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Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice 
Locale din Moldova reprezintă o iniţiativă naţiona-
lă lansată în anul 2005 de către Consiliul Europei și 
este implementat de către Institutul pentru Dezvol-
tare și Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Programul Bunelor Practici are scopul de a iden-
tifica și disemina inițiative inovative și eficiente 
din administrația publică locală din Republica 
Moldova, precum și a face cunoscute experienţa și rezultatele remarcabile ale autorităţilor 
și instituţiilor publice locale din ţară. Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Locale 
din Moldova promovează bunele practici și proiectele de succes care au înregistrat un im-
pact semnificativ asupra comunităţii și a populaţiei acesteia.  

Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul 
administraţiei publice locale din Republica Moldova, competiţia se finalizează cu premie-
rea celor mai bune practici în cadrul Ceremoniei Naţionale de Premiere și diseminarea 
acestora la nivel naţional printr-o Antologie a celor mai bune practici.

În perioada 2005 – 2021, peste 450 de comunități din Republica Moldova și-au îm-
părtășit bunele practici care au fost publicate în zece antologii, iar practicile de suc-
ces au devenit subiectul a nouă filme documentare distribuite în rândul reprezen-
tanților autorităților publice din toată țara.

Ce este
Programul Bunelor Practici? 

S copul nostru comun este să construim comunități locale puternice și din acest motiv, con-
siderăm că este deosebit de important să învățăm din bunele practici, să nu se piardă 

ideile valoroase și să continuăm să le cunoaștem, recunoaștem și aplicăm.
Ana-Maria VEVERIȚA

coordonatoarea Programului Bunelor Practici

A învăța din bunele practici este cea mai bună practică de 
învățare. Sunt peste tot, mai ales în Republica Moldova pri-

mari și colectivități care inovează, care aduc soluții noi la proble-
me comune pentru a îmbunătăți viața cetățenilor.

Daniel POPESCU
șeful Departamentului Guvernare democratică, Consiliul 

Europei
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P rogramul Bunelor Practici este un exemplu bun, demn de 
urmat și de replicat. Acest program descoperă foarte mul-

te inițiative; descoperă oameni care, prin sacrificiu și dedica-
ție aduc schimbări în comunitățile locale și servicii mai bune 
pentru cetățeni. Tot respectul, toată recunoștința și prețuirea 
pentru stimații colegi și cei implicați în dezvoltarea locală.

Tatiana Badan
președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova 

(CALM)

B unele practici își extrag esența din experiența 
bogată ale comunităților performante, din re-

alizările frumoase ale cetățenilor la nivel local, din 
dorința și ambiția primarilor, consilierilor și funcți-
onarilor publici de-a schimba lucrurile spre bine și 
a implementa proiecte importante pentru dezvolta-
rea comunitară. Sute de comunități ne fac mândri 
prin ceea ca reușesc, prin ceea cum se dezvoltă în 
continuare. Realizările comunităților locale din Re-
publica Moldova ne inspiră și ne fac să sperăm la o 
țară mai europeană, mai prosperă și mai frumoasă.

Liubomir CHIRIAC
director executiv, IDIS „Viitorul”

O bună practică la nivel local înseamnă istorii de succes, parteneriate și inovaţie, iar 
Programul Bunelor Practici urmărește, în acest sens, să asigure durabilitatea acestor 
iniţiative prin schimbul de cunoștinţe, abilităţi și experienţe. 

Buna practică nu trebuie înţeleasă ca o dovadă a existenţei unei „reguli de aur”, adică o 
soluţie generală, care poate fi aplicată imediat în altă parte. Într-adevăr, ceea ce produce 
rezultate excelente într-o localitate  poate să nu fie aplicabilă în alta, sau ar putea să 
nu ducă la astfel de rezultate pozitive. Cu toate acestea, este esenţial de a învăţa din 
experienţa altora și de a partaja informaţii, în scopul de a veni cu soluţii creative și 
inovative.

 Reprezentanţii administraţiilor publice locale care participă la Programul Bunelor Practici 
au oportunitatea de a se inspira și a implementa în localităţile lor modele reușite și perfor-
mante. În acest fel, guvernarea locală va deveni mai eficientă, iar calitatea vieţii cetăţenilor 
se va îmbunătăţi vizibil. 
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• Aprecierea și promovarea autorităţilor publice locale cu cele mai bune performanţe în 
domeniile – cheie ale activităţii administraţiei publice locale.

• Creșterea standardelor la nivelul administraţiei publice locale prin identificarea și recu-
noașterea practicilor de succes și inovatoare.

• Dezvoltarea unor servicii publice mai bune, a unor standarde ridicate de prestare a 
serviciilor și a unui management îmbunătăţit la nivel local.

• Consolidarea autonomiei locale și încurajarea iniţiativei la nivel local.

• Promovarea cooperării și consolidării teritoriale a unităţilor administrativ-teritoriale.

• Împărtășirea ideilor la nivelul autorităţilor administraţiei publice cu privire la modul în 
care acestea ar putea încuraja bunele practici.

• Crearea și dezvoltarea reţelei naţionale a liderilor locali.

• Consolidarea relaţiei cu administraţia publică centrală în vederea susţinerii iniţiativelor 
la nivel local.

Obiectivele
Programului Bunelor Practici 

Obiectivele care se urmăresc prin realizarea competiției celor mai bune practici 
din ediția curentă:

1. Creșterea nivelului de responsabilizare administrativă prin identificarea și promova-
rea politicilor, mecanismelor și practicilor de transparenţă. 

2. Dezvoltarea durabilă a localităţilor prin implicare, solidaritatea și sprijinul comunită-
ţii locale și al diasporei la gestionarea crizei provocate de războiul din Ucraina.

3. Cunoașterea și promovarea tradiţiilor autentice moldovenești.

4. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor și revitalizarea comunităţilor locale 
prin modernizarea infrastructurii publice de utilităţi și a serviciilor publice.
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CELE 12 PRINCIPII DE BUNĂ GUVERNANȚĂ 
ALE CONSILIULUI EUROPEI

1. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR, DESFĂȘURAREA CORECTĂ A 
ALEGERILOR ȘI REPREZENTAREA

•	 Alegerile locale sunt desfășurate în mod liber și corect, nefraudulos 
și în conformitate cu standardele internaţionale și cadrul legislativ 
naţional.

•	 Cetăţenii sunt în centrul activităţii publice, fiind implicaţi în mo-
duri clar definite la viaţa publică de la nivel local.

•	 Toate persoanele (bărbaţi sau femei) au un cuvânt de spus în proce-
sul decizional, fie în mod direct, fie prin intermediul unor organisme 
legitime care le reprezintă interesele. Această participare amplă are 
la bază libertatea de exprimare, de adunare/întrunire și de asociere.

•	 Toate vocile, inclusiv ale celor mai puţin privilegiaţi și a celor vul-
nerabili sunt luate în considerare în procesul decizional, inclusiv în 
ceea ce privește alocarea resurselor.

În 2008, Consiliul Europei a adoptat Strategia pentru inovare și bună guvernare la nivel 
local, inclusiv cele 12 principii ale bunei guvernări democratice. Acestea includ valori fun-
damentale precum conduita etică, statul de drept, eficienţa și eficacitatea, transparenţă, 
management financiar solid și responsabilitate. Utilizarea acestor principi ca punct de re-
ferinţă poate ajuta autorităţile publice la orice nivel să măsoare și să îmbunătăţească cali-
tatea guvernării lor și să îmbunătăţească furnizarea de servicii către cetăţeni.

Eticheta europeană de excelenţă în 
guvernanţă (ELoGE) reprezintă re-
cunoașterea acordată de către Con-
siliul Europei autorităţilor publice, 
o distincţie internaţională prin care 
se recunoaște nivelul ridicat de 
bună guvernanţă, în conformitate 
cu standardele de referinţă ale Con-
siliului Europei. ELoGE se bazează 
pe autoevaluarea municipalităţilor 
de către oficialii locali, consilierii aleși și cetăţeni. Prin asumarea angajamentului de a apli-
ca criteriul de referinţă, municipalităţile sunt de acord să își măsoare performanţa în ra-
port cu fiecare dintre cele 12 principii. Practic, în cadrul acestui program, Consiliul Europei 
evaluează activitatea administraţiilor publice locale, ghidându-se după cele 12 principii:
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•	 Întotdeauna există o încercare corectă de mediere între interesele 
legitime foarte variate și obţinerea unui consens privind stabilirea 
celor mai bune interese ale întregii comunităţi, precum și modali-
tatea de realizare a acestora.

•	 Deciziile sunt luate în conformitate cu dorinţa majoritară, în timp 
ce drepturile si interesele legitime ale celor puţini sunt respectate.

2. RECEPTIVITATE

•	 Obiectivele, regulile, structurile și procedurile sunt adaptate aștep-
tărilor și nevoilor legitime ale cetăţenilor. 

•	 Serviciile publice sunt livrate, iar solicitările și plângerile sunt solu-
ţionate într-un interval de timp rezonabil.

3. EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

• Rezultatele au atins obiectivele stabilite.

• Utilizarea optimă a resurselor disponibile.

• Sistemele de management al performanţei fac posibilă evaluarea și 
evidenţierea eficienţei și eficacităţii serviciilor.

• Auditurile sunt efectuate la intervale regulate pentru a evalua și 
îmbunătăţi performanţa.

4. DESCHIDERE ȘI TRANSPARENȚĂ

• Deciziile sunt luate și puse în aplicare, în conformitate cu reguli și 
reglementări.

• Există acces public la toate informaţiile care nu sunt clasificate din 
motive foarte clare prevăzute de lege (cum ar fi protecţia datelor cu 
caracter personal sau cu privire la asigurarea corectitudinii proce-
durilor de achiziţii).

• Informaţii privind deciziile, implementarea politicilor și rezultate-
le sunt puse la dispoziţia publicului, astfel încât să îi permită aces-
tuia să urmărească în mod eficient și să contribuie la activitatea 
autorităţii locale.

5. STAT DE DREPT

• Autoritatea administraţiei publice locale respectă legea și hotărâri-
le judecătorești.

• Regulile și reglementările se adoptă în conformitate cu procedurile 
prevăzute de lege și se aplică în mod imparţial.
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6. COMPORTAMENT ETIC

• Bunul public este pus înaintea  intereselor individuale.

• Există măsuri eficiente de prevenire și combatere a tuturor forme-
lor de corupţie.

• Conflictele de interese sunt declarate în timp util, iar persoanele im-
plicate trebuie să se abţină să ia parte la deciziile respective (acelea 
pentru care ar putea apărea un conflict de interese).

7. CAPACITATE ȘI COMPETENȚĂ

• Abilităţile profesionale ale celor care asigură guvernarea sunt men-
ţinute și îmbunătăţite continuu pentru a-și îmbunătăţi rezultatele 
și impactul. 

• Funcţionarii publici sunt motivaţi să își îmbunătăţească continuu 
performanţa.

• Sunt create și utilizate metode și proceduri practice în scopul îm-
bunătăţirii abilităţilor și a potenţialului resursei umane pentru 
produce rezultate mai bune.

8. INOVARE ȘI DESCHIDERE CĂTRE NOUTATE

• Se caută soluţii noi și eficiente la probleme și se profită de metode-
le moderne de furnizare a serviciilor.

• Există disponibilitatea de a pilota și de a experimenta programe 
noi și de a învăţa din experienţa altora.

• Se creează un climat favorabil schimbării în interesul obţinerii 
unor rezultate mai bune.

9. SUSTENABILITATE ȘI ORIENTARE PE TERMEN LUNG

• Nevoile generaţiilor viitoare sunt luate în considerare în politice 
actuale. 

• Se ţine cont în mod constant de sustenabilitatea comunităţii. Deci-
ziile se străduiesc să internalizeze toate costurile și să nu transfe-
re probleme și tensiuni, fie ele de mediu, structurale, financiare și 
economice sau sociale, pentru generaţiile viitoare. 

• Există o perspectivă largă și pe termen lung asupra viitorului co-
munităţii locale și o cunoaștere a ceea ce este necesar pentru o ase-
menea dezvoltare.

