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Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai 

bună guvernanță bugetară în Moldova” 

 

COALIȚIA LOCALĂ ÎN ORAȘUL SÎNGEREI 

 

2020 a fost un an fără precedent, plin și complex, dar important 

pentru oraşul Sîngerei prin multe evenimente importante în viața 
socială, dar și prin aderarea Primăriei la proiectul de grant al UE 
„Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai 
bună guvernanță bugetară în Moldova”.  

Proiectul este implememtat de Centrul Analitic Independent „Expert-

Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad 

Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-

Europene (CSEE, Lituania), Institutul pentru Politici și Reforme 

Europene (IPRE), Asociația Obștească “Caroma Nord” în calitate de 

partener în regiunea de nord a RM și Primăria orașului Sîngerei și 

Asociația obștească ”Sinegyhub”, în calitate de partener local. 

 

 

 

„Este foarte important în administrația publică locală să nu 

ascundem problemele, care există în orice localitate, dar să le 

rezolvăm și să fim deschiși cu cetățenii” 

Arcadie Covaliov, 

Primarul orașului Sîngerei 
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Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai 

bună guvernanță bugetară în Moldova” 

 
Obiectivul general al proiectului este sporirea implicării societății civile la nivel 

local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare 

și executare a bugetelor locale.  
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Retrospectiva activităților în cadrul proiectului 

I. Invitație de colaborare în cadrul Proiectului  

Ianuarie 2020 – La începutul anului au fost organizate ședințe de lucru cu 

președintele raionului Sîngerei și reprezentanți ai asociației ”Caroma Nord”, în 

cadrul cărora s-a discutat despre selectarea Primăriilor din nordul RM în 

proiectul IEA și organizarea unei prime întâlniri cu primari din raionul Sîngerei 

privind participarea în proiect. 

 

Administrația Publică locală s-a arătat interesată de propunere, astfel fiind 

organizată o prezentare în cadrul unei ședinței de lucru cu toți primarii noi aleși. 
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II. Anunțarea rezultatelor Concursului privind selectarea APL pentru a 
beneficia de suportul proiectului 
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20 ianuarie 2020 – a fost organizată o ședință de lucru cu Administrația Publică locală, ONG-

uri din Sîngerei, viitorii membri ai Coaliției Locale și reprezentanți ai asociației ”Caroma Nord”. 

A fost o întâlnire productivă, în cadrul căreia am discutat despre selectarea și admiterea 

Primăriei Sîngerei în proiect și organizarea unei prime întâlniri privind semnarea 

Memorandumului Multilateral de Colaborare. 

 

III. Lansarea Coaliției Locale Sîngerei 

21 februarie 2020 - Coaliția locală pentru participare bugetară în orașul Sîngerei a fost 

lansată în incinta Primăriei și este formată din 18 reprezentanți ai societății civile, sectorul 

privat, din sfera culturii, sănătății, educației, dar și activiști civici. 

 
 

 

Prin activitățile sale, Coaliția își propune să motiveze autoritățile locale să sporească nivelul de 

deschidere și transparență bugetară; să îmbunătățească gradul de înțelegere în rândul 

populației a bugetului public local; să creeze un cadru prielnic care să asigure creșterea nivelului 

de implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor locale și să promoveze rezultatele 

implicării în procesul bugetar în rândul cetățenilor.  
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În cadrul evenimentului, primarul orașului Sângerei, domnul Arcadie Covaliov, a menționat 

că „este foarte important în administrația publică locală să nu ascundem problemele, care 

există în orice localitate, dar să le rezolvăm și să fim deschiși cu cetățenii”. 

 

 
Despre conceptul ”bugetare participativă” a vorbit domnul Vasile Grama, expert în cadrul 

proiectului. El a menționat despre problema care stă la bazele proiectului, și anume , implicarea 

scăzută a cetățenilor și societății civile în procesul bugetar, prezentând mai multe exemple de 

implicare a cetățenelor în bugetare participativă, însoțite de beneficiile aplicării acestei 

metodologii atât pentru cetățeni, cât și pentru administrația publică locală.   

Totodată, expertul în planificare bugetară, domnul Victor Cotruță a încurajat comunitatea să se 

implice activ în această Coaliție, deoarece „reprezintă o adevărată oportunitate pentru fiecare 

locuitor din Sîngerei de a participa la soluționarea problemelor din comunitate”. 

