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DESPRE FORUM
Forumul anual privind participarea bugetară este principalul eveniment public al proiectului
„Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în
Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung și implementat de Centrul
Analitic Independent „Expert-Grup” în calitate de partener principal, Institutul pentru Politici și
Reforme Europene (IPRE) și Centrul pentru Studii Est-Europene (CESE) din Vilnius, Lituania.
Evenimentul reprezintă o platformă națională pentru discuții la nivel înalt despre oportunitățile și
provocările implementării principiilor de participare bugetară la nivel central și local. Forumul este
organizat anual și reunește factori de decizie politică, autorități publice locale (APL-uri), organizații
ale societății civile (OSC-uri), comunitatea donatorilor, liderii de opinie și mediul academic, pentru
a-i implica într-un dialog strategic privind promovarea transparenței, participării și incluziunii
bugetare în Republica Moldova. De asemenea, la eveniment vor participa reprezentanți ai altor țări,
în special din Europa Centrală și de Est, care vor împărtăși experiența lor practică și lecțiile învățate
după aplicarea diferitelor instrumente și abordări ale participării bugetare – perspective care ar
putea inspira actorii relevanți din Moldova și indica direcțiile corecte de implementare a
mecanismului de participare bugetară.
Evenimentul își mai propune să sensibilizeze factorii de decizie politică, autoritățile publice locale,
societatea civilă, comunitatea donatorilor și mass-media cu privire la importanța transparenței și
participării bugetare, drept condiții esenţiale pentru asigurarea incluziunii și eficacității procesului
bugetar. În acest sens, la eveniment vor fi prezentate rezultatele proiectului „Informează,
abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”,
respectiv materiale de comunicare (infografice și videografice), principalele constatări ale studiilor
și evaluărilor de politici efectuate până în prezent, precum și lecții învățate și studii de caz specifice
din perioada implementării proiectului. De asemenea, la eveniment vor participa partenerii
regionali ai proiectului și APL-urile beneficiare.
Nu în ultimul rând, evenimentul va facilita formularea recomandărilor de politici, pe baza discuțiilor
în paneluri, privind promovarea diferitelor instrumente și abordări ale participării bugetare. Acesta
va servi și ca platformă de advocacy pentru politici, vizând promovarea politicilor și reformelor
necesare în această privință, ținând seama de rezultatele proiectului și de experiența partenerilor
de proiect și a părților interesate din alte țări.
Evenimentul va fi structurat în două paneluri. Participanții la primul panel se vor concentra asupra
discuțiilor strategice, la nivel înalt, privind situația actuală a transparenței și deschiderii procesului
bugetar, tendințele recente din regiune în ceea ce privește participarea bugetară, precum și
viziunea strategică privind promovarea participării bugetare în Republica Moldova. Principalul scop
al primului panel va fi stabilirea tonului strategic și politic al discuțiilor pe această temă importantă.
Al doilea panel va avea ca scop discuții mai tehnice, la nivel de experți, care se vor baza pe
declarațiile și opiniile primului panel. Discuțiile se vor concentra asupra constrângerilor existente
și abordărilor practice pentru a depăși constrângerile care afectează promovarea participării
bugetare la nivel central și local.
Evenimentul va avea loc pe 27 noiembrie 2020 (9.00 - 14.00 ora Chișinău), în format on-line pe
intermediul platformei Zoom (ordinea de zi este prezentată mai jos). Forumul va fi difuzat de
platforma privesc.eu și paginile rețelelor sociale ale Expert-Grup, IPRE și Bugetulmeu.md.
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II PUBLICUL ŢINTĂ
INSTITUȚII DE STAT
§ Parlamentul Republicii Moldova și, în special, comisiile parlamentare „Comisia
economie, buget și finanțe” și „Comisia de control al finanțelor publice”
§ Cancelaria de Stat a Guvernului
§ Ministerul Finanțelor
§ Ministerul Economiei și Infrastructurii
§ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
§ Autoritățile publice locale care au fost selectate ca beneficiare ale proiectului (20 de
APL-uri din regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia din Republica Moldova (adică Bălți,
Soroca, Drochia, Sîngerei, Florești, Strășeni, Călărași, Rezina, Telenești, Șoldănești,
Cahul, Cimișlia, Leova, Cantemir, comuna Sălcuța, Ceadîr Lunga, Vulcănești, comuna
Baurci, comuna Tomai, comuna Gaidar).
SOCIETATEA CIVILĂ
§ Partenerii regionali ai proiectului (OSC-urile „AZI”, „Caroma Nord”, „Contact”,
„Habitat”, Institutul pentru Inițiative Rurale)
§ OSC-uri active în domeniul bugetării participative (de exemplu, IDIS Viitorul,
Transparency International)
§ Membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic
COMUNITATEA DONATORILOR ȘI PARTENERII DE DEZVOLTARE
§ Delegația UE
§ KAS
§ Banca Mondială
§ Fondul Monetar Internaţional
§ Echipa de țară a ONU
§ PNUD
§ USAID
§ Ambasada Regatului Ţărilor de Jos
§ GIZ
§ Ambasadei Germaniei
§ Ambasada SUA
§ Ambasadei României
§ Ambasada Suediei
§ Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
ALTE PĂRȚI INTERESATE RELEVANTE
§ Reprezentanți ai mediului academic (de ex. Academia de Studii Economice din Moldova,
Institutul Naţional de Cercetări Economice din Moldova).
§ Reprezentanți ai proiectelor finanțate de UE și alți parteneri de dezvoltare,
implementate la nivel regional și local
§ Mass-media (de ex. Logos Press, Moldstreet, ProTV, Agora, TVR Moldova, Moldova 1,
Canal Regional etc.).
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III. PROGRAMUL
Limba de
lucru:
Locul:

