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BULETIN INFORMATIV Nr.1 
 
Prima ediție a Buletinului Informativ A2S este dedicată prezentării proiectului, abordării 
implementării lui, și progresului obținut până la moment de către beneficiari.  

 
În această ediție: 

 

1. ”Acces pentru succes” – un 
proiect de dezvoltare comunitară 
durabilă, care apropie două 
maluri ale râului Nistru – pag.2

2. ABCD – Dezvoltare comunitară 
pe bază de active – pag.3-4

3. Procesul de selectare a 
comunităților în cadrul Proiectului 
”Acces pentru succes: 
parteneriate pentru dezvoltare 
comunitară durabilă – pag.5

4. Rezultatele cartografierii 
resurselor și anchetei 
comunitare – pag.6-7

Buletinul informativ a fost publicat în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare 
comunitară durabilă” (2017-2019).  Proiectul este implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în 
cadrul Programului ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și a Ministerului afacerilor externe al 
Poloniei în cadrul Programului de ajutor polonez.  Proiectul vizează dezvoltarea comunităților de pe ambele 
maluri ale râului Nistru prin aplicarea modelului ABCD (dezvoltare comunitară pe bază de active).  
 
Partenerii de implementare ai proiectului sunt: Fundația ”Solidarity Fund PL” în Moldova, AO ”EcoContact”, AO 
”Mostenitorii” și AO ”Eco-Spectr”. 
 
Conținutul buletinului informativ nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Ministerului afacerilor externe al Poloniei. 
 
Martie 2018.  Pentru mai multe informații despre proiect, vizitați pagina noastră web: a2s.vox.md. 
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”Acces pentru succes” – proiect de dezvoltare comunitară durabilă, care apropie două maluri ale 

râului Nistru 

Proiectul ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă” (2017-2019) a fost 
lansat în martie 2017.  Proiectul vizează apropierea comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru și 
dezvoltarea durabilă a parteneriatelor create între acestea pentru dezvoltarea comunităților locale.  

Proiectul este finanțat de Programul Uniunii Europene ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” 
(80%) și cofinanțat de Ministerul afacerilor externe al Poloniei în cadrul Programului de ajutor polonez 
(20%).  Bugetul total al proiectului este de 779,775.00 EUR.  Consorțiul Proiectului este condus de Fundația 
”Solidarity Fund PL” iar AO ”EcoContact” (Chisinau), AO ”Mostenitorii” (Balti) și AO ”Ecospectr” (Bender) 
sunt partneri de proiect. 

Proiectul cuprinde câteva faze elaborate pentru 
a îmbunătăți pregătirea beneficiarilor în 
gestionarea proiectelor locale durabile, și pentru 
a pune baza parteneriatelor durabile între 
participanți de pe ambele maluri ale râului. 

În termeni generali, proiectul contribuie la 
consolidarea capacităţilor de gestionare a 
proiectelor locale, crearea mai multor oportunități 
pentru interacțiune,  stabilirea parteneriatelor 
între maluri și abilitarea comunităților locale 
pentru dezvoltarea durabilă. 

În total, au fost selectate 42 comunități de pe 
ambele maluri ale râului Nistru, și primul 
eveniment de lansare a avut loc pe 29 noiembrie. 

În cadrul proiectului, 42 ONG-uri și grupuri de 
inițiativă locală a cetățenilor concurează în 
dezvoltarea parteneriatelor intersectoriale pentru 
a accesa cofinanțare pentru proiecte de 
dezvoltare locală. 

 
 

 

 

 

Unul din pilonii proiectului este elementul de 
promovare a încrederii, care apropie 
comunitățile de pe ambele maluri ale râului 
Nistru.  

FOTO preluată de la: Fundația ”Solidarity 
Fund PL” în Moldova 

 

 

 

 Faza 1: Selectarea inițiativelor 
comunitare de pe ambele maluri ale 
râului Nistru. 

 Faza 2: Instruiri bazate pe abordarea 
ABCD – beneficiarii își consolidează 
capacitățile în materia dezvoltării 
economice comunitare, evaluării 
resurselor și necesităților comunității și 
dezvoltării parteneriatelor. 