 

La eveniment au fost vociferate și așteptările cetățenilor, aceștia au apreciat faptul ca vor fi 

implicați în procesele decizionale ale comunității.  

Domnul Radu Marandiuc, co-fondatorul asociației obștești ”Sinergyhub” a menționat că 

„sectorul asociativ este principalul actor din comunitate, care are menirea să întărească 

capacitățile de comunicare și cooperare dintre administrația publică și cetățeni. Prin 

intermediul acestei Coaliții, sectorul asociativ poate lua parte în activitățile primăriei și să 

susțină primăria în rezolvarea problemelor locale”. 
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Coaliția locală din Sângerei este formată în prezent din 15 reprezentanți ai societății civile, 

sectorul privat, administrația publică locală, reprezentanții din sfera culturii, sănătății, 

educație, dar și activiști civici. Coaliția este deschisă pentru a fi completată cu noi membri din 

localitate.  

 

 Detalii pe : http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/ 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AoCaromaNordMoldova&set=a.3496359963

772165 

 

 

 

 

IV. Semnarea Memorandumului Multilateral de Cooperare cu primăria 
orașului Sîngerei 

17 aprilie 2020 – Din cauza pandemiei COVID 19 și declanșării stării excepționale în țară, 

ședința  a avut loc on-line, în prezența a 10 membri ai Coaliției și administrației publice locale, 

în persoana domnului primar, Arcadie Covaliov. 

 

Secretarul Coaliției, domnul Radu Marandiuc, a invitat la discuție membrii CL, punând accent 

pe angajamentele și așteptările administrației în cadrul proiectului și în ceea ce privește 

transparența decizională. 

 

 http://bugetulmeu.md/1916/ 

 

http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AoCaromaNordMoldova&set=a.3496359963772165
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AoCaromaNordMoldova&set=a.3496359963772165


 

 

9 

 

 
 

La ședință au fost prezenți Dumitru Pîntea și Vadim Gumene, consultanți ai Centrului Analitic 

Independent Expert-Grup. A fost prezentat Memorandumul Multilateral de Cooperare, 

punând accent pe obiectul, drepturile și obligațiile părților.  



 

 

10 

 

 

 

V. Organizarea activităților de consolidare a capacităților membrilor CL 

Training de instruire generala 

21 februarie 2020 - a fost desfășurat primul training de instruire generală a membrilor 

Coaliției Locale Sîngerei. 

 

 
Domnul Victor Cotruță, expert în cadrul proiectului, le-a vorbit celor prezenți despre conceptul 

”bugetare participativă”. El a menționat despre problema care stă la bazele proiectului, și 

anume, implicarea scăzută a cetățenilor și societății civile în procesul bugetar. 
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Totodată, a încurajat comunitatea să se implice activ în această Coaliție, deoarece „reprezintă o 

adevărată oportunitate pentru fiecare locuitor din Florești de a participa la soluționarea 

problemelor din comunitate”. 

În continuare expertul a susținut o prezentare pe subiectul ”Metode de Consultare publică”, 

membrii coaliției lucrând în grupuri pentru a testa cunoștințele privind implicarea în procesul 

de elaborare și executare a bugetului local. La eveniment au participat 18 persoane. 

 

 

 

 
  

 Detalii : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AoCaromaNordMoldova&set=a.3496359963772165 

 

Instruirea tematica nr. 1: Participarea în procesul bugetar 

25-26 iunie 2020 - Membrii Coaliției Locale au beneficiat de o sesiune de instruire on-line 

în domeniul participării în procesul bugetar. Conectarea a fost posibilă prin intermediul 

platformei ZOOM. 

 

Pe parcursul a 2 zile, 12 membri ai  Coaliției Locale din diferite sfere de activitate, au fost 

instruiți cum să se implice eficient în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a 

bugetului local din perspectiva participării bugetare. 

În prima zi de instruire, sesiunile s-au axat pe modulul „Participarea. Participarea în procesul 

bugetar”, scopul căruia a fost de a oferi cele mai importante noțiuni și concepte ce țin de 

participare. Acest modul a fost prezentat de domnul Victor Cotruță, expert în cadrul 

proiectului, corespunzător a cuprins conceptul de participare, elemente de bază, nivele de 

participare, principii și cerințe în procesul bugetar. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AoCaromaNordMoldova&set=a.3496359963772165
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Participanții au avut posibilitatea de a cunoaște și a înțelege formele și tehnicile, care corespund 

cel mai bine anumitor procese și etape bugetare, de a dezvolta abilități de utilizare a acestora și 

dobândi informații prin propriile experiențe din activitatea la nivel local.  

