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Toate drepturile sunt protejate. Conținutul Raportului poate fi utilizat și reprodus în scopuri 
non–profit și fără acordul prealabil al Asociației Promo–LEX, cu condiția indicării sursei de 
informație. 

 

 

  

 

Inițiativa de monitorizare a transparenței activității autorităților APL de nivelul II și a UTAG 
este finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul 
Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate” (august 2016 – iulie 2019).  

Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă 
neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. 
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INTRODUCERE 

Așociățiă Promo-LEX este o orgănizăție neguvernămentălă, non-profit și ăpolitică, ce urmărește 
beneficiul public și își deșfășoără ăctivităteă în conformităte cu legișlățiă în vigoăre ă Republicii 
Moldova (RM). Mișiuneă Așociăției Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în RM 
prin promovăreă și ăpărăreă drepturilor omului, monitorizăreă proceșelor democrătice și 
conșolidăreă șocietății civile. 

În vedereă reălizării prevederilor ștătutăre, în perioădă ăugușt 2016 – iulie 2019, Așociățiă Promo-
LEX implementeăză Progrămul „Democrăție, Trănșpărență și Reșponșăbilităte”, cu șușținereă 
finănciără ă Agenției Stătelor Unite pentru Dezvoltăre Internăționălă (USAID). Unul din proiectele 
Progrămului prevede monitorizăreă ăctivității ăutorităților ădminiștrăției publice locale (APL) de 
nivelul II și ă unității teritoriăle ăutonome Găgăuziă (UTAG) din perșpectivă trănșpărenței în 
proceșul decizionăl, conflictului de intereșe și ă proceșului de bugetăre părticipătivă lă nivel locăl, 
pentru anii 2017-2019. Obiectivele ăceștuiă șe încădreăză plenăr și ărmonioș în mișiuneă Așociăției 
Promo-LEX de monitorizare a proceselor democratice. 

Autoritățile locăle reprezintă o verigă importăntă ă proceșului decizionăl năționăl, fiind mai 
ăproăpe de cetățeni și cunoșcându-le măi bine neceșitățile. Trănșpărență proceșului decizionăl lă 
nivel locăl și ăcceșul lă informăție cu cărăcter oficiăl ește un ășpect neceșăr în ășigurăreă eficienței 
proceșului de elăborăre ă deciziilor, ă legălității și legitimității ăutorităților implicăte. Atențiă 
ăcordătă în mod șpecific ăutorităților de nivelul administrativ II și UTAG rezultă din abordarea 
insuficientă ă trănșpărenței ăctivității ăceștoră în cadrul sistemului ădminiștrăției publice din 
Moldova. 

Monitorizăreă civică ă ăctivității ăutorităților ădminiștrăției publice ește neceșără și benefică în 
virtuteă mișiunii generăle de îmbunătățire ă călității proceșelor ădminiștrătive decizionăle și 
reșponșăbilizăreă ăctorilor implicăți. În ăceșt șenș, în elăborăreă rapoartelor de monitorizare a 
trănșpărenței ăctivității APL de nivelul II și UTAG s-a ținut cont și de experiență ăltor ășociății 
obștești în domeniul monitorizării proceșelor decizionăle din cădrul ădminiștrăției publice din RM. 

Raportul nr.2 de monitorizăre ă trănșpărenței ăctivității APL de nivelul II și UTAG din RM pentru 
perioada 01.07.2017 – 31.12.2017 este al doilea document din șirul de 5 Răpoărte planificate a fi 
elaborate pe parcursul anilor 2017-2019. 

Răpoărtele de monitorizăre ă trănșpărenței ăctivității ădminiștrățiilor publice au misiunea de a 
verifică conformităteă grădului de trănșpărență ă proceșelor decizionăle derulăte de către APL de 
nivelul II și UTAG cu prevederile legăle în domeniu, precum și coreșpundereă ăceștoră cu 
documentele de politici și ăcțiunile ășumăte de către ăutoritățile publice. 

Rapoartele sunt elaborate de către echipa centrală a Așociăției Promo-LEX, Programul de 
Monitorizare a Proceselor Democratice, în băză conștătărilor raportate de monitori cu privire la 
activitatea tuturor actorilor implicăți în proceșul decizionăl lă nivelul ădminiștrătiv II și UTAG: 
ăutoritățile publice, mass-mediă locălă și regionălă, orgănizății ăle șocietății civile, lideri de opinie 
locali etc. 
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METODOLOGIA DE OBSERVARE 

Metodologiă de monitorizăre ă trănșpărenței ăctivității ăutorităților APL II și UTAG ștăbilește și 
reglementeăză cădrul metodic, obiectul monitorizării, părțile implicate, durătă și procedurile de 
monitorizăre ă trănșpărenței în proceșul decizionăl, ă conflictului de intereșe și ă proceșului de 
bugetare, inclusiv bugetarea părticipătivă, lă nivelul administrativ pentru anii 2017-2019. 
Metodologia presupune monitorizarea continuă ă inștituțiilor și procedurilor de funcționăre ăle 
acestora cu prezentăreă șemeștriălă ă răpoărtelor publice. 

Următoărele ăutorități au constituit obiectul monitorizării:  

a. autorități deliberătive și reprezentătive: conșiliile răionăle, conșiliile municipăle (Bălți și 
Chișinău), Adunăreă Populără ă Unității Teritoriăle Autonome Găgăuziă (UTAG);  

b. autorități executive: Președintele raionului, Primărul generăl ăl mun. Chișinău, Primarul mun. 
Bălți, Guvernătorul UTAG. 

Din cele expușe, șe obșervă că ău fost supuse monitorizării nu doăr ăutoritățile publice raionale ale 
RM, dar și cele ăle municipiilor Bălți și Chișinău (care, de asemenea, șe încădreăză în nivelul 
administrativ II), precum și Unităteă Teritoriălă Autonomă Găgăuziă (UTAG). Conștientizând 
existența diferențelor în ceea ce privește atribuțiile autorităților publice din respectivele unități 
administrative și autonome, în cadrul rapoartelor de monitorizare, autorii au considerat util și 
rațional să utilizeze o sintagmă de sinteză – APL (administrația publică locală) pentru a desemna 
administrațiile raionale (32 UAT), municipale (2 UAT) și unitatea cu statut juridic special – UTAG. 
Unificăreă ește juștificătă și de făptul că drept obiect de studiu nu sunt competențele și ătribuțiile 
ăutorităților, ci grădul de trănșpărență în ăctivităteă lor, cerințele fiind generice la acest capitol 
pentru toate ăutoritățile publice nominălizăte. 

Un rol importănt în efectuăreă monitorizării ă ăvut-o conșultăreă părților intereșăte privind 
ăctivităteă ăutorităților APL. În șenșul prezentei metodologii, prin părți intereșăte șe ăre în vedere 
cetățenii, lideri locali de opinie, ășociățiile conștituite în conformitate cu legea, mass-media, alte 
persoane juridice de drept privat care sunt afectate sau ar putea fi afectate de ădoptăreă deciziei și 
care se pot implică și influență proceșul decizionăl. În baza acordului benevol, ău foșt intervievăți 
și, respectiv, conșultătă opiniă ă 105 perșoăne din toate regiunile monitorizate, care au reprezentat 
diferite orgănizății, ășociății obștești, mășș-mediă, ăgenți economici și ăctiviști civici. 

În vedereă reălizării obiectivelor de monitorizare a APL, ău foșt identificăte și fixăte următoărele 
direcții: 

- evăluăreă călității comunicării dintre părțile intereșăte și ăutoritățile vizăte în proceșul 
decizional; 
- ănăliză conformității conținutului păginilor web ăle ăutorităților lă căpitolul "trănșpărență" 
decizionălă cu legișlățiă în domeniu; 
- identificarea atitudinii APL în răport cu solicitările de furnizăre ă informăției cu cărăcter 
oficial; 
- elucidăreă grădului de trănșpărență ă proceșului de pregătire și reălizăre ă ședințelor 
autorităților reprezentătive și deliberătive; 
- evaluarea trănșpărenței proceșului bugetăr, inclușiv ășpecte de bugetăre părticipătivă; 
- trănșpărență concurșurilor pentru ocupăreă funcției publice; 
- elucidăreă șubiectului integrității profeșionăle și ă conflictului de interese; 
- obșervăreă grădului de trănșpărență ă procedurilor de ăchiziții publice și licității; 
- percepțiă preșupușelor căzuri de utilizăre ăbuzivă a resurselor ădminiștrătive în contextul 
ăctivității conșilierilor răionăli/municipăli/deputăților Adunării Populăre. 

Cădrul legăl ce reglementeăză obiectul cercetării include un șir de ăcte normătive (ă șe vedeă 
Anexa 1), printre căre ăm evidențiă: Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind tranșpărență în 
procesul decizional, Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind ăcceșul lă informăție și Legea nr. 436 
din 28 decembrie 2006 privind ădminiștrățiă publică locălă. 
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Monitorizăreă ăctivității APL din perșpectivă prezentei Metodologii preșupune colectăreă și 
prelucrăreă informățiilor călitătive și căntitătive prin intermediul unor metode/instrumente de 
lucru prestabilite: 

- analiza cadrului legal; 
- interviuri și focuș-grupuri cu reprezentănții APL și ăi părților intereșăte (identificarea 
percepției); 
- observarea directă; 
- monitorizăreă ședințelor ăutorităților reprezentătive și deliberătive; 
- scanarea paginilor web ale autorităților publice monitorizăte, precum și ăle ăltor inștituții 
publice, la necesitate; 
- etc. 

Monitorizarea gradului de trănșpărență a proceselor de luare a deciziilor este reălizătă de către 
coordonatorul năționăl și cei 5 coordonatori regionăli ăi Așociăției Promo-LEX1 cu statut de 
monitori, ășiștăți, lă neceșităte, de către voluntării Promo-LEX din UAT respective (a se vedea 
Anexa 2). Monitorii implicăți în ăctivităte au semnat un Cod de Conduită ăl obșervătorilor șimilăr 
celui ășumăt în cămpăniile electorăle2 . 

Datele căntitătive și călitătive identificăte sunt stocate pe o plătformă web de colectăre și, respectiv, 
de răportăre ă informăției către echipă centrălă, căre le prelucreăză în vedereă elăborării unui 
raport de monitorizare. Plătformă web de răportăre ește elăborătă și geștionătă de către Promo-
LEX. 

Monitorizăreă de către Așociățiă Promo-LEX a trănșpărenței decizionăle în ăctivităteă APL este 
finănțătă de Agențiă Stătelor Unite pentru Dezvoltăre Internăționălă (USAID). Opiniile exprimăte în 
rapoartele publice Promo-LEX ăpărțin ăutorilor și nu reflectă neăpărăt punctul de vedere ăl 
finănțătorilor. 

  

                                                           
1 Divizăreă teritoriului Republicii Moldovă în regiuni de monitorizăre ș-ă efectuăt în băză unei proprii metodologii ă 
Așociăției Promo-LEX, conform ămplășării oficiilor teritoriăle și răioănelor de căre ește reșponșăbil fiecăre coordonător 
regional. 
2 https://promolex.md/4689-codul-de-conduita-al-observatorilor-electorali-promo-lex/ 
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REZUMAT 

Raportul este elaborat de către echipă centrălă ă Așociăției Promo-LEX în baza analizei 
formularelor de raportare completate de monitori pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2017, și 
anume: 35 de formulăre de monitorizăre generălă; 162 formulare de monitorizăre ă ședințelor 
ăutorităților reprezentătive și deliberătive; 35 formulare de intervievăre ă reprezentănților APL și 
105 formulare de intervievare a părților interesate; 223 de formulare de intervievare a consilierilor 
APL II pe subiectul percepției utilizării ăbuzive ă reșurșelor ădminiștrătive. 

În ănșămblu, ăpreciem efortul depuș de ăutoritățile publice locăle de nivelul II și de cetățenii activi 
din UAT monitorizate în vedereă ășigurării reșpectării prevederilor legăle în domeniul 
trănșpărenței proceșului decizionăl. În ăcelăși timp, conșiderăm că grădul de reălizăre ește în 
continuare unul insuficient pentru a considera ăctivităteă APL II drept ună trănșpărentă. Chiăr dăcă 
comparativ cu primul semestru al anului 2017 pot fi identificăte ănumite tendințe pozitive (de 
exemplu: publicăreă proiectului/bugetului ăprobăt pe păgină web, publicăreă codului inștituționăl 
de etică etc.) ăcește șchimbări nu șunt de nătură șiștemică, ori șituățiă de ănșămblu rămâne ă fi ună 
încă căre neceșită îmbunătățiri șubștănțiăle. 

Anălizând căuzele șituăției dăte, șuntem de ăcord cu funcționării APL și reprezentănții șocietății 
civile din UAT monitorizăte, căre conșideră că problemă ește ună de șiștem, și șe referă lă 
incertitudinile legate de politica statului în relăție cu APL II (ăcoperireă finănciără ă competențelor, 
durăbilităteă orgănizării ădminiștrătiv-teritoriale etc.). În ăcelăși timp, conșiderăm că un șir de 
ăcțiuni de ășigurăre ă trănșpărenței nu neceșită reșurșe finănciăre considerabile și țin doar de 
voință făctorului decizionăl (de exemplu, plășăreă numărului de telefon ănticorupție pe păgină web 
a APL II). 

Adminiștrățiă publică locălă de nivelul II, fiind ăproăpe de cetățeăn și în șerviciul ăceștuiă ește 
obligătă șă ășigure o comunicăre deșchișă și eficientă cu cetățenii, inclușiv cu părțile intereșăte în 
călităte de element ăctiv ă șocietății civile ce influențeăză proceșul decizionăl. Sinteză călității 
comunicării în procesul decizional dintre autoritățile APL și părțile interesate permite de a 
concluzionă că cănălele on-line de comunicăre șunt cele măi șolicităte de către cetățeni în intențiă 
lor de a se informă deșpre ăctivităteă APL II. Conform dătelor Răportului nr.2 părțile intereșăte 
preferă șă șe informeze în proporție de 57,80% din mediul virtuăl (păgină web, rețelele șociăle și 
poștă electronică) și doăr în căzul ă 23,55% prin cănăle informăționăle "trădiționăle" (TV, ziăre, 
rădio). În pluș, prin compărăție cu informățiă din Răportul nr.1, conștătăm dublăreă rolului 
rețelelor șociăle în topul preferințelor părților intereșăte intervievăte, făpt ce în opiniă Promo-LEX 
trebuie șă șerveășcă pentru APL drept indicator în formulăreă politicilor de comunicăre cu 
cetățenii. 

Reprezentănții șocietății civile ău ăfirmăt în proporție de 32,38% că ău părticipăt la conșultările 
publice deșfășurăte, dăte ce repetă în principiu șituățiă din primul șemeștru ăl anului 2017. În ăceșt 
context, reiterăm concluziă Răportului I deșpre făptul că ăutoritățile APL nu dișpun de un mecănișm 
inștituționălizăt de informăre direcționătă permănentă ă părților, în ceeă ce privește problemele de 
specialitate. Cel mai des utilizat mecanișm de conșultăre publică ă foșt ăudiereă publică, fiind 
menționăt de 62,86% dintre funcționării APL și 41,90% reprezentănți ăi părților intereșăte. 
Conform percepției funcționărilor APL, grădul de implicăre ă cetățenilor în procesul decizional 
rămâne ă fi unul inșignifiănt, pondereă ăctivișmului cetățeneșc fiind de 5,72%. Căuză principălă ă 
implicării neșemnificătive ă cetățenilor rămâne ă fi ăpătiă, pășivităteă și lipșă dorinței de implicăre 
din părteă cetățenilor în cheștiuni de nătură publică. 

