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EVENIMENT FINALIZARE PROIECT 

La 5 iunie 2016 a avut loc ceremonia de finalizare a Proiectului 

”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate” cu 

genericul ”Susținerea democrației participative”. 

Evenimentul a reunit membrii Grupurilor de Mobilizare Comunitară din satele Elizaveta, 

municipiul Bălți, Cajba – raionul Glodeni, Sîngureni – raionul Rîșcani, Pîrlița și Ciolacu Nou – 

raionul Fălești, reprezentanți ai primăriilor locale, reprezentanți ai Agenției Ecologice Bălți, 

Organizațiilor Societății Civile, voluntari. 

Scopul evenimentului a fost prezentarea rezultatelor proiectului și a activităților derulate 

împreună cu membrii grupului țintă.  

 

 

 

 
 

Peste 80 participanți  
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Evenimentul a început cu o radiografie a activităților desfășurate. Proiectul ”Responsabilitate şi 

parteneriat prin implicare în comunitate”, demarat în decembrie 2015 și  a avut ca scop 

creşterea capacităţii a 5 Grupuri Civice în Regiunea de Nord: 

- de a mobiliza comunitatea  

- de a-şi aduce subiectele pe agenda publică locală 

 - de a influenţa decizia publică. 
 

 

 

 

 



 5 iunie 2016 

 3  

Pe o perioada de 6 luni, în cadrul proiectului au fost desfășurate 2 sesiuni de instruire si 

inițiere în scriere de proiecte și mobilizare comunitară; au fost instruite 90  persoane. 

În fiecare localitate  a fost creat un Grup local de Mobilizare Comunitară (GMC), fiind cuprinși 

109 cetățeni de diferite categorii și vîrste. 

 

Membrii GMC au obținut cunoștințele necesare în cadrul sesiunilor de instruire pentru a se 

implica activ  în viața sociață, astfel 87 persoane au abordat problemele locale prin prisma 

drepturilor omului. 
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Rezultate proiect: 

• Autorităţile locale din 5 localități implicate aplică principiile de bună guvernare locală;  

• 50% din deciziile luate de către APL și Consiliul Local au fost consultate cu cetățenii;  

• 30% din petițiile depuse de cetățeni conțin răspunsuri de la APL;  

• 25% din problemele locale au fost discute și soluționate de către APL cu participarea 

cetățenilor. 

• 9 agenți economici din localitățile implicate au participat motivat la soluţionarea problemelor 

locale și au contribuit cu resurse monetare și nemonetare la adresarea concetățenilor lor;  

• GMC locale au mobilizat eficient cetăţenii pentru consolidarea calităţii democraţiei locale şi 

soluţionare problemelor comunitare identificate.  

 Indicatori proiect: 

 26 bărbați și 69 femei au fost instruite în domeniul scrierii și managementului proiectelor; 

 3 GMC au aplicat cereri pentru 1-2 probleme, ce necesitau soluționare; 

 9 propuneri de finanțare au fost depuse în cadrul Concursului de mini-granturi;  

 5 mini-proiecte au fost selectate și susținute finaciar pentru implementare;  

 5 inițiative noi de mobilizare comunitară au fost implementate cu suportul asociației ”Caroma 

Nord”; 

 300 de persoane mobilizate în vederea implementării inițiativelor locale. 

După relatarea membrilor echipei de implementare, a urmat prezentarea unei colecției de 

„lectii învățate" care a cuprins cele mai interesante și de succes momente ale campaniilor de 

mobilizare comunitară desfășurate. 

Primii au ieșit la rampă membrii Grupului de Mobilizare Comunitară din satul cajba, Glodeni cu 

prezentarea ”Parcului Tinereții și al Sănătății”.
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Domnul Constantin Pascaru, directorul gimnaziului și liderul grupului, a menționat despre 

contribuția valoroasă adusă de fiecare participant în proiect, în deosebi a elevilor. 

 

 

Lucrările de pregătire a terenului pentru amenajarea Parcului au inclus: 

- Lucrări de salubrizare  

- Lucrări de mobilizare a solului 

- Lucrări de pregătire a gardului viu 

- Lucrări de amenajare a parcului. 

Parcul Tinereții și al Sănătății
Înainte... După...

 

Beneficiarii proiectului din Cajba: 

 

- 155 elevi ai gimnaziului 

- 17 pedagogi 

- 13 lucrători auxiliari ai gimnaziului 

- Tineretul s.Cajba 

- Locuitorii și oaspeții satului  
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Parcul Tinereții și al Sănătății –
ceremonia de celebrare a 

rezultatelor

 

Agenda evenimentului a continuat cu prezentarea proiectului ”Mod Sănătos de Viață”  de 

către Vladimir Vivovari din comuna Ciolacu Nou, raionul Fălești. În cadrul proiectului au fost 

mobilizați 20 voluntari, tinerii activi, pentru: 

 Obținerea alocării subsolului pentru sala de sport; 

 Reparația sălilor - finisarea pereților și podurilor cu ipsos, șlefuirea pereților și podurilor, 

vopsirea pereților și podurilor, instalarea sistemului de ventilare, schimbarea corpurilor electrice, 

 Reparația coridorului și vestiarelor - prelucrarea pereților, podului și podelei cu grunt; vopsirea 

podului, pereților, ușilor;  

 Instalarea echipamentului sportiv procurat. 
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”ЗОЖ”/”Mod Sănătos de Viață”

Înainte... După...