• Există o înţelegere a aspectelor complexe istorice, culturale și sociale, 
pe care se întemeiază sustenabilitatea și orientarea pe termen lung.
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10. MANAGEMENT FINANCIAR SOLID

•	 Tarifele (taxele) nu depășesc costurile serviciilor furnizate și nu 
reduc cererea privind furnizarea serviciilor în mod excesiv, mai 
ales în cazul serviciilor publice importante (esenţiale).

• Principiul prudenţei este atent respectat în managementul finan-
ciar, inclusiv în contractarea și utilizarea împrumuturilor, estima-
rea resurselor necesare, a veniturilor și rezervelor, precum și în 
utilizarea unor venituri.

• Se întocmesc bugete multi-anuale, cu consultare publică.

• Riscurile sunt estimate și gestionate corespunzător, inclusiv prin 
publicare și bugetului consolidat iar, în cazul parteneriatelor pu-
blic-privat, prin împărţirea realistă a riscurilor.

• Autoritatea publică locală participă la acorduri/înţelegeri privind 
solidaritatea intercomunitară, împărţirea echitabilă a sarcinilor, 
beneficiilor și reducerii riscurilor (cooperare interinstituţională 
și atitudine reciprocă în privinţa riscurilor).

11. DREPTURILE OMULUI, DIVERSITATEA CULTURALĂ ȘI 
COEZIUNEA SOCIALĂ

•	 În sfera de influenţă a autorităţii locale, drepturile omului sunt res-
pectate,  protejate și implementate, iar discriminarea pe orice mo-
tiv este combătută.

•	 Diversitatea culturală este tratată ca un atu și se depun eforturi 
continue pentru a se asigura că toţi au o miză în comunitatea locală, 
că se identifică cu acesta și nu se simt excluși.

• Se promovează coeziunea socială și integrarea zonelor defavorizate.

• Accesul la serviciile de bază este asigurat, în special pentru catego-
riile cele mai defavorizate ale populaţiei.

12. RESPONSABILITATE

• Toţi factorii de decizie, colectivi și individuali își asumă responsabi-
litatea pentru deciziile lor.

• Deciziile sunt raportate, explicate și pot fi sancţionate.

• Există remedii eficiente împotriva administrării defectuoase și îm-
potriva acţiunilor autorităţilor locale care încalcă drepturile civile.
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Echipa
Programului Bunelor Practici 
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Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova este implementat 
de următoarea echipă:

• Consiliul Europei asigură suportul financiar pentru buna desfășurare a programului.

• Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este responsabil 
pentru implementarea administrativă și logistică a programului. 

• Coordonatorul de proiect, în numele Anei – Maria Veveriţa coordonează implementa-
rea cu succes a Programului și susţine Grupul Coordonator. 

• Grupul Coordonator are rolul de a monitoriza și evalua implementarea Programului 
Bunelor Practici, cât și a superviza evaluarea și selectarea celor mai bune practici ale 
autorităţilor publice locale. Din componenţa Grupului Coordonator fac parte reprezen-
tanţi ai asociaţiilor de primari, ai Guvernului Republicii Moldova, a autorităţilor locale 
și ai partenerilor de dezvoltare. 

• Panelul de experți, constituit din Anatol Moldovan, Liubomir Chiriac și Vlad Catlabuga 
oferă suport cu privire la domeniile – cheie ale Programului Bunelor Practici.         



Secțiunile de aplicare

Subiectele competiţiei actuale abordează guvernan-
ţa democratică și digitalizarea serviciilor, bunele 
practici ale autorităţilor locale din Republica Mol-
dova de susţinere a refugiaţilor din Ucraina, promo-
varea tradiţiilor autentice, eficienţa energetică du-
rabilă, dar și servicii publice de calitate, cu impact 
semnificativ asupra comunităţilor locale.

Astfel, formularele de participare la concursul pen-
tru statutul celei mai bune practici pot fi depuse la 
următoarele patru secţiuni:

Transparenţa și participarea cetăţenilor sunt instrumente-cheie în dezvoltarea unei bune 
guvernări. Ambele contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru ca cetăţenii să înţelea-
gă și să evalueze deciziile pe care guvernul le ia în numele acestora, cât și pentru a garanta 
că propriile nevoi și opinii sunt luate în considerare în cadrul procesului de luare a decizi-
ilor. Transparenţa și participarea efectivă contribuie la crearea condiţiilor pentru sporirea 
încrederii. Și nu în ultimul rând, acestea ajută guvernul să utilizeze abilităţile și experienţa 
cetăţenilor pentru a facilita o mai bună luare a deciziilor și furnizarea unor servicii sociale 
mai eficiente.

Transparența activităţii institu-
ţiilor publice și justificarea chel-
tuirii resurselor publice repre-
zintă fundamentul atât pentru 
creșterea încrederii cetățenilor 
în administrația publică, cât și 
pentru modernizarea servici-
ilor publice. Cetăţenii își doresc 
să fie informaţi cu privire la utili-
zarea banului public, să fie impli-
caţi în procesul de decizie pentru 
a contribui la bunul mers al socie-

GUVERNARE TRANSPARENTĂ 
PENTRU O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
INTELIGENTĂ

1
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tăţii, iar instituţiile și autorităţile publice tre-
buie să aibă o atitudine pro-activă și să vină în 
sprijinul nevoilor acestora. Fie că este vorba 
de cultivarea unui dialog constant sau de op-
timizarea practicii dialogului social, atât faţă 
în faţă cât și online, deschiderea sistemului 
decizional pentru cetăţeni trebuie să fie prio-
ritate pe agenda autorităţilor publice. 

O administraţie publică inteligentă este o administraţie care utilizează tehnologiile de 
informare și comunicare pentru a spori eficienţa operaţională, a împărtăși informaţii cu 
publicul și a îmbunătăţi atât calitatea serviciilor guvernamentale, cât și bunăstarea cetăţe-
nilor. Pentru a face faţă acestor provocări, orașele, municipiile, satele și comunele inteligen-
te trebuie să elaboreze politici și strategii de dezvoltare pentru a oferi cetăţenilor servicii 
publice eficiente. Iar prin soluţii „smart” (inteligente), localităţile din Republica Moldova își 
pot stimula inovaţia și performanţa.

Potrivit strategiei „Moldova 2030”, o funcţionare eficientă a instituţiilor statului, într-un 
mod transparent și centrate pe cetăţean influenţează direct asupra încrederii cetăţeanu-
lui în stat și asupra identificării cu acesta. Prin urmare, administrația publică din țară 
trebuie să fie eficientă, transparentă și credibilă la toate nivelele, inclusiv la nivel teri-
torial, unde descentralizarea și activitatea administraţiei locale trebuie să fie în serviciul 
cetăţeanului. 

din cetățenii 
Republicii Moldova au 
încredere în primărie.
Sursa: Barometrul Opiniei 
Publice, iunie 2021

55,3%

Primăria municipiului Cahul, Primăria munici-
piului Bălţi și Primăria orașului Cimișlia au avut, 
în anul 2020, cea mai transparentă activitate și au 
fost cele mai deschise la solicitările cetăţenilor. 
Consiliul raional Strășeni, cel de la Criuleni, dar 
și cel de la Fălești, dintre toate autorităţile publi-
ce locale (APL) de nivelul II, au fost, în 2020, cele 
mai transparente în activitatea lor și cele mai des-
chise faţă de cetăţeni.

Astfel, Primăria municipiului Cahul a avut în 2020 un nivel de transparenţă și des-
chidere de 76,99%, Primăria municipiului Bălţi – 73,15%, Primăria orașului Cimișlia 
– 57,23%, Primăria orașului Fălești – 57,11%, iar Primăria municipiului Ungheni – 
52,58%. Dintre autorităţile publice de nivelul II, Consiliul raional Strășeni a ocupat lo-
cul de frunte, realizând 66,97% a indicatorilor de transparenţă, Consiliul raional Criu-
leni – 64,78%, Consiliul raional Fălești – 63,73%, Consiliul raional Cimișlia – 57,17%, 
iar Consiliul raional Ungheni – 56,81%.

Raportul de monitorizare: Transparența autorităților administrației publice locale 
din Republica Moldova în anul 2020, IDIS „Viitorul”, 2021
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Orice autoritate publică se poate înscrie în competiţie cu unul sau mai multe cazuri de bună 
practică pe această tematică, în cazul în care a demarat/desfășurat acţiuni care au condus 
la implementarea unor metode și practici de dialog și de consultare administraţie-cetăţeni, 
prin aplicarea corespunzătoare a unor practici și mecanisme decizionale, în acord cu prin-
cipiile privind transparenţa decizională și bugetară, eficienţa și eficacitatea instituţiilor/
autorităţilor publice în vederea satisfacerii unui interes general, cum ar fi:
1. acțiuni de promovare a transparenței;
2. utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii;
3. practici de stimulare a participării cetățenilor la viața publică;
4. măsuri de asigurare a transparenței, informarea și consultarea publică;
5. practici instituționale de implicare a cetățenilor în adoptarea deciziilor de interes public.

Guvernare transparentă, participativă și responsabilă

Vorbim de guvernare deschisă acolo unde 
activitatea unei administraţii publice poa-
te fi înţeleasă de cetăţeni. Cu alte cuvinte, 
cetăţenii ar trebui să aibă posibilitatea de 
a urmări discuţiile și realizările autorită-
ţilor publice și de a solicita informaţii cu 
caracter public. La rândul lor, autorităţile 
publice locale trebuie să faciliteze accesul 
la informaţiile lor, punându-le la dispoziţia 
publicului prin intermediul sistemelor de 
date deschise.

De asemenea, guvernarea deschisă spo-
rește participarea cetăţenilor atât în ce 
privește lucrările administraţiilor lor, cât 
și spaţiul civic. 

Alături de transparenţă și participare, res-
ponsabilizarea reprezintă a treia caracte-
ristică esenţială a unei guvernări deschise. 
O caracteristică de bază a democraţiei este 
faptul că publicul ar trebui să aibă posibili-
tatea de a trage la răspundere autorităţile 
publice pentru acţiunile lor. Asumarea res-
ponsabilităţii pentru acţiunile proprii poa-
te fi încurajată prin mijloace interne, pre-
cum codurile de etică, sau externe, inclusiv 
monitorizarea din partea societăţii civile.

Aceste trei principii ale guvernării deschi-
se: transparenţa, participarea și respon-
sabilizarea pot fi și trebuie să fie aplicate 
în cazul funcţiilor principale ale adminis-
traţiei publice locale și anume bugetarea, 
contractarea formularea de politici și acor-
darea de servicii. În acest sens, autorităţile 
publice locale din Moldova au responsabi-
litatea de a:  

•	 publica documente și informaţii publi-
ce relevante, cum ar fi cele legate de bu-
getul local, serviciile publice la care au 
dreptul cetăţenii etc.;

•	 facilita accesul la date inteligibile, pen-
tru uzul publicului și sectorului privat;

•	 susţine procesele de consultare publică 
și a implica toţi actorii relevanţi în pro-
movarea transparenţei și guvernării 
deschise; 

•	 sensibiliza publicul cu privire la impor-
tanţa societăţii civile în abordarea pro-
blemelor de corupţie și risipă în cadrul 
administraţiei publice locale; 

•	 susţine implementarea și monitoriza-
rea eficace a măsurilor de asigurare a 
transparenţei la nivel local. 
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Încrederea pe care cetăţenii o au în admi-
nistraţia publică este deosebit de impor-
tantă, deoarece legitimează și conferă sta-
bilitate. Cu cât cetăţenii au încredere mai 
mare în integritatea proceselor politice, 
administrative și legale, cu atât vor fi mai 
implicaţi și mai deschiși să accepte rezul-
tatele procesului administrativ. Crește-
rea încrederii cetățenilor în procesul 
administrativ trebuie să fie o preocu-
pare de bază a administrației publice 
locale. Experienţele pozitive ale cetăţe-
nilor în relaţia cu administraţia publică 
locală sunt un efect al deschiderii, acce-
sibilităţii și responsivităţii administraţiei 
publice. Orice tip de interacţiune cu admi-

nistraţia publică influenţează percepţia 
cetăţenilor despre calitatea managemen-
tului public, încrederea, competenţa, be-
nevolenţa, onestitatea și predictibilitatea 
instituţiilor publice. 

