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Proiectul ”Schimbare prin informare și implicare” este implementat cu suportul financiar oferit 

de USAID în cadrul Programului Comunitatea Mea. 

I. Dispoziții generale 

1.1 Scopul Regulamentului privind aplicarea mecanismului participativ pentru 

monitorizarea implementării proiectelor în municipiul Strășeni 

Regulamentul privind aplicarea mecanismului participativ pentru monitorizarea implementării 

proiectelor în municipiul Strășeni (în continuare— Regulament) are drept scop instituționalizarea 

unui mecanism de monitorizare a ideilor de proiecte incluse în Planul Strategic cu suportul unui 

comitet de participare, dar și aplicarea  în practică a mecanismului, prin motivarea și implicarea 

fiecărui cetățean în luarea deciziilor. 

 

1.2 Termeni-cheie utilizați în Regulament 

Monitorizare – evaluarea sistematică și continuă a progresului unei activități de-a lungul 

perioadei de lucru, care stabilește dacă lucrurile se desfășoară conform planului și permite 

efectuarea unor ajustări necesare. Este o activitate, ce ține de cuantificarea sistematică a 

informațiilor (probe) privind implementarea unui proiect: atingerea obiectivelor, consumarea 

resurselor, atingerea grupului țintă, schimbările survenite.  

 

Monitorizare participativă (MP)— proces complex de urmărire continuă a modului în care se 

implementează proiectul, în raport cu rezultatele prevăzute și impactul anticipat, realizată de mai 

multe persoane reprezentative, care au un interes comun. Monitorizarea participativă asigură 

creșterea gradului de transparență și de protejare împotriva folosirii nepotrivite a resurselor 

proiectului, duce la echilibrarea și implicarea cetățenilor. 

 

Caracterul preventiv al monitorizării— capacitatea de a determina în timp util eventualele 

blocaje sau devieri de la proiect; 

 

Caracterul corectiv al monitorizării— capacitatea de oferire a informațiilor necesare pentru 

realizarea activităților compensatorii în cazuri de erori sau devieri nejustificate de la proiect; 

 

Mecanism participativ de monitorizare— sistem fundamentat pe principiile inovative ale 

managementului participativ, în cadrul căruia inițiativele sunt generate de membrii echipei, iar 

procesele de planificare și realizare se realizează într-o atmosferă de încredere reciprocă, printr-o 

implicare sinergică, motivată și competentă a tuturor membrilor echipei. 

 

Grup de inițiativă— un grup neoficial de membri ai comunității, voluntari, care se unesc și sunt 

de acord să lucreze împreună pentru a soluționa o problemă comună, asumându-și 

responsabilitatea pentru pregătirea și implementarea monitorizării participative. 

 

Indicator— set de date clar definit, care se poate măsura și ne indică tipul de informații 

(cantitative sau calitative) pe care trebuie să le colectăm pentru a afla dacă s-a înregistrat 

progresul în direcția realizării unui anumit obiectiv și s-a produs schimbarea scontată. 
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Transparența— Transparența este implementată printr-un set de politici, practici și proceduri 

care permit cetățenilor să se bucure de informația deținută de autorități care este accesibilă, 

utilizabilă, informativă, inteligibilă și pasibilă auditului. 

II. Reglementări de aplicare a mecanismul participativ de monitorizare la monitorizarea 

implementării proiectelor comunitare 

Mecanismul participativ de monitorizare va contribui la îndeplinirea unei monitorizări eficiente, 

care ar asigura determinarea, în timp util, a gradului de realizare a activităților proiectului, a 

eventualelor blocaje sau devieri de la proiect și va oferi informații necesare pentru luarea 

deciziilor de realizare a activităților compensatorii în cazuri de posibile erori sau devieri 

nejustificate de la proiect. 