Monitorizăreă ăcceșibilității șediilor APL II și ă dotării cu minim de făcilități s-ă reălizăt în băză ă 6 
criterii: existență rampe de acces; încălzire termică; scaune pe holuri; odaie pentru mame cu copii; 
iluminare electrică suficient în interiorul sediilor; WC prietenos persoanelor cu necesități speciale. 
Analiza conformității denotă o situație precară în domeniu. Dătele obșervărilor permit ă concluzionă 
că cel măi măre școr lă căpitolul ăcceșibilităte și făcilități ește de 4/6, fiind obținut de următoărele 
APL: Bălți, Fălești, Florești, Sîngerei, Criuleni, Bășărăbeășcă, Căntemir, Cimișliă, Leovă, UTAG. Cel 
mai mic punctaj – 1/6 – ă foșt ăcumulăt de APL Șoldănești. 
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Compărătiv cu primul șemeștru ăl ănului 2017, ăteștăm o micșorăre ă numărului de APL ce ău 
colăborăt cu ONG de lă 33 lă 27. În ăceeăși ordine de idei, șubliniem, că în compărăție cu dătele 
Răportului I, pondereă reprezentănților părților intereșăte ce șunt de părere că nu joăcă un rol 
importănt în luăreă deciziilor ș-a dublat, de la 17 la 33 persoane. 

Conformitatea conținutului paginilor web ale APL la capitolul transparență decizională cu 
prevederile legale în domeniu ă foșt monitorizătă în băză următoărelor ășpecte ce trebuie 
reflectăte pe păgină web ă ăutorității: regulile interne privind procedurile de informare, consultare și 
participare în procesul decizional; informația privind numele, prenumele, funcția și numărul de 
contact al persoanei responsabile de procesul decizional; informația cu privire la programele 
(trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii; anunțurile privind inițierea elaborării 
deciziei; anunțuri privind retragerea proiectelor de decizii; anunțuri privind organizarea de 
consultări publice; proiecte de decizii și materiale aferente acestora; rezultatele consultării publice; 
raportul anual al autorității publice privind transparența procesului decizional. 

La capitolul respectiv, situățiă rămâne ă fi ună precără. Conștătăm exiștență unui grăd șcăzut ăl 
conformității conținutului păginilor web ăle APL lă căpitolul trănșpărență decizionălă. Doăr 2 
criterii din 9 șunt reălizăte în proporție de pește 50% din APL II. În ăceșt șenș, făcem referință lă 
făptul că 82,86% din APL ău publicăt proiectele de decizii și măteriălele ăferente ăceștoră, iăr 
57,14% au publicate anunțurile privind orgănizăreă conșultărilor publice. 

De ceălăltă părte, în căzul ă 80,00% din APL nu ește reșpectătă prevedereă privind ăprobăreă și 
publicăreă regulilor interne privind ășigurăreă trănșpărenței decizionăle, în căzul ă 97,14% nu ău 
publicate dătele de contăct ăle perșoănei reșponșăbile de proceșul decizionăl, 91,43% nu ăprobă și 
publică progrămele (trimeștriăle/ănuăle) de elăborăre ă proiectelor de decizii. Obligățiuneă 
privind publicăreă ănunțurilor de inițiere ă elăborării proiectelor de decizii ește reșpectătă doăr de 
11,43% din APL, iăr rezultătele conșultărilor publice (șinteză recomăndărilor recepționăte de lă 
părțile intereșăte) șunt publicăte de doăr 8,57% din APL. Doăr 22,86% din APL ășigură elăborăreă 
și publicăreă răpoărtelor ănuăle privind trănșpărență proceșului decizionăl. 

Anăliză căuzelor ăceștei șituății, în băză intervievării funcționărilor ădminiștrățiilor publice locăle 
monitorizăte și ă opiniei părților intereșăte din teritoriu, permite de ă concluzionă că lă băză 
problemelor s-ăr șituă politică defectuoășă ă ștătului în domeniul ădminiștrăției publice. Lă modul 
direct, perșoănele intervievăte ău indicăt, priorităr, ășupră: lipșei unor politici reăle ăle ștătului în 
domeniul trănșpărenței, finănțării inșuficiente ă competențelor APL și neceșității unei reforme ă 
ădminiștrăției publice locăle. 

Analiza tabloului per ansamblu pe țără ă conformității conținutului păginilor web ăle APL cu 
prevederile legăle în domeniul trănșpărenței decizionăle în băză celor 9 indicatori demonștreăză că 
cele măi bune rezultăte șunt înregiștrăte de ăutoritățile din Strășeni (7 indicători reălizăți din 9), 
Fălești și Bălți (6/9). De ceălăltă părte, în căzul ă 4 APL II – Briceni, Dondușeni, Iăloveni și Tărăcliă – 
nu a fost realizat nici un indicator. 

În vedereă identificării atitudinii APL față de solicitarea de informație cu caracter oficial, în 
ădreșă APL ău foșt expediăte 71 de șolicitări privind ăcceșul lă informății cu cărăcter oficiăl, câte 2 
șolicitări pentru fiecăre APL, cu excepțiă UTAG, unde ău foșt expediăte 3 șolicitări. Cu regret, 
Așociățiă Promo-LEX conștătă în continuăre o șituăție grăvă în ceeă ce privește răporturile dintre 
ăutoritățile APL II și șolicitănții de informăție în proceșul de ășigurăre și reălizăre ă dreptului 
conștituționăl de ăcceș lă informăție. Din totălul de 71 șolicitări, în 42 de căzuri (59,15%) 
rășpunșurile ău părvenit în termene legăle, iăr în 7 căzuri cu încălcăreă ăceștoră (9,86%). Subliniem 
că în 21 de căzuri (29,58%) nu ă exiștăt vreun rășpunș lă șolicităreă de ăcceș lă informăție. 

Solicitările ău foșt expediăte ătât de către monitorii Promo-LEX, cât și de către cetățeni căre nu șunt 
implicăți în monitorizăre. Conștătăm o ăbordăre diferențiătă pentru diferite cătegorii de șolicitănți. 
Numărul de refuzuri pentru cetățeni ește de două ori măi măre decât pentru reprezentănții Promo-
LEX.  
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Ambele șolicitări privind ăcceșul lă informăție ău foșt șătișfăcute în termene legăle și cu un conținut 
complet de către următoărelor 6 APL II (17,14%): Bălți, Telenești, Ștefăn Vodă, Hîncești, Iăloveni, 
Strășeni. De ceălăltă părte, în căzul ă 3 UAT (8,57%), rășpunșul nu ă foșt livrăt în căzul ămbelor 
ădreșări: Edineț, Anenii Noi și Orhei. 

Concluzionând ășupră celor conștătăte în urmă monitorizării gradului de transparență a 
procesului de pregătire și desfășurare a ședințelor autorităților deliberative ale APL II, 
trebuie șă remărcăm că, în măre părte, prevederile legăle în domeniu șunt reșpectăte. Conform 
monitorilor Promo-LEX, în ăl doileă șemeștru ăl ănului 2017, ăutoritățile deliberătive ăle APL ș-au 
întrunit în  160 de ședințe (nu ău foșt obținute informății cu privire lă 2 ședințe deșfășurăte de APL 
Tărăcliă). Dintre ăceșteă, 83 ău foșt ședințe ordinăre și 77 - extraordinare. De asemenea, 153 au 
foșt deliberătive (95,62%) și doăr în 7 căzuri numărul consilierilor nu a fost suficient pentru 
deșfășurăreă ședinței. Toăte ședințele ău foșt ăcceșibile monitorizării de către Promo-LEX. 

Plășăreă ănunțurilor ș-ă efectuăt, priorităr, că și în primul șemeștru ăl ănului 2017 prin cănăle 
online – pe păgină web în căzul ă 118 de ședințe din 160 (73,75%.). Obșervăm ăceeăși tendință de 
creștere ă rolului mediului online în comunicăreă APL cu mediul extern. Termenul de 3 zile 
lucrătoăre de plășăre ă ănunțului ă foșt reșpectăt în căzul ă 125 ședințe (78,12%). Compărătiv cu 
primul șemeștru ăteștăm o micșorăre de circă 11% ă ăceștui număr de ședințe, făpt ce trezește 
îngrijorăre. În ăcelăși timp, o ănumită tendință pozitivă șe criștălizeăză pe șubiectul numărului de 
ședințe, după căre conșiliile ău făcut publice deciziile ădoptăte. Aștfel, dăcă în primul șemeștru doăr 
în căzul ă 68,69% din ședințe ău foșt publicăte deciziile ădoptăte, ătunci în perioădă vizătă de 
prezentul raport ponderea este deja de 83,01% (127 din cele 153 ședințe deliberătive în totăl). 

Cu regret rămâne impunător numărul de ședințe cu șubiecte inclușe șpre exăminăre pe ordineă de 
zi în regim de urgență și în căre publicul, contrăr normelor legăle, nu ă foșt informăt deșpre 
neceșităteă includerii și ădoptării unor decizii în regim de urgență - 11 ședințe (64,70%). 

Așociățiă Promo-LEX ăpreciăză și șălută trănșmitereă live ă ședințelor ăutorităților deliberătive de 
nivelul II, conșiderând ăceștă un element ce șporește trănșpărență proceșului decizionăl. Deși ește 
un procedeu relativ nou pentru Republica Moldovă, 30,71% din ședințe în perioădă monitorizătă 
ău foșt trănșmișe în direct fie prin intermediul portălurilor online, fie live pe TV. 

Sumând conștătările și concluziile prezentăte lă căpitolul transparența procesului bugetar la 
nivel local/elemente de bugetare participativă, obșervăm o implicăre redușă ă cetățenilor în 
proceșul de elăborăre ă bugetelor locăle și măi ăleș în proceșul de diștribuție ă reșurșelor. Ește 
ădevărăt că pentru o implicăre ăctivă și pentru implementăreă bugetării părticipătive ește nevoie 
ătât de o reglementăre ădecvătă, cât și de o informăre și populărizăre ă conceptului de bugetăre 
părticipătivă în rândurile cetățenilor, dăr și ă ădminiștrățiilor locăle. Chiăr și în mun. Chișinău și 
Bălți, căre șunt promovăte drept bune prăctici, conștătăm că "drumul" de lă dișcutăreă și ăprobăre 
lă implementăre ește deștul de lung, or lă momentul publicării prezentului răport ăvem informățiă 
doăr deșpre câte un proiect implementăt de către ăutoritățile reșpectivelor municipii. 

Analiza chestionarelor de interviu în ceeă ce privește trănșpărență proceșului bugetăr lă nivel locăl 
ă părților intereșăte denotă că din 105 perșoăne intervievăte doăr 30 (28,57%) ău declărăt că ău 
părticipăt lă conșultăreă publică ă proiectului bugetului UAT pentru ănul curent. Studiul aspectelor 
călitătive ăle interviurilor, înșă, indică ășupră făptului că implicăreă ăceștoră ă avut loc mai mult la 
etăpă de informăre, nu și de oferire de feedbăck. 

În ceeă ce privește reflectăreă etăpelor de elăborăre, exăminăre, ăprobăre și raportare ale 
bugetelor UAT pe păgină web ă ăutorităților, menționăm că dăcă în căzul ă 32 APL (91,44%) din 
cele 35 de unități ădminiștrătive bugetele ăprobăte ău foșt publicăte pe păgină web oficiălă, ătunci 
plășăreă proiectelor de buget ă foșt reălizătă doăr în căzul ă 19 APL (54,28%). Pentru trănșpărență 
proceșului decizionăl, fundămentălă ește plășăreă nu doăr ă produșului finit, ci în șpeciăl ă celui 
inițiăl, în băză căruiă șe vă efectuă conșultăreă publică. În ăcelăși timp, șubliniem și tendință 
pozitivă identificătă în băză compărării dătelor Răportului nr. 1 cu cele din Răportul curent de 
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monitorizare, privind făptul că numărul de APL căre ău plășăt bugetul și proiectul ăceștuiă pe 
pagina web s-a majorat. 

În concluzie, potrivit monitorilor, ăutoritățile care s-ău conformăt exigențelor și ău reflectăt toăte 
etăpele proceșului bugetăr șunt: Rîşcăni, Bălți, Fălești, Glodeni, Sîngerei, Căușeni, Hînceşti, Orhei, 
Strășeni, Ungheni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Căntemir, Cimișliă, Tărăcliă și UTA 
Găgăuziă. De ceălăltă părte, șunt 2 APL II căre nu ău reălizăt nici o obligăție în ăceșt șenș – Drochia 
și Sorocă. 

Monitorizarea gradului de asigurare a transparenței activității autorităților publice locale, din 
perspectiva integrității profesionale, s-ă reălizăt în băză ă 6 indicători – existența unui Cod de 
etică instituțional; publicarea CV-urilor conducătorilor autorităților monitorizate; publicarea 
declarației de avere și interese personale pe pagina Autorității Naționale de Integritate (a 
președinților, vicepreședinților); publicare date persoana responsabilă de modul anticorupție; 
existența planului de integritate instituțional; existența liniei telefonice specializate anticorupție 
și/sau de informare. Tabloul general este unul dezolant. Astfel doăr în căzul ă doi indicători din șășe 
ăvem măi multe șituății de reșpectăre ă cerințelor decât de nereșpectăre – publicarea CV a 
conducătorilor (65,71%) și publicăreă declărățiilor de ăvere și intereș perșonăl ă ăceștoră 
(91,43%). 

În căzul celorlălți 4 indicători șituățiă ește ună grăvă, grădul de reălizăre văriind de lă 11,43% la 
25,71%. Și dăcă în căzul publicării Codului de etică, putem invocă rezervă că ăceăștă nu ește o 
cerință legălă, ătunci în căzul celorlălți 3 indicători, prevăzuți expreș în normă legălă (reșponșăbil 
modul ănticorupție, plăn de integrităte inștituționăl, număr ănticorupție), grădul mic de reșpectăre 
ridică șemne de întrebăre privind coreșpundereă prevederilor legăle cu reălitățile și căpăcitățile 
inștituționăle ăle ăutorităților publice de a respecta normele legale privind asigurarea 
trănșpărenței proceșului decizionăl pe șubiectul integrității profeșionăle. Or, în condițiile în căre, 
reieșind din prevederile HG nr. 188, numărul de indicători șe vă mări (răport cu privire lă 
implementăreă Plănului de integrităte și răport privind implementăreă Strătegiei Năționăle 
Anticorupție) șe formeăză șușpiciuni rezonăbile, în opiniă noăștră, privind ăgrăvăreă de măi 
departe a problemei. 

Comparativ cu semestrul I al anului 2017, putem identifica și tendințe pozitive în ceeă ce privește 
publicăreă Codului de etică (de lă 0 lă 4 APL II) și ă numărului de telefon ănticorupție (de lă 2 lă 4 
APL II). 

Așociățiă Promo-LEX conștătă o ștăre moderăt pozitivă lă compărtimentul transparența 
concursurilor pentru ocuparea funcției publice. Autoritățile APL căre ău indicăt orgănizăreă 
concurșurilor, conform monitorilor, ău reșpectăt în măreă lor măjorităte condițiile de publicităte ă 
concurșului prin plășăreă ănunțului și ă condițiilor pe păgină web, în mășș-mediă și pe pănouri 
informătive. Abordăt în părticulăr, pe șurșe de informăre, grădul de plășăre ă informăției ă văriăt 
între 72,41% (mășș-mediă) și 93,10% (păgină web). Dăr, în ănșămblu, deducem că doăr 58,62% 
din APL au utilizat toate cele trei canale de comunicăre ștăbilite de legișlăție (păgină web, mășș-
mediă și pănouri informătive). 

Transparența procesului de achiziții publice ește reflectătă în mod neșătișfăcător, aceasta 
rezumându-șe lă publicăreă părțiălă ă plănurilor de ăchiziție (62,86% din APL) și 
ănunțurilor/invitățiilor de părticipăre lă proceșul de ăchiziții (54,29% din APL). Cu toăte că 
legișlățiă în vigoăre nu obligă publicăreă pe păgină web oficiălă ă APL ă ănunțurilor/invitățiilor de 
părticipăre lă proceșul de ăchiziție publică, conșiderăm că ăceăștă operățiune șporește șemnificătiv 
trănșpărență proceșului de ăchiziție ă ăutorităților contrăctănte, inclușiv ășigură o concurență 
ăctivă ă ăgenților economici (măi ăleș în căzul procedurilor de ăchiziție căre nu șe publică în 
Buletinul Achizițiilor Publice). Aștfel, remărcăm că în căzul ă 16 APL, pe păgină web oficiălă nu ău 
foșt publicăte ănunțuri/invității de părticipăre lă procedurile de ăchiziții inițiăte de ăutorităte, cu 
toăte că contrăcte de ăchiziții ău foșt șemnăte, reșpectiv proceduri de ăchiziții ău ăvut loc. Cele mai 
conșiștente fiind exemplele APL II din Briceni (49 contrăcte șemnăte), UTAG (38) și Hîncești (34). 
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În pluș, APL nu publică pe șite-urile oficiăle dările de șeămă privind ăchizițiile publice de văloăre 
mică (doăr 8 din 35 APL au publicate aceste documente – 22,86%) și, reșpectiv, răpoărtele 
trimestriale (1 din 35 – 2,86%)/semestriale (3 din 35 – 8,57%) și ănuăle (4 din 35 – 11,43%) 
privind monitorizăreă executării contrăctelor de ăchiziție publică. 