Așadar, cetățenii au dreptul de a dezba-
te deciziile și proiectele locale, de a se 
implica în formularea acestora și de a 
se opune prin mijloace democratice ini-
țiativelor luate la nivel de comunitate. 
Libertatea asocierii și cea a opiniei trebuie 
să fie asigurate constant, utilizarea acestor 
practici reprezentând un angajament pen-
tru existenţa transparenţei și a drepturilor 
civile. 

Digitalizarea guvernării locale

Transformarea digitală a autorităţilor pu-
blice nu mai reprezintă de multă vreme o 
opţiune, ci o obligaţie și necesitate, pe care 
o întâlnim sub diferite noţiuni, cum ar fi 
administraţie publică digitală sau digita-
lizată, administraţie digitală, guvernanţă 
digitală, e-guvernanţă, sau e-guvernare. 

Digitalizarea presupune definirea, dez-
voltarea și implementarea unor medii și 
instrumente digitale cu impact strategic, 
combinate cu automatizarea proceselor, 
utilizarea inteligentă a datelor și infor-
maţiilor, precum și noi experienţe sociale 
în mediul online pentru cetăţeni. Tehno-
logia și transformarea digitală reprezintă 

o oportunitate pentru ca administraţia 
publică digitală să îmbunătăţească și să 
dezvolte într-o manieră pozitivă relaţia 
pe care cetăţenii o au cu administraţia 
publică. 

Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare directă, orientată spre cetățean, care 
să contribuie la transparența instituțională și la posibilitatea implicării cetățenilor 
în procesul de luare a deciziilor, conduce, în mod cert, la îmbunătățirea relației din-
tre administrația publică și principalii săi beneficiari, cetățenii.
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Obiectivul strategic al digitalizării admi-
nistraţiei publice este acela de a transfor-
ma relaţia dintre administraţia publică și 
societate pentru ca cetăţenii să perceapă 
actul administrativ ca fiind responsiv, ac-
cesibil, transparent, responsabil, partici-
pativ, eficient și eficace. Transformarea 
digitală a administraţiei publice locale 
reprezintă suportul pentru deciziile pu-
blice și administrative și pentru promova-
rea directă a e-democraţiei participative. 
Această perspectivă are rolul de a revita-
liza încrederea în procesul administra-
tiv prin transparenţă, responsabilitate și 
co-crearea contextelor în care se regăsesc 
cetăţenii. 

Guvernanţa digitală conduce astfel la creș-
terea încrederii în procesele din interiorul 
instituţiilor publice, dar și procesele spe-
cifice care definesc relaţia cu cetăţenii. 
Aceasta presupune îmbunătăţirea răspun-
sului ca timp, costuri, efort și eficienţă, în 
relaţia administraţiei publice cu cetăţenii 
și stakeholderii săi. Totodată, digitalizarea 
guvernări locale sporește percepţia cetăţe-
nilor cu privire la corectitudinea și impac-
tul deciziilor administraţiei publice prin 
accesul la informaţii, iar prin asigurarea 
eticii informaţiilor personale, administra-
ţia publică este percepută ca fiind corectă 
și transparentă.

Impactul cel mai mare pe care-l resimt 
atât angajaţii administraţiei publice lo-
cale, cât și cetăţenii este, pe de-o parte, 
creșterea eficienţei și a eficacităţii acti-
vităţilor desfășurate și, pe de altă parte, 
eficienţa cererilor adresate autorităţii. 
Posibilităţile de a interacţiona cu admi-
nistraţia publică prin diverse instrumen-
te, cum ar fi pagini web, forumuri sau 
alte tehnologii implică cetăţenii în actul 
administrativ. În același timp, serviciile 

și instrumentele Social media reprezintă 
un mijloc informal de comunicare cu ce-
tăţeanul, dar și un pas important pentru 
îmbunătăţirea imaginii autorităţii publi-
ce locale. Costul redus al acestora, nu-
mărul tot mai mare de cetăţeni care uti-
lizează frecvent Internetul în Republica 
Moldova, precum și faptul că aleșii locali 
pot fi în contact, în timp real, cu cetăţe-
nii, sunt argumente în favoarea folosirii 
acestor medii de comunicare la nivelul 
administraţiei publice locale.

Așadar, procesul de transformare digi-
tală este unul deosebit de complex, iar 
timpul în care această transformare tre-
buie să aibă loc este relativ scurt. Utili-
zarea instrumentelor digitale poate să 
transforme interacţiunea dintre cetăţeni 
și administraţia publică într-una poziti-
vă, constructivă. Digitalizarea eficientă a 
administraţiei publice presupune în pri-
mul rând voinţă și flexibilitate, atât din 
partea administraţiei, dar și din partea 
cetăţenilor. 
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Informațiile publice sunt acum mai 
accesibile pentru locuitorii satului 
Gaidar din Găgăuzia. Și asta deoa-
rece Primăria a creat pagina oficia-
lă a autorității publice locale: www.
gaidar.md. Pagina prezintă informaţii 
despre localitate, deciziile locale, achi-
ziţii publice, servicii publice prestate, și 
alte date utile. Site-ul este disponibil în 
limbile română, rusă, engleză și turcă și 
include de asemenea o versiune pentru 
persoanele cu deficienţe de vedere.

Practica implementată a contribuit la 
dezvoltarea societăţii civile la nivel lo-
cal prin intermediul comunicării pu-
blice prin crearea site-ului oficial al 
primăriei Gaidar. Datorită creării pagi-
nii web, administraţia publică locală a 
contribuit la deschiderea, transparenţa 
și accesul public la informaţiile oficiale. 
Această practică a facilitat implicarea 
societăţii civile în procesul decizional la 

nivel local, mobilizând populaţia pen-
tru a se implica la rezolvarea a proble-
melor comunitare, sporirea gradului de 
participare civică și creșterea încrederii 
cetăţenilor în autorităţile locale.

Pentru practica inedită implementată 
în satul Gaidar, autoritatea publică lo-
cală a fost apreciată cu premiul I la sec-
ţiunea Guvernare transparentă pentru o 
administrație publică eficientă în cadrul 
ediţiei 2019-2020 a Programului Bune-
lor Practici. 

Zilnic, locuitorii satului Vadul lui Isac 
din raionul Cahul află toate noutățile 
care au loc în sat, dar și la primărie 
datorită panourilor informative am-
plasate în localitate. De asemenea, 
toate ședinţele Consiliului Local sunt 
transmise live, iar pagina de Facebook a 
primăriei reflectă activitatea din locali-
tate. De asemenea, toate ședinţele Con-
siliului Local sunt transmise live, iar 
pagina de Facebook a primăriei reflectă 
activitatea din localitate.

Pentru buna practică „Ești informat, 
ești puternic”, Primăria satului Vadul lui 

Isac a fost apreciată cu premiul II la sec-
ţiunea Guvernare transparentă pentru o 
administrație publică eficientă în cadrul 
ediţiei 2019-2020 a Programului Bune-
lor Practici.

Exemple de bune practici
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Implicarea comunitară este un proces demo-
cratic, prin care cetățenii unei comunități acți-
onează în interesul lor comun. Aceștia identifică 
probleme și soluţii, apoi acţionează prin implicarea 
actorilor sociali pentru ca acele soluţii să devină re-
alitate. Scopul implicării comunitare este de a adu-
ce împreună oamenii dintr-o comunitate în scopul 
de a rezolva, prin puterea pe o deţin, o problemă 
din acea comunitate și acolo unde este posibil de a 
contribui viitorul comunităţii.  

Implicarea comunitară începe de la atitudinea responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în 
jurul tău. Aceasta n-are vârstă și nici număr fix de participanţi. Un singur om poate mobi-
liza o întreagă comunitate în jurul unei iniţiative de interes comun, iar o comunitate poate 
amplifica schimbările pozitive într-o societate. 

Acest lucru este deja demonstrat prin exemple multiple care pot fi prezentate drept bune 
practici în implicarea comunitară substanţială. Tot mai des autorităţile publice locale ape-
lează la ajutorul comunităţii pentru a implementa diferite proiecte mici, din diferite do-
menii. Practica implicării comunitare a prins în primul rând la diaspora locală în cadrul 
proiectului MiDL (Migraţie și Dezvoltare Locală), lansat în anul 2015 în Republica Moldo-
va. Un alt exemplu în acest sens în reprezintă proiectul de implicare civică în guvernarea 
locală „MĂ IMPLIC”, implementat de Skat Consulting Ltd (Skat) din Elveţia în perioada 

DEZVOLTARE LOCALĂ PRIN IMPLICARE COMUNITARĂ2

Rolul autorităților publice locale este unul foarte important în crearea unui mediu 
propice pentru participare cetățenească și creșterea puterii unei comunități de a 
contribui la schimbare. Când comunitatea se implică, localitatea se dezvoltă!
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2019-2023 în Republica Moldova. Pro-
iectul de implicare civică își propune să 
contribuie la dezvoltarea comunităţilor 
rurale prin asigurarea accesului echitabil 
la serviciile publice de calitate. 

În același context, pentru dezvoltarea 
locală durabilă în multe localităţi din Re-
publica Moldova sunt create grupuri de 
iniţiativă. Grupurile de iniţiativă sunt un 
grup neoficial de membri ai comunităţii, 
care se unesc și sunt de acord să lucreze 
împreună pentru a soluţiona o problemă 
comună și urgentă. 

Totuși, cuvântul pe buzele tuturor este azi solidaritatea, o stare de spirit pe care până mai 
ieri nu o bănuiam. Solidaritatea este principiul care inspiră acţiunea pentru ceilalţi. Este o 
valoare care ne face viaţa mai semnificativă și este o practică care întărește comunităţile.

Solidaritatea ne-a apropiat mai mult decât orice în ultima perioada și comunităţile împre-
ună au dovedit ca fiecare gest contează. Răspunsul multor comunităţi locale la tragedia 
umană a ucrainenilor a fost plin de empatie, solidaritate și sprijin efectiv. 

Comunităţile locale au contribuit la dezvoltarea durabilă a localităţilor creând un senti-
ment de solidaritate în comunitate și aducând schimbări pozitive. Rezultatul tuturor acţiu-
nilor de dezvoltare comunitară trebuie sa-l constituie creșterea standardului de viaţă pen-
tru membrii comunităţii, parte a acestor procese. În acest sens, autorităţile publice locale 
care se vor înscrie în competiţia la această secţiune pot să vină cu practici care se referă la: 
1. soluții privind stimularea activităților economice din comunitate;
2. activități de solidaritatea și sprijinul comunității locale și 

al diasporei la gestionarea crizei provocate de războiul din 
Ucraina;

3. acțiuni de dezvoltare a comunității prin grupuri de acțiu-
ne locală;

4. inițiative, practici sau proiecte implementate, în care implicarea cetățenilor a produs 
efecte pozitive și semnificative în comunitate;

5. modele de activism civic și mobilizare între administrația publică locală, structuri asocia-
tive și mediul de afaceri, în contextul asigurării dezvoltării durabile la nivel local;

6. crearea oportunităților de dezvoltare multilaterală a tinerilor și participării acestora în 
viața economică, socială și culturală locală; 

7. implicarea băștinașilor migranți în identificarea și valorificarea oportunităților locale ale 
comunității.
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Solidaritate comunitară – comunitate puternică

Solidaritatea este principiul care inspiră 
acţiunea pentru ceilalţi. Solidaritatea uma-
nă înseamnă că lucrăm împreună pentru 
binele tuturor, fiind o obligaţie morală atât 
faţă de cei care ne sunt apropiaţi, cât și faţă 
de oamenii care sunt de altă societate de-
cât noi. Solidaritatea comunitară este 
sentimentul de unitate bazat pe intere-
se și obiective comune, împărtășit de lo-
cuitorii unei comunități, care lucrează 
împreună pentru bunăstarea societății 
și atingere unui scop comun, pentru ca 
schimbarea să aibă loc pentru toată lu-
mea. Solidaritatea comunitară puterni-
că este esențială pentru supraviețuirea 
noastră ca națiune și pentru a găsi solu-
ții la provocările locale actuale.