2.1 Luarea deciziei referitoare la aplicarea mecanismului participativ de monitorizare: 

Decizia de aplicare a mecanismului participativ de monitorizare va fi aprobată prin prisma  

analizei constructive a următoarelor avantaje ale mecanismului respectiv: 

 Asigurarea unei abordări multidimensionale a monitorizării prin prezența mai multor 

puncte de vedere asupra proceselor de monitorizat; 

 Mai mulți oameni furnizează idei, informații și implicare pentru eficientizarea 

monitorizării; 

 Posibilități mai avansate de a identifica anumite imperfecțiuni în implementarea 

proiectului, deoarece informația care este întâmplător omisă de cineva poate fi 

colectată/observată de altcineva; 

 Sporirea acurateței colectării, prelucrării și interpretării datelor datorită spiritului de 

responsabilitate colectivă asumat de membrii echipei de monitorizare; 

 Înțelegerea problemelor prin prisma a mai multe puncte de vedere; 

 Emiterea unor concluzii, care ar reflecta punctele de vedere ale mai multor actori 

comunitari; 

 Generarea premiselor pentru asigurarea caracterului preventiv și a celui corectiv al 

monitorizării pentru a lua decizii adecvate, ce ar conduce la eficientizarea ulterioară a 

proiectului; 

 În cazul monitorizării participative membrii echipei conștientizează în profunzime care 

este starea reală a implementării proiectului și transmit această stare către mai mulți 

membri ai comunității; 

 Deoarece monitorizarea participativă are un grad mai avansat de implicare a membrilor 

comunității, crește gradul de transparență și de protejare împotriva folosirii nepotrivite a 

resurselor proiectului. Protejarea împotriva folosirii nepotrivite a resurselor face ca 

implementarea proiectului să fie mai puțin costisitoare. 

 Etc. 

2.2 Formularea obiectivelor pentru monitorizarea, care va fi realizată prin mecanismul 

participativ de monitorizare: 
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Formularea obiectivelor de monitorizare prin aplicarea mecanismului participativ de 

monitorizare se va realiza prin valorificarea următoarelor deziderate:   

 Menținerea sub control a proceselor de asigurare a concordanței dintre valorile, viziunea, 

misiunea, obiectivele și activitățile proiectului;  

 Menținerea sub control a corectitudinii și respectării riguroase a reglementarilor specifice 

ale proiectului sub aspecte cantitative și calitative; 

 Asigurarea corectitudinii achiziționării și utilizării tuturor tipurilor de resurse valorificate 

în procesul de implementare a proiectului; 

 Asigurarea proceselor de realizare a tuturor activităților planificate conform proiectului; 

 Identificarea măsurii în care se încadrează implementarea proiectului în buget și în timp; 

 Stabilirea gradului de mulțumire a beneficiarilor față de realizarea activităților specifice 

din cadrul proiectului; 

 Identificarea oportunităților favorabile pentru îmbunătățirea progresivă a anumitor 

componente din proiectul care se implementează deja (abordarea prospectivă); 

 Identificarea oportunităților pentru sporirea progresivă a performanțelor la diverse etape 

ale implementării proiectului (abordarea prospectivă); 

 Identificarea domeniilor de oferire a asistenței grupului care implementează proiectul;  

 Identificarea posibilităților de diseminare a experienței pozitive valorificate de 

participanții la proiect la diverse etape de implementare; 

 Etc.  

 

2.3 Planificarea etapelor de monitorizare participativă: 

Planificarea etapelor de monitorizare prin mecanismul participativ de monitorizare se va realiza 

conform următoarelor componente: 

 Asumarea responsabilităților de dezvoltare și implementare a mecanismului participativ 

de monitorizare a proiectului; 

 Formarea și fortificarea echipei de monitorizare participativă; 

 Planificarea procesului de monitorizare participativă (Anexa 1); 

o Selectarea proiectului care va fi monitorizat; 

o Formularea scopului și obiectivelor monitorizării; 

o Stabilirea datelor, care urmează a fi colectate; 

o Stabilirea procedurilor/metodelor de colectare, prelucrare, interpretare a datelor și de 

emitere a concluziilor; 

o Clarificarea resurselor, de care va fi nevoie la realizarea cu succes a monitorizării; 

o Stabilirea modalităților de prezentare a produselor monitorizării factorilor de decizie 