 Faza 3: Studierea experienței și 
expertizei europene – beneficiarii au 
oportunitatea să vadă, cum modelul 
ABCD de dezvoltare comunitară 
funcționează în practică și obțin o 
expertiză valoroasă în următoarele 
domenii ale dezvoltării: mediu, 
dezvoltare comunitară, asistență 
socială și medicală, cultură și educație.  
Comunitățile selectate vor beneficia de 
instruiri, vizite de studiu, susținere din 
partea experților. 

 Faza 4: Programul de granturi mici – 
cele mai bune proiecte de parteneriat 
între maluri vor fi premiate cu un buget 
total de până la 25,800 EUR. 

 Faza 5: 15 proiecte de dezvoltare 
comunitară vor fi implementate – 
beneficiarii vor face schimb de 
experiență obținută din implementarea 
proiectelor în diferite domenii și își vor 
planifica continuarea dezvoltării 
comunitare durabile. 
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ABCD – Dezvoltare comunitară pe bază de active 

(Interviu oferit de unul din formatorii proiectului, Dl. Zbigniew Mieruński) 

1. Ce reprezintă abordarea ABCD? 

Modelul ABCD (Dezvoltarea comunitară pe bază 

de active) elaborat de către: Mike Green, Henry 

Moore, John O'Brien1, Jody Kretzmann, John L. 

McKnight2 în anii 1990 pe bază de experiență de 

treizeci de ani a practicienilor, care lucrează cu 

comunitățile locale în Statele Unite ale Americii și 

unele țări europene, a fost selectat în calitate de 

metodă principală de lucru cu comunitățile locale 

în cadrul proiectului ”Acces pentru succes”.  

Activități similare au fost implementate de la 

începutul anilor 1990, inclusiv în Polonia. 

ABCD este o metodă eficientă, care pune accent 

pe descoperirea și mobilizarea resurselor deja 

existente în comunitate.  În metoda ABCD, 

locuitorii sunt încurajați să observe că 

comunitatea lor reprezintă un pahar pe jumătate 

plin cu resurse, și nu pe jumătate gol din cauza 

necesităților, carențelor sau problemelor.  

Avantajele comunității devin valoroase mijloace, 

care se acumulează și se utilizează în mod 

adecvat.  Abordarea ABCD oferă locuitorilor 

instrumente de identificare și mobilizare a ceea 

ce au pentru a face comunitatea lor mai 

puternică.   John McKnight, cercetarea căruia, 

împreună cu cea a lui Jody Kretzmann, a definit 

metoda ABCD, a spus: ”ABCD este un sistem 

organizațional, care caută să organizeze și să 

desprindă sensul dezordinii în viața comunitară."  

Bazându-ne pe resursele comunității, ne 

focusăm pe descoperire și utilizare responsabilă 

a ceea ce poate fi de folos în comunitate. 

    2. De ce abordarea ABCD a fost aleasă 

pentru acest proiect? 

Modelul ABCD asigură o abordare pozitivă a 

schimbării și dezvoltării comunităților locale.  

Mulți ani de experiență a comunităților locale, 

care au implementat această abordare, arată că 

aceste comunități cresc mai repede și mai ușor 

                                                 
1 Mike Green, Henry Moore i John O’Brien, Rozwój 

społeczności w oparciu o zasoby Model ABCD w praktyce, 
przeł. Alicja Unterschuetz, Wydawca: Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2013 

depășesc problemele apărute pe teritoriul lor.  

Această abordare este inovatoare pentru 

Moldova, dar se pare că se potrivește mai multor 

comunități locale.  Mai multe comunități au 

resurse materiale și nemateriale, care așteaptă 

să fie descoperite și pot deveni forța motrică a 

dezvoltării locale.  Utilizarea abordării ABCD face 

ca acest lucru să fie posibil. 

    3. Cum aceasta contribuie la dezvoltare 

comunitară? 

Concentrarea pe lucruri interne sugerează că 

este mai bine să începem cu ce găsim în 

comunitate – locuitorii acesteia sunt cei mai 

importanți co-autori ai unei comunități 

funcționale.  Lucrul asupra dezvoltării comunitare 

începe cu crearea Hartei resurselor.  Este 

important de menționat că harta resurselor pune 

accent pe evaluarea stării existente a lucrurilor.  

Aceasta determină resursele existente în 

comunitate, și care din ele pot ajuta la rezolvarea 

problemelor și atingerea obiectivelor.  În modelul 

ABCD, punem accent pe schimbarea 

perspectivei de percepere a comunității locale în 

așa fel, ca locuitorii și actorii-cheie să vadă ce 

resurse și capacități au în loc de probleme și 

carențe. 