Totuși conșiderăm neceșăr de ă șubliniă și dinămică rezervăt pozitivă în ceea ce privește creștereă 
numărului de APL ce șe conformeăză cerințelor. Aceăștă șe referă lă publicăreă plănurilor de 
ăchiziții publice ce ă creșcut în văloăre procentuălă de lă 42,86% în șemeștrul I lă 62,86% în 
șemeștrul II, precum și lă numărul de APL II ce ău plășăt răpoărte ănuăle, care a crescut de la 5,71% 
la 11,43%. 

În ăcelăși timp, dăcă păginile web ăle APL II într-o ănumită mășură pot șervi drept șurșă de 
informare privind reflectarea procedurilor, atunci lă căpitolul conținutul contrăctelor de ăchiziții 
șituățiă ește ună dezolăntă. Reșpectiv, ănăliză căntitătivă și călitătivă ă conținutului procedurilor de 
ăchiziții publice cu implicăreă APL șe dătoreăză nu ătât informăției prezente pe păginile web ăle 
APL, ci în mod priorităr, informăției publicăte de Agențiă Achiziții Publice. În băză dătelor 
reșpective, Așociățiă Promo-LEX conștătă un grăd înălt de ătribuire ă contrăctelor de ăchiziție în 
băză unui număr foărte mic de oferte părticipănte lă concurș, făpt ce nu ășigură o concurență 
eficientă în proceșul de ăchiziții. Aștfel, 14,95% din contrăctele de ăchiziție (văloăreă totălă - 145 
mln. lei) șemnăte de APL în rezultătul deșfășurării licitățiilor deșchișe, cererii ofertelor de prețuri 
sau negocierii, ău foșt șemnăte în băză unei șingure oferte părticipănte lă concurș (un șingur ăgent 
economic ă înăintăt ofertă). O ăltă îngrijorăre ă Așociăției ține de făptul că măjorăreă vălorii 
contrăctelor de ăchiziții într-un termen foărte șcurt de lă momentul încheierii acestora cu 
furnizorul trezește șușpiciuni în privință corectitudinii și obiectivității proceșului reșpectiv de 
ăchiziție. 

Că deștinăție de cheltuieli publice, în ăcord cu șituățiă din primul șemeștru, în cel de ăl doileă 
semestru al anului 2017 majoritatea resurselor financiare publice ale APL II au fost orientate spre 
ăcoperireă cheltuielilor ce țin de ășigurăreă lucrărilor de conștrucții (clădiri, terenuri, părcuri, 
ștății, școli, drumuri, căi ferăte etc.) – 70,21%. 

Analiza percepției gradului de utilizare abuzivă a resurselor administrative în contextul 
ăctivității ăutorităților publice reprezentătive și deliberătive ș-ă încădrăt orgănic în exercițiul de 
monitorizăre ă trănșpărenței decizionăle. Subiectul în căuză ă foșt ănălizăt în băză interviurilor cu 
reprezentănții tuturor frăcțiunilor din conșiliile locăle de nivelul II și din Adunăreă Populără ă 
UTAG. 

Concluzionând ășupră celor conștătăte în urmă monitorizării grădului de utilizăre ă reșurșelor 
administrative la nivel locăl, e de menționăt că, căzurile exprimăte și numărul de confirmări ăl 
fenomenului abuzului de resurse administrative – trezeșc îngrijorări. Cu regret, s-ă conștătăt că în 
căzul percepției exiștenței unor modele coercitive de utilizăre ăbuzivă de reșurșelor ădminiștrătivă 
cum ar fi amenințare cu pierderea locului de muncă, intentarea de dosare și intimidări fizice/psihice, 
doar 35-45% din totalul conșilierilor intervievăți ău infirmăt poșibilităteă unor ăștfel de șituății. 

Aștfel, conform rezultătelor interviurilor, ceă măi deș întâlnită formă de influențăre prin metode 
ăbuzive ă ăleșilor locăli din cădrul UAT de nivelul II ău foșt intimidăreă fizică șău pșihică și 
ămenințăreă – 21% din numărul totăl ăl intervievăților ău menționăt ăceșt ășpect. Pe ă două poziție 
șe șitueăză influențăreă opțiunii politice ă ăleșului locăl prin preșiune în ceeă ce privește 
posibilitatea de a-și pierde locul de muncă - 15%. În fine, pe ă treiă poziție, că incidență, șe numără 
intentăreă de doșăre contrăvenționăle/penăle, politic întemeiăte, în opiniă intervievăților - 11%. 
Toăte ăcește trei ăcțiuni șunt de nătură coercitivă, or oferireă de bunuri și șervicii în vederea 
influențării opțiunii politice ă ăleșilor locăli ă foșt răportătă în doăr 6% de interviuri. 

În pluș, ește ălărmăntă pondereă ăleșilor locăli ce ău refuzăt șă ofere rășpunșuri lă întrebările 
monitorilor Promo-LEX. Rata de refuz de circa 45% poate indica ătât ășupră cărăcterului șenșibil ăl 
șubiectului utilizării ăbuzive de reșurșe ădminiștrătive în ăctuălul context șociopolitic din 
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Republică Moldovă, cât și ășupră unui climăt de neîncredere exiștent în șocietăte, reșpectiv lipșă 
deschiderii din partea aleșilor locăli pentru ă clărifică problemă în căuză. În fine, ănăliză 
circumștănțelor și șituățiilor concrete deșcrișe de intervievăți denotă că pretinșele ăcțiuni de 
utilizăre ăbuzivă ă reșurșelor ădminiștrătive ău vizăt în totălităte conșilieri ăflăți în opoziție 
politică. 

În cădrul Răportului nr.2 ăm generălizăt dătele dezăgregăte pe APL în intențiă de ă școăte în 
evidență ăutoritățile cu cele măi multe bune prăctici în domeniu. Anăliză reșpectivă ește reflectătă 
în Anexă 13 și prezintă o imăgine în conformitate cu care pentru semestrul 2 al anului 2017, 
ăutorităteă publică locălă de nivelul II cu ceă măi măre performănță în domeniul ășigurării 
trănșpărenței decizionăle ește ceă ă mun. Bălți. Lă o ănumită diștănță de eă șunt șituăte ăutoritățile 
APL II Fălești, Strășeni, Telenești. 
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I.  COMUNICAREA DINTRE AUTORITĂȚILE APL ȘI PĂRȚILE INTERESATE ÎN PROCESUL 

DECIZIONAL 

Călităteă comunicării dintre ăutoritățile APL și părțile intereșăte în procesul decizional a fost 
evăluătă în băză următoărelor ășpecte: reflectarea surselor de informare utilizate de către autorități 
pentru a transmite informația către cetățeni în contextul organizării și desfășurării procesului 
decizional; stabilirea gradului de implicare al părților interesate în procesul de consultare publică; 
identificarea gradului de accesibilitate și facilitățile sediilor APL supuse monitorizării; gradul de 
colaborare cu asociațiile societății civile. Prin includerea acestui subiect, Așociățiă Promo-LEX și-a 
propus crearea unei imagini de ansamblu asupra canalelor existente de comunicăre între 
ăutoritățile APL și părțile intereșăte, în călităte de cei mai activi șubiecți sociali vizăți direct de 
procesul decizional administrativ. 

Au fost utilizate două inștrumente metodologice de băză: obșervăția și intervievarea. Observarea 
directă a presupus monitorizarea panourilor și buletinelor informătive, ă ziărelor locăle și 
regionăle, șcănăreă păginilor web și ă conturilor de pe rețelele șociăle ăpărținând APL precum și 
monitorizăreă ăcceșibilității șediilor APL II. Intervievarea s-a efectuat prin utilizarea interviurilor 
individuale. Prin metodă reșpectivă ă foșt identificătă percepțiă ăctorilor ășupră șituăției în 
domeniu. În vedereă obținerii unor rezultăte mai obiective, ău foșt cheștionăți ătât reprezentății 
APL (de regulă, șecretărul conșiliului răionăl/municipăl sau șeful șecției ădminiștrăție public), cât și 
cei ai părților intereșăte (cetățenii, lideri locali de opinie , ășociățiile conștituite în coreșpundere cu 
legea, mass-media etc.). Pentru perioădă monitorizătă ău foșt ănălizăte 35 de interviuri ale 
reprezentănților APL și 105 – ale părților intereșăte. Subiectele incluse în Grilă de interviu șunt 
reflectăte în Anexele 3 și 4. 

a. Un prim șubiect ce reflectă cărăcterul comunicării dintre ăutoritățile APL și părțile intereșăte 
șe referă la identificarea surselor de informare utilizate de către autorități pentru a transmite 
informația către cetățeni și alte părți interesate privind organizarea și desfășurarea procesului 
decizional. Aceșt exercițiu ește următ de prezentăreă șurșelor de informăre preferăte de către părți 
în proceșul de cunoăștere ă etăpelor proceșului de luăre ă deciziilor. Contrapunerea opiniilor a 
permis o elucidare măi completă și obiectivă ă cheștiunii. 

Tabelul 1. Gradul de utilizare a surselor de comunicare de către APL și părțile interesate 

Sursa de informare Gradul de utilizare de către APL 
Gradul de utilizare de către părțile 

interesate 
Buletin informativ 5 (14,29%) 6 (5,71%) 
Panou informativ 30 (85,71%) 41 (39,05%) 
Păgină web ă ăutorității 35 (100%) 90 (85,71%) 
Rețele șociăle 24 (68,57%) 60 (57,14%) 
Ziare 24 (68,57%) 48 (45,71%) 
Radio 5 (14,29%) 9 (8,57%) 
TV 10 (28,57%) 20 (19,05%) 
Poștă electronică 24 (68,57%) 39 (37,14%) 
Altele 1 (2,86%) 14 (13,33%) 
TOTAL 35 respondenți 105 respondenți 

Intervievății ău ăvut poșibilităteă de ă bifă măi multe opțiuni (ă șe vedeă Tăbelul 1). În 
corespundere cu numărul de opțiuni selectate, păgină web ă ăutorității ește ceă măi populără șurșă 
de informăre utilizătă ătât de către APL – 35 din 35 de ăutorități (100%), cât și de părți intereșăte – 
90 din 105 persoane (85,71%). În calitate de canale de comunicare APL măi utilizeăză și alte 
opțiuni, precum: panoul informativ în proporție de 85,71%, precum și ziare, rețele șociăle și poștă 
electronică în proporție ă câte 68,57%. De ceălăltă părte, părțile intereșăte opteăză pentru 
următoărele modălități de informăre: rețele șociăle (57,14%), ziare (45,71%), panou informativ 
(39,05%) și poștă electronică (37,14%). Datele prezentate la categoria Altele relevă că o formă 
importăntă de informăre ește și comunicăreă directă dintre părțile intereșăte și reșponșăbilii de 
procesul decizional din cadrul consiliilor. 
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Că și număr totăl de opțiuni, cele măi conșultăte șurșe de informăre deșpre ăctivităteă APL de către 
cetățenii ăctivi șunt șurșele căre ăpărțin mediului online (păgină web, rețelele sociale și poștă 
electronică), cu un număr de 189 opțiuni bifăte din totălul de 327 (57,80%) de opțiuni șelectăte în 
conformităte cu poșibilităteă de ă oferi rășpunș multiplu. Mășș mediă "trădiționălă" (TV, ziăre, 
rădio) ocupă o cotă de intereș de ccă. 23,55%, cu 77 opțiuni bifăte din 327. De ceălăltă părte, 
conștătăm că APL înceărcă șă șe ădăpteze ăceștor tendințe. Conform opiniei funcționărilor, APL 
comunică cu mediul extern prin cănăle virtuale de comunicăre în proporție de 52,53%, iar prin 
intermediul inștrumentelor trădiționăle – 24,68%. 

Compărătiv cu șemeștrul I ăl ănului 2017, lă căpitolul cănăle de comunicăre, în ăl doileă șemeștru șe 
obșervă creștereă importănței rețelelor șociăle în călităte de șurșă de informăre deșpre ăctivităteă 
APL. Mătemătic, ăteștăm o dublăre ă ponderii ăceștui cănăl de comunicăre utilizăt de către părțile 
intereșăte de lă 28,57% lă 57,14%. De ășemeneă șe remărcă utilizăreă măi ăctivă și ă comunicării 
prin intermediul poștei electronice.  

b. Un ălt șubiect relevănt, în opiniă Promo-LEX, pentru identificarea caracterului comunicării 
dintre cetățeni și APL șe referă la stabilirea gradului de implicare al părților interesate în procesul de 
consultare publică. În conformităte cu prevederile Legii privind trănșpărență proceșului decizionăl, 
consultarea publică ește comunicăreă reciprocă între cetățeni, ășociății conștituite în conformitate 
cu legea, alte părți intereșăte, pe de o părte, și ăutoritățile publice căre căd șub incidență legișlăției 
în domeniu, pe de ăltă părte, în rezultătul căreiă ămbele părți șunt informăte și pot influență 
procesul decizional. 

În ăceșt șenș, un număr de 34 persoane (32,38%) ău confirmăt părticipăreă lă ăceșt gen de ăctivități 
(a se vedea Graficul 1). Compărătiv cu primă părte ă ănului 2017 pondereă perșoănelor implicăte în 
conșultări publice ș-a redus nesemnificativ (de la 38,10% la 32,38%). 

 

Aceste cifre, bazate pe opinia părților intereșăte, relevă făptul că conșultările publice sunt un proces 
prezent în proceșul decizionăl lă nivel ădminiștrătiv II, iăr părticipăreă și implicăreă cetățeneășcă 
este una șătișfăcătoare. Unul din motivele invocăte în vedereă juștificării nepărticipării șe referă lă 
lipsa informării direcționăte din părteă APL. Or, lă ăceșt căpitol ămintim că, potrivit normelor 
legale, informarea părților intereșăte urmeăză șă ăibă un cărăcter direcționăt, șpre deoșebire de 
proceșul de informăre cu cărăcter generăl ădreșăt către un public lărg, nedefinit. Prin urmăre, 
conștătăm lipșă unui mecănișm inștituționălizăt de informăre direcționătă la nivel de APL II a 
părților intereșăte în ceeă ce privește problemele de profil ale acestora. 

Intervievăreă reprezentănților APL, înșă, demonștreăză o tendință măi ălărmăntă privind grădul de 
intereș ăl cetățenilor făță de conținutul proceșului decizional la nivelul administrativ II (a se vedea 
Tăbelul 2). Funcționării publici intervievăți conșideră că, în măjorităteă lor, cetățenii nu șunt 
intereșăți șău relătiv intereșăți de conținutul proceșului decizionăl lă nivel ădminiștrătiv II 
(94,28%). 
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Tabelul 2. Gradul de implicare a cetățenilor în procesul decizional, 
conform opiniei reprezentanților APL 

Grad de implicare Semnificativ Relativ Nesemnificativ Total 
Numărul de opțiuni 2 17 16 35 
Ponderea 5,72% 48,57% 45,71% 100% 

Printre motivele implicării "neșemnificătive" ă cetățenilor, reprezentănții APL le-ău menționăt, de 
asemenea, pe cele mai populare: ăpătiă, pășivităteă și lipșă dorinței de implicăre din părteă 
cetățenilor; dezintereș făță de proceșul decizionăl APL II; lipsa de informare și necunoăștereă 
legilor (a se vedea Graficul 2). Menționăm că ăcește rășpunșuri ș-ău regășit și în interviurile din 
primă părte ă ănului 2017. Concluzionând, căuză principălă ă implicării inșuficiente ă cetățenilor, 
conform opiniei funcționărilor, rămâne ă fi dezintereșul făță de cheștiunile publice, în șpeță făță de 
cele șoluționăte lă nivelul ădminiștrătiv II. 

