
Proiectul „Abilitarea Cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea 
Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) în parteneriat cu organizațiile regionale (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), 
a contribuit la abilitarea cetățenilor, primăriilor și societății civile în dezvoltarea 
proceselor participative. Bazându-se pe experiența și practicile realizate în cadrul 
multor proiecte, venim cu următoarele recomandări pentru cetățenii care vor 

să se implice în dezvoltarea localității lor: 

Găsiți inițiative sau organizații similare și învățați din experiențele lor.

Faceți cunoștință cu administrația locală (primarul și măcar 
câteva consilieri), precum și cu agenda lor (planuri, strategii, 
politici, promisiuni electorale, dar și interese).

Veniți la primărie nu doar pentru a cere ceva, 
dar și pentru a oferi sprijin, mai ales dacă viziunea
și interesele voastre coincid cu ideile și planurile primăriei.

Participați la audierile publice și la ședințe în care sunt 
elaborate planuri de acțiuni și strategii de dezvoltare a zonei.

Organizați / cereți organizarea meselor rotunde pentru explicarea
structurii tarifelor la apă și canalizare, la serviciile de salubrizare - 
sau chiar la crearea acestor servicii.

Dacă implementați vreun proiect comun, mențineți legătura permanentă cu 
primăria, încheiați un acord oficial cu ea, care va specifica responsabilitățile 

fiecăreia dintre părți în timpul și după proiect. Asigurați-vă că primăria va avea 
responsabilitatea de monitorizare și mentenanță a rezultatelor.

Porniți activități de sensibilizare și informare a populației în școli, 
biblioteci, consilii, cluburi și centre privind problemele și soluțiile 

din domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, eficiență 
energetică, mediu și deșeuri la nivel local și regional.

Puteți crea Comitete Locale de Cetăţeni și dezvolta 
capacitățile lor pentru a monitoriza achiziţiile publice, 

gestionarea și întreținerea serviciilor publice locale.

Povestiți despre ceea ce faceți și planurile voastre 
prin intermediul rețelelor de socializare și grupurilor locale.



Să mergi la cumpărături
cu torba ta

Să donezi și să utilizezi 
lucruri la mână a doua

Să economisești energia 
și să-ți izolezi termic casa

Să compostezi 
deșeurile biodegradabile

CUM SĂ FII MAI VERDE - ALEGE!

Să sortezi și 
să reciclezi

Să reduci deșeurile -
mai ales acelea nereciclabile

Să reduci consumul
de carne

Să folosești transport
alternativ

Să eviți risipa 
alimentară

Să plantezi și să protejezi


