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PROIECTUL „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ACTORILOR LOCALI ŞI A DIALOGULUI PUBLIC,
CA INSTRUMENT DEMOCRATIC DE GUVERNARE LA NIVEL LOCAL”

În data de 5 august curent, în incinta Consiliului raional Ialoveni s-a desfăşurat „masa
rotundă” cu genericul „Metode alternative de
informare a cetăţenilor”, la care au participat
30 de persoane, ce activează în, domeniul
administraţiei publice, atât la nivel raional ,
cât şi local, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea asistenţa a fost onorată de prezenţa domnului Dieter Langbein,
reprezentant al Guvernului Germaniei, domnul Tudor Iasinschi, preşedintele raionului Ialoveni.
Doamna Maria Brodesco, preşedintele AO
„ISR”, a prezentat esenţa proiectului lansat,
menţionând, între altele, că beneﬁciari ai
proiectului sunt cetăţenii, precum şi autorităţile publice şi organizaţiile obşteşti. Până
la ﬁnele anului curent aceştia urmează să ﬁe
implicaţi în diferite activităţi cu scopul de a
dezvolta dialogul public şi a-i imprima noi
nuanţe ce reies din actualitatea de moment şi

de perspectivă. Ceea ce se urmăreşte în mod
deosebit prin intermediul activităţilor preconizate, constă în sporirea responsabilităţii
ﬁecărei comunităţi şi a autorităţilor în luarea
deciziilor la nivel local, recunoaşterea unor
noi modalităţi de parteneriate şi cooperare.
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O

rganizaţia nonguvernamentală „Iniţiativa Social-rurală”
a anunţat lansarea următoarei etape, a doua, a Proiectului
„Dezvoltarea capacităţii actorilor
locali şi a dialogului public, ca instrument democratic de guvernare la nivel local”. Este un proiect
realizat cu suportul ﬁnanciar al
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, fondurile ﬁind alocate de către Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Federale Germane, cu contribuţia Ambasadei
Germaniei în Republica Moldova.
De menţionat aici şi parteneriatul
cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al Republicii Moldova, al autorităţilor publice raionale din Ialoveni şi Hânceşti.

Lucia Tonu, asistentă de proiect, a prezentat un raport pe marginea metodelor alternative de informare a cetăţenilor existente
în câteva judeţe din România, raport rezultat din vizita de studiu pe care au efectuato anterior în ţara vecină o grupă de experţi
din Republica Moldova. Un singur detaliu, dar
deosebit de important: Birourile de Consiliere
pentru Cetăţeni, fondate demult în România,
sunt servicii de interes public, care răspund
nevoilor de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit
la informaţii privind drepturile şi îndatoririle
lor, să beneﬁcieze de consiliere în identiﬁcarea posibilelor căi de soluţionare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în
utilizarea serviciilor publice.
Un principiu esenţial în activitatea BCCului este oferirea alternativelor practice şi nu
rezolvarea problemelor în locul cetăţeanului.
Este important de menţionat că un BCC în
România se înﬁinţează ca urmare a unui proiect, iniţiat de către o organizaţie neguvernamentală locală, propus spre ﬁnanţare Programului PHARE (Dezvoltarea Societăţii Civile),
program ﬁnanţat de Uniunea Europeană.
Lăudabilă, deci, această intenţie a echipei
AO „Iniţiativa Social-Rurală” de a implementa
asemenea proiecte, pentru a crea şi la noi servicii de consiliere şi informare independente,
care constituie nu altceva decât resurse reale
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de dezvoltare a capitalului civic al societăţii.
Se preconizează că experienţa acumulată să
conducă la realizarea unor modalităţi, prin
care cetăţenii să poate realmente participa
la procesul decizional, în special în domeniul
politicilor publice.
Pe viitor în cadrul proiectului sunt preconizate şi alte activităţi, cum ar ﬁ „mese ro-

tunde”, prestarea unor servicii de informare,
de documentare şi consultanţă în cadrul unui
Centru specializat. Iar editarea acestui Buletin
informativ „Dialog”, în colaborare cu Consiliul
raional Ialoveni, de asemenea se încadrează
în acţiunile de implementare a proiectului
nominalizat.
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ADMINISTRAŢIA RAIONALĂ E DESCHISĂ PENTRU PARTENERIAT
unei societăţi cu un viitor demn al urmaşilor
noştri.

Tudor Iasinschi,

D

preşedinte
al raionului Ialoveni

in informaţiile pe care le deţinem, la
moment în sectorul neguvernamental
din raionul nostru sunt înregistrate
circa 30 de organizaţii obşteşti. Sferele lor de
activitate sunt dintre cele mai diferite. În temei, sunt organizaţii diriguite de tineri şi care
activează în numele intereselor şi năzuinţelor
lor. O altă destinaţie a activităţii asociaţiilor
obşteşti este asistenţa socială a păturilor sociale defavorizate, a oamenilor în etate. Câteva organizaţii activează în domeniul ocrotirii
mediului ambiant, în domeniul sportului etc.
De menţionat faptul că prestanţa acestor organizaţii este una vizibilă, de serviciile acestora beneﬁciind comunităţile în ansamblu, şi
cetăţenii, în particular.
Autorităţile publice raionale au conştientizat în deplină măsură rolul şi locul pe care le
au organizaţiile neguvernamentale în viaţa localităţilor noastre. Deci, pornind de la această realitate, administraţia raionului Ialoveni se
străduie, prin diferite metode şi căi să stimuleze şi să încurajeze activitatea. Acordăm o
anumită asistenţă în perioada de fondare şi
înregistrare a organizaţiilor, servicii de consultanţă la perfectarea setului de documente,
necesare la înregistrare. Vreau să accentuez
în mod deosebit: aparatul preşedintelui nu
e numai un partener pasiv al organizaţiilor
obşteşti, ci e şi un animator al mai multor activităţi, menite să schimbe lucrurile spre bine
în societate. Şi asta din simplul considerent
de a nuanţa viaţa publică cu aspecte de spirit de iniţiativă, de angajare plenară a tuturor
celor interesaţi în mersul ferm spre crearea
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Pornind de la acest mare deziderat, aş vrea
să mă opresc succint la rolul pe care ar trebui
să-l aibă ONG-urile în dezvoltarea durabilă
„Moldova- XXI”, precum şi în implementarea
Programului Naţional „Satul moldovenesc”.
Zic astea, ﬁind conştient de faptul că organizaţiile obşteşti sunt nişte pârghii foarte eﬁciente şi active, menite să manifeste un interes
aparte la transpunerea în practică a acestor
programe. Obiectivele trasate pot ﬁ obţinute
numai în condiţiile unui parteneriat de proporţii, ﬁindcă aria de activitate a ONG-urilor
se extinde practic pe întreg teritoriul raionului. Noi, reprezentanţii administraţiei publice,
ne rezervăm misiunea de a activa şi a obţine
indicatorii socio-economici preconizaţi, iar
asociaţiile obşteşti, pe de altă parte, ar avea
sarcina să presteze experienţă şi servicii în
cadrul unor activităţi nonproﬁt. Iar scopul urmărit în colaborarea organizaţiilor obşteşti cu
autorităţile publice ar trebui să rezide în căutarea şi identiﬁcarea unor procedee şi metode
de implicare a cetăţenilor în activităţile de interes public.
Noi cunoaştem foarte bine faptul că eﬁcienţa activităţilor ONG-urilor ţine, întâi de
toate, de nivelul de organizare şi cooperare
a acţiunilor lor. Fără organizare şi cooperare
eforturile se dispersează, nu au efectul urmărit, în cele din urmă suferind oamenii, pe
care am vrut foarte mult să-i facem beneﬁciari. Reieşind din cele menţionate, vă asigur
că noi tindem spre colaborare şi cooperare,
spre transparenţă în realizarea scopurilor
propuse.
Asociaţia Obştească „Iniţiativa Social-Rurală” (preşedinte – Maria Brodesco), cu sediul
central în satul Bardar, a organizat nu demult,
în incinta Consiliului raional o „masă rotundă”
cu genericul „Metode alternative de informare
a cetăţenilor”, la care au participat specialişti