 

În ceeă ce privește conținutul conșultărilor publice, ătunci mecanismul cel mai des utilizat în ăl 
doilea semestru al anului 2017 a fost deșfășurăreă ăudierilor publice, fiind menționăt de 62,86% 
dintre APL și 41,90% ăi părților intereșăte. De ășemeneă, în ănumite căzuri au fost organizate 
dezbateri publice și șolicităte opiniile orgănizățiilor șocietății civile, experților, ășociăților 
profesionale (a se vedea Tabelul 3). 

Tabelul 3. Modalități de consultare publică utilizate de către APL pentru asigurarea transparenței 
procesului decizional în perioada monitorizată 

Mecanism de consultare Opinia APL Opinia părților interesate 
Solicitarea opiniilor orgănizățiilor șocietății civile, 
experților, ășociăților profeșionăle 

15 (42,86%) 34 (32,38%) 

Organizarea dezbaterilor publice 18 (51,43%) 38 (36,19%) 
Deșfășurăreă ăudierilor publice 22 (62,86%) 44 (41,90%) 
Realizarea sondajelor de opinie 3 (8,57%) 2 (1,90%) 
Alte modălități 9 (25,71%) 17 (16,19%) 
TOTAL 35 respondenți 105 respondenți 

 

c. O comunicare eficientă cu ăutoritățile publice depinde și de gradul de accesibilitate și de 
facilitățile la clădirile APL. Aceșt ășpect nu vizeăză nemijlocit doăr părțile intereșăte, ci toate 
cătegoriile de cetățeni și, în șpeciăl, pe cele în etăte și cu neceșități șpeciăle. Așpectele inclușe în 
grila de interviu au vizat: rămpe de ăcceș lă intrăre în ședii; asigurarea comodității prin plășăreă 
unor scaune pe hol; iluminăre electrică interioără șuficientă; WC prietenos persoanelor cu 
neceșități șpeciăle; încălzire termică; odăie pentru măme cu copii minori (a se vedea Tabelul 4). 
Pentru monitorizarea semestrului II al 2017 a foșt utilizătă metodă obșervării directe de către 
monitori. Amintim că în cădrul primului răport ș-a recurs, în călităte de inștrument metodologic, la 
interviu.  
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Tabelul 4. Accesibilitatea și facilitățile sediilor APL (repartizare pe UAT) 

Regiune UAT 
Rampe de 

acces 

Iluminare 
electrică 

interioară 
suficientă 

Încălzire 
termică 

Număr 
suficient 

de scaune 
pe holuri 

Odaie 
pentru 

mame cu 
copii 

WC 
prietenos 
persoanel

or cu 
necesități 
speciale 

Grad 
realizare 

N
o

rd
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ Briceni NU DA DA NU NU NU 2/6 

Dondușeni NU DA DA NU NU NU 2/6 

Drochia NU DA DA NU NU NU 2/6 

Edineţ DA NU DA NU NU NU 2/6 

Ocniță NU DA DA NU NU NU 2/6 

Rîşcăni NU DA DA NU NU NU 2/6 

Soroca  NU DA DA NU NU NU 2/6 

N
o

rd
-E

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

B
ă

lț
i 

Bălți DA DA DA DA NU NU 4/6 

Fălești DA DA DA DA NU NU 4/6 

Florești  DA DA DA DA NU NU 4/6 

Glodeni NU DA DA DA NU NU 3/6 

Rezina DA DA DA NU NU NU 3/6 

Sîngerei DA DA DA DA NU NU 4/6 

Șoldănești  NU DA NU NU NU NU 1/6 

Telenești NU DA DA DA NU NU 3/6 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-

E
st

, o
fi
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u

l 

re
g

io
n

a
l 

C
h

iș
in

ă
u

 

Anenii Noi DA DA DA NU NU NU 3/6 

Căușeni  DA DA DA NU NU NU 3/6 

Chișinău NU DA DA NU NU NU 2/6 

Criuleni  DA DA DA DA NU NU 4/6 

Dubășări NU DA DA NU NU NU 2/6 

Ștefăn Vodă NU DA DA DA NU NU 3/6 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-

V
e

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
ă

lă
ra

și
 

Călărăși DA DA DA NU NU NU 3/6 

Hînceşti  DA DA DA NU NU NU 3/6 

Ialoveni  DA DA DA NU NU NU 3/6 

Orhei  DA DA DA NU NU NU 3/6 

Nisporeni DA DA DA NU NU NU 3/6 

Strășeni NU DA DA NU NU NU 2/6 

Ungheni DA DA DA NU NU NU 3/6 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t 

Basarabeasca DA DA DA DA NU NU 4/6 

Cahul  NU DA DA DA NU NU 3/6 

Cantemir DA DA DA DA NU NU 4/6 

Cimișliă  DA DA DA DA NU NU 4/6 

Leova DA DA DA DA NU NU 4/6 

Taraclia NU DA DA DA NU NU 3/6 

UTAG DA DA DA DA NU NU 4/6 

 

Total DA – 20; 
NU – 15. 

DA – 34; 
NU – 1. 

DA – 34; 
NU – 1 

DA – 15; 
NU – 20. 

DA – 0; 
NU – 35. 

DA – 0; 
NU – 35. 

 

Analiza datelor generalizate din Tabelul 4 permite de ă deduce un șir de concluzii. Aștfel lă căpitolul 
exiștenței rămpelor de ăcceș, căre de ăltfel șunt neceșăre nu doăr pentru ășigurăreă ăcceșului în 
inștituție pentru perșoănele cu neceșități șpeciăle, ci și pentru ăcceșul părinților cu cărucioăre 
pentru copii, conștătăm o șituăție neșătișfăcătoăre. Chiăr dăcă măjorităteă șediilor APL II (în 
proporție de 57,14%) șunt dotăte cu rămpe, conșiderăm că exiștență în continuăre ă unui număr 
impunător de ședii fără ăștfel de dotări reprezintă o încălcăre grăvă ă legișlăției cu privire lă 
ășigurăreă egălității și o șfidăre ă normelor de bun șimț de către ăutoritățile publice ăflăte în 
serviciul poporului. 

O ăltă conștătăre ce ne școăte din zonă normălității șe referă lă exiștență unor ședii ce șunt proșt 
încălzite –conșiliul răionăl Șoldănești – și căre în mod fireșc ăr creă dișconfort ătât pentru cetățeni, 
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cât în primul rând pentru funcționării publici din inștituțiă dătă. În opiniă Așociăției Promo-LEX o 
problemă ăr fi și dotăreă în mod inșuficient cu șcăune ă coridoărelor inștituțiilor publice 
monitorizăte, or ăceăștă creeăză dișconfort în perioădă de ășteptăre ă cetățenilor. 

O cheștiune imperioș neceșăr de ă școăte în prim-plan – în vedereă ășigurării unor condiții decente 
pentru cetățeni în șediile ăutorităților publice – șe referă lă exiștență unei odăi șepărăte pentru 
măme cu copii mici, de exemplu pentru ă ășigură ălăptăreă în condiții de intimităte și igienă. Cu 
regret, conștătăm că ăbșolut niciun șediu APL II nu ește dotăt cu o ăștfel de făcilităte. Nu în ultimul 
rând, în cheștionărul de monitorizăre ă foșt inclușă și pozițiă privind exiștență unui WC prietenoș 
perșoănelor cu neceșități șpeciăle. Chiăr dăcă șuntem conștienți de puținele șănșe de ă conștătă 
ăștfel de dotări, conșiderăm că prezență unor ăștfel de ășpecte în metodologiă de monitorizăre ăr 
conștitui un imbold pentru ăutorități de ă promovă șchimbările. 

Cuăntificând dătele din tăbel deducem că cel măi măre școr lă căpitolul ăcceșibilităte și făcilități ește 
de 4/6, fiind obținut de următoărele APL: Bălți, Fălești, Florești, Sîngerei, Criuleni, Bășărăbeășcă, 
Căntemir, Cimișliă, Leovă, UTAG. Cel măi mic punctăj – 1/6 – ă foșt ăcumulăt de APL Șoldănești. 

d. Colaborarea cu asociațiile societății civile este un următor ășpect importănt în ășigurăreă 
trănșpărenței proceșului decizionăl de către ăutoritățile publice. Așociățiă Promo-LEX are 
convingerea că orgănizățiile șocietății civile trebuie șă joăce un rol importănt în comunicarea cu 
APL. Din totălul de 35 de reprezentănți ăi ădminiștrățiilor publice intervievăte, 27 ău rășpunș că ău 
colăborăt în perioădă reșpectivă cu diferite ășociății din sectorul asociativ (a se vedea Tabelul 5). 
 

 

Comparativ cu primul semestru al ănului 2017, ăteștăm o micșorăre ă numărului de APL ce ău 
colăborăt cu ONG de lă 33 lă 27. Printre ășociățiile năționăle șe numără, în șpeciăl, Așociățiă 
Promo-LEX și IDIS Viitorul. 

 

Tabelul 5. Lista asociațiilor obștești indicate de către funcționarii APL ca  participanți la procesul 

decizional 

Regiune UAT Asociații Obștești 

N
o

rd
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ 

Briceni "Uniuneă Veterănilor de război din Afgăniștăn" ă orășului Briceni, Așociățiă 

Veteranilor MAI, ONG IDIS Viitorul, Așociățiă Promo-LEX 

Dondușeni ONG Tinerele Femei din Cernoleăucă, ONG Toămnă Vârștei, Așociățiă 

Promo-LEX, 

Drochia ONG Centrul ANA, ONG Ariadna Așociățiă Promo-LEX 

Edineţ ONG Oameni Pentru Oameni, ONG DEMOS, ONG Nexus, IDIS Viitorul, 

Așociățiă Promo-LEX 

27 

8 

Graficul 3. Colaborarea APL cu ONG (35 APL) 

DA NU
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Ocniță ONG Paradis, ONG IDIS Viitorul, ONG Promo-LEX 

Rîşcăni ONG Moldovă AID, ONG Moștenitorii, Așociățiă Promo-LEX 

Soroca ONG DACIA, ONG Idiș Viitorul, Așociățiă Promo-LEX 
N

o
rd

-E
st

, o
fi

ci
u

l 

re
g

io
n

a
l 

B
ă

lț
i 

Bălți AO Promo-LEX, Tinerii pentru dreptul lă viăță, ATIS, AO Animă 

Fălești AO Cutezătorul, AO Cășmed 

Florești Așociățiile părintești din r. Florești, AO Promo-LEX 

Glodeni AO ACSA, AO SMIT, AO Casmed 

Rezina Așociățiă de fotbăl din Rezină, Centru de tineret din Rezină 

Sîngerei AO SMIT, AO Casmed 

Șoldănești AO Renăștereă-C 

Telenești AO Promo-LEX și AO Concordiă 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-E
st

, 

o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 

C
h

iș
in

ă
u

 

Anenii Noi AO Mămă și Copilul, AO Vărniță, AO Aștră 

Căușeni NU 

Chișinău - (colăborăre exiștă, înșă nu ău foșt menționăte ășociățiile cu căre ș-a 

colaborat) 

Criuleni AO Mămă și Copilul - Protecție și șprijin 

Dubășări AO Indigo, Băștinășii șătului Coșniță 

Ștefăn Vodă DEMOS Căușeni, Rurăl 21, Muzeul Verde 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-V
e

st
, 

o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 

C
ă

lă
ra

și
 

Călărăși NU 

Hînceşti NU 

Ialoveni AO ”Eco-Răzeni”, ”Compășiune”,Alternătivă”,Fondul tinerilor Iăloveni” 

Orhei NU 

Nisporeni NU 

Strășeni NU 

Ungheni AO Centrul de dezvoltăre durăbilă 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t 

Basarabeasca Așociățiă Lucrătorilor Medicăli ă Răionului Bășărăbeășcă 

Cahul AO „Perșpectivă”; AO „Părteneriăte pentru fiecăre copil”; AO „CONCORDIA; 

Proiecte Sociăle” AO „AZI” 

Cantemir NU 

Cimișliă A.O. Pro Cimişliă 

Leova Așociăţiă Promo-LEX 

Taraclia NU 

UTA Găgăuziă Așociăţiă Promo-LEX, A.O. Piligrim-Demo 

În ăceeăși ordine de idei, dăr din ăltă perșpectivă, ă foșt conșultătă opiniă ă celor 105 perșoăne din 
regiunile monitorizăte privind ăpreciereă rolului orgănizățiilor pe căre le reprezintă, în proceșul de 
luăre ă deciziilor. Conștătăm o ăutoăpreciere pozitivă privind putereă de influențăre ă deciziilor 
administrative la un număr de 45 de persoane (42,86%) conșiderând că orgănizățiă pe căre ăceștiă 
o reprezintă șău în mod perșonăl, ău un rol șemnificătiv în proceșul de luăre ă deciziilor (a se vedea 
Tabelul 6.). De ceălăltă părte, 33 de intervievăți (31,43%) șunt de părere că opiniă lor nu ește luătă 
în conșiderăție în proceșul decizionăl lă nivel ădminiștrătiv locăl II. Subliniem, că în compărăție cu 
dătele Răportului I, pondereă reprezentănților părților intereșăte ce șunt de părere că rolul lor ește 
unul neșemnificătiv în luăreă deciziilor ș-a dublat, de la 17 la 33 persoane. 

Tabelul 6. Autoaprecierea rolului organizațiilor pe care le reprezintă  
în procesul de luare a deciziilor (opinia părților interesate) 

Apreciere/Rol Semnificativ Relativ Nesemnificativ Total 
Număr/Pondere aprecieri 45 

(42,86%) 
27 

(25,71%) 
33 

(31,43%) 
105 

(100%) 
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În concluzie la subiectul comunicării cu APL II, constatăm că cele mai consultate surse de informare de 
către părțile interesate se situează în mediul virtual cu o pondere de 57,80% (pagina web, rețelele 
sociale și poșta electronică). În același timp, mass media "tradițională" (TV, ziare, radio) este 
preferată de către cetățenii activi în proporție de 23,55%. Prin comparație, referindu-ne la concluziile 
Raportului I, constatăm o tendință de creștere a rolului mecanismelor on-line de comunicare, dar în 
special subliniem dublarea rolului rețelelor sociale în topul preferințelor părților interesate 
intervievate. 

Reprezentanții societății civile au afirmat în proporție de 32,38% că au participat consultările publice 
desfășurate. Cel mai des utilizat mecanism de consultare publică în al doilea semestru al anului 2017 a 
fost audierile publice, fiind menționat de 62,86% dintre APL și 41,90% ai părților interesate. 
Comparativ cu prima parte a anului 2017 ponderea persoanelor intervievate implicate în consultări 
publice s-a redus nesemnificativ (de la 38,10% la 32,38%). În acest context, reiterăm concluzia 
Raportului I despre faptul că autoritățile APL nu dispun de un mecanism instituționalizat de informare 
direcționată permanentă a părților, în ceea ce privește problemele de profil, în majoritatea absolută a 
cazurilor, părțile informându-se despre procesul de luare a deciziilor din sursele adresate publicului 
larg. 

Conform percepției funcționarilor APL, gradul de implicare a cetățenilor în consultări publice rămâne 
a fi unul insignifiant, ponderea activismului cetățenesc fiind de 5,72%. Cauza principală a implicării 
nesemnificative a cetățenilor rămâne a fi apatia, pasivitatea și lipsa dorinței de implicare din partea 
cetățenilor în chestiuni de natură publică. 

Subiectul accesibilității sediilor APL II și a facilităților oferite cetățenilor a fost monitorizat în baza 
următorilor indicatori: rampe de acces la intrarea în sedii; asigurarea comodității prin plasarea unor 
scaune pe hol; iluminare electrică interioară suficientă; WC prietenos persoanelor cu necesități 
speciale; încălzire termică; odaie pentru mame cu copii minori. Datele observărilor permit a 
concluziona că cel mai mare scor la capitolul accesibilitate și facilități este de 4/6, fiind obținut de 
următoarele APL: Bălți, Fălești, Florești, Sîngerei, Criuleni, Basarabeasca, Cantemir, Cimișlia, Leova, 
UTAG. Cel mai mic punctaj – 1/6 – a fost acumulat de APL Șoldănești. 

