilă etc.).

Dacă ai nevoie de ajutor pentru completarea formularului sau ai anumite întrebări 
legate de bugetul participativ, poți contacta Coordonatorul local din satul Budești, 
Elena Zagornîi, pe adresa de e-mail: budesti@gmail.com sau la numărul de telefon 
069336668. Coordonatorul îl puteți găsi și la Primăria satului Budești, cu sediul pe 
str. Chișinăului 131.

Proiectele vor i prezentate pe internet, mass-media și în cadrul adunărilor publice 
organizate în localitate. La aceste întâlniri îți vei putea promova ideea de dezvoltare 
a comunității în cel mai convingător și creativ mod, pentru a câștiga cât mai multe 
voturi.

Toate propunerile sunt analizate de Grupul de Lucru al bugetării participative în 
satul Budești, desemnat prin Dispoziția Primarului satului Budești. După evaluarea 
propunerilor de către Grupul de Lucru, cetățenii satului Budești vor putea vota 
proiectele. Cetățenii satului Budești vor putea vota: 
a) online pe http://bugetareparticipativa.viitorul.org/budesti, unde vor alege 

maxim câte un proiect din iecare domeniu; 
b) la sediul Primăriei satului Budești de pe str. Chișinăului, în baza buletinului 

de identitate, primind un buletin de vot.

În urma procesului de votare proiectul care a acumulat numărul maximal de 
voturi cu un buget de 10 000 euro sau primele două proiecte care au acumulat 
numărul maxim de voturi și au un buget cumulativ de 10 000 euro vor i desem-
nate câștigătoare.

Grupul de lucru va valida voturile pentru proiectul (proiectele) câștigător (câștigă-
toare) și ulterior va informa cetățenii despre proiectul (proiectele) care urmează să 
ie implementate. Proiectul (proiectele câștigătoare), în valoare de până la 10 000 

euro, inclusiv TVA, trebuie implementat (implementate) până la 10 mai 2020.

1. Ce înseamnă bugetarea participativă?

2. Cum pot depune un proiect pentru 
dezvoltarea comunităţii?

3. Ce fel de proiecte pot depune?

4. Pe cine pot contacta dacă am întrebări?

5. Cum vor fi  făcute publice propunerile 
de proiect?

6. Cum se aleg proiectele câștigătoare?

7. Ce se întâmplă mai departe?