și opiniei publice; 

o Distribuția în timp a activităților de monitorizare; 

o Asumarea responsabilităților pentru realizarea activităților planificate; 

o Anticiparea riscurilor, cu care se poate confrunta echipa în cadrul monitorizării și 

identificarea soluțiilor pentru diminuarea acestora; 

 Realizarea monitorizării conform  planului elaborat; 

 Prezentarea rezultatelor monitorizării; 

 Asigurarea transparenței activităților de monitorizare realizate; 
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 Diseminarea succeselor și bunelor practici în aplicarea mecanismului participativ de 

monitorizare; 

 Asigurarea durabilității echipei de monitorizare participativă 

 

 

2.4 Stabilirea indicatorilor a căror realizare se va monitoriza 

La măsurarea gradului de realizare a indicatorilor stabiliți, pentru proiectul ce urmează a fi 

monitorizat, se vor colecta date referitoare la următoarele categorii de indicatori: 

 Indicatori de resurse (input): sunt cei, prin care se măsoară toate tipurile de resurse 

(umane, informaționale, financiare, materiale) disponibile și gradul de consum al acestora 

în orice moment al proiectului; 

 Indicatori de produse (output): descriu produsele, care au fost realizate ca urmare a 

activităților și consumului de resurse din proiect; 

 Indicatori de rezultat (outcome): se referă la beneficiile imediate, care sunt resimțite ca 

urmare a proiectului de către beneficiarii direcți sau indirecți. Spre exemplu: timpul 

economisit de către utilizatorii unei străzi reparate, abilitățile dobândite de participanții la 

un curs de recalificare etc. Rezultatele pot fi cuantificate în momentul în care serviciile 

sunt furnizate către beneficiari;  

 Indicatori de impact: reprezintă consecințele ulterioare ale programului pe termen mediu 

și lung (de exemplu, schimbarea atitudinilor, comportamentelor individuale, colective, a 

culturii organizaționale, culturii sociale, realizărilor de beneficiu uman: sănătate, 

educație, asigurarea drepturilor etc.) De obicei, acești indicatori pot fi măsurați după 

realizarea integrală a proiectului sau după anumite etape semnificative ale proiectului.  

În majoritatea cazurilor, în cadrul monitorizărilor participative, accentul se va plasa pe măsurarea 

gradului de realizare a indicatorilor de resurse și de produse. Totuși, menținerea în vizor a 

realizării treptate a indicatorilor de rezultat și chiar a celor de impact devine o preocupare tot mai 

frecventă pentru monitorizările participative. 

 

2.5 Metode și instrumente aplicate în cadrul mecanismului participativ de monitorizare 

 

La selectarea metodelor de monitorizare se va ține cont de următoarele opțiuni: 

 Studiul documentației de proiect; 

 Studiul actelor confirmative, rapoartelor la implementarea proiectului; 

 Observarea directă; 

 Interviuri; 

 Discuții;  

 Vizite de studiu; 

 Chestionare; 

 Formulare de prelucrare statistică (Anexa 2); 

 Soft-uri de prelucrare statistică; 

 Etc. 
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2.6 Raportarea în cadrul mecanismului participativ de monitorizare 

 

În cadrul mecanismului participativ de monitorizare echipa de monitorizare va structura raportul 

pe două categorii de variabile: 

 Variabile care vor reflecta dinamica realizării activităților de modernizare a infrastructurii 

(componenta fizică). Aceste variabile vor fi descrise preponderent de indicatori de 

resurse și de produs; 

 Variabile care vor reflecta dinamica activităților de modernizare socială (transformare 

umană). Pentru descrierea acestor variabile se vor utiliza toate categoriile de indicatori, 

dar accentul se va plasa pe indicatorii de rezultat și mai ales pe cei de impact.  