De la începutul războiului, practic toate 
comunităţile, împreună cu autorităţile 
publice locale, organizaţiile naţionale și 
internaţionale se implică activ în oferirea 
ajutorului pentru refugiaţii din Ucraina. 
Mii de moldoveni din toate colţurile ţării 
au reușit în această perioadă să se mobi-
lizeze extrem de mult și să pună umărul 
pentru a ajuta cetăţenii ucraineni. 

Comunităţile locale și-a unit eforturile 
pentru a susţine familiile refugiaţilor din 

Ucraina, dând dovadă de prietenie și soli-
daritate faţă de refugiaţii ucraineni. Astfel, 
mii de persoane refugiate au fost întâmpi-
nate și adăpostite cu multă căldură și ospi-
talitate de către băștinașii din sate și cen-
trele de plasament create, au beneficiat de 
servicii de primă necesitate, și ajutate să 
se integreze în diferite activităţi în cadrul 
instituţiilor publice.

Solidaritatea face comunitățile 
puternice, iar Moldova devine  
„O țară mică cu inimă mare”.

Rolul solidarităţii comunitare în dezvolta-
rea locală este semnificativă deoarece con-
solidează eforturile tuturor actorilor de a 
avea grijă de ceilalţi pentru binele comun. 
Principiul solidarităţii înseamnă că toţi 
suntem responsabili pentru bunăstarea 
celorlalţi. În acest fel, solidaritatea face co-
munităţile puternice.

Migranții aduc schimbarea acasă

Migraţia joacă un rol-cheie în dezvoltarea 
durabilă a ţărilor de origine, de tranzit și 
de destinaţie, atât la nivel naţional, cât și 
la nivel local. Aceasta contribuie la con-
struirea de conexiuni, la transformarea 
comunităţilor și la abilitarea bărbaţilor și 
femeilor din întreaga lume. Axarea pe in-

teracţiunea dintre emigrare și dezvoltarea 
locală este un element central în eforturile 
mai ample de consolidare a dezvoltării lo-
cale. Reprezentanţii diasporei joacă un rol 
favorizant ca agenţi de dezvoltare și pur-
tători de capital social în beneficiul comu-
nităţilor lor de origine. Sprijinul diasporei 
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pentru dezvoltarea continuă a ţării nu este 
ceva necunoscut pentru Moldova, aces-
ta având deja experienţe de a transforma 
emigraţia într-o forţă motrice pentru dez-
voltarea locală. 

În Republica Moldova, moldovenii plecaţi 
peste hotare susţin proiecte în satele lor 
de baștină – reparaţia drumurilor, recon-
strucţia grădiniţelor sau iluminarea celor 
mai importante sectoare din sat – sunt 
doar câteva dintre iniţiativele dezvoltate 
în peste zeci de localităţi din ţară. Cu spriji-
nul PNUD și al Elveţiei, Moldova a transfor-
mat emigraţia într-o forţă motrice pentru 
dezvoltarea locală. Astfel, membrii diaspo-
rei și localnicii au contribuit la aproximativ 
200 de iniţiative și proiecte locale în comu-
nităţile lor, de care au beneficiat peste 500 
000 de persoane: infrastructură pietonală, 
management al deșeurilor, aprovizionare 
cu apă și canalizare, dezvoltare socială și 
culturală, servici de turism ș.a.

În perioada 2015-2022, PNUD și 
Agenția Elvețiană pentru Dezvolta-
re și Cooperare (SDC) au desfășurat 
proiectul „Migrație și dezvoltare lo-
cală”, ca parte a intervenției „Mol-
dova – Valorificăm potențialul mi-
grației”, reunind autorități publice 
locale, ONG-uri/asociații de băș-
tinași (160 de asociații), sectorul 
privat și localnici, inclusiv migranți 
născuți în comunitățile-țintă. Ast-
fel, 116 localități din Republica 
Moldova și 556 000 de persoane 
beneficiază de un nivel de trai mai 
dezvoltat și de servicii publice loca-
le îmbunătățite.

Rezultatele obţinute de autorităţile publi-
ce locale împreună cu asociaţiile de băș-
tinași și angajamentul hotărât și multidi-
mensional al diasporei demonstrează că 
emigrarea poate aduce beneficii tangibile 
la nivel local pentru populaţia locală, pen-
tru membrii diasporei și pentru familiile 
lor lăsate în urmă. Parteneriatele dintre 
autorităţile locale și băștinași au stimulat 
dezvoltarea socioeconomică și implicarea 
mai multor părţi interesate, inclusiv îmbu-
nătăţirea mijloacelor de trai, și au atenuat 

unele dintre disparităţile, inegalităţile și 
provocările cauzate de emigrare în ţara 
și în comunităţile de origine. Noile opor-
tunităţi generatoare de venituri și servicii 
locale îmbunătăţite au contribuit la o gu-
vernare locală mai eficientă, precum și la 
niveluri mai ridicate de transparenţă și în-
credere, ceea ce a condus în cele din urmă 
la o dezvoltare locală durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Fiecare proiect de dezvoltare locală are 
menirea de a motiva comunitatea să se im-
plice și mai mult pentru a îmbunătăți via-
ța oamenilor, inclusiv întoarcerea acasă a 
diasporei și deschiderea afacerilor mici în 
localitatea lor natală”, este de părere Dorin 
Toma, manager al proiectului „Migraţie și 
dezvoltare locală”, PNUD Moldova.
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Și în anul 2022, prin intermediul Progra-
mului „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”, 
a diasporei, cetățenilor reveniți, autori-
tăților publice locale, donatorilor și altor 
parteneri de dezvoltare, este posibilă im-
plementarea de proiecte în corespundere 

cu diferite necesități la nivel local, identificate de către autorități în comun cu cetățenii din 
țară și cei stabiliți peste hotare. Astfel, în prezent 41 de autorități publice locale beneficiază 
de finanțare nerambursabilă. Proiectele vizează reparația drumurilor și a căilor pietonale, 
instalarea iluminatului public, instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei elec-
trice (panouri solare), construcția, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, 
renovarea și reabilitarea clădirilor publice, procurarea mijloacelor de transport și a echipa-
mentului necesar pentru întreținerea mediului ambiant, amenajarea zonelor de odihnă și a 
terenurilor de sport. Proiectele urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2022, iar 
contribuția Guvernului pentru acestea din anul 2022 constituie 10 milioane lei. 

Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv mobilizarea potențialului uman și financiar al diaspo-
rei pentru dezvoltarea socio-economică locală a Republicii Moldova. Acesta se află la cea de-a 
III-a ediție, iar până acum 63 de proiecte au fost realizate cu succes în diferite localități ale țării.  

Diaspora și comunitățile locale, în 
ajutorul ucrainenilor

Războiul din Ucraina a atras un sprijin și 
o solidaritate fără precedent și din partea 
comunităţilor și a diasporei din Republica 
Moldova. În pofida impactului pe care îl 
are războiul din Ucraina asupra Republicii 
Moldova, aceasta a dat dovadă de un spri-
jin extraordinar. 

Deși autorităţile publice centrale și loca-
le au răspuns rapid la nevoile imediate ale 
populaţiei de refugiaţi, comunităţile locale 
s-au mobilizat pentru a oferi asistenţa nece-
sară refugiaţilor din Ucraina. Iar o bună par-
te din această asistenţă a venit din partea 
diasporei, care a răspuns cu sprijin financiar  
și sub formă de produse esenţiale. Astfel 
de eforturi au consolidat încrederea și co-
eziunea socială la nivel local și au stimulat, 
de asemenea, angajamentul diasporei, men 
ţinându-i pe cei din străinătate mereu co-

nectaţi cu locul lor de origine și implicaţi în 
viaţa de acasă. 

La acest capitol autorităţile publice lo-
cale se pot înscrie în competiţie cu una 
sau mai multe bune practici care au de-
monstrat impactul pozitiv al băștinașilor 
migranţi în dezvoltare locală, cum ar fi: 
implicarea băștinașilor plecaţi în identifi-
carea problemelor prioritate ale comuni-
tăţii; dezvoltarea infrastructurii localităţii 
cu susţinerea diasporei; deschiderea afa-
cerilor cu sprijinul diasporei, cu interes 
pentru comunitate etc.
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Servicii medicale calitative pentru 
comunitatea din Izbiște. Cei peste trei 
mii de locuitori ai satului Izbiște din ra-
ionul Criuleni au trecut pragul noului 
Oficiu al Medicilor de Familie, deschis 
la 19 decembrie 2021. Clădirea se află 
în fosta maternitate din sat și asigură 
condiţii medicale moderne datorită im-
plicării active a băștinașilor, a adminis-
traţiei locale, Guvernului Elveţiei prin 
proiectul „Migraţie și Dezvoltare Loca-
lă”, dar și a Primăriei comunei Prahova.

Anterior, Oficiul Medicilor de Familie 
era amplasat într-o casă bătrânească, 
care se încălzea de la sobă, iar condiţii-
le sanitare erau asigurate de un lighean 
pe post de lavoar și toaleta în curte.

În acest sens, a fost depus acest pro-
iect de suflet pentru oamenii de acasă, 

pentru a reconstrui Oficiul Medicilor de 
Familie și a-l transforma într-un sediu 
modern cu condiţii decente de activi-
tate și de sănătate. Oficiul Medicilor de 
Familie este o instituţie demnă de nu-
mele pe care i l-au atribuit.

Pentru construcţia unui nou sediu al 
Oficiului Medicilor de Familie, Primă-
ria satului Izbiște a fost apreciată cu un 
premiu special la secţiunea Dezvoltare 
locală prin implicare comunitară a Pro-
gramului Bunelor Practici în anul 2021.

Locuitorii din Sireți, raionul Strășeni 
au pus mână de la mână și împreu-
nă cu autoritățile locale au reparat 
într-un an șapte străzi din sat. Acum 
au început să strângă bani și pentru alte 
drumuri ce vor intra în reabilitare. Ide-
ea construcţiei drumurilor locale cu su-
portul bugetului local și al locuitorilor 
a fost lansată de primarul satului Sireţi 
încă în octombrie 2019, fapt realizat în 
anul 2020 după aprobarea bugetului 
nou. Astfel, la începutul anului 2020, 
când a fost aprobat bugetul și aprobat 
planul de reparaţii/construcţii a dru-
murilor locale (700 000 lei din fondul 
rutier + 150 000 lei din amenajarea 

teritoriului) din satul Sireţi a reușit să 
construiască circa 3 km de drumuri 
locale (record pentru localitate) adău-
gând la această iniţiativă și Fondul ruti-
er de stat pentru anul 2020 (1,2 milioa-
ne lei – resurse valorificate de Adminis-
traţia de Stat a Drumurilor).

Exemple de bune practici
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„Orașul tău se schimbă pentru tine. 
Împreună cu tine”. În perioada 21 – 23 
noiembrie 2020, în cadrul programului 
„EU4Moldova: Regiuni cheie” în mu-
nicipiul Ungheni a fost desfășurat hac-
kathonul urban „Orașul tău se schimbă 
pentru tine. Împreună cu tine”. Activita-
tea a avut drept scop încurajarea impli-
cării cetăţenilor în procesul decizional 
și participarea la transformarea urbană 
a orașului Ungheni. La hackathon au 
participat 11 echipe formate din speci-
aliști în arhitectură, urbanism, IT, soluţii 
SMART care au creat, timp de trei zile, 
soluţii de modernizare a regiunii centru 
a municipiului Ungheni.

Participanţii au fost ghidaţi de mentori 
experimentaţi din domeniile antrepre-
noriat, tehnologii informaţionale, arhi-
tectură și urbanism, ecologie și sustena-
bilitate. În cadrul activităţii au fost pre-

zentate soluţii diverse precum: mobilier 
urban inteligent, QR coduri de prezen-
tare a monumentelor istorice, siste-
me integrate de colectare și reciclare a 
plasticului, coridoare verzi cu iluminare 
smart, sisteme digitale de alerte, ame-
najare zonă pietonală, sistem smart de 
evidenţă a locurilor de parcare, platfor-
me online de transparenţă decizională 
și interacţiune cu cetăţenii etc.

Toate ideile au fost transmise grupuri-
lor locale de modernizare a centrului 
municipiului Ungheni pentru a fi exa-
minate și incluse ulterior în Planul de 
urbanism al orașului.