Ulterior, în adresa administraţiei raionului a parvenit o scrisoare din partea acestei
Asociaţii obşteşti, prin care se aduc mulţumiri
pentru contribuţia şi sprijinul la organizarea
şi desfăşurarea „mesei rotunde”. De asemenea, administraţia asociaţiei a lansat şi unele
propuneri vis-a-vis de conlucrarea între administraţiile publice locale de ambele niveluri
şi societatea civilă în soluţionarea mai multor
probleme de interes comun. Este vorba de
crearea unei baze de date despre numărul şi
domeniile de activitate ale organizaţiilor neguvernamentale din raion, de desemnarea
unei persoane din partea administraţiei raionale – responsabilă de conlucrarea cu ONGurile. De asemenea, e abordată problema
susţinerii în ceea ce priveşte facilitarea procesului de reﬂectare în mass-media locale a
activităţii asociaţiilor obşteşti.
Administraţia raionului Ialoveni îşi exprimă disponibilitatea pentru o conlucrare eﬁcace cu toate organizaţiile obşteşti, ﬁind pe
deplin conştientă de faptul că acestea sunt
animatorii multor activităţi de interes public,

că ele sunt autorii unor iniţiative demne de
urmat şi de susţinut.
Membrii organizaţiilor neguvernamentale
pot ﬁ siguri că toate propunerile lor constructive şi demne de atenţie vor ﬁ luate în calcul,
de ele se va ţine cont la pregătirea şi luarea
deciziilor, atât la nivel local, cât şi la nivel
raional. În acest context e cazul să amintim
că unul dintre principiile constituţionale ale
administraţiei publice constă în consultarea
populaţiei în probleme de interes şi importanţă deosebite.
De asemenea vom contribui la pregătirea
şi publicarea în presă a articolelor ce vizează activităţile ONG-urilor, activităţi menite să
îmbunătăţească starea de lucruri în ﬁecare
localitate întru binele ﬁecărui cetăţean.
În cele din urmă ţin să salut lansarea de
către AO „Iniţiativa Social-Rurală” a Proiectului „Dezvoltarea capacităţii actorilor locali şi
a dialogului public, ca instrument democratic
de guvernare la nivel local”, şi să-şi exprim
certitudinea că acesta va contribui şi mai mult
la consolidarea dialogului dintre puterea publică şi societatea civilă, deci va contribui la
soluţionarea multiplelor probleme cu care ne
confruntăm.
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din cadrul aparatului preşedintelui raionului,
primării, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

INFORMAŢIE DESPRE ASOCIAŢIA OBŞTEASCA “INIŢIATIVA SOCIAL-RURALĂ”,
REPUBLICA MOLDOVA
Cine veriﬁcă bugetul organizaţiei?

Darea de seamă ﬁnanciară se prezintă organelor prevăzute de legislaţia în vigoare
în termenii şi în forma stabilită de lege.

Cine poate ﬁ membru?

Calitatea de membru al ONG ISR poate ﬁ
dobîndită de orice persoană ﬁzică sau juridică, care acceptă sarcinile şi scopurile
ISR, prevăzute de Statut.

Misiunea noastră

Ce reprezintă această organizaţie?

“Iniţiativa Social Rurală” (în continuare
ISR) este o Asociaţie Obştească, naţională, neguvernamentală, de tip non-proﬁt,
de utilitate publica, înregistrată de către
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
la 19 decembrie 2000 sub Nr. 1606.

Cine a înﬁinţat această organizaţie?

La Adunarea de Constituire a Asociaţiei
Obşteşti au participat 6 fondatori, persoane ﬁzice din diferite regiuni a Republicii Moldova.

Consolidarea Democraţiei prin ediﬁcarea
societăţii civile pentru dezvoltarea durabila
a comunităţilor, prioritare ﬁind comunităţile
rurale. Pentru aceasta urmărim îndeplinirea
următoarelor obiective:
 Să stimulăm şi să încurajăm atitudinile
proactive în comunităţile rurale
 Să dezvoltăm parteneriate strategice, durabile şi eﬁciente
 Sa consiliem factorii de decizie în dezvoltare rurală pentru a adopta soluţiile
optime de dezvoltare
 Să dezvoltăm prestarea de servicii de
asistenţă socială alternative pentru categoriile social dezavantajate
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Valorile ISR
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Echitate şi dreptate socială. Dezvoltarea
ca acţiune umanistă şi umanitară se face
pentru oameni şi cu participarea oamenilor, conform cu nevoile şi aspiraţiile
membrilor comunităţii. Accesul acestora
la rezultatele dezvoltării este o cerinţă de
echitate. Dezvoltarea nu trebuie să lezeze demnitatea şi libertatea umană.
Participarea. Dezvoltarea este un proces
care implică participarea în măsură cît
mai mare a comunităţii ca entitate unitară, a organizaţiilor şi instituţiilor care
servesc comunitatea. Totodată procesul
de dezvoltare trebuie să ducă la întărirea
comunităţii, la creşterea cooperării şi acţiunii organizate la nivelul comunităţii.
Durabilitate. Procedeele de dezvoltare
trebuie să ofere generaţiilor care urmează şansa de acces la resursele de dezvoltare. Ca urmare, trebuie asigurată reproducerea resurselor naturale şi umane,
respectiv prezentarea resurselor care nu
se pot regenera. Trebuie conservat capitalul natural şi uman al comunităţii.









Cum atinge ONG scopurile sale?
Urmărim continuu să implicam actorii
cheie in proiecte comune prin parteneriate locale, regionale, naţionale si internaţionale.