Este asigurată traducerea din RO în RU și ENG
On-line

8:30 – 09:00

Înregistrarea participanților

9:00 – 09:00

Cuvânt de salut
Adrian Ermurachi, Secretar General adjunct al Guvernului Republicii Moldova
Gintautas Baranauskas, Șef adjunct al secției operațiuni din cadrul Delegația Uniunii
Europene în Republica Moldova
Martin Sieg, Director al biroului KAS din România și Moldova
Adrian Lupușor, Lider de echipă în cadrul proiectului „Informează, abilitează și
acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

9:30 – 11:00

Panelul 1. Importanța angajamentului la nivel înalt pentru promovarea
participării bugetare
Tatiana Ivanicichina, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor
Igor Munteanu, Preşedintele Comisiei parlamentare „Comisia de control al
finanțelor publice” (urmează a fi confirmat)
Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi
Ecaterina Vâlcu, Ofițer Senior Afaceri Politice, Oficiului Ambasadei Regatului
Țărilor de Jos în Republica Moldova
Viorel Furdui, Director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova
(CALM)
Liliana Palihovici, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”
Tatiana Seredenco, Asociația Obștească “AZI”
Ilie Bonches, primarul municipiului Vatra Dornei, România (urmează a fi confirmat)
Moderator: Iulian Groza, Director executiv al Institutului pentru Politici și
Reforme Europene (IPRE)
Întrebări/teme esenţiale pentru discuții:
• Rolul conducerii politice în promovarea participării bugetare.
• Care sunt principalele părți interesate/principalii parteneri care ar trebui să
colaboreze pentru a promova transparența bugetară în modul cel mai
eficient? Cum pot fi abilitați ei? Cum putem să-i implicăm într-un parteneriat
constructiv multilateral?
• Cum putem să inspirăm factorii de decizie politică, APL-urile și comunitățile
pentru un proces bugetar mai transparent, mai deschis și mai incluziv?
• Care este rolul comunității donatorilor în promovarea participării bugetare
și cum se poate asigura eficacitatea și durabilitatea sprijinului oferit?
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11:00 – 11:20
11:20 – 12:45

12:45 – 13:00

13:00

Pauză
Panelul 2. Abordări practice pentru participarea bugetară: de la aspirații la
măsuri concrete
Dumitru Budianschi, Director de program la Expert-Grup și manager al proiectului
„Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună
guvernanță bugetară în Moldova”
Valentina Casian, primară a orașului Strășeni
Nicolae Dandis, primar al municipiului Cahul
Giovanni Allegretti, cercetător principal, CSS (Centrul de Studii Sociale) Universitatea din Coimbra, Portugalia
Diana Enachi, expertă națională în participare bugetară, IDIS Viitorul
Stela Babici, Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”
Moderator: Ruslan Stânga, Director executiv al Institutului pentru Inițiative
Rurale
Întrebări/teme esenţiale pentru discuții:
• Care sunt cele mai simple și mai directe instrumente care trebuie puse în
aplicare pentru a motiva societatea civilă să participe la procesul bugetar?
• Ce a funcționat și ce nu a funcționat în alte țări în promovarea participării
bugetare?
• Cum se poate asigura un angajament constructiv între administrația
centrală, APL-uri și societatea civilă?
• Cum pot fi motivate comunitățile locale să participe mai activ la procesele
bugetare la nivel local?
• Cum se poate stabili un echilibru între menținerea responsabilității
guvernului și implicarea productivă a factorilor de decizie politică privind
procesul bugetar?
Concluzii principale și parcursul viitor
Adrian Lupușor, Lider de echipă în cadrul proiectului „Informează, abilitează și
acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”
Sfârșitul Webinarului
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