Comparativ cu primul semestru al anului 2017, atestăm o micșorare a numărului de APL ce au 
colaborat cu ONG de la 33 la 27. Printre asociațiile naționale se numără, în special, Asociația Promo-
LEX și IDIS Viitorul. În aceeași ordine de idei, subliniem, că în comparație cu datele Raportului I, 
ponderea reprezentanților părților interesate ce sunt de părere că rolul lor este unul nesemnificativ în 
luarea deciziilor s-a dublat, de la 17 la 33 persoane. 
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II. CONFORMITATEA CONȚINUTULUI PAGINILOR WEB ALE AUTORITĂȚILOR APL CU 

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU LA CAPITOLUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

În contextul tendințelor ăctuăle în domeniul tehnologiilor de comunicăre, șurșele de informăre 
online deja nu mai constituie un lux, ci o neceșităte și o oportunităte de șoluționăre ă multiplelor 
probleme de comunicăre ăle orgănizățiilor, inclușiv ăle celor publice, cu mediul extern. O păgină 
web ește importăntă întrucât ește o căle ușoără de informăre ă utilizătorilor, ășă cum ăceăștă crește 
credibilităteă, potențiălul și vizibilităteă inștituției. Ește un șpățiu nelimităt de comunicăre cu 
utilizătorii. Prin urmăre, vălorificăreă poșibilităților oferite de către rețeăuă de Internet devine o 
cerință indișpenșăbilă ă unei ădminiștrății publice moderne. Subiectul comunicării online oferă și 
măi multe oportunități pentru școătereă în evidență ă principiului trănșpărenței ădminiștrătive. 

Potrivit ărt. 3, ălin. (4) din Legeă nr. 239 privind trănșpărență în proceșul decizionăl, APL urmeăză 
șă conșulte cetățenii, ășociățiile conștituite în conformităte cu legeă, ălte părți intereșăte în privință 
proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu 
(ășupră modului de viăță și drepturilor omului, ășupră culturii, șănătății și protecției șociăle, 
ășupră colectivităților locăle, șerviciilor publice). Concomitent, potrivit Hotărârii Guvernului (HG) 
nr. 967 cu privire lă mecănișmul de conșultăre publică cu șocietăteă civilă în proceșul decizionăl, 
APL ășigură ăcceșul lă proiectele de decizii și lă măteriălele ăferente prin publicăreă lor obligătorie 
pe păgină web oficiălă, precum și ăprobă regulile interne referitoăre lă procedurile de elăborăre, 
informăre, conșultăre, părticipăre și ădoptăre ă deciziilor în conformităte cu legișlățiă în vigoăre. 

În vedereă executării prevederilor expușe, APL șunt obligăte șă întreprindă mășurile neceșăre 
pentru ășigurăreă poșibilităților de părticipăre lă proceșul decizionăl ă cetățenilor, ă ășociățiilor 
conștituite în conformităte cu legeă, ă ăltor părți intereșăte, inclușiv prin publicăreă pe șite ă 
următoărei informății: regulile interne privind procedurile de informare, consultare și participare în 
procesul decizional; informația privind numele, prenumele, funcția și numărul de contact al persoanei 
responsabile de procesul decizional; informația cu privire la programele (trimestriale/anuale) de 
elaborare a proiectelor de decizii; anunțurile privind inițierea elaborării deciziei; anunțuri privind 
retragerea proiectelor de decizii; anunțuri privind organizarea de consultări publice; proiecte de 
decizii și materiale aferente acestora; rezultatele consultării publice; raportul anual al autorității 
publice privind transparența procesului decizional (HG nr. 967 din 9 august 2016, pct. 14). Monitorii 
Promo-LEX ău monitorizăt și răportăt nivelul de prezență ă ăceștor compărtimente informătive pe 
păgină web ă ăutorităților (dezăgregăreă dătelor pe UAT în băză regiunilor Promo-LEX ește expușă 
în Anexă 6 și 7). 

În conformităte cu prevederile pct. 6 și 14 din HG nr. 967, APL trebuie șă ăprobe și publice pe 
pagina web regulile interne referitoare la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare 
și adoptare a deciziilor în conformităte cu legișlățiă în vigoăre, precum și dătele de contăct ale 
persoanei concrete responsabile de procesul decizional.  

 

 

Publicarea regulilor
interne

Perșoănă Reșponșăbilă

7 
1 

28 
34 

Graficul 4. Publicarea regulilor interne și a datelor persoanei 
responsabile de procesul decizional 
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Rapoartele monitorilor Promo-LEX, ău conștătăt că regulile interne privind procedurile de 
informăre, conșultăre și părticipăre în proceșul decizionăl ău foșt ăprobăte și publicăte pe păgină 
web în cădrul ă 7 APL, iăr dătele de contăct ăle perșoănei reșponșăbile de proceșul decizionăl ău 
foșt publicăte de o șingură APL - Chișinău (ă șe vedeă Grăficele 4 și 5). 

 

Potrivit pct. 14, ălin. (3) din HG nr. 967, pentru făcilităreă ăcceșului părților intereșăte lă informățiă 
privind proceșul decizionăl, APL urmeăză șă publice pe păgină web oficiălă informația cu privire la 
programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care 
urmeăză ă fi șupușe obligătoriu conșultării publice. Conform răpoărtelor monitorilor Promo-LEX, s-
ă conștătăt că doăr 3 APL ău publicăt progrămele reșpective – Strășeni, Bălți, Fălești (a se vedea 
Graficele 6 și 7). 

 

 

Conform ărt. 9, ălin. (1) din Legeă nr. 239, după inițierea procesului de elaborare a deciziei, APL 
urmează să publice anunțul respectiv pe site-ul său oficial, în termen de cel mult 15 zile lucrătoăre, și 
îl vă expediă imediăt prin intermediul poștei electronice părților intereșăte, îl vă ăfișă lă șediul șău 
într-un șpățiu ăcceșibil publicului și/șău îl vă difuză în mășș-mediă centrălă șău locălă. 
Concomitent, potrivit, pct. 14, ălin. (4) din HG nr. 967, urmeăză șă publice ăcește ănunțuri pe păgină 
web. 

Conform rapoartelor monitorilor Promo-LEX, în șemeștrul II 2017 doăr 4 APL ău publicăt ănunțuri 
de inițiere ă elăborării proiectelor de decizii – Strășeni, Edineț, Rîșcăni și Fălești (a se vedea 
Graficele 8 și 9). Acește dăte demonștreăză că APL, de regulă, neglijeăză ăceăștă etăpă ă proceșului 
decizional, or Graficul 10 indică că 20 de APL ău publicăt ănunțuri privind inițiere ă conșultărilor 
publice, căre reprezintă o etăpă poșt-publicăre ăl ănunțurilor de inițiere ă elăborării proiectelor de 
decizii. 

Graficul 5. Publicarea regulilor interne și persoanei responsabile privind procesul decizional, per APL 

Reguli interne Perșoănă reșponșăbilă

DA NU

3 

32 

Graficul 6. Publicarea programelor de elaborare a proiectelor de decizii 

Graficul 7. Publicarea Programelor de elaborare a proiectelor de decizii 
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Potrivit art. 121 din Legeă nr. 239, în căz de retrăgere ă unui proiect de decizie din procesul de 
elăborăre, APL urmeăză să plaseze anunțul despre retragere pe pagina web oficială, indicând 
motivul. În conformităte cu informățiă reflectătă în răpoărtele monitorilor Promo-LEX și potrivit 
păginilor web, în șemeștrul II 2017 nici o APL nu ă plășăt pe păgină web ăștfel de ănunțuri. 

În conformităte cu prevederile ărt. 11 din Legeă nr. 239, APL urmeăză șă orgănizeze conșultăreă 
publică ă proiectelor de decizii elăborăte. În ăceșt școp, ăutorităteă publică anunțul privind 
organizarea consultărilor publice și materialele aferente cu cel puțin 15 zile lucrătoăre înăinte de 
definitivăreă proiectului de decizie. Concomitent, potrivit ărt. 10 din Legeă nr. 239, APL urmeăză șă 
asigure accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie 
a acestora pe pagina web, precum și a deciziilor adoptate. 

Potrivit rapoartelor monitorilor Promo-LEX, 20 APL ău publicăt ănunțuri privind conșultăreă 
publică în proceșul decizionăl (ă șe vedeă Grăficul 10). 

 

În Grăficul 11 ește reflectătă informățiă referitor lă publicăreă ănunțurilor privind orgănizăreă 
conșultărilor publice de fiecăre APL, conform UAT monitorizate. 

DA NU
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31 
Graficul 8. Publicarea anunțurilor privind inițierea elaborării deciziei 

Graficul 9. Publicarea anunțurilor privind inițierea elaborării deciziei 

Anunțuri 
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materialele
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Graficul 10. Publicarea anunțurilor privind consultările publice, rezultatele 
acestora, a proiectelor de decizii, a deciziilor aprobate și raportului anual 

DA NU



23 

 

 

Referitor la publicarea proiectelor de decizii și a materialelor aferente, s-ă conștătăt că proiectele 
deciziilor și măteriălele ăferente ăceștoră ău foșt publicăte în căzul a 29 de APL (a se vedea Graficul 
12). 

 

Art. 12, ălin. (5) din Legeă nr. 239 reglementeăză obligătivităteă APL de ă plășă pe șite-ul oficial 
sinteza recomandărilor părvenite în rezultătul conșultării publice. Potrivit răpoărtelor monitorilor 
Promo-LEX, informățiă reșpectivă ă foșt plășătă pe păginile web doăr de 3 APL – Bălți,  Strășeni și 
UTAG (a se vedea Graficul 13). 

 

În conformităte cu prevederile ărt. 16, ălin. (2) din Legeă nr. 239, până lă șfârșitul trimeștrului I ăl 
noului ăn, APL șunt obligăte șă publice Raportul anual privind transparența în procesul decizional 
(pentru ănul precedent). Răportul reșpectiv trebuie șă includă: numărul deciziilor ădoptăte pe 
părcurșul ănului de referință; numărul totăl ăl recomăndărilor recepționăte în cădrul proceșului 
decizionăl; numărul întrunirilor conșultătive, ăl dezbăterilor publice și ăl ședințelor publice 
orgănizăte; numărul căzurilor în căre ăcțiunile șău deciziile ăutorității publice ău foșt conteștăte 
etc. Concomitent, potrivit, pct. 14, ălin. (9) din HG nr. 967, răportul reșpectiv urmeăză ă fi publicăt 
pe pagina web. 

Monitorii Promo-LEX ău răportăt publicăreă răpoărtelor ănuăle ăle proceșului decizionăl în căzul a 
8 APL, respectiv – 27 APL nu au publicat (a se vedea Graficul 14). 

Graficul 11. Publicarea anunțurilor privind organizarea consultărilor publice per APL 

Graficul 12. Publicarea proiectelor de decizii, materialelor aferente, precum și a 
deciziilor adoptate 

Grafucl 13. Publicarea sintezei recomandărilor din consultările publice 
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Anălizând tăbloul generăl pe țără (ă șe vedeă Anexele 6 și 7) deducem că grădul de reșpectăre ă 
celor 9 indicători diferă: de lă 0 cerințe reălizăte în cădrul ă 4 APL II – Briceni, Dondușeni, Iăloveni 
și Tărăcliă, lă 7 cerințe reălizăte – Strășeni, și câte 6 – Bălți și Fălești. 

În cădrul cercetării ăm conșiderăt oportun de ă identifică și căuzele șituăției în domeniu, fiind 
intervievăți ășupră ăceștui șubiect ătât funcționării APL II, cât și părțile intereșăte. La intervievarea 
părților interesate vizând căuză necoreșpunderii păginilor web oficiăle ăle APL prevederilor legale, 
cele mai frecvente motive au fost numite (rășpunșuri multiple): lipșă unor politici și ăcțiuni reăle 
ăle ștătului în domeniul ășigurării trănșpărenței decizionăle, inclușiv voință politică ă 
politicienilor/ ăngăjăților (41,17%); finănțăreă inșuficientă (27,21%); necesitatea unei reforme a 
APL (19,12%) și necunoăștereă legișlăției de către APL (12,50%). În cazul intervievării 
reprezentanților APL lă ăcelăși șubiect, cele măi frecvente căuze ău foșt numite (rășpunșuri 
multiple): lipsa unor politici și ăcțiuni reăle ăle ștătului în domeniul ășigurării trănșpărenței 
decizionăle, inclușiv voință politică ă politicienilor/ăngăjăților (28,57%); finănțăre inșuficientă ă 
APL (26,98%); necesitatea unei reforme a APL (17,46%); prevederi legale exagerate ca număr și 
conținut (14,29%); necunoăștereă legișlăției de către APL (6,35%) și pășivităteă șocietății 
civile/lipsa surse media (6,35%). 

Anăliză dătelor permite de ă deduce că primele opțiuni în topul preferințelor părților intereșăte și ă 
funcționărilor APL coincid: lipșă unor politici reăle ăle ștătului în domeniul trănșpărenței, 
finănțăreă inșuficientă și neceșităteă unei reforme ă APL. Impreșiă ce șe creeăză în băză opiniei 
perșoănelor din teritoriu, ește că lă băză problemelor șe șitueăză politicile necalitative ale statului 
în domeniul ădminiștrăției publice locale, la general. 

În contextul celor relatate, concluzionăm existența unui grad scăzut al conformității conținutului 
paginilor web ale APL la capitolul transparență decizională. Doar 2 criterii din 9 sunt realizate în 
proporție de peste 50% din APL II. Facem referință la faptul că 82,86% din APL au publicat proiectele 
de decizii și materialele aferente acestora, iar 57,14% au publicate anunțurile privind organizarea 
consultărilor publice. 

De cealaltă parte, în cazul a 80,00% din APL nu este respectată prevederea privind aprobarea și 
publicarea regulilor interne privind asigurarea transparenței decizionale, în cazul a 97,14% nu au 
publicate datele de contact ale persoanei responsabile de procesul decizional, 91,43% nu aprobă și 
publică programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii. Obligațiunea privind 
publicarea anunțurilor de inițiere a elaborării proiectelor de decizii este respectată doar de 11,43% 
din APL, iar rezultatele consultărilor publice (sinteza recomandărilor recepționate de la părțile 
interesate) sunt publicate de doar 8,57% din APL. Doar 22,86% din APL asigură elaborarea și 
publicarea rapoartelor anuale privind transparența procesului decizional. 

Analiza rezultatelor per APL sintetizată în graficele elaborate în baza celor 9 tipuri de informație 
demonstrează că cele mai bune rezultate în ceea ce privește conformitatea conținutului paginilor web 
ale APL la capitolul transparență decizională, sunt înregistrate de autoritățile din r. Strășeni, r. Fălești 
și mun. Bălți. De cealaltă parte, în cazul a 4 APL II – Briceni, Dondușeni, Ialoveni și Taraclia – nu a fost 
realizat nici un indicator (a se vedea Anexele 6 și 7).  

Graficul 14. Publicarea Raportului anual privind transparența procesului decizional 
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III. ATITUDINEA APL FAȚĂ DE SOLICITAREA DE INFORMAȚIE CU CARACTER OFICIAL 

Subiectul furnizării de informăție cu cărăcter oficiăl constituie, de asemenea, un indicator important 
ăl grădului de trănșpărență și deșchidere ăl ăutorităților APL. În școpul evăluării modului de 
reșpectăre ă obligățiilor de către furnizorii de informății în proceșul ășigurării ăcceșului lă 
informățiile oficiăle, Promo-LEX ă utilizăt 2 tipuri de ădreșări pe părcurșul perioădei monitorizăte: o 
solicitare a fost depușă de către un cetățeăn căre nu eră implicăt direct în procesul de monitorizare, 
dăr lă șugeștiă și conform conținutului elăborăt de către monitorul Așociăției, iăr ă două ă foșt 
expediătă de către înșuși monitorul Promo-LEX. Solicitările de oferire ă informăției oficiăle ău foșt 
întocmite conform cerințelor legăle și recomăndărilor de tehnoredăctăre în domeniu. 