 

A urmat prezentarea rezultatelor proiectului ”Renovarea sistemului de iluminare a 

grădiniței” din satul Elizaveta, municipiul Bălți.  
 

Au fost realizate următoarele lucrări: 

 Reparația sistemului electirc deteriorat și renovarea rețelei electrice;  
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 Instalarea corpurilor de iluminat, prizelor și întrerupătoarelor în grupe, unde acestea 

lipseau.  

 

 

 

Proiectul ”Un Parc pentru Fiecare!” a fost prezentat de Adrian Coroi și Vlad Oțel din  satul 

Singureni, Rîșcani, ambii fiind membri ai grupului local de inițiartivă.  

Participanții la eveniment au rămas plăcut impresionați de experiența dobandită pe durata 

proiectului și împărtășită de tineri. 
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Tinerii au povestit cu patos cum i-au mobilizat pe alți 18 voluntari pentru următoarele lucrări: 

 Achiziționarea, transportarea și plantarea arborilor; 

 Instalarea băncilor și măsuțelor în parc; 

 Instalarea corpurilor de iluminare și conectarea la rețeaua electrică; 

 Amenajarea zonei din parc. 
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”Un Parc pentru Fiecare!”

Înainte... După...

 

 

”Un Parc pentru Fiecare!” –
eveniment de celebrare a rezultatelor
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Prezentarea rezultatelor și practicilor obținute s-a încheiat cu proiectul ”Să îmbătrînim 

frumos!”, realizat de Grupul de Mobilizare Comunitară din satul Pîrlița, Fălești. 

 

 
Au fost mobilizați 22 voluntari pentru lucrări ca: 

- Repararea podului, pereților, pardoselii de beton; 

- Instalarea sistemului elecric  și de canalizare, unei uși și ferestre  

- Obiectelor  sanitare (lavoar, wc, cabina de duș),  

- Mașina de spălat, mașină de uscat rufe. 

 

”Să îmbătrînim frumos!”
Înainte... După...
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”Să îmbătrînim frumos!” –
eveniment de celebrare a rezultatelor
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La închiderea întrunirii a avut loc  premierea participanților.  Au fost decernate 

certificate de partcipare și diplome de gratitudine celor mai activi și dedicați membri ai 

grupurilor comunitare. Totodata, au fost oferite premii de merit pentru 2 gimnazii din 

Singureni și Cajba, și tinerilor voluntari din Ciolacu Nou. 
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Considerăm că evenimentul a fost un success, dat fiind numărul mare de participanți.  

Ceea ce a fost și mai încurajator a fost prezența și implicarea tinerilor în promovarea 

rezultatelor proiectului si transferului de cunoștințe și experiențe cu partenerii de proiect. 

Conştientizarea şi menţinerea constanta a interesului tinerei generaţii asupra necesității 

implicării în dezvoltarea locală este imperativă. 

Am rămas foarte încântaţi de reacţia celor prezenți, întrucât prezentările și discuțiile au reușit 

să starnească interesul lor, au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, contribuind astfel 

la atingerea scopului evenimentului.   

Nu a fost un eveniment cu reguli stricte, ci un eveniment în cadrul căruia ne-am straduit să-i 

facem pe toți să se simtă bine. Nu a fost un eveniment perfect, dar toate lucrurile sunt 

perfectibile. 

Evenimentul nu s-ar fi bucurat de succes fără aportul fiecărui partener și voluntar în parte.  

 

Parteneri de proiect: 

• Primăria Cajba  

• Gimnaziul Cajba  

• Primăria Ciolacu Nou  

• Primăria Elizaveta  

• Grădinița-creșă„Soarele”  

https://www.jw.org/ro/publicatii/carti/vointa-lui-iehova/cine-sunt-martorii-lui-iehova/
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• Primăria Pîrlița,  

• Primăria Sîngureni  

• Biblioteca  sătească  

• AO ”CASMED” 

Partener media:  

• TV Prim Glodeni 

 

Multumim tuturor celor care prin implicarea personală, materială sau financiară au facut 

posibilă organizarea acestui eveniment, care reprezintă un pas important pentru dezvoltarea 

comunitară. 

 

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-
Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al 

Danemarcei/DANIDA. 

  

 

http://www.um.dk/en
http://www.um.dk/en