 

În ziua a doua, Domnul Vasile Grama, expert în bugetare participativă, a continuat sesiunea cu 

un alt modul - ”Ce este bugetul local și cum are loc procesul bugetar la nivel local”.  
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Ca și în primul modul, prezentarea acestui subiect a început cu introducere în concept, după 

care s-au prezentat cele mai importante elemente ale structurii bugetului public național, apoi 

local, aspecte privind ”Carta Europeană” referitor la exercițiul autonom al puterii locale. 

Domnul Grama a menționat în cadrul sesiunii, că implicarea cetățenilor în procesul decizional, 

în special privind elaborarea bugetelor, este importantă și legală, respectiv este bine ca toate 

categoriile sociale să se regăsească în acest proces, din moment ce avem și un drept legal de a 

participa în procesele decizionale ale comunității la bugetul căreia contribuim, precum și a de 

a veni cu propuneri constructive la dezvoltarea locală și complexă a ei. 

 

Domnul Dumitru Pintea, economist, reprezentant al Centrului Analitic Independent „Expert-

Grup”, a prezentat la finalul instruirii Planul de acțiuni al primăriei Florești pentru sporirea 

transparenței bugetare și Planul de acțiuni al Coaliției Locale din orașul Florești pentru 

sporirea transparenței bugetare, dezvăluind pas cu pas acțiunile, ce vor fi întreprinse de 

autoritățile locale și Coaliția locală. 

 

 

 http://bugetulmeu.md/2180/?fbclid=IwAR1CynUvSPwabDT6Q4PVfkmkDgYnEiT9dcaoVts02QH-SqupevchrhkxnCU 

 

Instruirea tematica nr. 2: Rolul ONC si APL în participare la procesul bugetar 

 

25 august 2020 - Instruirea tematică nr. 2 cu membrii CL din orașul Sîngerei. 

Locul desfășurării - str. Independenţei, 111 

 

http://bugetulmeu.md/2180/?fbclid=IwAR1CynUvSPwabDT6Q4PVfkmkDgYnEiT9dcaoVts02QH-SqupevchrhkxnCU
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A doua instruire tematică pentru membrii Coaliției Locale din Sîngerei a avut loc cu 

participarea 15 persoane, reprezentanți ai administrației locale, ONG-uri, tineri, agenți 

economici, reprezentanți din sfera culturii și socială.  

 

 
Instruirea tematică nr. 2 pentru membrii CL Sîngerei a avut ca subiecte: Procesul Bugetar și 

participarea cetățenilor. Au prestat trainingul experții Grama Vasile, dr. conf. univ. UTM și 

Cotruta Victor, dr. conf. Univ.  

 

Sesiunea 1: 

• Procesul Bugetar și participarea cetățenilor ;  

• Nivele de participare ;  

• Bugetul APL;  

• Rolul OSC și APL în Bugetare participativă. 

 

Sesiunea 2. 

• Rolul APL în participare la procesul bugetar 

• Principiile GIFT în materie de participare 

• Nivelele de participare 

• Cele mai bune practici în materie de participare- studiu de caz. 
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Experții au pus la dispoziție participanților studii de caz, prezentări PPT, utilizând 

aplicații/metode interactive, antrenând participanții în discuții și dezbateri de subiecte încă 

puțin cunoscute în societate. 

Cei prezenți la instruire au fost interesați de cunoașterea procesului de Bugetare Participativă, 

de a contribui la creșterea nivelului de viață în localitate, dar și cum ar putea concret să 

contribuie la atingerea acestor doleanțe. Implicarea dumnealor în comunicare, în exercițiile 

practice a fost apreciată și încurajată.  

    http://bugetulmeu.md/2749/ 

      https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/a.3493843947357100/4222939387780882 

 

 

Instruirea tematica nr. 3. Tehnicile de participare. Normele si procedurile BP 

11 Septembrie 2020 – Primăria Sîngerei, Sala de Ședințe - eveniment de instruire pentru 

membrii Coaliției Locale pentru bugetare participativă și reprezentanții administrației locale 

Sîngerei. 