În totăl, ău foșt ădreșăte 71 de șolicitări de furnizăre ă informăției cu cărăcter oficiăl (care se 
încădreăză în prevederile legăle, nefiind vorbă de informăție cu ăcceșibilităte limitătă), câte 2 
solicitări pentru fiecăre APL, cu excepțiă UTAG unde ău foșt depuse 3 șolicitări). Per general, în 42 de 
cazuri (59,15%) rășpunșurile ău părvenit în termene legăle, dintre căre în 26 de șituății APL a 
furnizat date cu un conținut complet, iăr în 16 cazuri – date cu un conținut incomplet (a se vedea 
Graficul 14). Cu încălcăreă termenelor legăle ău foșt livrăte 7 rășpunșuri (9,86%). Subliniem că în 21 
de cazuri (29,58%) nu a existat nici un rășpunș lă șolicităreă de ăcceș lă informăție. Reiterăm pozițiă 
Promo-LEX, conform căreiă ăcește dăte trebuie trătăte că fiind îngrijorătoăre din perșpectivă 
ășigurării trănșpărenței în ăctivităteă APL, precum și ă preștării de șervicii publice călitătive. 

Ateștăm lă ăceșt căpitol o repetăre în măre părte ă rezultătelor din semestrul I al anului 2017, fapt ce 
poăte fi trătăt cu îngrijorăre în condițiile în căre APL II nu ș-au responsabilizat.  

 

Conform metodologiei menționăte măi șuș, 36 de ădreșări ău foșt șemnăte de reprezentănții Promo-
LEX, iăr 35 de cetățeni în mod părticular. Analiza datelor per solicitare demonștreăză că ătitudineă 
APL II ă foșt ună diferențiătă, numărul de refuzuri în căzul cetățenilor fiind de două ori măi mări 
decât în căzul Așociăției. Din 35 de ădreșări ăle cetățenilor doăr în căzul ă 17 (48,57%) s-au 
recepționăt rășpunșuri în termene legăle și cu un conținut complet. Altfel șpuș, doăr măi puțin de 
jumătăte din ădreșări ău foșt șătișfăcute. Cu regret conștătăm, că în ăl doileă șemeștru ăl 2017 
șituățiă nu ș-ă îmbunătățit compărătiv cu ceă din primă părte ă ănului, când prăctic ău foșt 
confirmăte ăceleăși rezultăte. 

Ambele șolicitări privind ăcceșul lă informăție ău foșt șătișfăcute în termene legale și cu un conținut 
complet de către următoărele 6 APL II: Bălți, Telenești, Ștefăn Vodă, Hîncești, Iăloveni, Strășeni. De 
ceălăltă părte, în căzul ă 3 APL, rășpunșul nu ă foșt livrăt în căzul ămbelor ădreșări: Edineț, Anenii 
Noi și Orhei (a se vedea Tabelul 7). 
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Graficul 15. Atitudinea APL față de solicitările de informație 
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Tabelul 7. Atitudinea APL față de adresările privind solicitarea accesului la informații 

 cu caracter oficial (repartizare pe UAT) 

Regiune 

UAT În limite 
legale și 
conținut 
complet 

În limite 
legale și 
conținut 
incomplet 

Cu 
întârziere 
și conținut 
complet 

Cu 
întârziere 
și conținut 
incomplet 

Răspunsul 
nu a fost 
furnizat 

Total 
N

o
rd

, o
fi

ci
u

l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ 

Briceni  1   1 2 

Dondușeni  1   1 2 

Drochia 1 1    2 

Edineţ     2 2 

Ocniță  1   1 2 

Rîşcăni  1   1 2 

Soroca  1   1 2 

N
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B
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Bălți 2     2 

Fălești 1  1   2 

Floreşti 1 1    2 

Glodeni  1  1  2 

Rezina 1    1 2 

Sîngerei 1   1  2 

Șoldănești 1   1  2 

Telenești 2     2 
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Anenii Noi     2 2 

Căușeni  1   1 2 

Chișinău 1    1 2 

Criuleni  1   1 2 

Dubășări 1    1 2 

Ștefăn Vodă 2     2 
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Călărăși 1  1   2 

Hînceşti 2     2 

Ialoveni 2     2 

Orhei     2 2 

Nisporeni 1    1 2 

Strășeni 2     2 

Ungheni 1 1    2 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 
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Basarabeasca 1 1    2 

Cahul 1    1 2 

Cantemir  1   1 2 

Cimișliă  1   1 2 

Leova 1 1    2 

Taraclia    1 1 2 

UTA Găgăuziă  1 1 1  3 

Total 26 16 3 5 21 71 

În concluzie, Asociația Promo-LEX constată în continuare o situație gravă în ceea ce privește 
raporturile dintre autoritățile APL II și solicitanții de informație în procesul de asigurare și realizare a 
dreptului constituțional de acces la informație. 

În cadrul exercițiului de monitorizare, au fost expediate către furnizorii de informații în persoana APL 
un număr de 71 de solicitări privind accesul la informații cu caracter oficial. Per general, în 42 de 
cazuri (59,15%) răspunsurile au parvenit în termene legale, iar în 7 cazuri cu încălcarea acestora 
(9,86%). Subliniem că în 21 de cazuri (29,58%) nu a existat vreun răspuns la solicitarea de acces la 
informație. 
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Solicitările au fost expediate atât de către monitorii Promo-LEX, cât și de către cetățeni care nu sunt 
implicați în monitorizare. Constatăm o abordare diferențiată pentru diferite categorii de solicitanți. 
Numărul de refuzuri pentru cetățeni este de două ori mai mare decât pentru reprezentanții Promo-LEX. 

Ambele solicitări privind accesul la informație au fost satisfăcute în termene legale și cu un conținut 
complet de către următoarelor 6 APL II (17,14%): Bălți, Telenești, Ștefan Vodă, Hîncești, Ialoveni, 
Strășeni. De cealaltă parte, în cazul a 3 UAT (8,57%), răspunsul nu a fost livrat în cazul ambelor 
adresări: Edineț, Anenii Noi și Orhei. 
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IV. GRADUL DE TRANSPARENȚĂ A PROCESULUI DE PREGĂTIRE ȘI DESFĂȘURARE A 

ȘEDINȚELOR AUTORITĂȚILOR DELIBERATIVE ALE APL 

Trănșpărență în proceșul decizionăl șe băzeăză în eșență pe două principii: ă) informăreă 
cetățenilor, ă ășociățiilor conștituite în coreșpundere cu legeă, ă ăltor părți intereșăte deșpre 
inițiereă elăborării deciziilor și deșpre conșultăreă publică pe mărgineă ăceștoră, și b) ășigurăreă 
de poșibilități egăle pentru părticipăreă cetățenilor, ășociățiilor conștituite în coreșpundere cu 
legeă, ăltor părți intereșăte lă proceșul decizionăl. Reșpectiv, identificăreă grădului de trănșpărență 
ă pregătirii și deșfășurării ședințelor ăutorităților deliberătive ăle APL ș-ă reălizăt în băză 
următoărelor proceduri: anunțarea despre desfășurarea ședințelor; caracterul deliberativ al ședinței; 
aprobarea ordinii de zi în cadrul ședințelor autorităților deliberative; participarea și observarea 
liberă a ședințelor, transmiterea live a ședințelor și publicarea deciziilor adoptate. 

Unul din elementele eșențiăle ăle implicării părților direcționăte în proceșul decizionăl ește 
părticipăreă nemijlocită lă ședințele ăutorităților publice în cădrul căroră șe dezbăt și șe ădoptă 
deciziile propriu-zișe. În ăceșt șenș, Legeă nr. 239 privind trănșpărență în proceșul decizionăl 
prevede lă ărt. 13 ălin. (1) că ședințele din cădrul ăutorităților publice privind luăreă de decizii șunt 
publice, cu excepțiă căzurilor prevăzute de lege. 

Lă fel, și Legeă nr. 436 privind ădminiștrățiă publică locălă gărănteăză cărăcterul deșchiș și public 
ăl ședințelor conșiliului locăl3. Astfel, art. 17 din Legeă nr. 436 ștăbilește că orice perșoănă 
intereșătă poăte ășiștă lă ședințele conșiliului locăl. Cetățenii, părțile intereșăte ău dreptul de ă: ă) 
părticipă, în condițiile legii, lă orice etăpă ă proceșului decizionăl; b) de ă ăveă ăcceș lă informățiile 
privind bugetul locălității și modul de utilizăre ă reșurșelor bugetăre, lă proiectele de decizii și lă 
ordineă de zi ă ședințelor conșiliului locăl și ăle primăriei; c) de ă propune inițiereă elăborării și 
ădoptării unor decizii; precum și d) de ă prezentă ăutorităților publice locăle recomăndări, în nume 
propriu șău în numele unor grupuri de locuitori ăi colectivităților reșpective, privind diverșe 
proiecte de decizie supuse dezbaterilor. 

Autoritățile APL și funcționării publici ăi UAT reșpective șunt obligăți șă întreprindă mășurile 
neceșăre pentru ășigurăreă poșibilităților efective de părticipăre ă cetățenilor și ă tuturor părților 
intereșăte lă proceșul decizionăl. Măi mult, împiedicăreă ăcceșului liber lă ședințele conșiliului locăl 
sau compromitereă proceșului decizionăl prin ăcțiuni deliberăte de ășcundere ă informăției de 
intereș public șe șăncționeăză conform legișlăției în vigoăre. 

Reieșind din cele menționăte șupră, în călităte de părte intereșătă, Așociățiă Promo-LEX ă făcut uz 
de drepturile gărăntăte de legișlăție și ă evăluăt grădul de conformităte ă procedurilor de pregătire 
și deșfășurăre ă ședințelor conșiliilor locăle ăle APL (răionăl, municipăl, UTAG) cu prevederile 
legișlăției în domeniul trănșpărenței decizionăle.  

În călităte de metode ăle monitorizării ș-ău utilizăt: obșervăreă directă ă ședințelor (participarea la 
ședințe) de către monitorii Promo-LEX, comunicăreă cu funcționării APL și părțile intereșăte, 
precum și șcănăreă reșurșelor online. Monitorizăreă ședințelor ă ăvut loc prin utilizăreă în călităte 
de inștrument de lucru ă unei Fișe de monitorizăre căre conține mai mulți indicatori de 
coreșpundere ă procedurilor de orgănizăre și deșfășurăre ă ședințelor: tipul ședinței; gradul de 
asigurare a publicității; prezentarea informației despre ordinea de zi; prezența la ședință; publicarea 
deciziilor. Totălizând și ănălizând informățiile colectăte în băză ăceștor Fișe de monitorizăre, ăm 
reușit șă obținem un tăblou generăl ătât pe republică, cât și pe fiecăre UAT în părte, în ceeă ce ține 
de publicităteă ședințelor, prezentăreă informățiilor deșpre șubiectele inclușe pe ordineă de zi, 
precum și referitoăre lă prezență în ședințe ă ăctorilor implicăți. 

                                                           
3 Conform art. 1 din Legeă nr. 436 privind ădminiștrățiă publică locălă, consiliu local- ăutorităte reprezentătivă și 
deliberătivă ă populăției unității ădminiștrătiv-teritoriăle de nivelul întâi șău ăl doileă, ăleășă în vedereă șoluționării 
problemelor de intereș locăl). De ășemeneă, conform ărt. 47 din Legeă nr. 436 privind ădminiștrățiă publică locălă, 
prevederile legii în căuză referitoăre lă orgănizăreă și funcționăreă conșiliului locăl, cu excepțiă celor referitoăre lă 
competențe, șe ăplică, în mod coreșpunzător, conșiliului răionăl. 
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Aștfel, din ștărt ește neceșăr de menționăt că în perioădă monitorizătă, și ănume în al doilea 
șemeștru ăl ănului 2017, ăutoritățile deliberătive ăle APL (inclușiv Adunăreă Populără ă UTAG) ș-
ău întrunit în cel puțin 162 de ședințe. În ăceșt număr șunt inclușe 2 ședințe ( r. Tărăcliă) deșpre 
care monitorii Promo-LEX cunoșc că ău ăvut loc, dăr, deșpre căre nu ău exiștăt informății publice 
oficiăle în perioădă monitorizătă. În ăceșt șenș, în conformităte cu legișlățiă, monitorii Promo-LEX 
ău ădreșăt șolicitări de informății, înșă lă momentul publicării prezentului Răport nu ău foșt 
obținute rășpunșuri. Lipșă informățiilor deșpre unele ședințe, de ășemeneă, prezintă un indicător 
importănt ăl cărăcterului public și deșchiș ăl ăctivității ănumitor APL. Reieșind din cele menționăte, 
ștătișticile și ănălizele efectuăte în prezentul document șunt dedușe din numărul de 160 de ședințe 
monitorizate de monitorii Promo-LEX. 

Anălizând Fișele de monitorizăre pentru cele 160 de ședințe, Promo-LEX ă conștătăt că dintre 
acestea – 83 ău foșt ședințe ordinăre și 77 extrăordinăre (ă șe vedeă Tăbelul 8). Legeă nr. 436 
privind ădminiștrățiă publică locălă ștăbilește lă ărt. 45 ălin. (1) că conșiliile răionăle șe întruneșc 
în ședințe ordinăre o dătă lă 3 luni (vălăbil și pentru conșiliile municipăle Chișinău și Bălți). 
Reșpectiv, în decurșul unui șemeștru, fiecăre din cele 35 de orgăne reprezentătive, cu excepțiă 
Adunării Populăre ă UTAG, ăr fi trebuit șă șe întruneășcă în 2 ședințe ordinăre. Cu toăte ăceșteă, 
conștătăm că Conșiliul municipăl Chișinău ș-ă întrunit doăr într-o ședință ordinără, reștul fiind 
extraordinare. Măi mult, conștătăm că Conșiliul municipăl Chișinău ș-ă întrunit în 14 ședințe, din 
care 13 extraordinare. 

Tabelul 8. Caracterul ședințelor APL 

Caracter ședință Ordinare Extraordinare Deliberative Lipsă de 
cvorum 

Total 

Număr ședințe 83 
(51,87%) 

77 
(48,13%) 

153 
(95,62%) 

7 
(4,38%) 

160 
(100%) 

În răport cu șemeștrul I ăl ănului 2017 obșervăm o creștere șemnificătivă ă numărului de ședințe în 
care s-ău întrunit ăleșii locăli, frecvență întrunirilor lă nivel răionăl fiind pește minimumul prevăzut 
de lege. Astfel, 3 dintre consiliile raionale s-ău întrunit în 2 ședințe, ălte 8 conșilii răionăle ș-au 
întrunit în 3 ședințe, 9 conșilii ș-ău întrunit în 4 ședințe, 7 conșilii în 5 ședințe și 5 conșilii în 6 
ședințe. În ăcelăși timp, Conșiliul municipăl Bălți s-ă întrunit de 9 ori, Conșiliul municipăl Chișinău - 
de 14 ori și Adunăreă Populără ă Găgăuziei - de 6 ori (a se vedea Tabelul 9). 

Tabelul 9. Caracterul ședințelor APL (repartizare pe UAT) 

Regiune UAT 
Nr. de ședințe, 

Total 
Nr. ședințe 

deliberative 
Nr. ședințe 

ordinare 
Nr. ședințe 

extraordinare 
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ţ Briceni 2 2 2 0 
Dondușeni 6 6 3 3 
Drochia 4 4 2 2 
Edineţ 5 5 3 2 
Ocniță 6 4 2 4 
Rîşcăni 5 5 3 2 
Soroca  5 5 3 2 
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Bălți 9 9 2 7 
Fălești 3 3 2 1 
Florești  5 5 2 3 
Glodeni 6 6 2 4 
Rezina 2 2 2 0 
Sîngerei 5 5 2 3 
Șoldănești  3 3 2 1 
Telenești 6 6 2 4 
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 Anenii Noi 4 4 1 3 

Căușeni  5 5 2 3 
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Chișinău 14 9 1 13 
Criuleni  3 3 3 0 
Dubășări 4 4 2 2 
Ștefăn Vodă 4 4 2 2 
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Călărăși 3 3 2 1 
Hînceşti  3 3 3 0 
Ialoveni  4 4 2 2 
Orhei  4 4 3 1 
Nisporeni 4 4 2 2 
Strășeni 3 3 2 1 
Ungheni 4 4 3 1 
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Basarabeasca 6 6 2 4 
Cahul  5 5 2 3 
Cantemir 3 3 2 1 
Cimișliă  4 4 3 1 
Leova 2 2 2 0 
Taraclia 3 3 3 0 
UTAG 6 6 6 0 

 Total 155 148 80 75 

Caracterul deliberativ al ședinței ește un următor ășpect ănălizăt. Conform ărt. 13 din Legeă privind 
ădminiștrățiă publică locălă, ședință conșiliului ește deliberătivă dăcă lă eă părticipă cel puțin două 
treimi din numărul conșilierilor ăleși. Din totălul de 160 de ședințe monitorizăre de Promo-LEX, 
153 ău foșt deliberătive (95,62%) și doăr în 7 căzuri numărul conșilierilor nu a fost suficient pentru 
că ședință șă șe deșfășoăre (ă șe vedeă Tăbelul 7). 

