
 
 

 

 
Începe! „EU4Accountability” pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială în Republica 

Moldova 

 

EU4Accountability va sprijini organizațiile societății civile din 10 raioane din Republica 
Moldova să influențeze autoritățile locale prin participarea activă la luarea deciziilor pentru a 
răspunde mai bine nevoilor oamenilor. 60 de ONG-uri vor învăța cum să se implice în bugetul 
local și în elaborarea politicilor, ceea ce va contribui apoi la o mai bună reflectare a nevoilor 
comunităților locale și la creșterea responsabilității sociale. 
 
Organizațiile societății civile din raioanele Cahul, Cimișlia, Comrat, Fălești, Florești, Glodeni, 
Râșcani, Strășeni, Ștefan Vodă și Telenești, selectate printr-un apel deschis de participare, vor 
fi implicate într-un program mai amplu de consolidare a capacităților. Acest lucru le va 
permite să învețe cum să: 

●  implementeze propriul proiect de monitorizare a politicilor publice, 

●  consolideze mecanismele de responsabilitate socială și promovarea celor mai bune 

practici, 

●  să faciliteze învățarea de la egal la egal, 

●  să efectueze schimbul de experiență și să creeze rețele între OSC-urile locale. 

 
„Astăzi lansăm noua acțiune EU4Accountability în 10 raioane din Republica Moldova. Uniunea 
Europeană investește 1,5 milioane de euro pentru a consolida responsabilitatea socială a 
autorităților locale și centrale din Moldova prin sprijinul direcționat pentru societatea civilă. 
Acest proiect va oferi granturi organizațiilor societății civile pentru a sprijini participarea 
acestora la dialogul politic și pentru a monitoriza activitatea autorităților publice. Acest 
proiect va facilita implicarea cetățenilor în problemele care contează pentru ei și îi va 
împuternici să exercite influență dincolo de votul în alegeri, ceea ce, la rândul său, întărește 
democrația în Moldova”, a declarat Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica 
Moldova. 
 

 
„EU4Accountability va oferi granturi organizațiilor societății civile pentru a sprijini 

participarea acestora la dialogul politic și pentru a monitoriza activitatea autorităților 
publice” Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. 

 
 
EU4Accountability își propune să promoveze conceptul de responsabilitate socială în 
rândul cetățenilor, membrii societății civile și reprezentanții autorităților publice 
locale, explicând beneficiile răspunderii sociale în practică. Beneficiile sunt vizibile odată 
ce societatea civilă își înțelege mai bine rolul – să examineze proiectele de hotărâri publicate 
de autoritățile locale și să vină cu propuneri în dezbaterile publice, să ceară alocarea bugetului 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223
https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223


local nevoilor reale ale cetățenilor și, de asemenea, să observe dacă serviciile sunt de bună 
calitate și să solicite îmbunătățiri atunci când ceva este perceput greșit sau incorect. 
 
Astfel, lecțiile învățate din proiect vor contribui la o analiză participativă a politicilor și vor 
permite instituțiilor civile și de stat să se angajeze într-un dialog politic pentru a îmbunătăți 
modalitățile în care cetățenii pot prezenta propuneri autorităților și să creeze condiții pentru 
ca inițiativele și opiniile cetățenilor să fie auzite și înțelese. Proiectul se bazează pe o abordare 
la nivel local, datorită implicării asociațiilor publice din Moldova, care vor evalua nevoile din 
raioane și vor oferi activități de formare pentru colegii lor. 
 
În noiembrie 2022, organizațiile societății civile se vor reuni pentru a participa la activități 
axate pe teme specifice de interes legate de buna guvernanță. Organizațiile selectate pentru a 
face parte din proiect vor fi sprijinite prin ateliere de dezvoltare organizațională, iar expertiza 
lor în probleme de responsabilitate socială va fi îmbunătățită. 
 
În cele din urmă, proiectul EU4Accountability prevede, de asemenea, acordarea de granturi 
organizațiilor societății civile în cele 10 de sectoare țintă ale proiectului pentru 
implementarea proceselor de responsabilitate socială la nivel local. În acest fel, deoarece vor 
putea participa mai eficient la planificarea comunitară, organizațiile societății civile vor fi mai 
bine recunoscute ca actori legitimi pentru a se angaja în guvernanța democratică locală.  
Aflați mai multe urmând pagina de Facebook a proiectului. 
 
*** 
Proiectul este implementat de un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul 
European pentru Democrație (EPD), Asociația Europeană pentru Democrație locală (ALDA) și 
ONG-ul ceh People in need (PIN), în perioada 2022-2024. 
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