Dezvoltarea eficientă a comunității bazate pe 

resurse se bazează pe trei principii: utilizarea 

resurselor, accent pe activele existente în 

comunitate, și crearea parteneriatelor.  Contează 

2 J. P. Kretzmann, J. L. McKnight, Building Communities 
from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a 
Community’s Assets, ACTA Publications, Chicago, 1993. 

Fiecare comunitate se poate mândri cu o combinație 
unică de resurse, pe baza cărora ea poate să-și 
construiască viitorul (J. P. Kretzmann) 
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capacitatea de a stabili o rețea de cooperare, 

relații reciproce și parteneriate cuprinzătoare 

pentru dezvoltare.  Anume sinergia capacității 

umane, materiale și culturale creează noi 

oportunități pentru schimbare3. 

    4. Care sunt avantajele acestei abordări în 

comparație cu altele? 

Pe baza cercetării efectuate de Kretzmann și 

McKnight4, putem defini două abordări lucrative 

ale dezvoltării comunităților locale, în special a 

celor sub povara costurilor schimbărilor 

economice și politice. 

Prima abordare pune accent pe necesitățile 

comunității, carențele și problemele ei (abordarea 

bazată pe necesități), care, până la urmă, 

devastează comunitățile, în care se aplică.  

Această abordare este costisitoare și rar aduce 

rezultatele așteptate, absorbând resursele 

umane și financiare. 

A doua abordare este bazată pe resurse (active), 

și conform studiului, în majoritatea cazurilor, 

aduce rezultate pozitive.  Resursele identificate 

(oameni, grupuri și organizații, instituții, economia 

locală, resurse materiale) și talentele 

descoperite, pasiunea, abilități și comorile din 

instituții și baza materială permit crearea 

parteneriatelor și implementarea planurilor de 

dezvoltare comunitară. 

5. Cum beneficiază comunitățile din urma 

implementării proiectelor bazate pe 

abordarea ABCD? 

În modelul ABCD, utilizăm așa-numită "Abordare 

de apreciere", care presupune ”extragerea” 

resurselor și talentelor din oameni și comunități.  

Lucrăm asupra implicării oamenilor în ceea, ce 

este important pentru ei.  Implicăm toți locuitorii 

în calitate de resursă importantă – fiecare 

persoană din comunitate este importantă și poate 

participa la crearea unei vieți mai bune. 

Noi creăm parteneriate și rețele din conexiuni 

interpersonale și instituționale.  Parteneriatele 

                                                 
3 Tamże: Grenn M., Moore H. O’Brien J. Warszawa 2013 
4 A. Mathieu, G. Cunningham, From clients to citizens: 

Asset-Based Community Development as a strategy for 

sunt forța motrică în construirea comunității 

bazate pe încredere.  Are loc o schimbare, 

legăturile slabe se întăresc, apropiind oamenii.  

Se formează capitalul social necesar pentru 

dezvoltarea fiecărei comunități.  Are loc o 

schimbare în ”gestionarea” comunității, care se 

numește ”gestionare prin retragere”.  Instituțiile 

publice oferă locuitorilor spațiu pentru inițiative și 

acțiuni. 

  

FOTO preluată de la: Fundația ”Solidarity Fund PL” în 

Moldova 

6. Unele exemple (istorii de succes) ale 

proiectelor implementate cu abordarea ABCD  

În Polonia, modelul ABCD, ca și ”ancheta 

apreciativă”, se utilizează eficient, printre altele, 

pentru dezvoltarea conceptului de dezvoltare 

comunitară pe bază de active, inclusiv crearea 

satelor tematice și eco-muzee.  Locuitorii 

comunităților (în marea majoritate, mici), care vor 

să pună accent în dezvoltarea lor socio-

economică pe atragerea turiștilor, creează idei 

pentru produse și servicii turistice împreună cu 

utilizarea resurselor umane, culturale și naturale.  

Deseori, astfel, atracțiile turistice sunt create în 

locuri îndepărtate de la traseele turistice 

populare.  Instituțiile locale, organizațiile și 

persoanele se implică, sunt încurajate să 

coopereze, să-și testeze ideile proprii și să-și 

realizeze visurile.  Fiecare membru al comunității 

poate participa la elaborarea planului comunității 

și să-și găsească un loc în implementarea lui.  