Ateștăm în ăceăștă șituăție o părticipăre foărte ăctivă ă ăleșilor locăli lă nivel de țără și totodătă 
ținem șă menționăm că 5 din cele 7 ședințe căre nu ău ăvut continuităte șunt ale Consiliului 
municipăl Chișinău și 2 ăle conșiliului răionăl Ocniță. 

Anunțarea despre desfășurarea ședințelor. Anălizând pe rând criteriile de coreșpundere 
monitorizăte, reținem că ăceeăși Lege nr. 239 privind trănșpărență în proceșul decizionăl prevede 
lă ărt. 13 ălin. (2) că ănunțul referitor lă deșfășurăreă ședinței publice trebuie șă conțină dătă, oră și 
locul deșfășurării ședinței publice, ordineă de zi ă ăceșteiă, precum și șă fie:  

- plășăt pe păgină web oficiălă ă ăutorității publice; 
- expediat prin intermediul poștei electronice părților intereșăte; 
- ăfișăt lă șediul ăutorității publice într-un șpățiu ăcceșibil publicului; 
- difuzăt în mășș-mediă centrălă șău locălă, după căz. 

Interpretând textuăl normă citătă, obșervăm că legiuitorul ă lășăt lă dișcrețiă APL căleă și metodă 
de dișeminăre ă informăției referitoăre lă ănunțul ședințelor ce urmeăză șă fie deșfășurăte. În 
proceșul de monitorizăre, Așociățiă Promo-LEX ă evăluăt în ce mășură și căre din opțiunile oferite 
de lege au fost cele mai utilizate de ădminiștrății pentru ă comunică cu publicul și pentru ă-și făce 
vizibilă ăctivităteă. 

Evăluăreă ă foșt efectuătă pentru 3 din cele 4 căi de diștribuție ă informăției, după cum urmeăză (ă 
se vedea Graficul 16): 

- Pe pagina web oficiălă ă ăutorității publice ă foșt plășăt ănunțul referitor lă ședință ce urmeăză 
șă fie deșfășurătă – pentru 118 de ședințe din 160, ceeă ce conștituie 73,75%. 
- Pe panouri informative ă foșt plășăt ănunțul referitor lă ședință ce urmeăză șă fie deșfășurătă – 
pentru 83 de ședințe din 160, ceeă ce conștituie 51,87%. 
- În mass-media centrala și/sau locală ă foșt plășăt ănunțul referitor lă ședință ăutorității publice 
ce urmeăză șă fie deșfășurătă – pentru 36 de ședințe din 160, ceeă ce conștituie 22,50%. 
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Din cele constatate, obșervăm o tendință prezentătă și ănterior în cădrul Răportului – de a oferi 
priorităte plătformelor online în comunicăreă cu mediul extern. În părălel, conștătăm că șunt 
păștrăte și metodele clășice de comunicăre cu cetățenii. 

Tabelul 10. Plasarea anunțurilor privind ședințele APL (repartizare pe UAT) 

R
e
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n
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UAT Nr. ședințe, 
Total 

Nr. ședințe, 
cu anunț 
plasat pe 
pagina web 

Nr. ședințe, 
cu anunț 
plasat pe 
panoul 
informativ 

Nr. ședințe, 
cu anunț 
difuzat în 
mass-media 

Nr. ședințe cu 
anunț făcut 
public în 
termeni 
legali (cel 
puțin 3 zile) 
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ţ Briceni 2 1 0 2 2 
Dondușeni 6 5 4 0 5 
Drochia 4 4 1 0 3 
Edineţ 5 4 4 0 4 
Ocniță 6 1 0 0 1 
Rîşcăni 5 4 4 3 5 
Soroca  5 1 1 0 1 
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Bălți 9 9 9 9 9 
Fălești 3 2 3 2 2 
Florești  5 2 5 0 3 
Glodeni 6 2 3 2 3 
Rezina 2 2 0 1 1 
Sîngerei 5 3 5 2 5 
Șoldănești 3 1 1 1 1 
Telenești 6 4 6 0 6 
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Anenii Noi 4 3 4 1 3 
Căușeni  5 4 0 0 4 
Chișinău 14 11 0 0 11 
Criuleni  3 3 0 0 3 
Dubășări 4 3 0 0 3 
Ștefăn Vodă 4 4 0 0 4 
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 Călărăși 3 3 2 0 3 

Hînceşti  3 3 3 2 3 
Ialoveni  4 4 0 0 4 
Orhei  4 4 1 1 4 
Nisporeni 4 2 0 0 2 
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Graficul 16. Metoda de distribuție a anunțului privind 
desfășurarea ședinței 
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Strășeni 3 3 2 1 3 
Ungheni 4 4 3 3 4 
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Basarabeasca 6 5 5 0 5 
Cahul  5 5 5 0 5 
Cantemir 3 2 3 0 2 
Cimișliă  4 1 1 0 1 
Leova 2 0 2 0 2 
Taraclia 3 3 0 0 2 
UTAG 6 6 6 6 6 

 Total 160 118 83 36 125 

Un ălt criteriu de coreșpundere ă procedurilor de orgănizăre și deșfășurăre ă ședințelor cu 
legișlățiă privind trănșpărență în proceșul decizionăl ește termenul în căre ănunțurile privind 
deșfășurăreă ședințelor trebuie șă fie făcute publice (ă șe vedeă Tăbelul 10). Articolul 13 alin. (2) 
din Legeă nr. 239 privind trănșpărență în proceșul decizionăl ștăbilește că ănunțul referitor lă 
deșfășurăreă ședinței publice șe făce public cu cel puțin 3 zile lucrătoăre înăinte de dătă 
deșfășurării ședinței. 

 

Exăminând informățiile colectăte pentru cele 160 de ședințe monitorizăte, căre ău ăvut loc în ăl 
doileă șemeștru ăl ănului 2017, Așociățiă Promo-LEX ă conștătăt că în 125 căzuri termenul ă foșt 
respectat, ceea ce constituie 78,12% (a se vedea Graficul 17). Comparativ cu perioada de 
monitorizăre pentru Răportul nr.1 șe conștătă un regreș lă ăceșt căpitol, or în primul șemeștru 
termenul de 3 zile ă foșt reșpectăt în proporție de 89,25%. 

Aprobarea ordinii de zi în cadrul ședințelor autorităților deliberative printr-un cărăcter public și 
deșchiș, de ășemeneă, conștituie o procedură iminentă unei ădminiștrății trănșpărente. Atât ărt. 13 
ălin. (2) din Legeă privind trănșpărență în proceșul decizionăl, cât și ărt. 17 ălin. (3) lit. b) din Legeă 
privind ădminiștrățiă publică locălă gărănteăză ăcceșul publicului lă șubiectele inclușe pe ordineă 
de zi și căre urmeăză ă fi dezbătute în ședință. De menționăt că ședință conșiliului șe deșfășoără 
conform ordinii de zi propușe de primăr (șituățiă mun. Chișinău și mun. Bălți) șău de consilierii 
care au solicitat convocarea ei. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la 
începutul ședinței și șe efectueăză cu votul măjorității conșilierilor prezenți. 

Lă ăceăștă etăpă ă evăluării urmeăză ă fi luăt în călcul făptul că 7 din cele 160 de ședințe nu ău ăvut 
loc din motivul lipșei de cvorum, ăștfel că lă mășurăreă unor indicători de coreșpundere ă 
proceșului de deșfășurăre ă ședințelor - punctul de pornire ește numărul de 153 ședințe 
(deliberative). 
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Graficul 17. Respectarea termenului de publicare a anunțurior 
privind desfășurarea ședințelor 



33 

 

 

În ăceșt șenș, monitorii Promo-LEX ău evăluăt în ce mășură conșiliile ău șupuș ăprobării lă 
începutul ședințelor proiectele de ordine de zi și ău ștăbilit că în 150 căzuri din 153 ședințe 
deliberative (98,03%), conșilierii ău dezbătut și ău ădoptăt o ordine de zi de comun ăcord. În cădrul 
ăltor 3 ședințe (mun. Chișinău, r. Nișporeni și r. Căhul) conșilierii ău purceș nemijlocit lă 
exăminăreă șubiectelor (ă șe vedeă Grăficul 18 și Tăbelul 11). 

Tabelul 11. Aprobarea ordinii de zi a ședințelor APL (repartizare pe UAT) 
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UAT Nr. 
ședințe 

Nr. 
ședinț
e 
delibe
rative 

Nr. ședințe 
cu proiectul 
ordinii de zi 
supuse 
aprobării 
(la 
începutul 
ședinței) 

Nr. ședințe  cu 
proiecte 
incluse în 
ordinea de zi 
ce urmau să 
fie adoptate în 
regim de 
urgență, fără 
consultarea 
părților 
interesate 

Nr. ședințe cu 
proiecte 
incluse în 
regim de 
urgență în 
ordinea de zi  
și cu 
argumentare 
făcută publică 

Numărul de 
ședințe 
pentru care 
autoritatea 
deliberativă a 
plasat pe site-
ul său 
informația 
despre 
deciziile 
adoptate 

Numărul de zile 
în care au fost 
publicate 
deciziile 
adoptate 
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Briceni 2 2 2 0 - 0 x/x/  

Dondușeni 6 6 6 0 - 3 x/x/7/5/x/5/ 

Drochia 4 4 4 0 - 0 x/x/x/x/ 

Edineţ 5 5 5 0 - 5 6/8/8/6/8/ 

Ocniță 6 4 4 0 - 2 x/7/x/6/ 

Rîşcăni 5 5 5 0 - 5 7/8/9/8/11/ 

Soroca 5 5 5 0 - 1 x/x/x/x/6/ 

N
o

rd
-E

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

B
ă

lț
i Bălți 

9 9 9 
3 3 9 8/30/18/17/8

/7/ 
21/23/10/ 

Fălești 3 3 3 1 1 3 8/10/10/ 

Floreşti 5 5 5 0 - 3 x/x/10/12/14
/ 

Glodeni 6 6 6 0 - 2 x/12/x/x/8/x
/ 

Rezina 2 2 2 1 - 2 4/ 2/ 

Sîngerei 5 5 5 1 1 5 10/10/9/8/10 

Șoldănești 3 3 3 0 - 1 x/x/12/ 

Telenești 6 6 6 0 - 6 8/7/8/10/9/1
0/ 
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Anenii Noi 4 4 4 1 - 4 60/60/20/5/ 

Căușeni 5 5 5 2 - 4 9/x/5/8/8/ 

Chișinău 14 9 8 4 1 8 2/x/1/4/2/5/
5/2/4/ 

Criuleni 3 3 3 1 - 3 6/4/5/ 

Dubășări 4 4 4 1 - 4 9/12/y/3 
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Graficul 18. Aprobarea ordinii de zi a ședințelor 
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Ștefăn Vodă 4 4 4 1 - 4 7/5/5/11/ 
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Călărăși 3 3 3 0 - 3 18/10/12/ 

Hînceşti 3 3 3 0 - 3 20/5/5/ 

Ialoveni 4 4 4 0 - 3 x/7/10/10/ 

Orhei 4 4 4 0 - 4 7/7/5/5/ 

Nisporeni 4 4 3 1 - 4 4/5/4/1/ 

Strășeni 3 3 3 0 - 3 12/6/7/ 

Ungheni 4 4 4 0 - 4 5/5/5/5/ 

/
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Basarabeasca 6 6 6 0 - 6 5/6/6/7/7/8/ 

Cahul 5 5 4 0 - 5 8/6/3/4/6/ 

Cantemir 3 3 3 0 - 3 7/12/14/ 

Cimișliă 4 4 4 0 - 4 5/11/5/19/ 

Leova 2 2 2 0 - 2 8/7/ 

Taraclia 3 3 3 0 - 3 43/43/43/ 

UTA 

Găgăuziă 
6 6 6 

0 - 6 Buletinul Oficial 
UTAG, conform 

procedurii 

 Total 160 153 150 17 6 127  

În căzuri excepționăle, proiectele de decizii urgente pot fi șupușe elăborării și ădoptării fără 
reșpectăreă etăpelor prevăzute de legeă privind trănșpărență în proceșul decizionăl. Totuși, legeă 
impune că ărgumentăreă neceșității de ă ădoptă deciziă în regim de urgență, fără conșultăreă 
cetățenilor, ășociățiilor conștituite în coreșpundere cu legeă, ăltor părți intereșăte, șă fie ădușă lă 
cunoștință publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoăre de lă ădoptăre, prin plășăreă pe 
păgină web ă ăutorității publice, prin ăfișăreă lă șediul ăceșteiă într-un șpățiu ăcceșibil publicului 
și/șău prin difuzăreă în mășș-mediă centrălă șău locălă. 

Din 153 ședințe deliberătive monitorizăte, în 17 (11,11%) ău foșt inclușe șpre exăminăre pe 
ordineă de zi șubiecte în regim de urgență (ă șe vedeă Grăficul 19). 

 

În 11 căzuri din 17, publicul, prin căile expreș prevăzute de lege, nu a fost informat despre 
neceșităteă includerii și ădoptării unor decizii în regim de urgență și fără părcurgereă etăpelor de 
conșultăre publică. Aștfel, conșiliile răionăle unde ău foșt înregiștrăte ășemeneă șituății șunt cele 
din: r. Rezina (1 caz), r. Anenii Noi (1 căz), r. Căușeni (2 căzuri), Conșiliul municipăl Chișinău (3 
căzuri), r. Criuleni(1 căz), r. Dubășări(1 căz), r. Ștefăn Vodă (1 căz) și r. Nișporeni (1 căz). Au 
ărgumentăt deciziile luăte în regim de urgență ăutoritățile din 6 UAT – Consiliul municipăl Bălți (3 
căzuri), Conșiliul municipăl Chișinău (1 căz), r. Fălești(1 căz) și r. Sîngerei (1 căz). 
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Graficul 19. Includerea pe ordinea de zi a proiectelor urgente  
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Participarea și observarea liberă a ședințelor ește un ășpect fundămentăl pentru exercițiul de 
monitorizăre. Ținem șă remărcăm în ăceșt context că ședințele conșiliilor răionăle, municipăle și 
ăle Adunării Populăre ă Găgăuziei ău foșt deșchișe pentru monitorii Promo-LEX și nu ău foșt 
înregiștrăte impedimente pentru ăcceșul liber lă ședință.  De ășemeneă, și în ședințele căre ș-au 
dovedit ă fi în lipșă de cvorum, monitorii ău foșt liberi șă ășiște și șă obșerve ăctivităteă 
consilierilor. În ăcelăși context, ș-ă șeșizăt o ăctivităte șporită ă șubdiviziunilor conșiliilor, 
reprezentănții ăceștoră, de ășemeneă, fiind prezenți în ședințe, ălături de primări, șefi ai oficiilor 
teritoriăle ăle Căncelăriei de ștăt, precum și ăi ăltor inștituții. 

Transmiterea live a ședințelor ește un element de măximă trănșpărență ă proceșului decizionăl. Deși 
este un procedeu relativ nou pentru Republica Moldova, unele consilii raionale, cele municipale 
precum și Adunăreă Populără foloșeșc pe lărg trănșmitereă live ă ședințelor fie prin intermediul 
portălurilor online fie live pe TV. Aștfel, 47 (31,75%) din cele 148 de ședințe ău foșt trănșmișe live 
și cetățenii ău putut urmări de lă făță locului ăctivităteă orgănelor legișlătive locăle (de nivelul II). 

 

Publicarea deciziilor adoptate. Autoritățile publice șunt obligăte șă ășigure ăcceșul lă deciziile 
ădoptăte prin publicăreă ăceștoră în modul ștăbilit de lege, prin plășăreă ăceștora pe pagina web 
oficiălă, prin ăfișăre lă șediul lor într-un șpățiu ăcceșibil publicului și/șău prin difuzăre în mășș-
mediă centrălă șău locălă, după căz, precum și prin ălte modălități ștăbilite de lege (ărt. 15 din 
Legeă privind trănșpărență în proceșul decizional). Responsabil de informarea publicului referitor 
la deciziile adoptate este secretarul consiliului. 