Rapoartele de monitorizare vor respecta următoarea structură: 

 Titlul monitorizării, care va reflecta și titlul proiectului; 

 Perioada de monitorizare; 

 Obiectivele monitorizării; 

 Activitățile majore realizate în cadrul monitorizării; 

 Metodele/instrumentele de bază folosite în cadrul monitorizării; 

 Constatările de bază deduse în urma monitorizării; 

 Concluziile deduse din constatările realizate în cadrul monitorizării (conform caracterului 

preventiv și celui corectiv); 

 Echipa de monitorizare; 

 Anexe 

 

2.7 Transparența activităților de monitorizare participativă 

 

Monitorizarea participativă percepe transparența, ca un element de consolidare a democrației, 

care contribuie la sporirea motivației oamenilor de a se implica mai dinamic în implementarea 

proiectelor de inovare socială și în asigurarea durabilității acestora. Din aceste considerente, în 

procesele de planificare și realizare a monitorizării participative se va manifesta o 

responsabilitate maximă pentru a asigura respectarea drepturilor membrilor comunității, 

beneficiarilor și partenerilor proiectului de a avea acces la toate informațiile referitoare la 

implementarea proiectului și în special la gestionarea resurselor care au fost planificate. Pentru 

asigurarea transparenței monitorizării se vor realiza următoarele categorii de activități:  

 structurarea într-o manieră simplă și clară a informațiilor referitoare la monitorizare, care 

vor fi transmise către diferite grupuri țintă, cointeresate în implementarea eficientă a 

proiectului comunitar. Informațiile se vor referi la: gradul de realizare a activităților 

proiectului, corectitudinea consumului de resurse în cadrul proiectului, luarea deciziilor 

de către factorii de decizie ai proiectului, implicarea membrilor comunității în 

implementarea proiectului, fortificarea capacităților membrilor comunității etc.; 

 diversificarea canalelor și strategiilor de transmitere a rezultatelor monitorizării către 

diferite categorii de grupuri țintă (în dependență de preferințele și posibilitățile specifice); 

 asigurarea accesului nestingherit, în orice moment de timp al tuturor cetățenilor la 

rezultatele cheie ale procesului de monitorizare; 

 asigurarea accesului doritorilor la toate rezultatele monitorizării; 
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 informarea operativă a tuturor membrilor comunității, beneficiarilor, partenerilor despre 

toate deciziile luate la etapele de planificare și realizare a proceselor de monitorizare și 

despre corectitudinea tuturor activităților realizate; 

 asigurarea transparenței rapoartelor de monitorizare prezentate factorilor de decizie. 

 În calitate de canal de bază pentru publicarea rapoartelor de monitorizare se va folosi 

pagina web a primăriei municipiului, Secțiunea „Transparența decizională”, Capitolul 

„Monitorizarea proiectelor”. Rapoartele publicate aici vor fi deja distribuite pe alte 

canale/resurse pentru informarea rezidenților mun. Strășeni. 

 

2.8 Diseminarea succeselor și a bunelor practici de monitorizare participativă 

    În mecanismul participativ de monitorizare diseminarea se realizează în scopul familiarizării 

unui public țintă, cât mai extins, cu activitățile de implementare și de monitorizare realizate în 

cadrul proiectului. Procesele de diseminare sunt destul de complexe și variate. Pentru 

planificarea și realizarea lor, membrii echipei de monitorizare vor trebui să manifeste multă 

creativitate, inspirație, vocație și originalitate pentru a face atractive mesajele informativ-

formative pentru variatele audiențe. În acest context, mesajul informativ-formativ trebuie să: 

 fie în concordanță cu nevoile, aspirațiile destinatarilor mesajului; 

 propună audienței un avantaj clar al implementării proiectului, cuantificat în beneficii 

reale pentru ea; 

 propună un conținut, care să capteze ușor atenția să fie convingător, simplu, ușor de 

comunicat, ușor de perceput și ușor de memorat de către destinatari; 

 informeze, dar și să educe audiența;  

 emoționeze, dar să influențeze și să convingă destinatarul să se implice în procesele 

ulterioare de implementare a proiectului; 

 fie transmis prin metode captivante, interesante, atractive pentru grupurile foarte diverse 

de audiență; 

 fie transmis prin canalele cele mai preferate de grupurile foarte diverse de audiență; 

 corespundă normelor deontologice și non-discriminatorii; 

 

Se recomandă folosirea următoarelor modalități de realizare a diseminării:  

 Discuții/ședințe individuale sau/și colective cu membrii comunității; 

