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PROGRAMUL COMUNITATEA MEA  
Comunitatea Mea este un program al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) 
cu o durată de 5 ani, care are scopul de a susține autoritățile publice locale pentru a asigura o 
guvernare mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Implementat de IREX, 
programul va acorda asistență pentru mai mult de o sută de comunități din Moldova – orașe, comune 
și sate - vizând în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, dar și grupurile civice, 
cetățenii și mediul de afaceri local. Asistența acordată, precum și colaborarea cu partenerii locali și 
naționali, va stimula transformarea comunităților din Moldova și va îmbunătăți calitatea, 
disponibilitatea și eficiența serviciilor publice din toată țara. 

DOMENIILE MAJORE DE INTERVENȚIE  
 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE 

Comunitatea Mea va sprijini aleșii locali și angajații administrației publice locale în vederea stabilirii 
unui angajament continuu față de cetățeni. Programul va sprijini efortul administrațiilor locale de a 
îmbunătăți calitatea prestării serviciilor publice (cum ar fi, alimentarea cu apă și canalizare, 
managementul  deșeurilor, iluminarea stradală, gestionarea spațiilor verzi, transportul public, etc.) 
prin oferirea granturilor pentru demararea proiectelor de infrastructură. La fel, programul va încuraja 
utilizarea inovațiilor în activitatea administrațiilor publice locale pentru facilitarea serviciilor de 
guvernare electronică, a celor administrative și sociale. Fiecare proiect de infrastructură va fi un 
exercițiu prin care primăria din comunitatea parteneră va învăța să colaboreze cu cetățenii pentru a 
identifica o necesitate la nivel comunitar, a planifica și proiecta lucrările, precum și realiza și monitoriza 
activitățile proiectul de infrastructură. La fel, acesta va servi și ca o recompensă pentru angajamentul 
continuu și constructiv. 
 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DE GUVERNARE LOCALĂ 

Programul se va axa pe stabilirea unei platforme care va permite comunicarea bi-direcțională și 
participativă a cetățenilor. De asemenea, Comunitatea Mea va oferi suport ONG-urilor locale, 
grupurilor de inițiativă comunitară, mass-mediei și cetățenilor pentru a crește implicarea acestora în 
procesele locale de luare a deciziilor. Programul va colabora cu partenerii locali pentru a se asigura că 
cetățenii cunosc procesele unei guvernări democratice și transparente, că aceștia participă activ în 
soluționarea problemelor de interes local și că interesele grupurilor marginalizate și/sau vulnerabile 
sunt luate în considerație în procesul de luare a deciziilor la nivel local. 
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AVANSAREA REFORMEI DE DESCENTRALIZARE 

Comunitatea Mea va sprijini eforturile Republicii Moldova de consolidare a cadrului normativ pentru 
îmbunătățirea prestării serviciilor locale și asigurare a democrației. Programul va oferi suport tehnic la 
nivel legislativ pentru avansarea reformei de descentralizare. La fel, va consolida rolului ONG-urile 
locale pentru a putea monitoriza, evalua impactul și raporta progresul realizat de Guvernul țării în 
avansarea reformei de descentralizare. Programul va colabora cu organizații cheie la nivel național și 
local, precum și cu partenerii internaționali, pentru a reduce discrepanțele de comunicare, înțelegere 
și cooperare.  
 
CREȘTEREA VENITURILOR OBȚINUTE LA NIVEL LOCAL ȘI ADOPTAREA UNOR PRACTICI ÎMBUNĂTĂȚITE DE 
MANAGEMENT FINANCIAR 

Asistența acordată APL-urilor se va axa pe creșterea veniturilor locale și pe îmbunătățirea 
managementului financiar. Comunitatea Mea va pune accent pe eforturile de maximizare a 
potențialului veniturilor APL, va sprijini practici transparente de planificare și bugetare prin asigurarea 
unui management financiar corespunzător. Programul va ajuta cel puțin 20 de APL-uri în vederea 
implementării programului de gestionare a proprietății publice (identificarea, delimitarea, evaluarea 
și gestionarea proprietății) și va pilota proiecte demonstrative privind înregistrarea terenurilor și 
proprietăților, precum și evaluarea și colectarea impozitelor pentru a îmbunătăți gestionarea acestora.  
 
Asistență Tehnică și Proiecte de Infrastructură: 
APL-urile care demonstrează un angajament sporit față de guvernarea deschisă și responsabilă, vor fi 
invitate să aplice pentru suport în planificarea și implementarea proiectelor comunitare de 
infrastructură. Proiectele ce urmează a fi  finanțate se vor încadra în două categorii majore: proiecte 
comunitare și inter-municipale cu implicarea a 3-5 comunități. Programul va oferi finanțare de până la 
500.000 de dolari USD pentru un singur proiect inter-municipal de infrastructură. Proiectele care au 
un impact asupra unui număr larg de beneficiari, precum și cele care vor contribui la atragerea surselor 
suplimentare de finanțare vor fi încurajate și sprijinite. Deși numărul de proiecte care vor beneficia de 
susținere ar putea varia de la o categorie la alta, cel puțin 12 proiecte inter-municipale și 50 de proiecte 
la nivel de comunitate vor fi susținute prin intermediul programului Comunitatea Mea, astfel 
asigurând suport pentru o sută de administrații publice locale. 
 

 
REZULTATE ANTICIPATE: 

Prin implementarea acțiunilor propuse se vor obține următoarele rezultate:  

• Peste 100 de comunități beneficiază de suport intens din partea programului; 

• Calitatea infrastructurii locale și accesul cetățenilor la serviciile publice sunt îmbunătățite; 

• Cetățenii sunt mai activi și se implică mai responsabil în procesul de luare a deciziilor;  

• Activitatea administrațiilor publice locale este mai transparentă și mai eficientă; 

• Aleșii locali sunt deschiși să colaboreze cu alte APL-uri pentru a crea cooperari inter-municipale 
în vederea extinderii serviciilor; 

• Procesele bugetare sunt transparente și accesibile pentru populație; 

• Cetățenii dispun de cunoștințe și iau parte la procesul democratic; 

• Cetățenii sunt mai implicați și participă activ la soluționarea problemelor de interes local; 

• Cadrul legislativ și instituțional este adoptat și stimulează creșterea bazei fiscale ale ALP; 

• Practici transparente bugetare și de management financiar sunt puse în aplicare.  
 

 
Urmărește-ne pe Facebook 

pentru a fi la curent  

cu toate știrile noastre!  

Adresa noastră: 

Blvd. Ștefan cel Mare 202, et 6, Kentford, Chișinău 

Tel.: +373 22 22 29 92 