Pentru hackantonul urban, Primăria 
municipiului Ungheni a fost apreciată 
cu premiul I la secţiunea Dezvoltare lo-
cală prin implicare comunitară la com-
petiţia bunelor practici 2019-2020.

Astfel, s-au construit nouă străzi din va-
rianta asfalt/beton cu lungimea lineară 
de aproximativ trei km unde contribu-
ţia primăriei a constituit circa 850 000 
lei, iar a locuitorilor a constituit peste 
un milion de lei.

Buna practică de implicare comunitară 
din satul Sireţi a fost apreciată cu pre-
miul I la secţiunea Dezvoltare locală 
prin implicare comunitară a Programu-
lui Bunelor Practici în anul 2021.
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Originalitatea fiecărui popor se 
caracterizează prin potenţialul 
lui de a crea, de a da viaţă unor 
obiecte, găsindu-și expresia în 
cultura materială și spirituală. 
Iar tradiţiile, obiceiurile și fol-
clorul sunt comori inestimabile, 
care definesc un popor, făcân-
du-l unic, statornic și nemuri-
tor. Iar localităţile din Republica 
Moldova reprezintă importante 
centre ale moștenirii culturale 
(păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de biserici, situri ar-
heologice, centre istorice etc.) și adăpostesc o bogată cultură tradiţională, o arhitectură 
diversă și un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale. 

Neamul moldovenesc este bogat în tradiţiile pe care le posedă. Tradiţiile moldovenești re-
prezintă zestrea noastră valorică, lăsată de strămoșii noștri spre a fi transmisă din gene-
raţie în generaţie. Cu ajutorul lor devenim deosebiţi și unici. Moldovenii poartă un respect 
pentru tradiţii, artă populară și meșteșugărit. Zestrea cea mai de preţ o reprezintă moște-
nirea culturală lăsată de generaţiile anterioare.

O comunitate locală conștientă de identitatea ei, de propriile valori are mai multe mo-
tive să se responsabilizeze, și poate că aceasta ar fi lecția la care fiecare comunitate 
locală ar trebui să se gândească. 

Obiceiurile și tradiţiile din Moldova sunt unele dintre cele mai autentice și cele mai frumoase 
din lume. În universul rural se păstrează valorile, datinile si meșteșugurile moștenite de la 
străbuni, astfel ca pe uliţele satelor vei descoperi o lume fascinantă, plină de semnificaţii și 
povești. Pitorescul peisajelor, arta populară, spectacolul sărbătorilor și modul de viaţa al mol-
dovenilor te cuceresc fară doar și poate, dându-ţi deseori impresia că timpul s-a oprit în loc.

Satele din ţara noastră propun și o serie de atracţii gastronomice, prilej cu care vizitatorii 
se pot delecta cu bucate, muzică, dansuri tradiţionale sau expoziţii de meșteșuguri. Mol-
dovenii respectă tradiţiile strămoșești. Drept dovadă sunt numeroasele festivaluri folclo-
rice, care au loc anual în ţara noastră. Participanţii la astfel de evenimente, printre care și 
numeroși străini, au ocazia de a cunoaste obiceiurile populare, dar și a gusta din bucatele 
tradiţionale. Festivalurile gastronomice atrag din ce în ce mai mulţi turiști animaţi de curio-
zitatea descoperirii de noi mâncăruri, tradiţii, locuri și oameni. Iar Republica Moldova este 
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una dintre ţările cu o ofertă extrem de bogată 
pe acest segment.

Festivalurile sunt evenimente foarte populare, 
care, în dependenţă de tematica lor, pot atra-
ge un public foarte larg, iar cel mai important 
este că, pe lângă localnici, la festivaluri parti-
cipă mulţi turiști. Un festival poate avea drept 
fundament orice temă în conformitate cu pu-
blicul pe care organizatorii doresc să-l atragă, 
însă, cu certitudine, acest tip de evenimente 
aduc anumite contribuţii pentru localitatea în 
care se desfășoară. În ţara noastră au loc anual 
peste 50 de festivaluri, atât internaţionale, cât 
și naţionale și locale.

Sprijinirea conservării, protejării și tezaurizării patrimoniului local și a tradiţiilor este ex-
trem de importantă pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale. Serviciile agroturisti-
ce, meșteșugăritul și activităţile tradiţionale pot fi o modalitate de promovare și creștere a 
atractivităţii turistice a localităţilor rurale din Republica Moldova, aducând beneficii eco-
nomice pentru populaţia locală. În acest context, comunităţile din ţară au datoria de a con-
știentiza importanţa valorii patrimoniului local existent, ca potenţial ce trebuie valorificat 
în beneficiul generaţiilor actuale și viitoare.

Sectorul cultural descentralizat 
din Republica Moldova cuprinde  
1 228 de case și cămine de cultu-
ră, 1 383 de biblioteci, 117 muzee,  
4 000 de formații artistice de ama-
tori, circa 800 de elemente de pa-
trimoniu cultural imaterial, peste  
10 000 de monumente de patrimoniu 
cultural imobil și 500 000 de obiecte 
de patrimoniu cultural mobil.

Sursa: Strategia de dezvoltare a culturii „Cul-
tura 2020”.

Turism rural, șansa comunităților locale de a ieși din anonimat

Mulţumită condiţiilor favorabile de care dispu-
ne și pitorescului locurilor, datorită patrimo-
niului cultural și religios existent, tradiţiilor 
populare, obiceiurilor, specificului bucătăriei 
locale și regionale, localităţile din Republica 
Moldova deţine un potenţial turistic ridicat de 
a desfășura activităţi de turism rural. Turismul 
rural reprezintă o formă motivaţională de tu-
rism care se desfășoară în mediul rural, orien-
tată spre utilizarea resurselor turistice locale, 
cunoașterea obiceiurilor și tradiţiilor locale, 
gospodăriilor ţărănești etc. 

Turismul rural poate aduce beneficii im-
portante comunității rurale și băștinașilor. 
Pentru zonele rurale de destinaţie, turismul re-
prezintă în primul rând un mijloc de ridicare a 
nivelului de trai și de creștere a calităţii vieţii 
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locuitorilor, respectiv, de creștere a des-
chiderii acestora pentru oaspeţi. Astfel, se 
valorifică potenţialul local prin utilizarea 
produselor agricole, tradiţiilor etnocultu-
rale ale satului vizitat, se amplifică dezvol-
tarea artei populare, ansamblurilor artisti-
ce și a meșteșugurilor. Totodată, sunt crea-
te locuri de muncă pentru populaţia locală 
și se încurajează afacerile locale pentru 
satisfacerea consumului de ospitalitate.

Valorificarea și dezvoltarea potenţialului 
turistic existent, precum și concentrarea 
pe consolidarea procesului de planificare și 
programare a sectorului turism la nivel regi-
onal și local, sporește atractivitatea regiuni-
lor Republicii Moldova, crează oprtunităţi și 
creștere economică regională. Iar investiţiile 
în turism permit localităţilor să folosească 
privilegiile potenţialului lor turistic pentru 
a-și îmbunătăţi avantajele competitive.

Traseele turistice care te aduc acasă

Traseele și clusterele turistice constituie un 
instrument util turistului în călătoriile sale, 
unde este reprezentat teritoriul cu destina-
ţiile și obiectivele atractive din zonă. Trase-
ele turistice reprezintă și un mijloc mi-
nunat de promovare a destinațiilor tu-
ristice de la nivelul regiunilor Moldovei.

Dezvoltarea unei infrastructuri de turism 
adecvate, crearea unor trasee turistice na-
ţionale și internaţionale, promovarea ac-
tivă a obiectivelor turistice din zonă, atrag 
numeroși turiști din ţară și din străinătate, 
care, la rândul lor, contribuie la dezvoltarea 
economică și socială a comunităţilor locale. 
Atracţiile turistice locale aduc localnicilor 
venituri suplimentare, creează locuri de 
muncă și dezvoltă infrastructura în mediul 
rural, dar reprezintă și o motivaţie pentru 
oameni să rămână sau să revină acasă.

În acest sens, devine necesară susţinerea 
autorităţilor locale în depășirea diverselor 
obstacole înfruntate de comunitate pentru 
crearea unui mediu adecvat de dezvoltare 
a turismului, valorificarea patrimoniului 
deţinut de comunitate, îmbunătăţirea acce-
sului spre atracţii, promovarea imaginii po-
zitive a localităţilor clusterului, antrenarea 
populaţiei în acţiuni diverse de sporire a 
percepţiei ospitalităţii gazdelor etc. Un ele-

ment important în dezvoltarea clusterelor 
este stabilirea unei cooperări cu autorităţile 
din localităţile componente ale destinaţiei 
turistice rurale, parteneri care, prin resur-
sele lor financiare și expertiză pot contribui 
la susţinerea activităţii gospodăriilor agro-
turistice și furnizorilor de servicii turistice 
conexe locale (meșteșugărit, restaurante 
tradiţionale, transport local etc.).

În cadrul acestei secţiuni, orice autori-
tate publică locală se poate înscrie în 
competiție cu una sau mai multe bune 
practici de valorificare a tradițiilor lo-
cale autentice în toate formele acestora 
și a educației prin patrimoniu cultural. 
Acestea includ traseele turistice, centre și 
pensiuni turistice, evenimente culturale, 
festivaluri, activităţi de utilizare eficientă 
a patrimoniului cultural și de dezvoltare a 
obiectivelor turistice cu identitate proprie.
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În vacanță la Budești. Satul Budești 
din municipiul Chișinău a devenit un 
punct atractiv pe harta turistică a Re-
publicii Moldova. În acest scop, în lo-
calitate a fost creat traseul turistic al 
localităţii „În vacanţă la Budești”. Aici 
poţi descoperi Muzeul satului, să faci 
hipism sau poţi afla cum se produce 
berea. Despre toate acestea, dar și alte 
obiective turistice locale găsești detalii 
la Centrul informaţional turistic din sat, 
iar spre destinaţiile atractive vei fi ghi-
dat de indicatoarele turistice și panou-
rile cu harta turistică a localităţii.

Traseul turistic din satul Budești in-
clude în total 32 de obiective turistice 
și comunitare, inclusiv școala primară 
și Liceul Teoretic Budești, fabrica de 
conserve, fabrica de bere „Keller Holz”, 

cafeneaua „Diamond”, fierăria, oloiniţa, 
sera de flori și altele. Toate acestea, con-
struite cu mâinile sătenilor și neapărat 
cu suportul primăriei, prinimplementa-
rea, pe parcursul anilor, a numeroase-
lor proiecte din fonduri europene.

Traseul turistic „În vacanţă la Budești” 
a fost apreciat cu premiul I la competiţia 
celor mai bune practici în anul 2021, la 
secţiunea Tradiții autentice acasă.

La Bășcuțele din Țîra. Vechi de sute 
de ani, mici, dar și călduroase. Este 
vorba despre bordeiele din comuna 
Ghindești, raionul Florești, numite de 
localnici „băști”. Adevărate bijuterii fă-
cute din piatră, aceste bordeie au fost 
moștenite încă de la strămoși și repre-
zintă căminul și refugiul locuitorilor. 
Iar pentru a pune în lumină valoarea 
acestor așezări, în satul Țîra din cadrul 
comunei, la 25 mai 2019, s-a desfășurat 
festivalul unic destinat bășcuţelor – „La 
Bășcuţele din Țîra”.

Invitaţii festivalului au făcut excursii 
prin satul parcă conservat în timp, 
cu oale pe acoperișuri și garduri con-

struite din piatră, au putut vizita li-
ber gospodăriile sătenilor și intra în 
bășcuţe – cartea de vizită a localităţii. 
Băștinașii, oameni deosebit de ospita-
lieri, și-au întâmpinat oaspeţii cu vin 
și bucate tradiţionale, în special, cu 
preparatul local – învârtită cu brânză.  

Exemple de bune practici
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Iar pe malul Răutului, toată lumea 
prezentă la festival a gustat pe sătura-
te din ospăţul oferit de organizatori: 
sarmale delicioase și friptură cu mă-
măligă și brânză de oi.