 Plasarea informațiilor pe site-urile/blogurile instituțiilor din comunitate; 

 Diseminare prin mass media (audio, video, imprimată, electronică); 

 Diseminarea prin email și rețele sociale (Facebook, Viber, Whats-up, Tweeter, Youtube, 

Skype etc.); 

 Diseminarea prin intermediul persoanelor influente și care au un înalt nivel de 

credibilitate în comunitate; 

 Manifestații și  evenimente formative, sociale, culturale, sportive, recreativ-distractive; 

 Informarea pe suporturi imprimate (prin intermediul fluturașilor, afișelor, pliantelor, 

bannerelor, panourilor publicitare, scrisorilor, broșurilor, cărților etc.); 

 Informarea prin obiecte personalizate (tricouri, chipiuri, căni, tocuri, mape etc.); 

 Afișarea informațiilor pe panourile informaționale din localitate; 

 Informarea în cadrul activităților de celebrări ale succeselor și prin intermediul istoriilor 

de succes; 
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 Informarea prin realizarea sondajelor de opinii, chestionarelor, focus grupelor etc. 

 Etc.  

 

Capitolul III.  Aplicarea mecanismului participativ de monitorizare la monitorizarea proceselor de 

implementare a proiectelor din municipiul Strășeni 

3.1 Persoana de contact din partea Primăriei mun. Strășeni 

Persoana de contact cu Grupul Civic din partea Primăriei municipiului Strășeni este viceprimarul 

delegat printr-o dispoziție a primarului municipiului. Grupul Civic ProComunitate va coordona 

activitățile, din cadrul monitorizării, cu persoana în cauză. 

3.2 Accesul la informația cu privire la proiectele monitorizate 

 

Prin intermediul persoanei de contact, Grupul Civic ProComunitate va avea acces la toate 

documentele necesare cu privire la proiectele monitorizate (formulare de aplicare, contracte, 

documente financiare, etc.), precum și la șantierele de construcție. 

3.3 Grupul Civic ProComunitate: 

Grupului Civic ProComunitate a fost constituit pe data de 02 aprilie 2020 în cadrul Concursului 

de granturi mici al Programului Comunitatea Mea în scopul realizării următoarelor componente: 

 dezvoltarea unui mecanism de conlucrare eficientă pentru sporirea implicării cât mai 

active a cetățenilor în implementarea proiectelor locale; 

 monitorizarea și asigurarea transparenței în consultarea proiectelor, care se doresc 

implementate, în dependență de nevoile stringente ale localității, ținându-se cont de toate 

categoriile de vârstă; 

 desfășurarea diverselor activități cu participarea actorilor locali: sondaj de opinie a 

locuitorilor, activități de implicare a cetățenilor, activități de advocacy pentru 

implementarea mecanismului dezvoltat; 

 solicitarea autorităților locale de asigurare a transparenței implementării planului 

strategic; 

 

3.4 Aplicarea mecanismului participativ de monitorizare de către Grupul Civic ProComunitate:  

 

Grupul Civic ProComunitatea va realiza următoarele categorii de activități de monitorizare 

participativă a proiectelor implementate în municipiul Strășeni: 

 Analiza multidimensională a documentației de proiecte pentru a stabili direcțiile 

strategice de planificare și realizare a monitorizării în conformitate cu exigențele 

mecanismului participativ de monitorizare.  

 Constituirea echipei de monitorizare participativă, care va realiza monitorizarea 

proiectului selectat pentru pilotare; 

 Realizarea training-ului de fortificare a capacităților membrilor echipei de monitorizare 

participativă conform agendei din Anexa 3.  
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 Realizarea atelierului de planificare a procesului de monitorizare a proiectului pilot 

conform agendei din Anexa 4;  

 Realizarea activităților conform planului de monitorizare; 

 Colectarea, prelucrarea, interpretarea datelor conform exigențelor mecanismului 

participativ de monitorizare; 

 Emiterea concluziilor referitoare la dinamica implementării proiectului (ținând cont de 

caracterele preventiv și corectiv ale monitorizării); 

