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Un proiect european susţine dezvoltarea oraşelor Orhei şi Teleneşti 

 

    Oraşele Orhei şi Teleneşti, beneficiari direcţi şi parteneri de implementare    

Un nou proiect european vine să consolideze capacitatea de cooperare a autorităților publice 

locale cu societatea civilă, pentru participarea activă a acesteia la dezvoltarea locală şi dezvoltarea 

durabilă a comunităților.  

Proiectul “Promovarea Planificării şi Implementării Participative ca mecanism eficient de abilitare a 

comunității şi dezvoltare locală sustenabilă” a fost lansat în luna martie a anului 2013. Oraşele 

Orhei şi Teleneşti sunt beneficiarii direcți ai acestuia şi parteneri de implementare ai Business 

Consulting Institute. Proiectul este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene şi prin 

eforturile comune ale funcționarilor publici şi consilierilor locali din cadrul primăriilor Orhei şi 

Teleneşti, precum şi ale societății civile şi sectorului privat din cele două oraşe.  

Proiectul introduce concepte noi pentru Republica Moldova, de Dezvoltare Bazată pe Comunitate 

și Planificare și Implementare Participativă, care susțin dezvoltarea locală prin capitalul uman al 

comunităților.  

În cadrul acestei inițiative, oraşele Orhei şi Teleneşti vor obține sprijin financiar pentru 

implementarea a 4 proiecte de dezvoltare a infrastructurii şi îmbunătățire a serviciilor publice 

locale. Proiectele vor fi stabilite de către comunitate, care va participa la implementarea acestora. 

    

    Consolidarea capacităţii de cooperare prin activităţi didactice    

Proiectul de față este unul bogat în activități de instruire. Perioada 17 iunie-26 iulie a fost dedicată 

organizării unor seminare pentru funcționarii publici şi consilierii locali, membrii societății civile şi 

reprezentanții sectorului privat din oraşele Teleneşti şi Orhei. 

Seminarele s-au axat pe patru mari teme: descentralizarea serviciilor publice; managementul 

proiectului și metodele de scriere a unui proiect; elaborarea şi promovarea documentelor de 

politici; monitorizarea și evaluarea participativă.   

Acestea au urmărit, aşadar, să formeze competențe de elaborare a proiectelor şi a documentelor 

de politici. Un alt obiectiv a fost să se prezinte subiectul descentralizării, felul în care va fi 

consolidată administrația publică locală, rolul important pe care îl vor avea membrii comunității în 

luarea deciziilor la nivel local. 

Metodele de predare utilizate în cadrul seminarelor de instruire au fost interactive, acestea 

stimulând comunicarea între participanți. 

La aceste activități au participat peste 370 persoane din oraşele Orhei şi Teleneşti.  
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Strategii de dezvoltare socio-economică locală și proiecte de infrastructură 

Odată încheiate seminarele de instruire, la Orhei şi la Teleneşti au fost organizate câte 4 focus-

grupuri, pentru a prezenta conceptul de Planificare și Implementare Participativă şi importanța 

participării sociale în procesul de luare a deciziilor, care înseamnă aplicarea unui standard de viață 

corespunzător aşteptărilor populației. În cadrul aceloraşi activități, au fost discutate cele mai 

importante probleme ale oraşelor şi soluțiile potrivite pentru rezolvarea lor, fiind definite câte 2 

proiecte prioritare, pentru care se va solicita finanțare. Tot pentru a afla opinia cetățenilor cu 

privire la problemele oraşelor în care locuiesc, au fost organizate două sondaje, la care au 

participat peste 600 de orheieni şi teleneşteni.    

Experții BCI și membrii Consiliului Participativ Local, format în cadrul proiectului, vor pregăti 

strategiile socio-economice locale, aplicând principiile drepturilor omului şi al participării. 

Strategiile se stabilesc pentru o perioadă de 5 ani.  

Atelierele de planificare strategică organizate la Orhei şi la Teleneşti au durat câte 4 zile, pentru a 

asigura participarea administrației publice locale, a organizațiilor societății civile şi non-

guvernamentale, precum şi a grupurilor vulnerabile, la adoptarea unor decizii care vor influența 

viitorul comunității din care fac parte.  

Strategiile elaborate vor ține cont de trebuințele comunităților și dificultățile cu care se confruntă 

cetățenii. Acestea vor oferi exemple de participare directă a locuitorilor la soluționarea 

problemelor existente, care vor putea servi drept model pentru alte localități.  

     

    Vizită de studiu pentru cei mai buni dintre cursanţi  

Participanții la cursurile de instruire vor avea posibilitatea să participe la o vizită de studiu în 

Polonia. Fundația de Cooperare Polonia-Ucraina PAUCI, care este asociat al BCI în cadrul 

proiectului, va organiza întâlniri ce vor consolida cunoştințele obținute de participanți în țară.  

Polonia are o experiență bogată în domeniul Planificării şi Implementării Participative, concept care 

este prevăzut în Legea privind autonomia locală, adoptată la 8 martie 1990.  

Vizita va avea 20 de participanți, selectați în urma evaluării la seminare. Pentru a da amploare 

rezultatelor proiectului și pentru extinderea acestuia la nivel regional, la vizita de studiu vor 

participa şi reprezentanți ai autorităților locale din comunitățile vecine, ceea ce va crea premise 

reale pentru aplicarea ulterioară a mecanismului de Planificare şi Implementare  Participativă. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