Festivalul „La Bășcuţele din Țîra” din 
comuna Ghindești a fost apreciat cu 
premiul II la secţiunea Tradiții autenti-
ce acasă, în cadrul ediţiei 2019-2020 a 
Programului Bunelor Practici. 

Clacă de altă dată la Selemet. Au mo-
delat chirpici din lut și paie. Locuitorii 
satului Selemet, raionul Cimișlia s-au 
adunat la o clacă tradiţională ca pe 
vremuri. Aceștia au aranjat un scena-
riu teatralizat cu elemente tradiţionale 
rupte din trecut a întregului proces de 
modelare a chirpicilor din lut și paie, 
puși în forme de lemn și uscaţi la soare 
după tradiţia veche. Evenimentul a fost 
organizat la finele Zilelor Diasporei în 
august 2020.  

În cadrul Zilelor Diasporei Selemet în 
august 2020 cu genericul „Păstrăm 
legătura cu trecutul” s-a organizat o 
clacă tradiţională ca pe vremuri fiind 
o practică de valorificare și dezvoltare 
a principiului tradiţional. Prin unita-
te dezvoltăm localitatea, prin unitate 
contribuim cu participare consolidată 

la activităţi publice, cât și la valorifi-
carea spiritului de ajutor reciproc în-
tre oameni. În acest context, Primăria 
satului Selemet în comun cu Asociaţia 
Obștească „Baștina” a organizat o clacă 
tradiţională cu toate elementele de or-
ganizare autentice localităţii la o roată 
de ceamur, având drept scop: mobili-
zarea cetăţenilor în acţiuni de dezvol-
tare locală, dezvoltarea spiritului civic, 
consolidarea comunităţii la fapte bune 
și prezentarea acestor tradiţii vechi în 
cadrul proiectului „Revitalizarea „Tra-
seului Valul lui Traian” și a tradiţiilor 
din regiunea de Sud prin diversificarea 
ofertei turistice locale” ca atracţie tu-
ristică locală.

Pentru promovarea tradiţiilor autentice 
în localitate, Primăria satului Selemet a 
fost apreciată cu premiul I la secţiunea 
Tradiții autentice acasă, în cadrul ediţi-
ei 2019 – 2020 a Programului Bunelor 
Practici. 
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Lectura – poarta de acces către cultu-
ră și educație la Mănoilești. În centrul 
satului Mănoilești din raionul Ungheni 
întâlnim o poartă inedită de acces către 
cultura din sat. Este vorba de o biblio-
tecă în aer liber, unde locuitorii au posi-
bilitatea să citească o carte în aer liber, 
să ia cartea acasă, dar și să doneze cărţi 
din biblioteca proprie.

Deși în satul Mănoilești activează o 
bibliotecă publică care are un fond de 
peste 10 mii de cărţi din diverse dome-
nii, cu un număr de circa 312 cititori, nu 
toţi doritorii de a citi au posibilitatea să 
meargă la bibliotecă în timpul orelor de 
lucru din vaste motive. Există oameni 
care preferă mirosul de iarbă verde în 
detrimentul mirosului specific unei bi-
blioteci, de aceea un grup de tineri din 
satul Mănoilești, care sunt de părere că 
atunci când cărţile devin accesibile di-
rect din stradă, acestea sunt mai aproa-

pe de cititori, au venit cu iniţiativa de a 
amenaja o bibliotecă în spaţiu liber, o 
bibliotecă cu soare, ploaie și miros de 
vară, o bibliotecă de unde se pot împru-
muta și dona cărţi, fără orar, fără abo-
namente.

Astfel, a fost amenajat un spaţiu cu 
suprafaţa de 1 720 m2, împrejmuit cu 
gard din cherestea, unde a fost instala-
tă o bibliotecă în aer liber cu suprafaţa 
de 20 m2 cu masă și două scaune, care 
conţine rafturi pentru cărţi și care oferă 
posibilitatea copiilor să răsfoiască și să 
citească povești cu zâne și eroi, cu po-
ezii și ghicitori, iar celor mari, cărţi de 
divertisment și practice.

Pentru biblioteca în aer liber, Primăria 
comunei Mănoilești a fost apreciată cu 
premiul III la secţiunea Tradiții autenti-
ce acasă, în cadrul ediţiei 2019 – 2020 a 
Programului Bunelor Practici. 
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INFRASTRUCTURĂ COMUNITARĂ PENTRU 
REVITALIZARE SOCIALĂ

4

Ştiaţi cǎ...

... 492 de proiecte din localitățile 
Republicii Moldova vor fi finan-
țate din Fondul național privind 
dezvoltarea regională și locală, în 
perioada 2022-2023. Din numărul 
total al proiectelor, 152 sunt desti-
nate construcţiei, extinderii, reabi-
litării sau modernizării sistemelor 
de alimentare cu apă, de epurare a 
apei și de canalizare; 120 de proiec-
te vizează construcţia, renovarea/
reabilitarea clădirilor publice, in-
clusiv prin măsuri de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice; 71 de pro-
iecte – construcţia, reconstrucţia 
edificiilor sportive, centre de îngri-
jire pentru copii, persoane în etate 
și persoane cu nevoi speciale; 43 de 
proiecte – instalarea iluminatului 
public.

Imaginea fiecărui comunităţi este determi-
nată, în mod direct, de calitatea serviciilor 
publice prestate de către administraţia pu-
blică locală. Prestarea unor servicii publice 
eficace, moderne și eficiente, care să apro-
pie administraţia de cetăţean, reprezintă 
una dintre priorităţile incluse în calendarul 
procesului de integrare europeană, dar și 
scopul principal al procesului de reformă a 
administraţiei publice locale, administraţie 
care să răspundă cerinţelor societăţii de-
mocratice. 

Serviciile publice se află în centrul strategi-
ilor pentru dezvoltarea locală și regională. 
Prin urmare, serviciile publice inovatoare 
sunt fundamentul pentru competitivita-
te, pe baza investiţiilor în educaţie, în să-
nătate în siguranţa cetăţeanului și o bună 
infrastructură în transporturi, comunicaţii 
și mediu curat. Inovarea și creativitatea în 
sectorul public au devenit o necesitate, ino-
varea fiind vitală pentru îmbunătăţirea per-
formanţelor și eficienţei sectorului public și 
pentru furnizarea unor servicii publice de 
calitate, care să dea încredere cetăţenilor 
și să crească gradul de transparenţă admi-
nistrativ. Astfel, autorităţile administraţiei 
publice locale trebuie să fie responsabile 
de asigurarea și buna funcţionare a servi-
ciilor publice locale. Autorităţile trebuie să 
asculte și să analizeze problemele cu care 
se confruntă cetăţenii și să elaboreze soluţii 
eficiente în prestarea serviciilor.

În același timp, revitalizarea urbană (ce in-
clude și componenta socială) reprezintă, în 
primul rând, un proces. Un proces complex 
de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor 
administrativ-teritoriale degradate, prin 
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acţiuni integrate teritorial, desfășurate de către 
administraţiile publice locale, și prin parteneria-
te eficiente în baza unui Program de revitalizare. 
Accentul este pus pe „zonele degradate” ale unei 
municipalităţi, care necesită intervenţie imedia-
tă, dar care au potenţial deosebit. Conceptul de 
revitalizare urbană presupune realizarea unui 
set de acţiuni coordonate de administraţia pu-
blică a unui oraș, conform unui Program de revi-
talizare, care se elaborează și se implementează 
cu implicarea activă a cetăţenilor și a altor părţi 
interesate. Scopul principal urmărit prin acţiunile de revitalizare urbană constă în îmbu-
nătăţirea climatului social în anumite zone urbane identificate transparent și obiectiv, și 
în consecinţă și a întregii localităţi.

Ideea principală a revitalizării urbane constă în transformarea pozitivă a acelor părţi ale 
municipalităţilor care sunt în criză și au nevoie de schimbări – sociale, arhitecturale și eco-
nomice.  Fiind bazată pe abordarea „de jos – în sus” abordează nevoia de o mai bună impli-
care a comunităţii și o mai bună utilizare a spaţiilor publice, se referă inclusiv la infrastruc-
tură și implică mecanisme de inovare. Oportunitatea introducerii revitalizării urbane ca un 
instrument sistemic în Republica Moldova a fost condiţionată de prevederile Legii nr. 239 
din 2016 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2016-2020, care 
presupunea o nouă viziune operaţional-funcţională, menită să abordeze orașele în cadrul 
politicii de dezvoltare regională.

Activităţile privind serviciile publice de interes local au o importantă dimensiune socială 
și un rol esenţial în consolidarea dezvoltării durabile a localităţilor și îmbunătăţire a con-
diţiilor de viaţă. Principalele obiective de modernizare a infrastructurii publice de utilităţi 
și a serviciilor publice se referă la reabilitarea și modernizarea drumurilor locale, moder-
nizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și de canalizare adaptate la schimbări climati-
ce, iniţiative de eficienţă energetică, managementul deșeurilor, dar și amenajarea spaţiilor 
publice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Iniţiativele din acest domeniu pot 
fi diferite, iar succesul implementării acestora contribuie la asigurarea durabilităţii proce-
selor de revitalizare socială.

În acest context, bunele practici în domeniul infrastructurii comunitare se vor referi la: 

1. amenajarea spațiului public, a teritoriu-
lui și a spațiilor de agrement;

2. modernizarea căilor de acces și a infras-
tructurii locale;

3. acțiuni și tehnologii moderne de eficien-
tizare a energiei;

4. modernizarea rețelei de alimentare și 

distribuție a apei potabile și canalizare;
5. crearea și modernizarea  serviciilor edu-

caționale, economice, social-culturale și 
sportive;

6. facilitarea accesului persoanelor din 
grupurile vulnerabile la serviciile publi-
ce incluzive.
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Infrastructură comunitară dezvoltată pentru servicii publice accesibile

Dezvoltarea economică și socială durabilă 
a spaţiului rural este indispensabil legată 
de îmbunătăţirea infrastructurii existente 
și a serviciilor de bază. Autorităţile publice 
trebuie să poată concura efectiv în atra-
gerea de investiţii, asigurând totodată și 
furnizarea unor unor soluţii publice inte-
grate, eficiente și prietenoase comunităţii.

În acest sens, pe lângă utilităţile esenţiale 
care trebuie să le asigure fiecare autoritate 
pentru confortul cetăţenilor (apă, canali-
zare, iluminat public etc.), infrastructura 
drumurilor, amenajarea staţiilor de trans-
port public și a căilor pietonale este o bază 
importantă pentru dezvoltarea oricărei 
societăţi, deoarece determină ameliorarea 
disparităţilor existente între regiuni. Mai 
mult ca oricând, cetăţenii oricărei localităţi 
au nevoie să se deplaseze repede, confor-
tabil și sigur. Construcţia și renovarea unor 
noi tronsoane de drumuri, dar și a trotua-
relor accesibile contribuie la crearea unei 
comunităţi durabile, sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri în regiune și crearea 
locurilor de muncă, precum îmbunătăţirea 
infrastructurii de acces prin asigurarea 
unei infrastructuri de transport. 

Prin implicarea în proiecte de moderniza-
re și reabilitare a căilor pietonale și trotu-
arelor, autorităţile publice sprijină îmbu-
nătăţirea vieţii locuitorilor, dezvoltarea 

economică regională și locală, înlesnind 
totodată, legătura dintre zonele urbane și 
cele rurale. O abordare integrată la nivel 
social ar produce așadar, schimbări esenţi-
ale în localităţile din ţara noastră.

Cu suportul USAID Moldova și al primării-
lor partenere, prin programul „Comunita-
te mea”, în 2021 au fost atinse următoare-
le obiective de infrastructură comunitară:
•	 23 de proiecte de infrastructură im-

plementate, cu 93 mii beneficiari;
•	 106 km de reţele de iluminat public 

instalate în nouă localităţi;
•	 9 km de trotuare moderne în patru lo-

calităţi;
•	 1 167 de copii au acces la școli și gră-

diniţe renovate;
•	 945 m de reţele de canalizare instalate;
•	 5 km de reţele de apă instalate;
•	 4 km de drumuri locale reparate.
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Dezvoltarea managementului de asigu-
rare cu apă potabilă și canalizare

Un factor important în succesul revitaliză-
rii comunităţilor locale sunt proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii de aprovizio-
nare cu apă și canalizare. Și asta deoare-
ce cel puţin o jumătate din infrastructura 
existentă a serviciilor de apă și canalizare 
are nevoie de reparaţii sau reabilitare sem-
nificativă. Există probleme atât privind 
accesul la infrastructură, cât și privind ca-
litatea și siguranţa serviciilor prestate, în 
special, în regiunile rurale.