 Dezvoltarea rapoartelor de monitorizare conform etapelor planificate; 

 Grupul Civic ProComunitate va prezenta rapoartele de monitorizare persoanei de contact 

nominalizate din partea Primăriei municipiului Strășeni; 

 Grupul Civic ProComunitate va realiza, periodic, prezentări ale rezultatelor monitorizării 

la ședințele Consiliului local; 

 Prezentarea rapoartelor de monitorizare factorilor de decizie pentru luarea deciziilor de 

eficientizare ulterioară a proiectului; 

 Grupul Civic ProComunitate va arhiva toate datele referitoare la activitățile de 

monitorizare a proiectelor și va stoca aceste date în arhiva Primăriei; 

 Asigurarea transparenței rezultatelor monitorizării; 

 Diseminarea succeselor și bunelor practici în realizarea monitorizării; 

 Perfecționarea mecanismului participativ de monitorizare; 

 Asigurarea durabilității echipei de monitorizare. 

 

3.5 Formarea echipei de monitorizare a proiectului implementat 

Pentru fiecare proiect implementat în municipiu se va forma un grup separat de monitorizare 

condus de către un reprezentant al Grupului Civic ProComunitate. Grupul de monitorizare a 

proiectului va fi constituit din 10-12 persoane și va include: 

 Reprezentantul Grupului Civic ProComunitate (liderul echipei) 

 Un reprezentant al primăriei 

 Un specialist în domeniul proiectului implementat (poate fi din Administrația Publică 

Locală) 

 Un specialist în finanțe 

 1-2 consilieri locali 

 1-3 beneficiari ai proiectului 

 1-3 reprezentanți ai sectorului asociativ sau grupuri civice existente.  

 

3.6 Perioada de activitate a echipei de monitorizare 

 Echipa de monitorizare va fi creată în decurs de o săptămână de la începerea 

implementării proiectului. 

 Crearea echipei de monitorizare, precum și distribuirea responsabilităților în ea, va avea 

loc prin intermediul unui proces verbal semnat de toți membrii echipei. Ulterior la acest 

proces verbal se va anexa planul de monitorizare a proiectului și de diseminare a 

informației. 

 Echipa de monitorizare va funcționa până la prezentarea raportului final de monitorizare 

a proiectului. 
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 Stocarea și evidența documentelor dezvoltate de către echipa de monitorizare revine în 

obligațiunea liderului acestei echipe. 

 La finalul procesului de monitorizare liderul echipei va prezenta toate documentele 

persoanei de contact din partea primăriei, care va avea grija pentru stocarea lor în arhiva 

primăriei. 

 

3.7 Resurse pentru aplicarea mecanismului în cauză 

Grupul Civic ProComunitate în comun cu Primăria municipiul Strășeni vor coordona lista 

resurselor necesare pentru realizarea monitorizării participative a proiectelor incluse în Planul 

Strategic. Aceste resurse vor fi oferite/vizualizate/analizate la solicitarea grupului. 



 
 

12 
 

Anexa 1 

Titlul monitorizări: Monitorizarea procesului de implementare a serviciului de ............................................................ în municipiul Strășeni 

Perioada de monitorizare: ....................................... 

Scopul monitorizării: ....................................... 

Obiectivele monitorizării: 

1. ................. 

2. ................. 

Activitățile monitorizării: 

# Activitatea Timpul Responsabili Notă 

1 Constituirea și fortificarea echipei de monitorizare    

1.1 Constituirea echipei și asumarea responsabilităților    

1.2 Training pentru membrii echipei de monitorizare    

1.3 Atelierul de planificare specifică a procesului de monitorizare participativă    

2 Colectarea și interpretarea datelor    

2.1 Stabilirea datelor care urmează a fi colectate (conform planului narativ și cadrului logic ale 

proiectului) și a surselor din care aceste date vor fi colectate 

   

2.2 Elaborarea strategiilor de colectare a datelor    

2.3 Colectarea datelor    

2.4 Prelucrarea și interpretarea datelor. Pregătirea informației/raportului asupra monitorizării    

2.5 Prezentarea informației/raportului factorilor de decizie    

3 Activități de asigurare a transparenței, de diseminare a succeselor și a bunelor practici de 

monitorizare 

   