Metode de lucru
Acţiunile avînd loc, de cele mai multe ori,
direct la nivelul beneﬁciarului din mediul rural, dezvoltate prin experienţa si pe care le
adăptam la speciﬁcul mediului local.

Ce s-a realizat pînă acum?







Acorduri cu diferite Instituţii naţionale şi
internaţionale
S-au elaborat şi sunt propuse spre ﬁnanţare numeroase proiecte în domeniile: dezvoltare comunitară, servicii sociale
alternative, educaţie, Tineret, Democraţie
şi Drepturile Omului.
Finalistă a concursului Idei Inovatoare la
care au participat Asociaţii Obşteşti din
Belorusia, Moldova şi Ucraina (Minsc, 27
mai 2003)
Participarea la seminare, conferinţe, scoli
de vară pentru instruirea colaboratorilor
ONG.

PROIECTE REALIZATE:
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Proiectul „Dezvoltarea capacităţii actorilor
locali, şi a dialogului public ca instrument
democratic de guvernare la nivel local” Ialoveni (în derulare) anul 2005 susţinut ﬁ-





nanciar de către Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, fondurile Oﬁciului
Federal al Republicii Federale Germane.
Proiectul “Reintegrarea Persoanelor în etate vulnerabile în comunităţile rurale” implementat de către organizaţia “HalpeAge
International” din Marea Britanie în parteneriat cu “Iniţiativa Social-rurală”, c. Bardar şi “Second Breath”, or. Bălţi (în derulare
2005 – 2006). Realizarea acestui proiect
este posibilă cu susţinerea ﬁnanciară din
partea Comisiei Europene, Programul TACIS.
Fortiﬁcarea serviciilor sociale prin dezvoltarea comunitară şi metodologia participativă (mai 2003-februarie 2004) Finanţator- Fundaţia Eurasia
Deschiderea in c. Bardar a Centrului comunitar de resurse cu acces la Internet
(decembrie 2002-decembrie 2003), Finanţator Fundaţia Soros, Programul Informaţional, Co-ﬁnanţator Primăria c. Bardar.
Educaţia civică a minorilor şi adolescenţilor, cunoaşterea Drepturilor lor şi reintegrarea în societate a copiilor din păturile
vulnerabile. (15.03.02-15.09.02) Finanţator - Ambasada SUA, Co-ﬁnanţator Primăria c. Bardar.
Proiect - Încurajarea participării civice in
mediul rural. (iunie-decembrie 2002). În
rezultatul acestui proiect a fost creată reţeaua de ONG-uri de Dezvoltare Comunitara din Centrul şi Sudul Moldovei. În calitate de coordonator al reţelei a fost aleasă
Maria Brodesco pentru o perioada de 5 ani.
Finanţator - Banca Mondială, Co-ﬁnanţator Fundaţia Soros.
Răspîndirea informaţiei despre Concursul
Proiectelor de Idei Inovatoare in rîndul cetăţenilor Republicii Moldova. Acest concurs
este de nivel regional (Moldova, Ukraina si
Belorusia) si este organizat în ﬁecare an
pentru Asociaţiile Obşteşti de către Oﬁciul
Regional al Băncii Mondiale 2002.
Dezvoltarea comunităţii Bardar prin implicarea populaţiei în soluţionarea problemelor “Grădiniţei Licurici” (2001-2002):,
Finanţator- Fundaţia Soros, programul
Dezvoltare Comunitară, gestionat de Centrul CONTACT, Co-ﬁnanţator Primăria
c. Bardar.
Date de contact:
Maria Brodesco
mbrodesco@ngorural.org
mariabrodesco@yahoo.com
Tel/fax:+373 268 37 361 tel./fax.
Preşedinte ONG ISR,
Str. Aurel David 64, c. Bardar, r. Ialoveni, MD-6811

A INVESTI ÎN PERSONALITĂŢI, ÎNSEAMNĂ A ÎNTĂRI PARTENERIATUL SOCIAL

Pe parcursul acestor ani de activitate, am
implementat mai multe proiecte, ﬁnanţate de
FISM, Organizaţia internaţională „Salvaţi copiii”, Consorţiumul italian pentru dezvoltare
şi cooperare, de organizaţia internaţională pentru migraţie, de Direcţia Elveţiană de
Dezvoltare şi Cooperare, Centrul „Contact”
ş.a. Anume cu suportul Fondului de Investiţii
a fost posibilă crearea în Costeşti a Centrului
„Curaj”, beneﬁciarii căruia sunt aproape 80 de
copii aﬂaţi în diﬁcultate. Cine a avut ocazia să
ne viziteze Centrul s-a convins de faptul că
aici sunt create condiţii optime pentru dezvoltarea spiritului inventiv al copiilor, pentru
întremarea sănătăţii lor.
Am deschis de asemenea şi un Centru
pentru dezvoltarea tineretului. Amplasat pe o
aripă, până atunci liberă, a Căminului cultural
Costeşti, Centrul dispune de o sală de calculatoare cu conectare la Internet, atelier de cusătorie, o cameră pentru pregătirea bucatelor.
Încoace vin tineri şi tinere fără o anumită profesie, dar dornici de a se manifesta şi a ocupa
în societate o poziţie cât de cât echitabilă, aşa
cum o merită ﬁecare persoană. Acordarea de
asistenţă informaţională, susţinere morală,
dar şi materială – sunt doar câteva din direcţiile noastre de activitate. Pentru că a investi
în oameni, în personalităţi, înseamnă a crea
un viitor, înseamnă a asigura o durabilitate la
nivel comunitar şi social.
Recent am obţinut, prin intermediul Consiliului raional şi al primăriei Costeşti, un sediu în policlinica sătească pentru deschiderea
unui Centru de monitorizarea a dezvoltării tinerilor, în acest sens implementând proiectul
respectiv.

Pe mine personal, ca preşedinte al Asociaţiei, mă mai bucură mult şi faptul că în ultimul
timp avem beneﬁciari şi din satele mejieşe –
Pojăreni, Mileştii Mici, Moleşti, Hansca, Zâmbreni. Oamenii au cunoscut în AO „Compasiune” un partener de nădejde, solicitându-i
tot mai des serviciile de informare şi consultanţă.
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sociaţia noastră a fost înregistrată în anul 2000. Încă de
la începuturi ne-am propus
scopul de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale
a păturilor defavorizate, precum şi
la protecţia lor. Este vorba de copii
aﬂaţi în diﬁcultate, de mame tinere cu o situaţie materială precară şi
pe care le bate un singur gând – să
plece peste hotare în căutarea unui
venit, de bătrânii, care au un trai
nu tocmai fericit. Pentru atingerea
acestor scopuri am apelat, prin cereri de proiecte, la diverse organisme naţionale şi internaţionale.

