
PLAN DE ACŢIUNI CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA BUNEI GUVERNĂRI  

în satul Vorniceni, raionul Strășeni pentru anul 2023 

 1. ASIGURAREA TRANSAPRENŢEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL  

 ACTIVITĂŢI RESPONSABIL PERIOADA  
1.   Modificarea Regulamentului intern cu privire la asigurarea transparenţei 

decizionale (dacă e necesar). 

P.Botnaru, 

E. Arhip 
(secr.cons.) 

+ + + +   

2.  Elaborarea listei persoanelor interesate (femei şi bărbaţi) pe domenii, care vor 

fi invitaţi permanent la ședințele consiliului şi comisiilor consultative.   

Echipa de 

proiect, 

E. Arhip 
(secr.cons.) 

+ +     

3.  Bugetarea participativă, care va promova transparența financiară, 

responsabilitatea angajamentului entităților și a cetățenilor. 

Echipă de 

proiect, 

consilieri 

+ + + + + + 

4.  Crearea de e-platforme, care va oferi o oportunitate pentru cetățeni de a 

identifica problemele din comunitățile (probleme de infrastructură, incidente de 

trafic, probleme de mediu, calitatea produsului sau alte probleme), pe de altă 

parte, guvernele locale vor fi în măsură pentru a economisi fonduri. 

Echipă de 

proiect, 

consilieri, 

aparatul 
primăriei 

+ + + + + + 

5.  Promovarea egalității de gen prin intermediul, de exemplu, a Caravanelor 

Egalității de Gen. Schimb de experiență cu alte localități pe domeniul 
nominalizat; scrierea și implementarea unor proiecte, care vor contribui la 

respectarea egalității de gen – nu numai la Vorniceni, dar și în localitățile 

învecinate, inclusiv în întreg raionul Strășeni. 

V.Tofan 

(Primar), 
echipă de 

proiect, ONG 

”Terra 1530” 

+ + + + + + 

6.  Organizarea training-urilor pentru cetățeni implicați sau interesați să se implice 
în activitatea administrației locale, elaborarea liniilor directoare, sprijinirea 

implicării femeilor, tinerilor, persoanelor în vârstă și a persoanelor cu necesități 

speciale în activitatea administrației publice locale. 

 

Echipă de 
proiect, 

consilieri, 

aparatul 

primăriei 

+   +   



7.   Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale locale. ONG-urile locale 

implementează diferite proiecte sociale, educaționale, culturale, de promovare 

a culturii locale etc. Promovând aceste proiecte, mai multe persoane sunt 
implicate în activități, mai multe resurse financiare sunt atrase în localitate, 

infrastructura locală se dezvoltă mai bine și mai variat, mai multe persoane vor 

vizita localitatea și, corespunzător, șansele de promovare și de rezultate 
pozitive vor crește. O primărie care nu susține formarea ONG-urilor locale are 

multe de pierdut, în condițiile în care resursele financiare și ale forței de muncă 

calificate sunt foarte limitate 

Echipă de 

proiect, 

consilieri, 
aparatul 

primăriei 

+ + + + + + 

 

 2. ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC   

 ACTIVITĂŢI RESPONSABIL PERIOADA  

1.  Reînnoirea informației de pe paginile web ale autorității publice locale în 
mod constant. Publicarea ordinii de zi a ședințelor consiliului, proiectelor de 

decizii, precum și deciziile adoptate. 

Echipa de 
proiect, 

E. Arhip 

(secr.cons.) 

+ + + + + + 

2. Publicarea documentelor în format ușor accesibil, în special documentelor 
privind gestionarea mijloacelor financiare publice.  

E. Arhip 
(secr.cons.), 

O. Cebotaru 

(cont.șefă) 

+ + + + + + 

3. Crearea Bazelor de date ale primăriei. Crearea bazelor de date digitale este în 
plin proces în cadrul instituțiilor guvernamentale în Republica Moldova și 

foarte puțin dezvoltată în APL. Bazele de date trebuie să fie unice, pentru a 

evita informații duble sau eronate, datele introduse odată sunt și datele finale, 
pentru a evita situația când de la cetățeni sunt solicitate informații 

suplimentare și, respectiv, perpetuarea problemelor. 