La această sesiune au fost prezenți peste 22 de participanți, membrii Coalitiei Locale, consilieri 

locali, angajați ai primăriei, precum și cetățeni interesați de acest subiect. 

http://bugetulmeu.md/2749/
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/a.3493843947357100/4222939387780882
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Iar subiectele discutate în cadrul instruirii s-au referit lamecanismele funcționale de participare 

și bugetare participativă, transparența decizională, corelarea metodelor de participare cu 

calendarul bugetar anual.   

 

La începutul instruiriii, experții în cadrul proiectului, au explicat participanților atât scopul, 

tipologia proceselor de bugetare participativă, normele și procedurile Bugetării Participative, 

cât și faptul că acesta se bazează pe nevoile reale ale cetățenilor și comunităților.  

Bugetarea Participativă este un instrument inovator pentru promovarea unei democrații 

incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale, 

fiind un beneficiu pentru comunități. Experții au expus repetat participanților cronologia 

bugetării participative și experiența atât din țară, cât și de peste hotare. Important, în opinia 

acestora, este că prin deschiderea administrației publice locale către un proces de Participare 

Bugetară, se va contribui la faptul ca cetățenii să înțeleagă și constrângerile întâlnite de 

autorități în dorinta de a realiza nevoile localității.  

 

Subiectele discutate în cadrul instruirii s-au referit la mecanismele funcționale de participare 

și bugetare participativă, transparența decizională, corelarea metodelor de participare cu 

calendarul bugetar anual.  

 

Printre subiectele principale ale instruirii se numără: 

 Tehnicile de participare în procesul bugetar 
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 Reprezentativitatea formelor de participare 
 Analiza lacunelor în procesul de participare bugetară în primărie 
 Activitate practică (organizare în grup)  

Stabilirea mecanismelor funcționale de participare și bugetare participativă  

 Tipologia proceselor de bugetare participativă 
 Cronologia bugetării participative 
 Corelarea metodelor de participare și calendarul bugetar. 
 Definiția unui buget. Clasificări bugetare  
 Procesul și sistemul bugetar  
 Structura unui buget real 
 Oferirea unei înțelegeri comune a bugetării sensibile la gen între APL și  părțile interesate. 

 
 

Experții au împărtășit cu participanții cronologia bugetării participative și experiența atât din 

țară, cât și de peste hotare. Important, consideră experții, că prin deschiderea către un proces 

de Participare Bugetară se va contribui la faptul ca cetățenii să înțeleagă și 

constrângerile/problemele întâlnite de autorități în dorința de a realiza nevoile cetățenilor din 

localitate.  

 

Un alt moment important al instruirii a fost consolidarea cunoștințelor Coaliției Locale prin 

examinarea proiectului REGULAMENTULUI privind implementarea procesului de Bugetare 
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Participativă în orașul Sîngerei. Activitățile practice, organizate în grup, au fost moderate de 

către Victor Cotruță, expert în domeniul participării publicului în domeniul decizional.  

Membrii Coaliției Locale și autoritățile publice locale au fost invitate să se gândească strategic 

și să găsească modalități de implementare a procesului de Bugetare Participativă în orașul 

Sîngerei. 

Ajutați cu idei și recomandări de experți cum ar putea începe procesul de inițiere a Bugetului 

Participativă, cei prezenți au stabilit în comun procedura de selectare a proiectelor de interes 

public local. Participanții au apreciat faptul, că informațiile și abordările expuse, lucrul în grup, 

au făcut să fie mai bine înțeles procesul BP, fiind conștienți de faptul, că au acumulat cunoștințe, 

încredere și curaj pentru implicarea activă la rezolvarea unor probleme legate de necesitățile 

locale.  

 

  Detalii pe : http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/ 
 

 

VI. Sedinte de lucru ale Coalitiei Locale si activitati advocacy pentru 
implementarea procesului de Bugetare Participativa in or. Singerei 
 

În perioada septembrie-octombrie 2020 au fost desfășurate întâlniri cu membrii 

Coaliției Locale.   

 

Au fost organizate ședințe de lucru și consultări cu administrația orașului privind 

procesul propriu-zis de participare a cetățenilor în procesul bugetar. 

 

 

 

 

 

http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/
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În cadrul acestor ședințe s-a discutat și s-a revizuit încă odată Regulamentul 

Bugetării Participative. Membrii Coaliției Locale, împreună cu specialiștii 

primăriei au examinat fiecare punct al Regulamentului Bugetării Participative.  

