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Cine suntem
Institutul de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor (IDEP) este o organizație
neguvernamentală independentă și o platformă de interacțiune multilaterală cu APL –
uri de diferite nivele atât în Republica Moldova, cât și din afara țării. Comunitatea IDEP
este compusă din mai mult de 150 de administrații publice locale ale Republicii Moldova
și a țărilor vecine, Euroregiuni, ONG.
IDEP este o organizație, care caută să-și extindă contacte și legături, pentru a atrage un
număr mare de experți, reprezentanți ai mediului academic, lideri de opinie și
reprezentanți ai societății civile, care sunt ancorate în activități, îndreptate spre
beneficiul comunităților locale.
IDEP profesează principiul deschiderii și a parteneriatului. Ducem o politică conștientă
și echilibrată de extindere. IDEP tinde să reflecte și să ia în considerare gama largă de
opinii ale diverșilor actori, implicați în viața de zi cu zi a comunităților locale.
Administrația locală și regională fiind definită ca ”structuri de conducere, ierarhic
inferioare guvernului central, politic reprezentative în baza mandatului obținut de la
comunitatea locală”.
Misiunea IDEP
IDEP tinde să:
 Promoveze principiul subsidiarității, privit ca o bază a procesului de
interacțiunea interregională și locală; 
 Acorde APL-urilor suportul și expertiză complexă în vederea obținerii unei
bunăstări și creșterii economice sustenabile, implicarea lor mai activă în viața
statului; 
 Facă vocea APL-urilor mai auzită la nivel național, precum și să contribuie la
creșterea ponderii acestora;
 Creeze o platformă stabilă și eficientă a cooperării transfrontaliere a APL-urilor
pe de o parte și cercurile antreprenoriale, pe de altă; 
 Contribuie consolidarea APL-urilor într-o temelie puternică a statului. 
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Valorile IDEP
IDEP împărtășește următoarele principii:
-

Dreptate și Solidaritate: aceste două principii sunt legate și se completează
reciproc, reprezentând o baza de respect mutual și acceptarea diferențelor
culturale, lingvistice și socio-economice. IDEP promovează solidaritatea
transfrontalieră și internă între toate comunitățile locale, considerând dreptate
drept temelie unității și a relațiilor dintre ele, a șanselor egale pentru toți;

-

Deschidere și Dialog: acest lucru înseamnă că IDEP este deschis tuturor
comunităților locale și reprezentanților aleși a acestora, bărbați și femei
deopotrivă, din toate mișcările politice ne-extremiste. IDEP promovează dialogul
și dezbateri;

-

Dârzenie și Eficiență: IDEP promovează creativitatea și să încurajează
dezbaterile, având drept scop orientarea autorităților locale spre proiecte de
dezvoltare. Eficacitatea metodologiilor elaborate de IDEP și analiza minuțioasă a
diferitor proiecte este o dovadă a competențelor noastre;

-

Democrație și Transparența: aceste două valori sunt total complementare și
inseparabile. Ceea ce înseamnă că IDEP acționează în mod transparent în
procesul promovării intereselor tuturor parteneri ai săi și respectă principiile
democratice.

Prioritățile IDEP
Prioritățile IDEP pentru perioadă menționată de planificarea strategică (2013-2020)
sunt:
1. Extinderea organizației în vederea acoperirii majorității autorităților publice locale
din Republica Moldova și țările vecine;
2. Promovarea problemelor regionale la nivel național și regional;
3. Oferirea membrilor comunității IDEP a consultanței, expertizei, informațiilor și
instrumentelor pentru a le ajuta să răspundă la provocările sociale, economice și
de mediu cu care se confruntă. Promovarea schimbului de cunoștințe și de
experiență între regiuni;
4. Creșterea reprezentativității IDEP;
5. Utilizarea parteneriatelor cu alte asociații, instituții publice și companii private, în
conformitate cu codul IDEP de etică, în vederea extinderii experienței IDEP și a
partenerilor săi;
6. Promovarea și susținerea participării tinerilor;
7. Consolidarea unei platforme solide de cooperarea regională și transfrontalieră
inclusiv prin organizarea întrevederilor, conferințelor și forumurilor regulate
8. Promovarea imaginii IDEP
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Strategii Cheie 2013-2020
1. Facilitarea cooperării multilaterale interregionale și transfrontaliere.
a) Obiectivul tuturor activităților IDEP este facilitarea, aprofundarea și să
încurajarea cooperării interregionale;
b) Crearea instrumentelor eficiente pentru cooperarea transfrontalieră.
2. Promovarea

agendei

regionale,

stimularea

interesului

pentru

viața

comunităților locale.
a) Informarea și reprezentarea intereselor comunităților locale la nivel regional
și transfrontalier;
b) Sprijinirea APL-urilor prin demararea proiectelor transfrontaliere, cooperării
regionale și extinderea reprezentativității;
c) Stimularea schimbului de experiențe privind procesele de descentralizare.
d) Cooperarea cu factori de decizie în procesul elaborării politicilor destinate
comunităților locale;
e) Elaborarea și punerea în aplicare a instrumentelor științifice și de expertizare
necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a APL-urilor;
f) Consolidarea cunoștințelor reprezentanților APL-urilor în domeniul
managementului de proiect și a riscurilor.
3. Promovarea dezvoltării economice incluzive.
a) Consolidarea relațiilor între comunitățile locale și regiuni;
b) Susținerea participării APL-urilor în proiecte și strategii din domeniul
inovațiilor și creșterii completivității.

4. Promovarea Strategiilor de protecția mediului înconjurător.
a) Informarea comunităților locale referitor la problematica enviromentală;
b) Susținerea participării APL-urilor în proiecte și strategii din domeniul
ecologic;
c) Susținerea APL-urilor în rezolvarea problemelor ce țin de schimbări
climatice;
d) Susținerea APL-urilor în probleme ce țin de eficiență energetică.
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5. Susținerea APL-urilor în rezolvarea problemelor sociale cu care se
confruntă.
a) Promovarea principiului oportunităților egale și incluziunii sociale la nivel
local și regional;
b) Susținerea și informarea APL-urilor în sferă tehnologiilor inovaționale,
inclusiv celor legate de serviciile medicale și protecția socială;
c) Susținerea APL-urilor în problemele demografice.
6. Stimularea participării tuturor cetățenilor în procesele democratice în
spiritul subsidiarității.
a) Promovarea implicării active a tineretului în activitatea IDEP și la nivel local
și regional;
b) Promovarea diversității culturale la nivel local și regional;
c) Informarea publicului larg asupra principiului subsidiarității;
d) Susținerea comunităților locale în procesul depășirii diferențelor în
dezvoltare la nivel local și regional.
Implementarea Strategiei IDEP
Anual IDEP va revizui și va completa strategiile sale de activitate în vederea concordării
acestora la noile realități și provocări.
Prioritățile sunt corelate cu programe de planificarea strategică de nivel local, regional,
național și sunt îndreptate spre completarea lor armonioasă, în vederea obținerii unei
sinergii în procesul de implementare.
Prezenta strategie este drept temelie a tuturor altor documente și programe, care vin să
o operaționalizeze
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Împreună
spre noi realizări!
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