Noi am fost şi suntem conştienţi de faptul că vom putea obţine succes numai prin
atragerea şi mobilizarea tuturor categoriilor
de cetăţeni ai localităţii. De remarcat că lumea a oferit AO un înalt grad de credibilitate, cu atât mai mult cu cât avem sediu, avem
echipament, mobilier, lucruri fără de care ar
ﬁ foarte greu să iniţiezi şi să derulezi activităţile. Oamenii vin şi cu multe propuneri demne
de luat în calcul, ceea ce ne face să aﬁrmăm
cu toată certitudinea că societatea treptat se
debarasează de indiferenţă, de pasivitate, şi
vrea cu tot dinadinsul să schimbe lucrurile
spre bine.
La capitolul „Colaborarea cu autorităţile
publice locale” aş remarca sprijinul şi concursul primăriei Costeşti, consiliului raional, pe
care ni le acordă în activitatea noastră. E o
atmosferă, care ne inspiră forţe noi, care ne
mobilizează şi mai mult la exprimarea intereselor cetăţenilor. Acţiunile noastre comune
sunt direcţionare spre soluţionarea mai multor probleme, unele din ele ﬁind chiar grave,
cu care se confruntă comunitatea. Adevărul
care trebuie cunoscut şi respectat în toate
acţiunile noastre rezidă în următoarele: parteneriatul e un factor deosebit de important,
ﬁindcă prin intermediul acestuia sunt soluţionate în comun probleme mari cu eforturi
minime.
Elena MEREACRE,
preşedintele Asociaţiei Obşteşti
„Compasiune”, Costeşti.
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MISUNEA NOASTRĂ E SĂ ASIGURĂM UN TRAI DECENT PENTRU FIECARE PERSOANĂ ÎN ETATE
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F

ondată la 9
septembrie
1998,
Organizaţia veteranilor războiului şi
muncii din raionul
Ialoveni, şi-a propus nişte scopuri
pe cât de majore,
pe atât de nobile:
ocrotirea drepturilor şi intereselor
veteranilor,
asigurarea unor situaţii decente în societate,
sporirea rolului şi locului veteranilor în viaţa
socială, economică şi culturală, stabilirea şi
întreţinerea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu organizaţii similare din ţară şi de
peste hotare.
În componenţa Organizaţiei intră 34 de
ﬁliale din localităţile rurale, în care sunt cuprinşi circa 13 mii de persoane în etate.
Pe parcursul acestor ani am obţinut şi am
implementat un şir de proiecte, prin intermediul cărora am realizat mai multe obiective,
toate ﬁind subordonate scopului de a reabilita şi reintegra persoanele de vârsta a treia în
viaţa comunitară. Este vorba de deschiderea
unui Centru de zi pentru bătrâni singuratici,
deschiderea Centrului comunitar „Speranţa”,
acordarea de servicii de informare şi consultanţă etc.

oraşul Bălţi, la realizarea unui alt mare proiect cu Organizaţia „HelpAge International”
din Marea Britanie cu genericul „Reintegrarea
persoanelor de vârsta a treia în viaţa comunităţii”. În scopul realizării proiectului am angajat mai multe grupe de voluntari, care, după o
anumită instruire, vor desfăşura activităţi de
identiﬁcare a necesităţilor oamenilor în etate,
de creare a subgrupurilor de ajutorare reciprocă, activităţi educaţionale pentru persoanele, care au atins vârsta de pensionare. Voluntarii îi vor informa despre drepturile lor la
protecţia socială, precum şi despre multe alte
drepturi ale lor, pentru a-i reintegra cît mai
curând şi a nu admite scăderea activismului
lor. Organizarea meselor rotunde, sărbătoririi jubileelor, nunţilor de aur, şezătorilor,
sărbătorilor tradiţionale – Anul nou, Sﬁntele Paşti, Ziua mamelor, Ziua Internaţională a
oamenilor în etate, Hramul satului, vizite la
domiciliu, prestarea serviciilor de îngrijire a
persoanelor singuratice şi imobilizate, distribuirea ajutoarelor umanitare etc – aceste şi
alte servicii vor ﬁ prestate în dependenţă de
necesităţi.
Sunt absolut sigură că membrii grupurilor
vor deveni mai receptivi la apelurile Administraţiei Publice Locale când se va cere implicarea populaţiei la soluţionarea unor probleme de interes comun. Prin apeluri, adresări,
ei vor participa la luarea deciziilor în cazurile
când e vorba de interesele şi ale semenilor.

Recent, ne-am încadrat activ, alături de 2
organizaţii-partener din RM „Iniţiativa Socialrurală” din s. Bardar, „Respiraţia a doua” din

Valentina CARCHELAN,
preşedintele Organizaţiei
veteranilor războiului şi muncii
din raionul Ialoveni

IMPORTANT PENTRU CETĂŢENI !
În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.533 din 06 iunie 2005 „Cu privire la organizarea audienţei” se stabileşte GRAFICUL DE AUDIENŢĂ A CETĂŢENILOR din localităţile raionului
la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, după cum urmează:
A) LA GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA:

Dl Vasile Tarlev,
Prim-ministru
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audienţa cetăţenilor

în prima şi a patra zi de luni a lunii
curente

audienţa reprezentanţilor
autorităţilor administraţiei
publice locale

în a doua zi de luni a lunii curente

Dl Andrei Stratan,
viceprim-ministru

audienţa cetăţenilor

în a doua zi de luni a lunii curente

Dl Valerian Cristea,
viceprim-ministru

audienţa cetăţenilor

în prima zi de luni a lunii curente

* Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la Prim-ministru şi viceprim-miniştri se efectuează de către Direcţia
administraţie publică şi relaţii cu publicul, în temeiul demersului în scris şi, după caz, de comun acord cu
consilierii pe domenii şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
B) LA MINISTERE, ALTE AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE CENTRALE

conducătorii ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în prima şi a treia zi de luni a lunii
curente

C) PREŞEDINTELE RAIONULUI

în prima şi a treia zi de luni a lunii
curente

vicepreşedinţii raionului

în ﬁecare zi de luni a lunii curente

D) LA AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DE NIVELUL ÎNTÂI

în ﬁecare zi de luni a lunii curente

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI - AUTORITATE REPREZENTATIVĂ ŞI DELIBERATIVĂ A POPULAŢIEI
RAIONULUI, CARE COORDONEAZĂ ACTIVITATEA CONSILIILOR LOCALE ÎN VEDEREA REALIZĂRII
SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES RAIONAL

EXTRAS
din Decizia Consiliului raional, nr.04-02 din 11
august 2005 „Cu privire la pregătirea economiei
şi sferei sociale a raionului pentru activitate în
perioada rece a anului”
3.