 

Examinarea proiectului REGULAMENTULUI privind procesul de Bugetare 

Participativă în orașul Sîngerei a avut loc în câteva runde, atât cu participarea 

experților, cât și independent, în cadrul a două Ședințe comune de lucru a 

Coaliției Locale și Comisiilor de specialitate din cadrul primăriei orașului 

Sîngerei. 
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Membrii Coaliției Locale au scos în evidență, că pentru a avea un proces eficient 

de participare, trebuie să se stabilească mai întâi obiective clare cu administrația 

publică și aleșii locali cu privire la participarea și implicarea pe care doresc să le 

obțină de la cetățeni.  

Doar având obiective clare, respectiv acțiuni, va fi obținut un grad înalt de 

implicare a locuitorilor comunității în procesul de definitivare a bugetului și 

dezvoltarea locală. 

Supunând votului deschis, Regulamentul a fost  propus consiliului local, cu 

specificarea valorii bugetului destinat proiectelor din cadrul Bugetării 

Participative până la 150 mii de lei.  

 

 

 

În urma acțiunilor întreprinse, Regulamentul și programul de Bugetare 

Participativă a fost prezentat spre aprobare Consiliului orășenesc. 

  Detalii pe : http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/ 

http://bugetulmeu.md/category/coalitii/singerei/
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Aprobarea Primului Program de Bugetare participativa  

La data de 28 octombrie 2020, în temeiul art.14 și art.29 din Legea privind 

Administrația Publică Locală Nr.436 din 28.12.2006, Legii Nr. 181 din 25.07.2014, 

Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, în 

scopul implicării cetățenilor din teritoriul primăriei orașului Sîngerei în 

soluționarea problemelor localității, susținerii și dezvoltării inițiativei publice a 

cetățenilor în interesul comunității locale și luând în calcul propunerile Coaliției 

Locale din orașul Sîngerei, pentru  asigurarea mecanismului de implementare a 

programului de bugetare participativă, Consiliul orășenesc Sîngerei a aprobat în 

unanimitate Primul Program de Bugetare participativă în orașul Sîngerei.  

 

Elaborarea proiectului de decizie a fost executat de domnul Radu Marandiuc și 

prezentat în ședința plenara a Consiliului orășenesc Sîngerei, împreună cu 

expertul proiectului, Vasile Grama, în fața consilierilor locali, care au răspuns la 

întrebări, respectiv au comentat unele neclarități prin explicații și exemple. 
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Astfel, autoritățile orașului Sângerei au alocat 100 000 lei pentru primul program 

de Bugetare Participativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://bugetulmeu.md/2831/ 

http://bugetulmeu.md/2831/
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Perspective si planuri pentru 2021 
 

Aprobarea Regulamentului Bugetării Participative de către organul legislativ local 

în orașul Sîngerei este primul și foarte important pas în desfășurarea procesului 

de participare publică, prin faptul că este asigurat aspectul legal al BP la nivel 

local.  

Pentru începutul anului 2021 este bine venit ca, Coaliția Locală împreună cu 

autoritățile locale să determine: 

• cine va fi implicat în acest proces,  

• câți cetățeni vor fi implicați,  

• în ce activități vor fi implicați,  

• modul de demarare și desfășurare a campanie de informare a populației privind 

procesul de BP, respectiv cum va fi utilizată acea informație de către cetățeni ;  

• structura și configurarea Comisiei ce va asigura procesul de BP ; 

• ajustarea Calendarului de BP.  

 

Autoritățile locale și membrii CL împreună cu organizațiile societății civile locale 

vor fi susținuți în continuare de către echipa AO ”Caroma Nord” și echipa 

centrală a proiectului ”Expert-grup”. 

Primele acțiuni vor constitui consultări a cetățenilor în baza Planul de acțiuni al 

Coaliției Locale Sîngerei pentru participare bugetară, stabilind scopul și 

rezultatul participării publicului.  
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Concluzii... 

 

 
”Bugetul Participativ în or. Sîngerei, pentru anul 2021 este un test al deschiderii 
administrației publice locale către cetățeni.  
 
