
Proiectul de susţinere a 
Autorităţilor Locale din 

Moldova 
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Orașele partenere:   
 
32 oraşe -centre raionale  
din Republică 



Consolidarea capacităţilor APL prin  
   Programul de Excelenţă în Management Municipal 

• Tehnici de comunicare şi 
implicare a cetăţenilor  

• într-un oraş modern 

• Îmbunătățirea procesului 
bugetar local 

• Gestionarea patrimoniului 
public 

• Parteneriatul public-privat şi 
cooperarea inter-municipală 

• Creşterea veniturilor 

 

 

• Managementul resurselor 
umane 

• Practici bugetare 

• Eficienţa energetică şi surse 
regenerabile 

• Achiziţii publice 

• Prestarea serviciilor 
municipale 

• Planificarea urbană 

• Atragerea fondurilor şi 
gestionarea granturilor 

 



Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice  

• Indicele de Performanţă Locală (MPI) 
 

• Analiza diagnostică economico-financiară a ÎM 
 

• Planuri de Îmbunătăţire a Serviciilor (apă-
canalizare, deşeuri, iluminat stradal) 
 

• Instruiri pentru specialiştii tehnici din ÎM 
(gestionarea deşeurilor, spaţii verzi) 
 

• 1C pentru întreprinderile municipale 
 



Donaţii de Echipament 



3 Centre de Informare şi Deservire a 
Cetăţenilor (CISC) 

 



Management financiar pentru APL 

• Instruiri  
• Asistenţă individualizată privind: 

- elaborarea bugetelor locale 
- gestionarea patrimoniului public 
- dezvoltarea parteneriatelor public-
private 

 
• Ghid privind creşterea 

veniturilor locale 
 

• Planuri de Gestionare a 
Patrimoniului Public 
 
 
 

 



Promovarea Eficienţei Energetice la nivel local 

• Elaborarea Planurilor şi Programelor de Eficienţă 
Energetică 

• Audite energetice 
• Campanii de Promovare a Eficienţei Energetice în 

oraşe 



Planificare strategică & planificare urbană 
I. Planuri de Dezvoltare Socio-economică elaborate 

pentru oraşele partenere 
II. Planuri urbanistice generale pentru oraşele 

Strășeni, Sîngerei, Șoldănești, Călărași, Ștefan 
Vodă, Leova, Ceadîr Lunga, Vulcănești  
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Proiectul de susținere a 
Autorităților Publice Locale 

 
tel. 62 61 16 

  
Adresa electronică  

office@lgsp.md 


	Proiectul de susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova��LGSP
	Slide Number 4
	Consolidarea capacităţilor APL prin �   Programul de Excelenţă în Management Municipal
	Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice 
	Donaţii de Echipament
	3 Centre de Informare şi Deservire a Cetăţenilor (CISC)�
	Management financiar pentru APL
	Promovarea Eficienţei Energetice la nivel local
	Planificare strategică & planificare urbană
	Multumim