Este vorba nu doar despre resursele definite, ci și 

despre crearea conexiunilor sociale și educarea 

continuă a întregii comunități. 

community-driven development, „Development in 
Practice”,2003, vol. 13, nr 5). 
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Procesul de selectare a comunităților în cadrul Proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate 
pentru dezvoltare comunitară durabilă” 

 
La data de 6 septembrie 2017, consorțiul de implementare a proiectului a lansat procesul de selectare a 
comunităților pentru participare la Proiectul ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare 
comunitară durabilă”.  Apelul a fost deschis pentru ONG-urile interesate și grupurile de inițiativă locală a 
cetățenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru doritoare să aducă schimbări în comunitățile, unde 
locuiesc.  Printre prioritățile, disponibile la alegerea participanților, au fost: cultură, sport, mediu, dezvoltare 
economică, turism și afaceri sociale.  Criteriile principale pentru selectarea beneficiarilor au fost motivarea 
și posibilitatea de a implementa schimbări.  Fiecare aplicant a depus un formular de aplicare cu descrierea 
comunității, în care locuiește, problemele, cu care se confruntă aceasta, viziunea rezolvării posibile a 

acestor probleme, și prezentarea 
persoanelor-cheie, care vor participa la 
activitățile ulterioare.  Membrii 
consorțiului de proiect, din partea lor, 
au făcut totul ca să asigure o 
diseminare largă a informației despre 
apel, plasând-o pe pagina web, rețelele 
de socializare, oferind prezentări în 
regiuni-cheie identificate ca cel mai 
puțin dezvoltate pe ambele maluri ale 
Nistrului. 
Până la termenul-limită pe data de 18 
octombrie, au fost depuse 118 
formulare de 

aplicare, din care doar 2,5% nu au fost eligibile.  Evaluarea s-a petrecut în două 
etape.  
Prima etapă a constat în verificarea corespunderii aplicanțiilor criteriilor formale de 
evaluare.  La a doua etapă a evaluării, fiecare organizație a fost evaluată pe baza 
criteriilor stipulate în ”Procedurile de aplicare”: în conformitate cu prioritățile 

programului, motivare, experiență de lucru în 
comunitate, parteneriate la nivelul comunității, 
parteneriate stabilite cu malul opus.  Un punctaj 
adițional a fost oferit comunităților rurale și 
regiunilor vulnerabile din punctul de vedere social-
economic.  Organizațiile care au obţinut cel mai 
mare punctaj, şi anume 66, au intrat în etapa finală 
a evaluării.  Fiecare comunitate a fost vizitată de o 
echipă de experți, care au discutat cu reprezentanții 
comunității despre intenția lor de a accesa proiectul.  
Scopul principal a fost de a completa informația 
inclusă în formularul de aplicare pentru definitivarea 
punctajului final al fiecărui aplicant.  Echipele 
compuse din membrii consorțiului (a se vedea 
infograficul) au vizitat TOATE cele 66 de comunități.  
 
Fiecare etapă de evaluare a fost aprobată de către 

Consiliul de acțiune, din componența căruia fac parte reprezentanții comunității de 
donatori.  Ca rezultat al întregului proces de selectare, din 118 aplicații depuse, au 
fost selectate 42 comunități, câte 21 de pe fiecare mal al Nistrului. 
 

26 36

24
32

0

20

40

60

80

Malul stâng Malul drept

Total aplicanți

ONG-uri GILC-uri

Localizare geografică a numărului 

total de aplicanți 



 
Buletin informativ nr.1, Martie 2018 

                                                                                        

6
 

 

Rezultatele exercițiior de cartografiere a resurselor și anchetare comunitară 

După primul ciclu 

de instruiri, 42 

”mesageri ai 

schimbării” au 

efectuat o analiză 

complexă și 

cuprinzătoare a 

resurselor și capcității comunităților.  Scopul exercițiului a fost de a identifica 

diverse resurse ale comunității și de a le potrivi necesităților și așteptărilor 

locuitorilor.  În cadrul exercițiului, participanții au aplicat diferite metode de 

anchetare (de la ușă la ușă, interviul față în față, sondaj telefonic, sondaj prin 

rețelele de socializare, focus-grupuri, etc.) pentru a recunoaște prioritățile de 

dezvoltare a comunităților.  