Asigurarea accesului populaţiei la apă po-
tabilă de bună calitate este vitală și tre-
buie să constituie o prioritate naţională. 
Totodată, serviciile publice de alimentare 
cu apă și sanitaţie au un rol decisiv pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetă-
ţenilor și pentru evitarea excluderii soci-
ale și izolării. În acest sens, autorităţile 
regionale și locale ar trebui să elaboreze 
strategii și politici locale privind alimen-
tarea cu apă și canalizare a regiunilor și 
localităţilor; să identifice resurse pentru 
modernizarea sistemului de aproviziona-
re cu apă și canalizare; să monitorizeze 
constant calitatea apei și totodată să ve-
rifice și să elimine uzura infrastructurii 
reţelelor de aprovizionare cu apă și a sta-
ţiilor de tratare a apei.

Eficiența energetică – prioritate pentru orice localitate

Eficienţa energetică este pentru Republica 
Molova una dintre soluţiile la problema se-
curităţii energetice, a mediului și a econo-
miei, fiind astăzi o preocuparea esenţială 
nu doar pentru primari, dar și pentru toţi 
cetăţenii. 

În absenţa resurselor energetice proprii 
și în condiţiile dependenţei tot mai mari 
de importurile resurselor energetice, efi-
ciența energetică și valorificarea sur-
selor de energie regenerabile în Repu-
blica Moldova constituie o prioritate 

Datele Biroului Naţional de Statistică 
arată că, în anul 2021, acces la siste-
mele publice de alimentare cu apă 
potabilă au avut doar 60% din locali-
tăţile ţării, și doar 8,7% au avut acces 
la sistemele publice de canalizare. În 
orașele din Moldova, doar 80% din 
populaţie are acces la apă centralizată 
și doar 63% la servicii de canalizare. 
În sate, accesul la servicii este mult 
mai mic, de 50% și, respectiv, 40%. 
Deși, localităţile au sisteme centrali-
zate de aprovizionare cu apă potabilă, 
doar 50 la sută se află în stare tehnică 
satisfăcătoare, restul necesită repara-
ţii capitale sau reconstruire.

În același timp, potrivit Agenţiei Naţi-
onale pentru Sănătate Publică în loca-
lităţile rurale din Republica Moldova, 
circa 60% din apeductele din sursele 
subterane și peste 80% din fântâni nu 
au apă care să corespundă normelor 
sanitare după componenţa chimică.
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strategică. Astfel, energia regenerabilă și 
eficienţa energetică sunt printre princi-
palele obiective ale Strategiei energetice a 
Republicii Moldova până în 2030 care vor 
contribui atât la securitatea aprovizionării 
cu energie, cât și la durabilitatea mediului 
înconjurător și la combaterea schimbări-
lor climaterice. 

În același timp, investiţiile în energia cura-
tă și sustenabilă aduc bunăstare și locuri 
de muncă, precum și abordează proble-
mele sociale și de mediu în perioada de 
recuperare post pandemie. Eficienţa ener-
getică, în special și eficientizarea energe-
tică a instituţiilor publice contribuie la un 
impact economic pozitiv.

Astăzi, primăriile din Republica Moldova 
se aliniază tendinţelor europene și mon-
diale privind energia durabilă și clima, 
fiind parte la cea mai mare iniţiativă eu-
ropeană, extinsă la nivel mondial, care în-
trunește orașele care și-au setat obiective 
locale privind clima și energia – „Conven-
ţia Primarilor privind Clima și Energia”. 

Aderarea la Convenţie reprezintă un anga-
jament puternic și, în multe cazuri, mar-
chează un început nou, pe termen lung, în 
dezvoltarea durabilă a localităţii.

În Republica Moldova, 63 de orașe și sate, 
cu peste 800 000 de locuitori, sunt sem-
natare ale Convenţiei Primarilor pentru 
Climă și Energie și contribuie la reducerea 
emisiilor de CO2 la nivel de guvernare loca-
lă. Semnatarii s-au angajat să reducă emi-
siile de CO2 cu cel puţin 30% până în 2030 
și să adopte o abordare integrată în ceea ce 
privește atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea.

2020–2022 33



Cu suportul Uniunii Europene, Lice-
ul Teoretic „Constantin Spătaru” din 
orașul Leova cu peste 650 de elevi și 
profesori s-a transformat în una din 
cele mai moderne instituții de învă-
țământ din țară. Liceul este asigurat 
în totalitate cu energie alternativă – ca-
zangeria funcţionează pe bază de bio-
masă, iar becurile tradiţionale au fost 
înlocuite cu cele de tip LED. Clădirea 
Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” 
din orașul Leova este eficientizată ener-
getic în cadrul proiectului investiţional 
in valoare de peste 2,6 mln. de euro, 
implementat de Agenţia de Dezvolta-
re Regională (ADR) Sud și Agenţia de 
Cooperare lnternaţională a Germaniei 

(GIZ), cu suportul Uniunii Europene. Ca 
urmare a investiţiei, instituţia de învă-
ţământ arăta ca nouă și servește drept 
model pentru toate liceele din ţară.

Pentru această bună practică, Primăria 
orașului Leova a fost apreciată cu premiul I  
la secţiunea Eficiența energetică – priorita-
te pentru orice localitate, în cadrul Progra-
mului Bunelor Practici 2019-2020.

Exemple de bune practici

Iar în contextul situaţiei complicate din 
sistemul electroenergetic este important 
ca autorităţile publice locale să realizeze 
următoarele măsuri:
•	 reducerea la minim a încălziri încăperi-

lor administrative prin utilizarea ener-
giei electrice;

•	 utilizarea raţională a iluminarea încă-
perilor administrative în orele de pro-
gram, care presupun folosirea ilumină-
rii artificiale;

•	 deconectarea completă a calculatoa-
rele sau a altor instalaţii, la încheierea 
programului;

•	 limitarea la un nivel minim iluminarea 
străzilor și a parcurilor;

•	 optarea pentru deconectarea totală a 
iluminării decorative a clădirilor, monu-
mentelor, dar și a panourilor publicitare.

Autorităţile publice locale din Moldo-
va consumă 8,6% din consumul total 
de energie pe ţară. Prin urmare, aces-
tea vor demonstra un rol exemplar în 
promovarea eficienţei energetice și 
surselor de energie regenerabilă, co-
municând în mod eficient cetăţenilor 
și companiilor, după caz, rolul exem-
plar și acţiunile sectorului public în 
acest sens. 
(Sursa: Programul naţional pentru eficienţa 
energetică 2011–2020).
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Satul Feștelița – primul sat inteligent 
energetic din țară. Descoperă primul 
sat inteligent energetic din Republica 
Moldova – satul Feșteliţa din raionul 
Ștefan Vodă. Cei peste trei mii de locu-
itori ai satului beneficiază de un sistem 
de iluminat stradal inteligent, un parc 
cu 1 000 de panouri fotovoltaice, pes-
te 60 000 de arbori energetici plantaţi, 
panouri solare la grădiniţă pentru în-
călzirea apei, patru cazangerii pe bază 
de biomasă și trei sisteme fotovoltaice 
la grădiniţă, gimnaziu, casa de cultură și 
primăria satului. Drept rezultat, econo-
miile financiare anuale sunt de 1 milion 
de lei lei, iar emisiile de CO2 au fost re-
duse cu 52% mai puţin comparativ de-
cât în anul 2011.

Așadar, aproximativ 3 000 de locuitori 
ai satului Feșteliţa beneficiază de noul 
sistem de iluminat public inteligent, 
gestionat de la distanţă și dotat cu 566 
corpuri LED de 40W fiecare, montate 
pe circa 20 km de străzi.

Un alt rezultat palpabil în cadrul pro-
iectului este montarea a patru cazan-
gerii pe bază de biomasă și a unui sis-
tem de colectoare solare la grădiniţa de 
copii, gimnaziu, casa de cultură și pri-
măria satului. Astfel instituţiile publice 

locale sunt asigurate, pe o perioadă lun-
gă de timp, cu agent termic prietenos 
mediului, accesibil, produs din resurse 
regenerabile locale. Biomasa necesară 
pentru buna funcţionare a cazangeri-
ilor este crescută pe plantaţia de 5 ha 
proprie de plop energetic. Beneficiarii 
acestei tipologii de subproiect constitu-
ie întreaga comunitate: angajaţii și be-
neficiarii instituţiilor publice, elevii și 
copiii de vârstă preșcolară. O altă reali-
zare inovativă a proiectului este crearea 
și dotarea cu echipament IT a Centrului 
Educaţional de Instruire ECO din cadrul 
grădiniţei de copii „Voinicel”. De aseme-
nea, în localitate a fost construit un parc 
fotovoltaic cu puterea de 300 kW, care 
include 1 000 de panouri fotovoltaice.

Prin această practică au fost realizate 
mai multe proiecte cu impact de efici-
enţă energetică pentru toate clădirile 
publice, precum și construite reţele de 
iluminat public și un parc fotovoltaic cu 
capacitatea de 312 KW.

Pentru crearea Centrului de excelenţă 
pentru eficienţă energetică, Primăria 
satului Feșteliţa a obţinut premiul I la 
secţiunea Eficiența energetică – prio-
ritate pentru orice localitate, în cadrul 
Programului Bunelor Practici 2019-
2020.
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Autoritatea publică locală participantă 
la competiţia celor mai bune practici 
trebuie să demonstreze excelență în una 
din cele patru secțiuni ale competiției, 
prin caracterul inovativ al bunei practici 
și să fie motivată de a transmite experi-
ența de realizare a bunei practici altor 
autorităţi publice locale. În acest sens, 
evaluarea celor mai bune practici in-
clude două etape: etapa preliminară și 
etapa de selecţie finală (realizată după 
desfășurarea vizitelor de documentare 
în teritoriu). 

Etapa preliminară constă în selectarea aplicaţiilor eligibile din cele înscrise în competiţia 
propriu-zisă. La această etapă membrii Grupului Coordonator evaluează formularele de 
participare recepţionate pe baza grilei preliminare de evaluare, care include următoarele 
criterii generale: 
1. Buna practică a fost premiată la ediţiile anterioare ale competiţiei (Da/Nu). 
2. Ideea de proiect nu au fost încă implementată în altă comunitate din Republica Moldova 

(Da/Nu).
3. Buna practică aflată în implementare nu a obţinut rezultate până în momentul înscrierii 

în competiţie (Da/Nu).
4. Buna practică propusă nu se încadrează în spiritul și valorile promovate de competiţie 

(nu este inovativă, nu este relevantă la momentul actual, este identică alteia și/ sau are 
o calitate îndoielnică) (Da/Nu).

Prin introducerea acestor criterii, se vizează identificarea acelor bune practici ce aduc 
plus-valoare, sunt într-adevăr inovative și au potenţial de replicare. Iar neîndeplinirea unu-
ia sau mai multor criterii preliminare duce la eliminarea aplicaţiei din competiţie!

Evaluarea unei bune practici este rezultatul analizei riguroase și obiective; astfel că evalu-
atorii pot solicita clarificări din partea aplicantului, pentru a se asigura de corectitudinea 
deciziilor adoptate. Din acest motiv, pentru etapa de selecție finală se iau în considerare 
următoarele criterii de evaluare:
➢ INIȚIATIVĂ: practica de succes a fost iniţiată de autoritatea publică locală și/sau alţi 

actori comunitari.
➢ INOVAȚIE: practica locală conduce la modernizarea serviciilor publice, aduce abordări 

noi, aplicaţii inovatoare și idei creative.

Evaluarea celor mai bune practici locale
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➢ EFICIENȚĂ: buna practică prezintă clar rezultatele așteptate în raport cu resursele in-
vestite. Indicatorii de eficienţă utilizaţi pun în balanţă rezultatele obţinute cu resursele 
care au fost mobilizate pentru activitate.