Se pune în sarcina direcţiilor, secţiilor
şi serviciilor din subordinea Consiliului
raional să ţină la control strict mersul
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viceminiştrii şi adjuncţii conducătorilor autorităţilor administrative în prima şi a doua zi de luni a lunii
centrale
curente

pregătirilor pentru activitatea instituţiilor
bugetare în perioada toamnă-iarnă, încheierea de contracte privind achiziţionarea resurselor energetice.
4. Comisia raională, instituită prin dispoziţia preşedintelui raionului, nr. 125 din
21 iunie 2005,va prezenta lunar, până
la data de 10, Ministerului Industriei şi
Infrastructurii, note informative despre
pregătirea pentru iarnă şi funcţionarea
în perioada rece a anului a instituţiilor
bugetare din raion, conform anexei 1 a
Hotărârii Guvernului nr.544 din 06 iunie
2005;
5. Conducătorii instituţiilor bugetare din
raion:
5.1 Vor asigura aducerea în stare de funcţionare a tuturor obiectivelor din gestiune,
precum şi vor asigura încheierea contractelor cu furnizorii de resurse energetice .
5.2 Vor asigura, până la 1 octombrie 2005, la
obiectele gestionate, ﬁnalizarea instalării contoarelor şi veriﬁcarea metrologică
pentru evidenţa strictă a consumului de
energie termică, electrică, de gaze naturale şi apă.
6. Direcţia generală ﬁnanţe (dl V. Racu) va
asigura virarea la un cont special, până la
10 procente din veniturile nete acumulate, dar nu mai puţin de cele stipulate
anual în bugetul raionului, şi va transfera operativ, în limita alocaţiilor bugetare
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7.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

prevăzute pentru perioada respectivă în
scopurile menţionate, mijloace de la acest
cont în vederea achitării datoriilor instituţiilor bugetare faţă de întreprinderile
complexului energetic şi cele prestatoare
de servicii, procurării la timp a resurselor energetice, a materialelor şi utilajelor
necesare şi pregătirii obiectelor pentru
funcţionarea stabilă în perioada toamnăiarnă 2005-2006.
Se recomandă autorităţilor administraţiei
publice locale de nivelul întâi:
Să repartizeze operativ până la 10% din
mijloacele virate la contul cu destinaţie
specială, pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, achitarea datoriilor formate, precum şi pentru
pregătirea obiectelor gestionate către perioada de toamnă-iarnă 2005-2006, conform deciziilor consiliilor locale;
Să prezinte, în regim de urgenţă, Direcţiei generale ﬁnanţe, devizele de cheltuieli privind desfăşurarea lucrărilor de
reparaţii capitale la obiectivele de menire
social-culturală gestionate;
Să convoace, în august-septembrie 2005,
şedinţe ale consiliilor locale respective, în
cadrul cărora să examineze toate chestiunile privind gradul de pregătire a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor
din teritoriu pentru activitate în perioada
de toamnă-iarnă 2005-2006;
Să prezinte lunar Comisiei raionale informaţii despre pregătirea şi funcţionarea
pe parcursul acestei perioade a fondului
locativ şi a obiectelor de aprovizionare cu
apă şi de canalizare;
Să prezinte, către 15 aprilie 2006, Comisiei raionale, informaţii ample despre totalurile activităţii întreprinderilor
şi instituţiilor din teritoriu în perioada de
toamnă-iarnă 2005-2006.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui M. Silistraru,
vicepreşedinte al raionului.”

EXTRAS
din Decizia Consiliului raional, nr.04-05 din 11
august 2005
„Cu privire la transmiterea de la o balanţă la alta”
„În urma examinării adresării medicului
şef al I.M.S.P. Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” (dl I. Crasiuc) nr.171
din 02 iunie 2005, scrisorii Cancelariei de
Stat a Republicii Moldova nr. 1123-1771 din
29 iulie 2003, demersului primăriei Cărbuna
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(dl P. Murzac), în conformitate cu hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr.891 din
17 iulie 2003 „Cu privire la crearea Serviciului
de asistenţă medicală de urgenţă din Moldova” şi nr.688 din 09 octombrie 1995 “Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de Stat,
organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor
lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor ﬁxe
şi altor active” (p.3 şi 9), cu art.8, alin.3 şi
4 al Legii cu privire la proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV
din 16 iulie 1999 şi cu art.84 al Legii privind
administraţia publică locală nr.123-XV din 18
martie 2003, Consiliul raional A DECIS:
1.

2.

3.

Se transmite cu titlu gratuit de la balanţa I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni la balanţa I.M.S.P. Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” spaţiul etajului
zero, bloc „D”, al policlinicii raionale, cu
o suprafaţă de 314,5 m2, pentru amplasarea substaţiunii Asistenţă Medicală de
Urgenţă Ialoveni.

Se transmite cu titlu gratuit de la balanţa
I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni la balanţa
primăriei Cărbuna o parte a fostului spital
de circumscripţie Cărbuna, cu o suprafaţă de 410 m2, urmând ca beneﬁciarul
să utilizeze încăperile pentru prestarea
serviciilor de menire socială, care nu vor
ﬁ în detrimentul procesului medical din
instituţie şi fără drept de înstrăinare în
orice mod.

Medicul şef al I.M.S.P. Spitalul raional
Ialoveni (dna L. Hanganu), de comun cu
I.M.S.P. Staţia Zonală Asistenţă Medicală
Urgentă „Centru” şi primăria Cărbuna (dl
P. Murzac), va perfecta actele de predare-primire a ediﬁciilor şi activelor nominalizate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi le vor prezenta Oﬁciului teritorial cadastral pentru înregistrarea tehnică
a acestor încăperi.”

EXTRAS
din Decizia Consiliului raional, nr.04-06 din 11
august 2005 „Cu privire la aprobarea alocărilor din fondurile de rezervă şi de dezvoltare ale
I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni”
„Examinând demersul medicului şef al
I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni (dna L. Hanganu), în temeiul p.p.35, 36, 37 ale Statutului
I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni, aprobat prin
Decizia Consiliului raional nr.06-05 din 16
decembrie 2003, cu modiﬁcările ulterioare,
Consiliul raional A DECIS:

2.

Se acceptă utilizarea sumei de 150,0 mii
lei din fondurile de rezervă şi de dezvoltare ale I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni
a anului 2005, la efectuarea reparaţiei
curente în Centrul de sănătate Costeşti,
pentru amplasarea staţionarului cu regim de zi, la reparaţia apeductului pentru
această instituţie, la efectuarea lucrărilor
de proiectare şi de gaziﬁcare a centrelor
de sănătate Ţâpala, Horeşti, Moleşti, Bardar, la reparaţia apeductului pentru centrele de sănătate Răzeni, Cărbuna, Suruceni şi a sistemului de canalizare intern a
Policlinicii raionale Ialoveni.
Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna L. Hanganu, medicul
şef al I.M.S.P. Spitalul raional Ialoveni”

EXTRAS
din Decizia Consiliului raional, nr.04-07 din 11
august 2005 „Cu privire la constituirea Comisiei
raionale pentru atribuirea de categorii întreprinderilor din alimentaţia publică
„Întru executarea Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr.770 din 17 noiembrie
1995 „Despre aprobarea regulilor de organizare a preparării şi comercializării produselor
şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi
a Regulamentului de clasiﬁcare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de
încadrare după nivelul de servire”, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 04
august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor/tarifelor”, cu modiﬁcările ulterioare
efectuate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1360 din 08 decembrie 2004,
Consiliul raional A DECIS:
1.

