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Proiect cu susţinere europeană ajuns la bun sfârşit   

 

Proiectul “Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism eficient de 
abilitare a comunității și dezvoltare locală durabilă”, realizat de Business Consulting 
Institute, se apropie de sfârşit, cu rezultate fructuoase.    

Proiectul a început în februarie 2013, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. 
Acesta şi-a propus să consolideze capacitatea de cooperare a autorităților publice locale 
cu societatea civilă. Proiectul aplică un concept nou în Republica Moldova, de planificare 
și implementare participativă.   

Oraşele Orhei şi Teleneşti sunt parteneri de implementare ai BCI. În iunie-august 2013, 
funcționarii publici şi membrii societății civile din cele două oraşe au participat la un ciclu 
de cursuri, iar cei mai buni dintre cursanți au efectuat o vizită de studiu în Polonia.  

În cadrul aceluiaşi proiect, au fost elaborate strategii de dezvoltare locală pentru oraşele 
Orhei şi Teleneşti, pentru perioada 2014-2020.    

 

Proiecte locale definite în mod participativ  

Proiectul de față a susținut financiar implementarea a 4 inițiative de dezvoltare locală în 
oraşele Orhei şi Teleneşti. Proiectele prioritare au fost stabilite de către locuitori.   

În cele două oraşe au fost organizate discuții publice despre problemele curente şi cele 
mai potrivite soluții pentru acestea.  

În aceeaşi perioadă, au fost organizate două sondaje, cu peste 600 de participanți, 
pentru a afla care sunt dificultățile localităților şi proiectele considerate necesare. 

 

Amenajarea a două locuri de joacă la Teleneşti  

Dat fiind că nici una din grădinițele din Teleneşti nu avea terenuri de joacă adecvate, 
precum nici fonduri, s-a decis amenajarea unor locuri de joacă noi, moderne şi sigure. 
Părinții şi personalul grădinițelor încercaseră să renoveze aceste terenuri, însă 
modernizarea a fost superficială, aceştia păstrând vechile componente, care erau 
depăşite.  

Proiectul a oferit condiții mai bune şi siguranță pentru copiii care frecventează cele două 
grădinițe. Acesta are ca beneficiari direcți circa 341 copii de vârstă preşcolară.  
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Extinderea reţelei de canalizare 

La Teleneşti, va fi extinsă rețeaua de canalizare în sectorul Izvoraș al oraşului. Proiectul 
vizează construirea unei porțiuni conexe, care va asigura buna funcționare a sistemului 
de canalizare. Grație acestuia, va fi construită şi o nouă stație de pompare.  

Inițiativa va îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor oraşului şi va reduce poluarea 
mediului.     

Lungimea sectorului construit va fi de 1 km. Acesta va oferi acces la serviciile de 
canalizare pentru  600 de cetățeni.   

 

Extinderea reţelei de iluminare stradală la Orhei  

Acest proiect va spori siguranța locuitorilor oraşului. În momentul de față, localitatea 
este iluminată parțial, ceea ce îngreunează deplasarea populației, în special a bătrânilor  
şi a copiilor.    

Sistemul va fi instalat pe 7 străzi, cu o lungime totală de 5 km. Vor fi instalate 25 puncte 
de transformare, care vor face posibilă extinderea iluminatului public în tot oraşul.   

Beneficiari direcți ai acestui proiect sunt câteva sectoare ale Orheiului: Lupoaica, 
Bucuria, Slobozia Doamnei şi Nistreană. 

 

Sisteme de supraveghere video în spaţiul public  

Acest proiect îşi propune instalarea unor sisteme de supraveghere video în oraşul Orhei, 
pentru asigurarea siguranței publice şi reducerea numărului de infracțiuni şi de 
accidente rutiere.  

Pe străzile oraşului vor fi instalate 20 de camere video. Vor fi create centre de 
monitorizare la primărie, la SIS şi la Inspectoratul de Poliție.   

Pentru efectuarea corectă a lucrărilor şi pentru a evita întârzierea lor, acestea vor fi 
urmărite de grupurile de monitorizare create în cele două oraşe.   

 

Planificare şi implementare participativă  

Proiectele prezentate mai sus au fost definite de locuitorii oraşelor, care monitorizează 
implementarea lor. Acestea ilustrează conceptul de planificare şi implementare 
participativă.    

Participarea cetățenilor conferă calitate guvernării, iar o bună guvernare poate aduce 
investiții, afaceri profitabile, resurse financiare, toate acestea contribuind la dezvoltarea 
economică locală. 

Acest mecanism este utilizat în numeroase țări, dintre care Spania, Italia, Germania, 
Franța, Belgia etc.  

 

 



 

Rezultate ale proiectului  

Rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul unei conferințe finale, care va avea loc 
la sfârşitul lunii iulie.   

Proiectele de infrastructură realizate la Orhei şi la Teleneşti vor soluționa probleme 
stringente ale celor două oraşe şi vor contribui la dezvoltarea lor.   

Experiența de planificare şi implementare participativă acumulată va putea fi preluată şi 
de alte localități din Moldova. Conceptul va fi prezentat pe larg în cadrul unui Manual pe 
cale de apariție.    

Numărul total al beneficiarilor acestui proiect este de aproximativ 42 000.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


