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  PLANUL DE ACȚIUNI AL COALIȚIEI LOCALE DIN ORAȘUL RÎȘCANI PENTRU PARTICIPARE BUGETARĂ  
 

Coaliția locală formată urmează să-și ghideze activitățile, de asemenea, în baza unui plan de acțiuni. Acesta conține atât elemente organizatorice și de 
sporire a capacităților membrilor, cât și activități de colaborare cu autoritățile locale. De asemenea, planul conține, termene de realizare și persoanele 
responsabile, precum și o rubrică ”Notă” unde vor fi inserate eventuale comentarii (ex. menționarea unor motive obiective ce împiedică realizarea acțiunii). 

 

Activități Termen Responsabil NOTĂ 

1. Organizarea Coaliției locale    

1.1. Identificarea noilor membri ai Coaliției locale pentru sporirea transparenței 
bugetare 

 
Pe parcursul anului 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

1.2. Organizarea ședințelor Coaliției locale pentru sporirea transparenței 
bugetare 

Pe parcursul anului Coaliția locală 
 

1.3. Asigurarea suportului logistic pentru organizarea instruirii în domeniul 
transparenței bugetare 

 
Iunie / Octombrie 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

2.   Colaborarea cu autoritatea locală    

2.1. Stabilirea și menținerea unui parteneriat de colaborare cu autoritatea locală Pe parcursul anului 
Coaliția locală 

AO ”Caroma Nord” 
 

2.2. Participarea la discuțiile cu privire la prioritățile strategice de dezvoltare a 
localității 

Pe parcursul anului 
Coaliția locală 

AO ”Caroma Nord” 
 

2.3. Oferirea suportului pentru autoritatea publică local la elaborarea bugetului 
pentru cetățeni 

 
Pe parcursul anului 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

2.4. Participarea activă la consiliul consultativ/grupul de lucru creat de APL 
pentru elaborarea bugetului localității 

Conform calendarului 
bugetar 

Coaliția locală 
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Activități Termen Responsabil NOTĂ 

2.5. Susținerea APL la desfășurarea campaniei de diseminare a informațiilor la 
nivel local cu referire la subiectele bugetare 

Pe parcursul anului 
Coaliția locală 

AO ”Caroma Nord” 

 

2.6. Asigurarea suportului logistic și susținerea APL la organizarea audierii 
publice privind discutarea bugetului localității pentru anul 2021 

Conform calendarului 
bugetar 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

 

3.    Activități pro-active de implicare 
   

 
3.1. Participarea la evaluarea inițială a nivelului de transparență bugetară 

 
Iunie 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

3.2. Asigurarea suportului analitic și de colectare a datelor în procesul de 
elaborare a Analizei independente a bugetului și a Bugetului local pentru 
cetățeni 2021 

 
Iunie 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

 

3.3. Participarea la implementarea planului privind activitățile de sporire a 
transparenței bugetare 

 
Pe parcursul anului 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

3.4. Elaborarea analizei independente a bugetului Iunie Expert-Grup  

 
3.5. Promovarea conceptului de bugetare participativă 

 
Pe parcursul anului 

Coaliția locală 
AO ”Caroma Nord” 

Expert-Grup 

 

3.6. Susținerea campaniei de comunicare privind importanța transparenței 
bugetare la nivel local, inclusiv prin contactarea reprezentanților mass- 
media la nivel local 

 
Pe parcursul anului 

 
Coaliția locală 

AO ”Caroma Nord” 

 

3.7. Organizare ședințelor deschise pentru public pentru discutarea problemelor 
cu care se confruntă cetățenii 

Pe parcursul anului Coaliția locală 
 

 