Se constituie Comisia raională pentru
atribuirea de categorii întreprinderilor
din alimentaţia publică, în următoarea
componenţa:

2.

Se pune în sarcina Comisiei, în termen de
până la 01 octombrie 2005, să determine
agenţii economici prestatori de servicii în
alimentaţia publică, atribuindu-le categoriile în conformitate cu gradul de încadrare în condiţiile clasiﬁcării.

3.

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui M. Silistraru,
vicepreşedinte al raionului, care va prezenta un raport asupra acestei chestiuni
în cadrul şedinţei Consiliului raional din
decembrie 2005.”

EXTRAS
din Decizia Consiliului raional, nr.04-08 din 11
august 2005
„ Cu privire la stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii”
În conformitate cu prevederile art.49, p.1,
lit. ”f” al Legii privind administraţia publică
locală nr.123-XV din 18 martie 2003, art.5,
p5 (5) al Legii privind ﬁnanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, în baza
Deciziei Consiliului raional nr.03-19 din 09
iulie 2005 „Cu privire la licenţierea activităţii
de comercializare cu amănuntul a băuturilor
alcoolice şi a produselor din tutun” şi având
avizul pozitiv al comisiilor de specialitate,
Consiliul raional A DECIS:
1.

Se stabilesc tarifele pentru prestarea serviciilor ce ţin de licenţierea comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice
(15 lei pentru o blanchetă), licenţierea
comercializării cu amănuntul a produselor din tutun (15 lei pentru o blanchetă)
şi eliberarea certiﬁcatelor de clasiﬁcare a
întreprinderilor de alimentaţie publică.

2.

Sumele mijloacelor ﬁnanciare, achitate conform tarifelor nominalizate, vor ﬁ
transferate la contul special al Consiliului
raional.

3.

Secţia administrativ-ﬁnanciară (dna A.
Troﬁm) va asigura din contul surselor
nominalizate ﬁnanţarea pentru procurarea rechizitelor şi documentaţiei destinate perfectării licenţelor şi certiﬁcatelor de
clasiﬁcare.

4.

Se pune în sarcina dlui E. Ungureanu,
secretarul Consiliului raional să aducă prezenta decizie la cunoştinţă publică, inclusiv prin publicarea în mijloacele
mass-media.

5.

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui T. Iasinschi,
preşedintele raionului.

Preşedinte: –SILISTRARU Mihail, vicepreşedinte
al raionului;

Secretar:

-HUŞTUC Mihai, specialist principal, Secţia economie

Membri:

-MEREACRE
principal,

Nicolae,

specialist

Secţia administraţie publică;
-VÂRTOSU Anatol, şef Centrul de
medicină preventivă;
-CUCU Tatiana, şef Inspectoratul
ﬁscal Ialoveni.
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Componenţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului raional
(conﬁrmate prin decizia nr.04-12 din 11 august 2005)
Comisia de planiﬁcare, ﬁnanţe, buget
BURLACOV Anatol

- preşedinte

DARIE Andrei

CARACUIAN Gheorghe- secretar

TATARCIUC Nicolae

BUCIUMAŞ Grigore

PLĂMĂDEALĂ Constantin

DAVID Vasile

COTOROBAI Nicolae

AGRICI Eﬁm
DUCA Boris
ŢURCANU Tudor
Buletin Informativ

MALCOCI Gheorghe

Comisia pentru problemele medicinei,
învăţământului, culturii, tineretului,
sportului, asistenţă socială şi protecţie a
familiei
ARSENEV Lidia - preşedinte
MACARI Vasile - secretar
DASCALIUC Ion

Comisia pentru problemele economiei,
gospodăriei comunale, construcţii
MEREACRE Ion - preşedinte
BRAGA Nicolae - secretar
ERHAN Valeriu
POPARCEA Andrei
POSTICĂ Ion
DOGOT Ion

Comisia pentru problemele administraţiei
publice locale şi drept

BUDEANU Ion

GHERMAN Petru - preşedinte

RADILOV Maia

RAICO Lilia - secretar

IONAŞ Ion

ŢURCANU Valeriu

Comisia pentru problemele agriculturii,
industriei prelucrătoare şi relaţii funciare

VÂRTOSU Vasile
DELIU Sidor

IONAŞ Ion D. - preşedinte

DOGARU Constantin

GARABAJIU Simion - secretar

BEDNÂI Sergiu

PROGRAMUL DE PARTICIPARE A CETĂŢENILOR (PPC), SPONSORIZAT DE CĂTRE GUVERNUL S.U.A
PRIN AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ A STATELOR UNITE (USAID)
ŞI ADMINISTRAT DE CĂTRE CONSILIUL INTERNAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI SCHIMBURI (IREX)

S

ponsorizat de către Guvernul S.U.A
prin Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID)
şi administrat de către Consiliul Internaţional de Cercetări şi Schimburi (IREX), Programul de Participare a Cetăţenilor (PPC),
este o instruire, un mentor şi un program
de oferire a granturilor pentru cetăţeni şi
grupurilor de cetăţeni cu scopul de a-i
familiariza cu procesul democratic pentru a face schimbări vizibile şi pozitive în
comunităţile locale. Scopul PPC este de a
îmbunătăţi condiţiile de trai şi sociale, şi
de asemenea de a demonstra, cetăţenilor,
că ei au potenţial uman de a-şi imagina
şi a implementa proiecte care fac o reală
diferenţă în comunitatea lor.
Prin organizarea cetăţenilor şi grupurilor interesate, PPC va ajuta comunităţile
locale în identiﬁcarea necesităţilor şi va
lucra pentru siguranţa lor. Pentru a face
aceasta, PPC a dezvoltat o reţea regională
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a şase Centre de Participare a Cetăţenilor,
toate avînd cîte un co-ordonator, reprezentant al IREX şi cîte patru Organizatori/Traineri Sociali, la fel reprezentanţi ai
IREX, care susţin training-ul, instruirea
şi suportul grupurilor din comunitate în
planiﬁcarea şi implementarea proiectelor
alcătuite de către cetăţenii angajaţi/intersaţi.
Cu ﬁnanţarea USAID de $5 milioane de
dolari, IREX va ﬁnanţa aproximativ 300
de proiecte care reﬂectă una dintre categoriile ce urmează şi servesc cetăţenii
în afara oraşului Chişinău. Granturile individuale pot constitui sume de la 1 000
USD pînă la 20 000 USD.
1. îmbunătăţirea infrastructurii şi facilităţi;
2. a genera posturi de lucru şi venituri;
şi
3. întărirea serviciilor sociale în comunităţile ţintă.

