
 
 

 

 

ALDA-ն արժանացել է Եվրոպական մրցանակի «Ավելի ուժեղ կառավարման» համար. 

 
Մոլդովայի Հանրապետությունում Եվրամիության պատվիրակության նախաձեռնությամբ 

2022թ․ հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Քաղաքացիական հասարակության գալա 2022»-ի 

երրորդ ֆորումը, որին մասնակցում էին քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների ականավոր հաղթողներ Մոլդովայի Հանրապետությունից, որոնք 

նպաստել են ժողովրդավարության, տնտեսական ամրապնդմանը և սոցիալական 

զարգացմանը։ 

 

  ԵՄ աջակցության շահառու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, 

որոնք հասել են ուշագրավ և շոշափելի արդյունքների՝ խթանելով եվրոպական արժեքները, 

ժողովրդավարությունը, տնտեսական և սոցիալական զարգացումը ինչպես ազգային, այնպես 

էլ տեղական մակարդակով, միջոցառմանը պարգևատրվել են հետևյալ անվանակարգերում. 

 
• Ավելի ուժեղ կառավարում 

• Ավելի ուժեղ հասարակություն 

• Ավելի ուժեղ տնտեսություն 

• Ավելի ուժեղ կապ 

 
Այս շրջանակներում ALDA-ն արժանացել է «Ավելի ուժեղ կառավարման» եվրոպական 

մրցանակին 2022 թվականի Քաղաքացիական հասարակության գալայում, որը 

կազմակերպել է Մոլդովայի Հանրապետությունում Եվրոպական միության 

պատվիրակությունը։ 

 
ALDA-ն արժանացել է Եվրոպական մրցանակի «Ավելի ուժեղ կառավարման» համար 

2022 թվականին Քաղաքացիական հասարակության գալայում 

 
    Ձեռք բերված ուշագրավ արդյունքների թվում ասոցիացիային հաջողվեց վերափոխել 

Չիմիշլիա քաղաքի «Ștefan cel Mare şi Sfânt» կենտրոնական ծառուղին հաճելի և 

ժամանակակից հանրային տարածքի: Եվրոպական միության աջակցությամբ ծառուղին այժմ 

առաջարկում է 20 նստարան անցորդների համար, 20 աղբաման՝ տարածքը մաքուր պահելու 

համար և երկու տեղեկատվական վահանակ՝ տեղացիներին քաղաքապետարանի 

գործունեության մասին տեղյակ պահելու համար: 

 

    Բացի այդ, ALDA-ն մոբիլիզացրել է համայնքը՝ վերականգնելու մեկ այլ խորհրդանշական՝ 

«Vatra Cimișliei» կոչվող հանգստի վայրի գեղեցկությունը,  որը տեղի իշխանություններն ու 

ակտիվիստները վերածել են իսկական զբոսաշրջային գոհարի: Ասոցիացիան աջակցել է նաև 

մի քանի այլ վայրերի կազմակերպմանը․ Խաղահրապարակ երեխաների համար 

Չիմիշլիայում և ակտիվ հանգստի գոտի երիտասարդների համար. այս բոլոր 

նախաձեռնություններում տեղի քաղաքացիներին խրախուսվում էր ակտիվորեն մասնակցել 

տեղական իշխանությունների հետ համագործակցությանը: 

   «Ավելի ուժեղ կառավարման համար» եվրոպական մրցանակը շնորհվել է Եվրոպական 

միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառավարության բարեփոխումների ակտիվացում 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
https://www.alda-europe.eu/progetto/agreed/


հանուն զարգացման բարելավման» (AGREED) ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք 

բերված շոշափելի արդյունքների համար։ Այսպիսով, AGREED-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի 

միջոցով տեղական համայնքների անդամներն անմիջականորեն մասնակցել են համայնքի 

զարգացմանը իրենց կենսապայմանները բարելավելու նպատակով, տեղական ՀԿ-ների և 

տեղական իշխանությունների հետ համատեղ ծրագրված գործողությունների միջոցով: 

 

   Ավելին, քաղաքացիները մեծացրել են համայնքում գործողության իրենց կարողությունները 

և տեղական լավ կառավարման ապահովման գործում պատասխանատու մասնակցության 

հմտությունները: 
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