3.1 Plasarea rezultatelor monitorizării pe.......    

3.2 Diseminarea succeselor echipei de monitorizare     

3.3 Eveniment de schimb de experiență în realizarea monitorizării participative    

3.4 Eveniment de celebrare a succeselor la finalul perioadei de monitorizare    

4 Durabilitatea echipei de monitorizare participativă    

4.1 Atelier de dezvoltare a strategiilor de asigurare a durabilității    

4.2 Implicarea echipei în următorul proiect pentru municipiul Strășeni    
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Anexa 2 

Modele de formulare care pot fi aplicate în cadrul proceselor de monitorizare 

Planul de monitorizare a activităților (infrastructura) 

Perioada de monitorizare: ______________________________ 

# Activitatea Indicatori   

Ia
n
u
ar

ie
 

F
eb

ru
ar

ie
 

M
ar

ti
e 

A
p
ri

li
e 

M
ai

  

Iu
n
ie

 

Iu
li

e 
 

A
u
g
u
st

 

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

n
ri

e 

N
o
ie

m
b
ri

e 

D
ec

em
b
ri

e 

1     

Planificat                         

Real                         

P - R                         

2     

Planificat                         

Real                         

P - R                         

3     

Planificat                         

Real                         

P - R                         

4     

Planificat                         

Real                         

P - R                         

5     

Planificat                         

Real                         

P - R                         
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Planul de monitorizare a gestionării resurselor financiare în mii de lei (infrastructura) 

Perioada de monitorizare 

# Activitatea Indicatori    

Ia
n
u
ar

ie
 

F
eb

ru
ar

ie
 

M
ar

ti
e 

A
p
ri

li
e 

M
ai

  

Iu
n
ie

 

Iu
li

e 
 

A
u
g
u
st

 

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

n
ri

e 

N
o
ie

m
b
ri

e 

D
ec

em
b
ri

e 

B
al

an
ța

 

1     

Planificat                         

  
Real                         

Cheltuit                         

P - R                         

P - C                         

2     

Planificat                         

  
Real                         

Cheltuit                         

P - R                         

P - C                         

3     

Planificat                         

  
Real                         

Cheltuit                         

P - R                         

P - C                         
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Planul de monitorizare a activităților de schimbare a comportamentului social 

Perioada de monitorizare  

# Grupul țintă Indicatori    

Ia
n
u
ar

ie
 

F
eb

ru
ar

ie
 

M
ar

ti
e 

A
p
ri

li
e 

M
ai

  

Iu
n
ie

 

Iu
li

e 
 

A
u
g
u
st

 

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

n
ri

e 

N
o
ie

m
b
ri

e 

D
ec

em
b
ri

e 

1     

Planificat                         

Grad de realizare                         

2     

Planificat                         

Grad de realizare                         

3     

Planificat                         

Grad de realizare                         

 4     

Planificat                         

Grad de realizare                         
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Planul de monitorizare a activităților de asigurare a transparenței și diseminării compo0rtamentului social 

Perioada  

# Activitatea Indicatori    

Ia
n
u
ar

ie
 

F
eb

ru
ar

ie
 

M
ar

ti
e 

A
p
ri

li
e 

M
ai

  

Iu
n
ie

 

Iu
li

e 
 

A
u
g
u
st

 

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

n
ri

e 

N
o
ie

m
b
ri

e 

D
ec

em
b
ri

e 

1 Postarea pe www 
 

Planificat                         

Grad de realizare                         

2 Postări pe rețele sociale 
 

Planificat                         

Grad de realizare                         

3 Articole MM   

Planificat                         

Grad de realizare                         

4     

Planificat                         

Grad de realizare                         
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Anexa 3 

Trainingul: “Mecanismului participativ 

pentru monitorizarea implementării proiectelor incluse in Planul Strategic” 

Perioada _____________, Municipiul STRĂȘENI 

Obiective: 

1. Dezvoltarea competențelor participanților de: 

a. A aborda în mod sistemic conceptul de mecanism participativ de monitorizare; 

b. A identifica strategiile optime de monitorizare a proceselor de implementare a proiectelor din Planul strategic;  

2. Fortificarea echipei de monitorizare a Grupului Civic ProComunitate. 

Agenda: 

Timp Subiect 

 

Sesiunea I 

80 min 

Formarea  comunității monitorilor inovativi. Obiectivele și agenda trainingului.  