2. Decideţi cine doreşte să vă ajute, în
permanenţă, în soluţionarea problemei identiﬁcate. Formaţi un grup de
persoane din comunitatea voastră,
persoane care vor să lucreze împreună în elaborarea unui plan de activităţi/unui proiect.
3. Scrieţi o scrisoare scurtă, adresată IREX (Diana Gorea, funcţionar în
oﬁciu, str. Ştefan cel Mare 202, et.
6, Chişinău, MD-2004). În scrisoare,
trebuie expusă, scurt, problema speciﬁcă pe care aţi dori să o soluţionaţi
şi cine doreşte să participe la aceasta (cel puţin 5 persoane). Dacă ştiţi
ce doriţi să faceţi pentru a soluţiona
problema dată, explicaţi laconic. În
cazul în care nu ştiţi cu exactitate ce
veţi face pentru a soluţiona această
problemă atunci nu vă faceţi griji. Nu
este o dată limită pentru supunere.
Ce puteţi aştepta de la IREX
4. Dacă IREX primeşte o scrisoare de
la dv-stră veţi ﬁ contactaţi, de către
staff-ul de la oﬁciu, vi se va stabili o
întîlnire. La această întîlnire, IREX va
discuta cu dv-stră problema u care vă
adresaţi şi va schiţa un program de
lucru cu grupul format din localitatea dv-stră. Acest program va consta
într-un forum de două zile. Acesta va
ﬁ începutul unui şir de reuniuni, training-uri şi activităţi care vor ﬁ acceptate/stabilite împreună şi de comun
acord cu mult înainte de a începe lucrul.
5. După ce IREX primeşte scrisoarea dvstră se va încerca să vi se răspundă
în treizeci de zile, dar programul întîlnirilor, forum-urile şi training-urile
pot începe mai tîrziu, aceasta depinde de staff-ul oﬁciului şi de numărul
de responsabili.
6. În cazul în care aveţi unele întrebări
sau aveţi nevoie de ajutor atunci neapărat contactaţi IREX Co-ordinatorii Regionali sau oﬁciul din Chişinău.
(Diana Gorea, 233-231)
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Preferinţa şi ﬁnanţarea se va acorda
proiectului care presupune:
a. crearea de parteneriate între cetăţeni,
bussines, media, conducerea locală şi
organizaţiile nonproﬁt;
b. promovarea colaborării în cadrul comunităţii şi între comunităţile vecine;
c. cuprinderea grupurilor defavorizate
(aşa ca tinerii, femeile, pensionarii,
minorităţile) şi
d. crearea oportunităţilor pentru instruire şi/sau replicare.
IREX (Centrul Internaţional de Cercetări şi Schimburi) este prima organizaţie
nonproﬁt a SUA, organizaţie specializată
în educaţia superioară, mass-media independentă, dezvoltarea Internetului şi
a programelor societăţii civile în Statele
Unite ale Americii, Europa, Eurasia, Estul
apropiat şi Asia. De cînd este fondată, din
1968, IREX a ﬁnanţat peste 15,000 de studenţi, elevi, politicieni, lideri în bussines,
jurnalişti, şi alţi experţi. IREX este o sursă majoră pentru universităţi, guverne, şi
sectoarele de cooperare în domeniul politicii internaţionale, sociale, economice,
şi în domeniul dezvoltării bussinesului.
Misiunea IREX
∙ Sprijinirea democraţiei în societăţile
în tranziţie
∙ Întărirea şi acordarea ajutorului pentru internaţionalizare a organizaţiilor
educaţionale, nonguvernamentale şi
media.
∙ Acordarea suportului în domeniul
cercetărilor la cel mai înalt nivel în
ştiinţele sociale şi umanitare.
∙ Identiﬁcarea şi instruirea generaţiei
viitoare de lideri prin conlucrarea împreună cu universităţile, organizaţiile
nonguvernamentale, fundaţiile, guvernele şi corporaţiile.
Cum să te implici
1. În localitatea dv-stră identiﬁcaţi o necesitate pentru care credeţi că puteţi contribui la soluţionarea ei. Vorbiţi
cu prietenii, vecinii sau alţi cetăţeni
preocupaţi din localitatea dv-stră. Încercaţi să identiﬁcaţi necesităţile locale şi alegeţi una dintre ele care se
pare a ﬁ cea mai importantă şi la soluţionarea căreia sunteţi siguri că veţi
contribui.

B-dul Stefancel Mare 202, et.6
Chisinau, MD-2004
tel./fax:23-32-31, 59-36-12, 22-58-39,
22-33-85, 21-04-66
e-mail:irex@irex.md
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PROGRAMUL DE GRANTURI MICI AL BĂNCII MONDIALE
procesul de dezvoltare. Aceştia ar putea
include şi agenţiile de guvernare, organizaţiile societăţii civile, agenţii bilaterale şi
multilaterale, fundaţii şi sectorul privat;

Programul de granturi mici

P

Buletin Informativ

rogramul granturilor mici (PGM) este
unul dintre instrumentele prin intermediul căruia Banca Mondială acordă granturi ONG-urilor şi organizaţiilor
societăţii civile.

∙

PGM are scopul de a contribui la dezvoltarea mai cuprinzătoare şi echitabilă
prin oferirea de fonduri pentru activităţile ce susţin angajarea civică a grupurilor
vulnerabile şi marginalizate.
PGM în Moldova este administrat de
Oﬁciul Băncii Mondiale de la Chişinău. În
perioada anilor 1997-2004 au fost oferite granturi pentru ONG-urile din Moldova în sumă aproximativ de 263 mii dolari SUA pentru 64 de proiecte (40-pentru
ONG-uri naţionale şi 27 pentru ONG-uri
locale).
Aceste granturi sunt acordate cu scopul de a îmbunătăţi starea oamenilor săraci care au fost excluşi din societate şi
izolaţi de procesul de luare a deciziilor.
Din această categorie de oameni fac parte şi femei, tineri, persoane care au fost
excluse din societate din motive rasiale
sau etnice, persoane cu venit foarte mic
şi persoane din comunităţile rurale.
Elementele cheie care sunt utilizate
pentru îmbunătăţirea stării grupului de
persoane vulnerabile sunt următoarele:
accesul la informaţie, accesul la organizaţii ce activează şi în alte domenii nu doar
la nivel local, capacitatea de a inﬂuenţa
arena publică şi a negocia cu autorităţile
locale şi naţionale, existenţa instituţiilor
naţionale şi locale, şi prezenţa unei bune
politici şi cadre legale capabile în procesul angajării civice.