➢ RELEVANȚĂ: buna practică contribuie efectiv la realizarea obiectivelor comunităţii lo-
cale, iar planul de implementare propus se adresează corect problemelor identificate de 
actorii comunitari și autoritatea publică locală.

➢ PARTICIPARE: a fost asigurată o interacţiune puternică a factorilor de decizie politică 
cu cetăţenii și societatea civilă; create parteneriate locale.

➢ GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR: utilizarea responsabilă a resurselor inter-
ne (umane, financiare sau materiale) și/sau diversificarea celor din exterior.

➢ IMPACT: efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de buna practică asupra unui număr 
mai mare de persoane decât principalii beneficiari dintr-o anumită instituţie/comuni-
tate/regiune etc. 

➢ DURABILITATE: practica locală tinde a fi sustenabilă pentru generaţiile viitoare ca be-
neficiile produse în urma aplicării acestei practici să fie de lungă durată pe o perioadă 
semnificativă de timp și să crească în importanţă.

Criteriile descrise sunt incluse în grila de evaluare completată de fiecare dintre cei 10 
membri ai Grupului Coordonator al Programului Bunelor Practici. Scorul maxim ce poate fi 
acordat pentru fiecare caz de bună practică este de 120 de puncte.

Selectarea celor mai bune practici locale

Ținând cont de criteriile preliminare de evaluare, Grupul Coordonator al Programului 
Bunelor Practici va pregăti o listă cu cele mai bune aplicaţii, urmând ca pentru decizia 
finală să efectueze vizite de evaluare în teren și să le evalueze în baza criteriilor finale de 
selecţie. Vizitele se vor desfășura în toamna anului 2022 și vor necesita prezenţa a cel 
puţin două persoane implicate în implementarea bunelor practici pentru discuţiile cu 
experţii evaluatori. 

După ce vor fi vizitate, aceste autorităţi publice locale vor fi invitate să prezinte bunele 
lor practici în cadrul unei prezentări publice. În urma acestor prezentări și a vizitelor an-
terioare, membrii Grupului Coordonator vor selecta autorităţile publice locale cărora le 
va fi acordat Statutul „Autoritatea cu cea mai bună practică” în domeniul în care a fost 
implementată practica. Celelalte autorităţi locale li se vor acorda certificate de apreciere a 
experienţelor lor de succes. 

Toate autorităţile publice locale participante la concurs vor fi anunţate cu privire la rezul-
tatul competiţiei până la 30 septembrie 2022 și vor fi invitate să participe la Ceremonia 
Naţională de Premiere.
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Autorităţile publice locale din Republica 
Moldova sunt invitate să depună formula-
rul(ele) de participare la competiția celor 
mai bune practici pentru secțiunile te-
matice expuse în prezentul prospect, în 
care consideră că au performanţe și care se 
potrivesc criteriilor programului.

Pentru a participa la concurs, practica lo-
cală trebuie să fie implementată în pe-
rioada iunie 2020 – iunie 2022.

Practicile depuse și premiate de către autoritățile publice locale la edițiile preceden-
te ale Programului Bunelor Practici și ideile de proiecte care nu au fost încă imple-
mentate NU sunt eligibile pentru a participa la ediția curentă a programului. 

Autorităţile publice locale pot înscrie în competiţie maxim patru (4) cazuri de bună practi-
că implementate, dar nu mai mult de două (2) aplicaţii în cadrul aceleiași secţiuni temati-
ce. Astfel, pentru fiecare practică trebuie completate și expediate formulare de participare 
separate. Sunt acceptate și bune practici aflate în implementare care au obţinut rezultate 
până în momentul înscrierii în competiţie.

Perioada de înscriere în compe-
tiţie este 21 iunie – 15 august 
2022, înscrierea efectuându-se 
prin completarea formularului 
disponibil pe website-ul http://
viitorul.org, secţiunea APLICĂ 
la BUNELE PRACTICI. Formula-
rul de participare poate fi solici-
tat și transmis prin poștă (str. Ia-
cob Hâncu 10/1, Chișinău, MD-
2005), fax sau e-mail (progra-
mul.bunelepractici@gmail.com) 
pe adresa IDIS „Viitorul” nu mai 
târziu de 15 august 2022.

Modalitatea de aplicare

Organizatorul nu are dreptul de a interveni/modifica/adăuga în ceea ce privește 
conținutul formularului transmis de competitori!
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De ce trebuie să aplicați la Programul Bunelor 
Practici?

Autorităţile publice locale participante la com-
petiţia celor mai bune practici beneficiază de 
următoarele avantaje:
• recunoașterea realizărilor locale la nivel na-

ţional;
• posibilitatea de a obţine reacţii și recoman-

dări referitoare la realizările înregistrate; 
• premierea succeselor prin recunoaștere și 

oferirea de statut oficial;
• schimb de experienţă cu alte autorităţi pu-

blice locale din Republica Moldova și de pes-
te hotarele ei.

Toate autorităţile publice locale care vor parti-
cipa la program vor primi certificate de partici-
pare, iar exemplele lor de practici vor fi făcute 
publice în Antologia bunelor practici ale autori-
tăților publice locale, ediția 2022 și în documen-
tarul „Împreună pentru performanțe în guverna-
rea locală”.

Cât timp trăim, învățăm. Programul 
Bunelor Practici reprezintă o lecție 
foarte bună pentru administrația pu-
blică locală.

Gheorghe FALCĂ 
primarul comunei Ghindești, 

raionul Florești

În toată istoria sa, Programul Bunelor 
Practici ale autorităților publice loca-
le rămâne cea mai țintită ocazie pen-
tru revederi cu primari de cinci stele.

Nicolae TUDOREANU
primarul satului Feșteliţa,

raionul Ștefan Vodă 

În rezultatul programului vor fi identificate cele mai reușite modele de bune practici care 
merită a fi cunoscute la nivel naţional și internaţional. Prin urmare, premierea autorităţilor 
publice locale cu cele mai bune practici are drept scop, în primul rând, să recunoască și să 
susţină munca lor și să contribuie la împărtășirea informaţiei despre bunele lor practici cu 
celelalte autorităţi locale, cetăţeni și factori interesaţi.
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Autorităţile publice locale cu statutul celei mai 
bune practici vor fi premiate în cadrul Ceremoniei 
Naţionale de Premiere. Evenimentul reprezintă o 
oportunitate pentru toate autorităţile publice lo-
cale de a comunica publicului larg realizările lor 
de succes și de a asigura durabilitatea acestor 
iniţiative prin schimbul de cunoștinţe, abilităţi și 
experienţe. 

„Toți primarii din Moldova trebuie să fie apreciați, deoarece, cu surse mici, ne străduim să îm-
bunătățim calitatea vieții oamenilor. Aceasta este misiunea noastră pentru cetățeni și pentru 
oameni. Tinerii din satul meu sunt succesorii succesului în administrația locală, de aceea am 
cea mai mare încredere în viitorul comunității. Mulțumesc partenerilor care au fost mereu 
deschiși spre colaborare și ne-au oferit șansa de a promova localitățile și de a implementa 
proiecte pentru oameni”.

Nina COSTIUC, 
primarul satului Budești, mun. Chișinău

Ceremonia Naţională de Premiere va avea loc la finele anului 2022.

Autorităţile publice locale nominalizate în urma evaluării vor planifica și realiza activităţi 
de diseminare. Ele pot alege una sau mai multe din exemplele de mai jos pentru a realiza 
diseminarea.

Ceremonia națională de premiere

Diseminarea bunelor practici

„Ziua ușilor deschise”

Activităţile de învăţare cuprinse în planul de diseminare al bunelor practici pot începe 
cu o zi a ușilor deschise, pentru a facilita modalităţi rapide de a împărtăși bune practici 
cu actorii care sunt interesaţi de acestea. O astfel de zi deschisă aduce și oportunitatea 
anunţării planurilor viitoare de diseminare și șansa de a primi feedback din partea actorilor 
interesaţi.

Ziua ușilor deschise este o bună oportunitate de networking și de iniţiere de noi legături 
cu actori interesaţi de acest domeniu, legături care se pot concretiza ulterior în proiecte și 
colaborări. 
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La rândul său, Antologia bunelor practici va fi diseminată către autorităţile locale prin pro-
movarea în cadrul platformelor de cooperare a administraţiei publice locale; promovarea 
în cadrul evenimentelor organizate pe teme similare; publicarea antologiei pe site-ul auto-
rităţilor publice; diseminarea publicaţiei către autorităţile administraţiei publice locale și 
alte părţi interesate.

Specificul acestor activităţi va depinde și de interesul din partea altor autorităţi publice lo-
cale de a primi informaţii și instruire în domeniile la care se referă bunele practici, dar și de 
capacităţile autorităţilor publice locale care deţin statutul celei mai bune practici. Pentru 
a beneficia de susţinere și cunoștinţe în diseminarea bunelor practici, autorităţile locale 
premiate cu statutul celei mai bune practici vor fi invitate să participe la un program de 
instruire care îi va ajuta să înţeleagă modalitatea cu care au atins nivelul celei mai bune 
practici locale; să acţioneze în calitate de instructori și să pregătească activităţile de instru-
ire și de informare.

Vizite de studiu, în contextul cărora specialiștii din cadrul autorităţii locale pot lua contact 
în mod direct cu problemele cu care alte autorităţi se confruntă pentru a discuta cum poate 
propria experienţă să ajute la rezolvarea problemelor locale și la ajustarea unor soluţii 
durabile.

Ateliere de lucru reprezintă o modalitate interactivă de a disemina istoriile de succes. 
Facilitatorii și participanţii pot interacţiona și discuta în mod deschis. Atelierele sunt 
concepute pentru a permite anumitor probleme, tehnici și mesaje cheie de a fi prezentate 
și imediat discutate.
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O antologie a bunelor practici ale autorităților publice locale din 
Republica Moldova (ediția 2018)
În ediție:
➢ Cetățenie activă pentru o bună guvernare transparentă
➢ Dezvoltare locală prin implicare comunitară
➢ Patrimoniul cultural – istoric, cartea de vizită a localității tale
➢ Servicii publice de calitate, mai aproape de cetățeni

O antologie a bunelor practici ale autorităților publice locale din 
Republica Moldova (ediția 2021)
În ediție:
➢ Guvernare transparentă pentru o administrație publică eficientă 
➢ Dezvoltare locală prin implicare comunitară
➢ Eficiența energetică – prioritate pentru orice localitate
➢ Tradiții autentice acasă

O antologie a bunelor practici ale autorităților publice locale din 
Republica Moldova (ediția 2017)
În ediție:
➢ Transparența guvernării locale - premisă pentru creșterea încrederii 

cetățenilor în administrație
➢ Dezvoltare locală prin implicare comunitară
➢ Moștenirea cultural – istorică, resursă pentru revitalizarea comunității
➢ Servicii publice de calitate în sprijinul cetățenilor

O antologie a bunelor practici ale autorităților publice locale din 
Republica Moldova (ediția 2019)
În ediție:
➢ Transparența face diferența!
➢ Implicare locală pentru revitalizare urbană
➢ Patrimoniu cultural și tradiții autentice acasă
➢ Comunități inteligente prin servicii publice eficiente

Antologia practicilor de succes
(2017 –  2021)
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Formularul de Participare poate fi descărcat pe
http://viitorul.org/ro/content/aplica-la-bunele-practici 
şi transmis completat
pe adresa: programul.bunelepractici@gmail.com
cu mențiunea „Programul Bunelor Practici”

Cuprins

Toate antologiile bunelor practici ale autorităţilor publice locale  
din Republica Moldova le găsiţi la rubrica „Bibliotecă” de pe  

pagina web IDIS „Viitorul”: www.viitorul.org

Pentru a participa la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova
vă rugăm să expediați formularul de participare completat pe adresa:

Adresa poștală:
Chişinău, MD-2005
Str. Iacob Hâncu 10/1
IDIS „Viitorul”
Tel: (+373 22) 22 18 44
Fax: (+373 22) 24 57 14

Alătură-te comunității 
Programului Bunelor Practici 
pe Facebook: @PBPMoldova
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