Aparatul 
primăriei 

+ + + + + + 

4 Angajarea persoanei responsabile pentru aplicarea și managementul 

proiectelor de asistență internă și externă. (preferabil, vorbitor de limba 

engleză) 

V.Tofan, 

primar, 
consiliul 

sătesc 

+      

5 Activitatea bibliotecilor (sătești și a liceului) din localitate trebuie să devină 

una mai complexă. Bibliotecile trebuie să devină un centru socialu active, 

care prestează mult mai multe servicii decât împrumut de carte sau săli de 

Șefele 

bibliotecilor,  

aparatul 

+ + + + + + 



lectură. Bibliotecile pot fi folosite pentru organizarea expozițiilor, 

conferințelor și întrevederilor. Cea mai importantă funcție nouă este, însă, cea 

educativă. Astfel, bibliotecarii pot oferi școlarizări specializate cetățenilor pe 

următoarele domenii: 

- folosirea site-urilor, bazele Internetului (căutare, accesare), folosirea actelor 

digitale și a semnăturii digitale, căutarea locurilor de muncă pentru șomeri, 
cunoașterea rețelelor de socializare, cum se folosește o tabletă sau un telefon 

de tip smartphone, cum să creeze și să folosească adresele de e-mail și cum să 

acceseze soluțiile de guvernare electronică locale și de stat.   

- bibliotecile pot să contribuie la autofinanțare prin oferirea de diferite servicii 
cu plată, cum ar fi școlarizări pentru grupuri de persoane interesate, închiriere 

a încăperilor sau a tehnicii, organizarea de diferire evenimente. 

 

primăriei, 

echipa de 

proiect,   
cetățenii 

satului 

 

6 Datele de contact și obligațiunilele de serviciu ale tuturor angajaților 

primăriei trebuie să fie publice și ușor de accesat. 

V.Tofan, 

primar, 
echipă de 

proiect 

+ + +    

7 Promovarea imaginii satului. Fără o promovare eficientă, turiștii nu vor vizita 
localitatea, investitorii nu vor cunoaște posibilitățile și avantajele plasării 

investițiilor și chiar locuitorii țării nu vor cunoaște multe despre localitate. 

Imaginea poate fi promovată prin tradițiile istorice sau culturale, prin 

organizarea de festivaluri sau evenimente culturale specifice zonei. 

V.Tofan, 
primar, 

echipă de 

proiect, 

cetățenii 
satului 

+ + + + + + 

8 Schimb de experiență permanent și stabilire de relații externe cu parteneri 

externi. Lansarea inițiativelor de cooperare cu localități din țară sau din alte 

state. Mai mult, organizațiile care finanțează proiecte transfrontaliere 

specifică în condițiile lor de aplicare că trebuie să existe parteneri din mai 

multe state.  

V.Tofan, 

primar, 

consilieri, 

aparatul 
primăriei 

+ + + + + + 

9 Mobilizare generală pentru a dezvolta sentimentul de proprietate, amenajarea 

locurilor neîngrijite, curățarea lor de gunoaie. Doar acțiunile autorităților 
publice locale nu vor aduce rezultatul scontat. Este nevoie de o implicare a 

V.Tofan, 

primar, 
consilieri, 

+ + + + + + 



 

 

 

consătenilor. (Gen  Campania sub denumirea „Hai Moldova!”). 

Participanții la aceste campanii rămân în contact și după ziua respectivă, ei 

cunoscându-se mai bine și implicându-se în soluționarea altor probleme ale 

comunității. 

 Oamenii cu inițiativă trebuie să fie împreună, pentru ca ideile lor să fie 

promovate mai mult și să devină realitate.  

aparatul 

primăriei, 

cetățenii 
satului, agenți 

economici 

 
 

 

 