Procesul de elaborare a 

hărții resurselor 

comunității a fost foarte 

participativ și a implicat o 

varietate largă de 

rezidenți locali: tineret, 

autoritățile locale, 

deputați, specialiști din 

domeniul social (medici, profesori, asistenți sociali), antreprenori locali.  

Incluziunea este cheia pentru crearea simțului de responsibilitate pentru 

dezvoltare comunitară.  Pe parcursul întregului proces, beneficiarii au fost 

asistați de autoritățile locale.  42 comunități au fost familiarizate cu metoda 

dezvoltării comunitare pe bază de active – dezvoltarea comunităților cu 

resursele proprii, astfel, cunoștințele și informațiile obținute în cadrul primului 

ciclu de instruiri au fost transmise mai departe activiștilor comunitari. 

Procesul de cartografiere a resurselor disponibile a permis beneficiarilor să atingă o mai bună mobilizare 

comunitară în urmărirea visurilor 

comunităților lor.  548 persoane s-au 

alăturat grupurilor de inițiativă locală a 

cetățenilor (65% din care femei) și 304 

organizații locale au fost identificate ca 

parteneri.    

Cartografierea 
resurselor comunitare – 
cea mai bună 
modalitate de a potrivi 
necesitățile cu 
capacitățile 

FOTO preluată: 
(stânga) Fundația ” 
Solidarity Fund PL” în 
Moldova (dreapta) 
”ProTurism Nistru” 

  

”Dacă dorim schimbare, trebuie să devenim 
mesagerii acestei schimbări.  Dacă dorim rezultate 
noi, trebuie să îmbrățișăm abordări noi și gândire 
nouă.” – Bender/Tighina 

”Exercițiul ne-a ajutat să promovăm proiectul și 
să aflăm opinia comunității; comunitatea a 
devenit mai unită în efortul comun de a schimba 
viața noastră spre bine.” – Krasnogorka 

”Noi am învățat, că pentru a aduce schimbări, trebuie să 
începem nu de la probleme și necesități, ci de la 
resursele disponibile, care ne vor duce la împlinirea 
visurilor noastre” – Pelinia 
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36 comunități și-au identificat deja un partener de pe malul opus.  Ambele maluri împărtășesc aceleași 

probleme, necesități și așteptări (a se vedea diagrama mai sus).  În afară de schimbul de experiență, 

parteneriatele contribuie la consolidarea măsurilor de promovare a încrederii și apropierea ambelor maluri.  

Mai mult ca atât, câteva comunități au menționat că parteneriatele cu malul opus vor continua să existe și 

după finalizarea proiectului și se vor extinde să acopere și alte domenii. 

Majoritatea priorităților de proiect identificate prin 

cartografierea resurselor și anchetarea comunitară 

creează oportunități locale de angajare (a se vedea 

diagrama mai sus).  Astfel, valoarea adăugată a 

proiectului se referă şi la prevenirea emigrării 

locale și stimularea locuitorilor să planifice 

dezvoltarea comunităților lor. 

La etapa următoare a proiectului, beneficiarii vor 

purcede la formalizarea parteneriatelor între maluri 

și implementarea ”visurilor comunităților lor”. 

”Procesul de identificare a resurselor locale a fost unul 
revelator – am identificat resursele, pe care nu le-am avut 
la etapa inițială.  Noi ne-am dat seama că este insuficient 
să dezvoltăm turismul în satul nostru, trebuie să stabilim 
parteneriate cu mai multe comunități de pe ambele maluri 
ale Nistrului și să creăm o regiune turistică combinată, 
care va atrage mai mulți turiști.” – Rașcov 
 
”Ne-am alăturat proiectului pentru că dorim să 
îmbunătățim comunicarea noastră cu populația de pe 
malul stâng” – Barboieni 
 
”Am aflat că avem probleme comune cu comunitățile de 
pe malul drept” – Butor 

”Unica resursă disponibilă și nelimitată sunt oamenii.” – 
Krasnoe 
 
”Dezvoltarea comunității se bazează mult pe oportunitățile 
locale de angajare.  Nu ne putem permite să pierdem mai 
mulți oameni, trebuie să investim nu doar în infrastructură, 
ci și în oportunitățile durabile de angajare.” – Cocieri 

Parteneriatele sunt cheia dezvoltării comunităților de 
pe ambele maluri ale Nistrului 

FOTO preluată: ”Generatia Pro”  
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