Ce fel de activităţi nu sunt ﬁnanţate?
∙

Programe de cercetare;

∙

Programe de training academic formal
(oﬁcial);

∙

Acordarea de burse, cercetările de rezident, programe de studiu, salarizarea
totală a membrilor ONG-urilor (spre ex.
directorul ONG-ului);

∙

Proiecte operaţionale, proiecte de infrastructură, cum sunt sistemele de apa;

∙

Echipamentul ce nu a fost menţionat în
activităţi, costuri cum ar ﬁ arenda, menţinerea sau consumabile pentru oﬁciu;

∙

Contribuţie individuală în beneﬁciul propriu, sau a entităţilor care nu sunt înregistrate;

∙

Echipament constituit din computer şi instalarea lui;

Cum se poate aplica?
∙

Organizaţiile societăţii civile din ţară care
sunt implicate (lucrează la) în problema
dezvoltării

∙

Aceste organizaţii trebuie să ﬁe pe o poziţie bună şi să ﬁ atins deja recordul în
comunitate dar şi recordul la partea ﬁnanciară;

∙

Prioritatea se va acorda organizaţiei care
nu a fost ﬁnanţată de Program în anii trecuţi (organizaţiile nu sunt eligibile pentru
mai mult de trei granturi de la Programul
de granturi mici pe parcursul a cinci ani).

Ce fel de activităţi sunt ﬁnanţate?
Programul de granturi mici ﬁnanţează
activităţi care împuternicesc grupurile de
oameni marginalizaţi şi vulnerabili de a
avea posibilitatea de a-şi expune opinia
în beneﬁciul societăţii civile.
Activităţile trebuie să:
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∙

Promoveze dialogul şi să favorizeze accesul sporit la informaţie;

∙

Promoveze parteneriatul cu actori cheie
pe arena publică pentru a contribui la

Activităţile pot include dar nu se limitează doar la ateliere şi seminare, costuri
pentru publicaţii sau materiale audio-vizuale, sau alte eforturi inovative ceea ce
organizaţiilor mici le este greu deoarece
trebuie să facă faţă unor costuri care nu
sunt prevăzute pe linia de buget. Activitatea trebuie să ﬁe efectuată în decurs de
un an de zile de la acordare a grantului.

Ce sume se permit a ﬁ acordate?
Majoritatea granturilor sunt în sumă
de la $3,000 la $7,000 şi pînă la maximum $15,000. Programul de Granturi

Cum sunt acordate granturile?
Toate propunerile sunt înaintate către PGM, alcătuit din membrii staff-ului
Băncii Mondiale şi din alţi donatori. Din
păcate PGM poate ﬁnanţa doar un număr
limitat de propuneri.
Cum se aplică pentru obţinerea grantului?
Conducerea PGM a fost descentralizată
de a face parte din oﬁciul Băncii Mondiale
din ţară. Nu toate birourile Băncii Mondiale din ţară administrează Programul de
Granturi Mici. Cererile/solicitările şi propunerile nu trebuie trimise la sediul Băncii Mondiale, deoarece deciziile nu sunt
luate acolo.
PGM iau decizii doar o dată în an. Organizaţiile trebuie să depună cererile cu
cel puţin şase luni înainte de data stabilită pentru acordarea ﬁnanţării. Organizaţiile aplicante sunt sfătuite să analizeze
cu atenţie criteriile şi modul de aplicare
înainte de a depune proiectul către Biroul
participativ de stat.
De obicei ﬁnanţările sunt acordate de
către Comitetul de Granturi Mici, convocat în oﬁciul Băncii Mondiale din ţară.
Proiectele depuse sunt selectate şi revăzute pentru a se asigura că au fost atinse
criteriile propuse. PGM ia în consideraţie
toate propunerile. Analiza repetată poate
dura pînă la patru luni. Nu sunt încurajate, de către oﬁciul Băncii Mondiale, vi-

zitele şi telefoanele personale la oﬁciu.
Banca Mondială ﬁnanţează de asemenea
organizaţiile societăţii civile prin evenimente periodice cunoscute drept concursuri ale ideilor inovatoare. Aceste evenimente, înfăptuite la nivel global, regional
sau naţional au scopul de a susţine ideile
inovatoare de dezvoltare şi să formeze
sinergii între părţile implicate.
În perioada concursurilor se acordă
granturi mici pentru inovatorii sociali cu
idei noi prin intermediul unui proces competitiv. Un forum al cunoştinţelor permite
diferitor lideri comunitari să-şi împărtăşească experienţele referitoare la teme
importante de dezvoltare şi oferă participanţilor oportunităţi de comunicare.
Propunerile acceptate de concurs trebuie să conţină un parteneriat cu cel puţin o altă organizaţie – de exemplu, ONG
în colaborare cu un alt ONG, o agenţie
pentru dezvoltare bilaterală/multilaterală
(inclusiv din familia ONU), guvern, instituţii sau fundaţii academice/de cercetare,
sau cu sectorul privat. Propunerile depuse pot aborda o multitudine de tematici
începînd de la dezvoltarea durabilă pînă
la tehnologii informaţionale.

Buletin Informativ

Mici rar ﬁnanţează mai mult de jumătate
din bugetul propus pentru orice activitate, şi prin urmare preferă ca grantul său
să ajute contribuţiile de pîrghii adiţionale
din alte surse. Organizaţiilor depunătoare li se solicită să descrie cum un grant
acordat de Banca Mondială îi poate ajuta
să primească fonduri de la alţi donatori.

Cei interesaţi de mai multe detalii se
pot adresa la oﬁciul Băncii Mondiale din
Chişinău

Oﬁciul Băncii Mondiale în Chişinău
Strada Şciusev, 76-6,
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Tel: +(373 22) 233 565
Fax: +(373 22) 237 053
e-mail: Moldova Contact@worldbank.org
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Invităm Autorităţile Publice locale şi ONG-urile din raionul Ialoveni să propună subiecte de
discuţie, alte materiale despre activităţile sale la nivel local pentru următoarele ediţii.

Buletin Informativ

CONFIDENŢIAL

IMPARŢIAL

PROMPT

GRATUIT

Întrebaţi, aﬂaţi, alegeţi
Te simţi pierdut?
GĂSEŞTE CENTRUL DE INFORMARE, DOCUMENTARE ŞI CONSULTANŢĂ
PENTRU CETĂŢENI DIN LOCALITATEA TA ŞI NOI TE VOM AJUTA!

Centrul de Informare, Documentare şi Consultanţă pentru Cetăţeni
î-ţi oferă informaţii şi sfaturi în următoarele domenii:

•
•
•
•
•

Regimul proprietăţii
Drepturi şi obligaţii civile
Raporturi de muncă
Asigurări sociale
Protecţia consumatorului

•
•
•
•
•

Impozite şi taxe
Asistenţă socială
Sănătate
Servicii publice
Protecţia copilului

Str. Alexandru cel Bun nr. 7 (etajul 2 Policlinica raională) Ialoveni
Program cu publicul: Luni – Vineri: 8:00 – 17:00
Tel. (268) 37 361, 26 893
e-mail: mbrodesco@ngorural.org

Toate persoanele care se adresează unui Centru de Informare şi Consultanţă
pentru Cetăţeni sunt informate şi consiliate GRATUIT.
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