Prin acest proces trebuie să învățăm din greșelile anterioare, ca să asigurăm 
explicația mai eficientă pentru acest instrument democratic în randul cetățenilor, 
pentru ca efectele imediate să atingă direct diversitatea de grupuri care locuiesc în 
Sîngerei.  
 
Se așteaptă să oferim mai multe instrumente pentru discuții publice și 
influențarea deciziilor – online și offline, și să schimbăm agenda priorităților 
orașului, conform necesităților locuitorilor din Sîngerei și satul Vrănești.  
 

Procesul de BP  este apreciat cu notă optimistă și speranțe pentru dezvoltarea 

echilibrată a orașului cu implicarea cât mai largă a tuturor cetățenilor. 

 Suportul AO ”Caroma Nord” și al AO ”Expert-Grup” este considerat de utilitate 

majoră și necesar pentru consolidarea procesului de BP în orașul Sîngerei. 

Dorința comună a membrilor Coaliției Locale și a Autorităților publice locale este 

garanția bunei implementări a procesului de BP”.  

 

 

 

 

 

 

 Mesajul dlui Radu Marandiuc, Secretarul Coaliției Locale din Sîngerei: 
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Interviu cu domnul Victor Cotruță la începutul 

proiectului despre BP în Sîngerei și beneficiile 

pentru locuitorii orașului- Radio Moldova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despre Participarea Bugetară și bugetele 

comunitare, cât și impactul în comunitățile în care 

activează proiectul în zona de nord, a vorbit domnul 

Vasile Grama, expert în cadrul proiectului, în revista 

”Funcționarului public”, nr.18 septembrie 2020 . ” 
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Info pe grupul Facebook: singereionline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmăriți în reluare dezbaterea publică live pentru bugetul local pe anul 2021 a orașului Sîngerei. 

https://www.facebook.com/FondulpentruTineriSingerei/videos/739258693370998 

https://www.facebook.com/FondulpentruTineriSingerei/videos/739258693370998
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Mulțumiri 

Echipa asociației ”Caroma Nord” dorește să aducă sincere mulțumiri membrilor 

Coaliției Locale și Administrației Locale Sîngerei pentru eforturile depuse și pentru 

colaborarea excelentă de care au dat dovadă pe întreaga perioadă a activității 

proiectului.  

Am dori să mulțumim în special: 

• Domnului ARCADIE COVALIOV, Primar al orașului Sîngerei,  pentru promovarea 

proiectului și implicare în crearea primei Coaliții Locale în nordul RM; 

• Domnului  ANDREI CUCOS, vice primar al orașului Sîngerei; 

• Doamnei LUCIA BACIU, secretara consiliului orășenesc Sîngerei; 

• Domnului RADU MARANDIUC, AO ”SINERGYHUB”, Secretar AL Coaliției Locale 

Sîngerei;  

• Doamnei ANA BUCUR, specialist Direcția Cultură din cadrul primăriei Sîngerei; 

• Doamnei OLESEA LUCHIAN,  Președinte AO ”Centrul pentru Tineri Sîngerei” 

• Doamnei BÎRSANU LIDIA, SRL ”Elavia-Confex”; 

• Domnului MIRCIU VICTOR, Mediator comunitar 

• Domnului GORAȘ VLADIMIR, lider apicultor; 

• Domnului   ION TIMOFTICA, consilier local; 

• Doamnei Eleonora Andriuță, contabil-șef din cadrul primăriei Sîngerei; 

• Domnului VASILE GRAMA, Conf. univ, Facultatea Geodezie și Cadastru, UTM, 
expert în cadrul proiectului; 

• Domnului, VICTOR COTRUȚĂ, Expert în politici de mediu;  

• Consiliului orășenesc Sîngerei; 
 

• Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal. 
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Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: 
Radu MARANDIUC, AO ”SINERGYHUB”, Secretarul Coaliției Locale Sîngerei 
GSM: 069408418| e-mail: rmarandiuc@gmail.com 

 

Rodica FRECAUȚANU, Director Executiv AO „Caroma Nord”, partener regional nord. 

GSM: 079124353 | e-mail: caroma.nord.ngo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

„Această publicație este realizată în cadrul proiectului de grant UE „Informează, abilitează și acționează! 

Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, implementat de Centrul Analitic 

Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung 

e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și 

Reforme Europene (IPRE). Conținutul acestei publicații aparțin autorilor și nu reflecta opiniile Uniunii 

Europene și a Konrad Adenauer Stiftung e.V. 
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