
Abilitarea cetățenilor
în Republica Moldova

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH) în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

Partenerii proiectului:

Ianuarie 2019 – Decembrie 2021
Perioada de implementare:

Agenţia de Cooperare a Internaţională a Germaniei
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 

Implementat de:

Uniunea Europeană – 4,9 milioane EUR,
inclusiv 3,75 milioane EUR pentru granturi

Finanțat de:

Bene�ciari:
Cetăţenii (inclusiv elevii) din regiunile de dezvoltare 
Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia - ca beneficiari finali 
ai acţiunii, organizaţiile societăţii civile (OSC), în special 
la nivel local, reprezentanţii mass-media, reţelele OSC

Centrul
CONTACT-Cahul

Pro Cooperare Regională
& CASMED

Asociația pentru
Guvernare E�cientă

și Responsabilă
& ADR Habitat

Centrul European
`Pro-Europa` în Comrat

& Centrul CONTACT

Asociația Presei Independente
Media și Comunicare

Obiectivul general al proiectului este de a abilita cetăţenii prin 
participarea constructivă a organizaţiilor societăţii civile la 
procesele decizionale locale, regionale și naţionale

Obiectivele speci�ce ale proiectului:

Cetăţenii, bărbaţii și femeile în egală măsură, sunt abilitaţi să 
contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a 
infrastructurii publice de către administraţiile publice locale

Cetăţenii sunt abilitaţi să participe într-un mod semnificativ la 
supravegherea proceselor de achiziţii, gestionare și întreţinere a 
infrastructurii publice

Cetăţenii, inclusiv elevii școlilor publice, sunt informaţi despre 
investiţiile în apă și canalizare (AAC) și managementul deșeurilor 
solide (MDS), despre problemele de mediu legate de serviciile 
publice locale, precum și relevanţa tarifelor de recuperare a 
costurilor pentru furnizarea acestora
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>1700
participă în
procese de planificare

bărbați și femei

instruite să monitorizeze 
implementarea planurilor
și strategiilor locale

55
organizații locale

participă activ în ședințele
Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare 

11
OSC

în care APL au aprobat
tarife preferențiale

grupurilor vulnerabile pentru
prestarea serviciilor publice

12
localități

de informare     
în 128 localități privind importanța participării 

în procesele de plani�care a serviciilor locale

388
evenimente

614
ale autorităților locale instruiți despre
planificarea participativă

reprezentanți/te

elaborate sau actualizate
participativ

54
planuri locale

Societatea civilă și procesele de planificare participativă
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Societatea civilă și monitorizarea proiectelor
de infrastructură și a serviciilor publice

1164
implicați activi în
procese de monitorizare
a investițiilor

bărbați și femei

>1200
informați despre oportunitățile de

monitorizare a proiectelor
de infrastructură și serviciilor publice

bărbați și femei

>70
s-au monitorizat achizițiile publice 
și proiectele de infrastructură
care vizează serviciile publice

localități

susținute financiar de UE
pentru implicarea cetățenilor și 
monitorizarea serviciilor publice, inclusiv 
14 proiecte pentru monitorizarea 
investițiilor UE

87
proiecte locale

capacitate și susținute
să monitorizare serviciile publice

>100
comitete locale de cetățeni
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Informare și sensibilizare privind serviciile publice și impactul lor asupra mediului

din școli și grădinițe, informați și implicați
în activități de protecție a mediului

15.000
fete și băieți

despre proiectele de îmbunătățire a 
serviciilor publice și 

investițiile UE în acestea

>100
articole în ziare și online

cunosc despre importanța tarifelor pentru
servicii locale sustenabile ca urmare a
141 evenimente locale de informare, 
consultări și dezbateri

>24.000
femei și bărbați

în care s-au desfășurat campanii de 
informare și sensibilizare privind 
problemele de mediu

>200
orașe și sate

problemele de mediu
și impactul serviciilor publice asupra lor

170.000
cetățeni informați despre

privind dezvoltarea
serviciilor locale sustenabile

156
campanii locale de comunicare

în limbile română și rusă,
la nivel regional și național

>60
emisiuni TV și radio
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Dezvoltarea capacităților societății civile și instituțiilor media

de instruire pentru OSC locale 
privind întreţinerea infrastructurii 
publice pentru servicii sustenabile

135
sesiuni

ale societății civile și instituții media, 
inclusiv 15 organizaţii noi, capacitate să 

implementeze proiecte locale de implicare a 
cetăţenilor pentru servicii locale sustenabile

100
organizații locale

capacitate să implementeze 
programe de granturi locale

8 organizații regionale
și naționale

24
regionale și naţionale pe subiecte privind
implicarea cetățenilor
în procese decizionale
și servicii publice locale sustenabile

evenimente de rețea

locale și regionale capacitate să
reflecte subiecte ce ţin de
serviciile publice și asistența UE 
pentru modernizarea lor

15
instituții media
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Programul de granturi locale al Uniunii Europene

110
proiecte implementate

Domenii

100
organizații
ale societății civile locale și instituții 
media, inclusiv 15 organizații 
nou-înregistrate, susținute prin granturi

Distribuire geografică

40
32

25
13

PARTICIPARE
ÎN GUVERNARE

APĂ
ȘI CANALIZARE

GESTIONAREA
DEȘEURILOR

EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ

MEDIU ȘI
DEZVOLTARE DURABILĂ

INFORMARE
ȘI SENSIBILIZARE
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15 26
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