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Guvernanța participativă:  
modele și bune practici 

Simpla buna guvernanță nu este suficientă; ea trebuie să 
fie pro-oameni și pro-activă. Buna guvernanță înseamnă 
să-l pui pe om în centrul procesului de dezvoltare.  

Narendra Modi, premierul Indiei 



Forme de guvernare alternativă 
 
 

De la guvernare  la  

Birocrație  
ierarhică 

Rețele  
(networks) 

Principiul  
subsidiarității 

guvernanță 

Interesul comunitar (public) 



1) Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități 
publice de calitate 

2) Dezvoltarea economică durabilă și 
competitivă a regiunii 

3) Consolidarea unei bune guvernanțe 
regionale (GR) 

 

Priorități/obiective de dezvoltare regională 

2016 - 2020 



Factori esențiali pentru funcționarea GR 

  
transparență 

decizională 
 

competiție 
constructivă 

empatie 

societate civilă  
apolitică,  
pregătită  
și activă 

mass-media  
independentă 



 ”criterii politice” 

 ”conform unor anumite interese”  

 ”netransparent”  

 ”distribuirea resurselor financiare se face fără a 
se ține cont de prioritățile regiunii și necesitățile 
comunităților” 

CRD  „vs”  CNCDR 



ADR Autonomie MDRC 

Pe de o parte, autoritatea publică centrală manifestă 
tendințe de centralizare și mai mare luînd în 
considerație faptul că există o responsabilitate, dar și 
interese foarte mari cu referință la utilizarea fondurilor 
din FNDR. Pe de altă parte, ADR depune eforturi pentru 
a obține autonomie de care are nevoie pentru a 
gestiona activitățile în mod eficient . 



Participarea publicului este asigurată prin: 

 

• Informarea tuturor celor interesați despre activitățile noi (ex: 
programarea regională sectorială) și revizuirea diverselor 
documente 

• Oferirea posibilității de participare a tuturor celor interesați 
de a participa în aceste procese prin formularea de opinii și 
comentarii. Este adevărat, că în cele mai dese cazuri au 
existat puține propuneri din partea participanților la activități 
de consultare publică, dezbateri, ceea ce sugerează că de 
cele mai dese ori se pune accentul pe aspecte procedurale 
decît pe contribuția publicului 

• Responsabilitatea informării publicului despre deciziile luate 
 

Consultarea publicului 



 Niveluri de capacitate și expertiză relativ reduse 

 Responsabilitate slabă 

 Experiență limitată de monitorizare și evaluare 

 Experiență limitată de relaționare cu autoritățile și 

instituțiile publice 

 Lacune în cunoașterea legislației privind advocacy-ul 

 Accesul limitat la informațiile publice 

Implicarea societății civile: carențe 



 cooperare inter-comunitară și abordare participativă 

 identificarea ideilor de proiecte și pregătirea calitativă a 

documentației necesare 

 atragerea resurselor financiare 

 implementarea cu succes a proiectelor 

 asigurarea unei transparențe totale a procesului 

 respectarea principiilor echității sociale  

Dimensiuni de cooperare  
în cadrul guvernanței regionale 



Lacune 

conceptualizarea slabă și necoerentă a proceselor de 
dezvoltare regională (planificare și programare 
regională, implementarea proiectelor, dezvoltarea 
capacităților etc.)  
care se produce la nivel regional (”dezvoltare 
echilibrată”, ”reducerea disparităților”, ”dezvoltare 
urbană policentrică”, ”competitivitate”, ”cooperare 
intercomunitară”, ”programare sectorială” etc.).  
 
Acest lucru creează dificultăți de înțelegere  și 
implicare pentru actorii interesați, inclusiv pentru 
societatea civilă. 



Modelul  
nordic 

Modelul  
suedez 

Modelul  
francez 

pune accentul pe 
ideea de guverne 

locale mici 
(jurisdicții în medie 

cu 10.000 de 
locuitori) care se 
auto-finanțează 

guvernele locale 
beneficiază de 
autonomie nu 

numai în problema 
fiscală, ci și în 

anumite domenii de 
intervenție precum: 

imigrarea, 
cetățenia, limba, 

relațiile economice 
externe 

rolul primar al 
guvernelor locale 

este acela de a 
permite cetățenilor 
participarea politică 

în procesul 
decizional de la 
nivel național 



Concluzii și recomandări 
 o mai bună coordonare între procesele participative (de 

jos în sus) și cooperarea instituțiilor guvernamentale cu 
comunitățile locale (de sus în jos) pentru a face serviciile 
publice mai bune 

 cooperarea cu mediul academic (universități, instituții 
de cercetare) poate să contribuie la dezvoltarea de noi 
cunoștințe în acest domeniu 

 consolidarea capacităților organizațiilor societății civile 
în domeniile advocacy și activism, analiza problemelor 
și monitorizarea punerii în aplicare a politicilor poate să 
contribuie la o transparență și participare mai mare 
pentru toți cei interesați de politicile și procesele de 
dezvoltare regională 

 
 

Sursa de bază pentru informațiile prezentate:  
PARTICIPARE ȘI GUVERNANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ.  
Raport de monitorizare privind politica de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Centru, 2016 

 



Mulțumesc pentru  

atenție și răbdare. 
 
 

www.adrcentru.md 

adrcentru 