Rolul și responsabilitățile Grupului Civic ProComunitate în monitorizarea proiectelor din planul strategic  

Analiza generală a proiectelor implementate în municipiul Strășeni 

Conceptul ”Mecanismul participativ de monitorizare” 

Planificarea procesului de monitorizare participativă 

20 min Pauză 

Sesiunea II 

80 min 

Metode și instrumente aplicate în monitorizarea participativă 

Raportarea în cadrul monitorizării participative 
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Asigurarea transparenței activităților de monitorizare participativă 

Diseminarea succeselor în monitorizarea participativă 

 Finalizarea evenimentului 
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Anexa 4 

Atelier de planificare a Mecanismului participativ 

pentru monitorizarea implementării proiectelor incluse in Planul Strategic” 

Perioada _____________, Municipiul STRĂȘENI 

Obiective: 

1. Elaborarea planului de monitorizare a Proiectului ......... 

2. Fortificarea echipei de monitorizare a Grupului Civic ProComunitate. 

Agenda: 

Timp Subiect 

 

Sesiunea I 

80 min 

Formarea  comunității monitorilor inovativi. Obiectivele și agenda trainingului.  

Alegerea proiectului în baza căruia se va pilota mecanismul participativ de monitorizare 

Formularea scopului și obiectivelor monitorizării 

Stabilirea datelor care vor fi colectate în cadrul monitorizării,  

Stabilirea metodelor și instrumentelor de colectare și prelucrare a datelor 

 Stabilirea surselor din care vor fi colectate datele 

20 min Pauză 

Sesiunea II 

80 min 

Stabilirea modului de structurare a informației în raportul de monitorizare 

Distribuția activităților de monitorizare în timp 
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Asumarea responsabilităților pentru realizarea activităților 

Asigurarea transparenței monitorizării 

Evaluarea eficienței mecanismului participativ de monitorizare la etapa de pilotare 

Diseminarea succeselor obținute în cadrul monitorizării 

 Finalizarea evenimentului 

 

Echipa de elaborare 

a Regulamentului privind dezvoltarea mecanismului participativ pentru monitorizarea implementării proiectelor în mun. Strășeni: 

 

n/o Nume, prenume Funcția 

1 Viorica Cozmulici Director Grădinița-creșă nr. 2 ”Mugurel”, municipiul Strășeni și Coordonatorul proiectului ”Schimbare prin 

Informare și Implicare” 

2 Elena Pereu  Viceprimar, municipiul Strășeni 

3 Tatiana Rodideal  Contabil, specialist pentru planificare, Primăria municipiului Strășeni 

4 Vladislava Tcaci Coordonator proiect Spectru/Coordonator voluntari, Asociația pentru Educație ”Neoumanist” municipiul Strășeni 

5 Cristian Sîrbu Consilier municipal Strășeni 

6 Liudmila Chiriac Şef de sector ÎM „Gospodăria comunală” municipiul Strășeni, Consilier municipal Strășeni 

7 Silvia Moscalciuc Director Grădinița de copii ”Guguță”, satul Făgureni, mun. Strășeni  

8 Lilia Corjița Director Grădinița-creșă nr. 4 ”Licurici”, municipiul Strășeni  

9 Angela Anton Director Grădinița de copii nr. 3 ”Ghiocel”, municipiul Strășeni  

10 Maria Miron Director Grădinița de copii nr. 5 ”Poienița Veselă”, municipiul Strășeni  

11 Mihai Josan Fondator AO Băștinașii din Strășeni 

12 Alexandru Trohin Consilier municipal Strășeni 

13 Angela Coșula Educator, Grădinița-creșă nr. 2 ”Mugurel”, municipiul Strășeni 
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