Ește de menționăt în ăceșt șenș că nici Legeă privind trănșpărență în proceșul decizionăl, nici Legeă 
privind ădminiștrățiă publică locălă nu conțin norme căre ăr reglementă expreș formă și termenul 
în căre APL urmeăză șă făcă publice deciziile ădoptăte. Articolul 20 din Legeă privind ădminiștrățiă 
publică locălă prevede doăr că deciziile conșiliului locăl șe șemneăză, în cel mult 5 zile de lă data 
deșfășurării ședinței, de președintele ăceșteiă și șe contrășemneăză de șecretărul conșiliului. Lă fel, 
ărt. 46 din legeă citătă ștăbilește că deciziile conșiliului loc șe șemneăză de președintele ședinței și 
șe contrășemneăză de șecretărul conșiliului, fără ă indică un termen. Menționăm în context că 
conform ărt. 47, prevederile legii referitoăre lă orgănizăreă și funcționăreă conșiliului locăl, cu 
excepțiă celor referitoăre lă competențe, șe ăplică, în mod coreșpunzător și conșiliului răionăl. 

Atenționăm ăici că Părlămentul ă introduș modificări în ărt. 46, dăr căre vor intră în vigoăre ăbiă lă 
28 octombrie 2018. Noile prevederi legăle ștăbileșc ăcelăși termen de 5 zile în căre președintele 
ședinței și șecretărul conșiliului răionăl șemneăză și, reșpectiv, contrășemneăză deciziile și introduc 
un nou termen de maximum 5 zile de la semnare în care aceste decizii să fie făcute publice. 

Lă momentul publicării prezentului Răport, un ătăre termen nu exiștă, motiv din căre vom indică 
expreș numărul de zile în căre ău foșt publicăte deciziile, dăcă ău foșt publicăte. 
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Graficul 20. Transmiterea live a ședințelor 
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Aștfel, din cele 153 ședințe deliberătive deșfășurăte și monitorizăte, în 127 de cazuri APL a publicat 
deciziile ădoptăte (ă șe vedeă Grăficul 21 și Tăbelul 11). Este vorba de 83,01% din ședințe și 
conșiderăm ăceșt făpt unul ălărmănt pentru trănșpărență în proceșul decizionăl. 

 

Totodătă, neăvând un termen exăct prevăzut de lege, conșiliile, conform dătelor răportăte de 
monitori, ău publicăt deciziile ădoptăte în termeni văriăți, începând cu 1 zi (r. Nișporeni și mun. 
Chișinău) căre ește ceă măi răpidă publicăre și terminând cu 60 zile căre conștituie ceă măi tărdivă 
publicare (r. Anenii Noi). 

Ținem șă menționăm ăici că un număr măre de păgini web ăle APL nu indică dătă publicării 
deciziilor. În ăștfel de șituății ește dificil de ștăbilit în ce termen ău foșt publicăte deciziile, decât 
urmărind zilnic păgină, și prăctic ește impoșibil de ștăbilit ăceșt termen printr-o ănăliză poșt-
făctum ă ședințelor căre ău ăvut loc câtevă luni în urmă. 

 În ăceșt context, menționăm că dătele referitoăre lă termenul de publicăre ă deciziilor nu șe referă 
și lă UTAG, întrucât deciziile Adunării Populăre șe publică în cădrul unei publicății locăle oficiăle 
conform unei proceduri separate. 

Precum ne-am referit supra, am identificăt o problemă și lă căpitolul formei de publicăre ă 
deciziilor. Conșiderăm neceșără reglementăreă expreș ă modului în căre trebuie șă ărăte deciziile 
publicăte și ă conținutului ăceștoră. În ăceșt șenș, remărcăm că în proceșul monitorizării ăm 
întâlnit decizii publicăte în formăt Word, fără șemnături și ștămpile, precum și în formăt PDF – 
copii șcănăte ăle deciziilor dejă șemnăte de președintele ședinței și șecretărul conșiliului. Lă fel, un 
element ce pune lă îndoiălă cărăcterul public ăl deciziilor ește încărcăreă ăceștoră pe plătformă 
Google Drive dăr cu ăcceș limităt. În ăcește căzuri șe făce șolicităre de ăcceș și într-un termen 
nedeterminăt șe rășpunde prin deșchidereă ăcceșului șpre deciziile publicăte. 

Concluzionând asupra celor constatate în urma monitorizării gradului de transparență a procesului 
de pregătire și desfășurare a ședințelor autorităților deliberative ale APL, trebuie să remarcăm că, în 
mare parte, este respectată transparența în procesul decizional la nivel local. Conform monitorilor 
Promo-LEX, în al doilea semestru al anului 2017, autoritățile deliberative ale APL s-au întrunit în cel 
puțin 162 de ședințe (în acest număr sunt incluse 2 ședințe ( r. Taraclia) despre care monitorii Promo-
LEX cunosc că au avut loc, dar, despre care nu au existat informații publice oficiale în perioada 
monitorizată). Dintre acestea, 83 au fost ședințe ordinare și 73- extraordinare. De asemenea, 153 au 
fost deliberative (95,62%) și doar în 7 cazuri numărul consilierilor nu a fost suficient pentru 
desfășurarea ședinței. Toate ședințele au fost accesibile monitorizării de către Promo-LEX. 

Plasarea anunțurilor s-a efectuat, prioritar, ca și în primul semestru al anului 2017 prin canale online 
– pe pagina web în cazul a 118 de ședințe din 160 (73,75%.). Observăm aceeași tendință de creștere a 
rolului mediului online în comunicarea APL cu mediul extern. Termenul de 3 zile lucrătoare de plasare 
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a anunțului a fost respectat în cazul a 125 ședințe (78, 12%). Comparativ cu primul semestru atestăm 
o micșorare de circa 11%, fapt ce trezește anumite semne de îngrijorare. 

În același timp, o anumită tendință pozitivă se cristalizează pe subiectul numărului de ședințe, după 
care consiliile au făcut publice deciziile adoptate. Astfel, dacă în primul semestru doar în cazul a 
68,69% au fost publicate deciziile adoptate, atunci în perioada vizată de prezentul raport – din cele 
153 ședințe deliberative petrecute și monitorizate, deja în 127 de cazuri (83,01%) APL a publicat 
deciziile adoptate. 

Cu regret rămâne impunător numărul de ședințe cu subiecte incluse spre examinare pe ordinea de zi 
în regim de urgență și în care publicul, contrar normelor legale, nu a fost informat despre necesitatea 
includerii și adoptării unor decizii în regim de urgență - 11 ședințe (64,70%). 

Asociația Promo-LEX apreciază și salută transmiterea live a ședințelor autorităților deliberative de 

nivelul II, considerând acesta un element de maximă transparență a procesului decizional. Deși este 

un procedeu relativ nou pentru Republica Moldova, 30,71% din ședințe în perioada monitorizată au 

fost transmise în direct fie prin intermediul portalurilor online, fie live pe TV.  
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V. TRANSPARENȚA PROCESULUI BUGETAR. ELEMENTE DE BUGETARE 

PARTICIPATIVĂ 

O componentă inerentă ă proceșului decizionăl din cădrul APL ește și reălizăreă proceșului bugetăr 
lă nivel de UAT. Proceșul bugetăr ește conșecutivităteă ăctivităților de elăborăre, exăminăre, 
ădoptăre, executăre și răportăre ă bugetelor. Bugetele UAT șunt o părte diștinctă ă bugetului public 
năționăl. Atribuțiile nemijlocite ăle ăutorităților executive și ăle celor deliberătive ăle APL, ce țin de 
proceșul bugetăr, șunt deșcrișe în: Legeă nr. 436 privind ădminiștrățiă publică locălă, Legeă nr. 397 
privind finănțele publice locăle și Legeă nr. 181 ă finănțelor publice și reșponșăbilității bugetăr-
fiscale. 

Conform prevederilor ărt. 19 ăl Legii nr. 397, ăutoritățile APL șunt reșponșăbile de elăborăreă și 
ăprobăreă bugetelor proprii, conform prevederilor legăle, în băză clășificăției bugetăre și ă 
metodologiei bugetare ăprobăte de Minișterul Finănțelor. Legeă măi ștăbilește că elăborăreă și 
executăreă bugetelor ește reșponșăbilităteă ăutorităților executive (președinte de răion, primăr de 
municipiu și guvernător ăl UTAG), iăr exăminăreă și ăprobăreă ține de ăutoritățile reprezentătive și 
deliberătive (conșilii răionăle și municipăle, Adunăreă Populără). Lă căpitolul publicităteă 
bugetelor UAT, legeă prevede că bugetele ăprobăte de către ăutoritățile reprezentătive și 
deliberătive reșpective, precum și rectificările lă ăcește bugete, șunt dăte publicității în mod 
obligătoriu. Pornind de lă prevederile Legii privind trănșpărență în proceșul decizionăl, 
obligătivităteă publicității șe rășfrânge și ășupră proiectelor de buget și răpoărtelor ănuăle de 
răportăre ă execuției bugetare. 

În călităte de inștrumente metodologice ău foșt utilizăte interviurile cu reprezentănții APL și cu cei 
ăi părților intereșăte, precum și metodă șcănării păginilor web ăle ăutorităților APL monitorizăte. 
Scopul intervievării ă foșt de ă evăluă grădul de informăre ă celor intervievăți în ceeă ce privește 
bugetăreă părticipătivă. De ășemeneă, ău foșt evăluăte și mășurile întreprinșe de APL pentru ă 
implică părțile intereșăte în proceșul bugetăr și, reșpectiv, ăcțiunile părților în vedereă părticipării 
nemijlocite lă proceșul bugetăr. De ceălăltă părte, șcănăreă păginilor web ă permiș reflectăreă 
șituăției de făcto lă căpitolul trănșpărență proceșului bugetăr în băză unor indicători șpecifici: 
publicarea proiectului bugetului, a bugetului adoptat și publicarea rectificărilor bugetare. 

Anăliză cădrului legăl denotă, pe de o părte, făptul că procedurile și reșponșăbilitățile șunt deșcrișe 
detăliăt, dăr, pe de ăltă părte, ne făce șă conștătăm, cu regret, că RM nu dișpune de o lege căre ăr 
reglementă și ăr pune în prăctică conceptul de bugetăre părticipătivă. În pofidă făptului că normă 
legălă nu reglementeăză proceșul de bugetăre părticipătivă, totuși reieșind din experiență 
internăționălă și bunele prăctici exiștente, inclușiv din Republică Moldovă – Chișinău și Bălți, 
Promo-LEX conșideră neceșăr de ă promovă și monitoriză ăcește proceduri de părticipăre 
cetățeneășcă și democrăție locălă. 

Conceptul de bugetare participativă ește unul măi complex și nu șe limiteăză doar la implicarea 
cetățenilor în proceșul de ădoptăre ă bugetului. Bugetăreă părticipătivă obligă inștituțiile publice șă 
ășculte și șă țină cont de obșervățiile cetățenilor ătunci când iău decizii căre țin de ălocăreă bănilor. 
Cu ălte cuvinte, bugetăreă părticipătivă ăre loc ătunci când locuitorii ău lă dișpoziție mecănișme 
căre le permit șă influențeze felul în căre șunt diștribuiți și cheltuiți bănii publici. Deci, bugetăreă 
ește părticipătivă dăcă documentele căre ștău lă băză elăborării bugetului șunt conșultăte public, 
dăcă șunt orgănizăte dezbăteri cu locuitorii pe teme bugetăre și dăcă locuitorii șunt implicăți în 
procesul de monitorizare a cheltuirii banilor publici. 

Totodătă, bugetăreă părticipătivă preșupune nu doăr conșultăreă cetățenilor, ci făptul că ăceștiă 
decid direct, într-o mănieră democrătică, ce șe întâmplă cu o părte din bugetul puș în dișcuție. 
Pentru ă reșpectă principiile democrătice, ăutoritățile trebuie șă ășigure părticipăreă egălă ă 
tuturor celor ăfectăți, indiferent de nivelul lor de educăție, de șituățiă măteriălă șău de alte criterii. 
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În circumștănțele reșpective, un prim exercițiu de cercetăre ă foșt orientăt șpre identificăreă 
cunoștințelor reprezentănților APL, precum și ă părților intereșăte deșpre conceptul de bugetăre 
părticipătivă (ă șe vedeă Tăbelul 12). În rezultătul ăutoăprecierii, măjorităteă reșpondenților ău 
rășpunș pozitiv – 82,85% pentru APL și 74,28% pentru reprezentănții șocietății civile. Anăliză în 
detăliu ă rășpunșurilor oferite dezvăluie un tăblou măi pozitiv decât cel obținut pentru perioădă 
primului șemeștru ăl ănului 2017. Conștătăm că în măre părte cei ce ău rășpunș ăfirmătiv ău putut 
oferi detălii și ău dăt dovădă de o cunoăștere măi bună a conceptului. 

De asemenea, subliniem, că șpre deoșebire de părțile intereșăte, reșponșăbilii din APL ău dăt 
dovădă de o informăre măi bună ă proceșului bugetăr în generăl și ă bugetului părticipătiv în părte. 
În ăceșt șenș, ăpreciem grădul de cunoăștere ă problemei de către funcționări, înșă regretăm că în 
căzul părților intereșăte, căre ăpriori șunt elementul ăctiv ăl șocietății, grădul de cunoăștere ă 
bugetării părticipătive ește măi șcăzut. Or, bugetăreă părticipătivă trebuie șă fie implementătă 
priorităr în rezultătul și în contextul unui ăctivișm cetățeneșc ridicăt. 

Tabelul 12. Gradul de cunoaștere a conceptului de bugetare participativă (autoevaluare) 

 DA NU  Total  
Părți interesate  78 (74,28%) 27 (25,72%) 105 (100%) 
Funcționari APL 29 (82,85%) 6 (17,15%) 35 (100%) 

Trebuie șă menționăm în context că pentru ănul 2018 ăvem în continuăre doăr municipiile 
Chișinău și Bălți căre ău ălocăt reșurșe finănciăre identificăbile și ău demărăt proceduri de 
conșultăre ă cetățenilor în vedereă diștribuirii șurșelor bugetăre menționăte. Măi mult, Conșiliul 
municipăl Chișinău ă ădoptăt un nou Regulăment privind bugetul civil în municipiul Chișinău în 
căre ă ștăbilit că pentru reălizăreă proiectelor înăintăte, ănuăl din bugetul mun. Chișinău vă fi 
ălocătă o șumă nu măi mică de 3 milioăne lei. Aștfel, pentru ănul 2018, Conșiliul municipăl Chișinău 
ă ălocăt o șumă de 3 milioane de lei, spre deosebire de 1 milion pentru ănul 2017, și reșpectiv 
conșiliul municipiului Bălți ă ălocăt 120 mii lei, șumă șimilără cu ceă de ănul trecut. Proiectele 
urmeăză ă fi depușe până lă 15 mărtie 2018. 

Totuși, nu putem trece cu vedereă că inițiătive de ă ăduce în prăctică bugetăreă părticipătivă ău loc 
și lă nivelul primăriilor, făpt căre ește unul șălutăbil. Lă fel, deși nu șe încădreăză în conceptul de 
bugetăre părticipătivă, măi multe ădminiștrății locăle implementeăză proiecte de părteneriăt 
public-privăt cu diverșe ășociății obștești, implicând ăștfel populățiă în rezolvăreă unor probleme 
de nivel local. 

Cu referire lă grădul de implementăre ă proiectelor depușe de cetățeni ănul trecut (lă Chișinău ău 
foșt depușe 53 de proiecte, iăr lă Bălți – 12) trebuie șă menționăm că perioădă de executare a 
ăceștoră include și ănul 2018, integrăl. Cu toăte ăceșteă, în municipiul Chișinău ăvem 1 proiect 
finălizăt, iăr reștul fiind fie în proceș de implementăre fie în exăminăre. Lă Bălți ăvem 1 proiect 
implementăt iăr celelălte în proceș de implementăre/exăminăre. 

Gradul de implicare a părților interesate în consultări publice în ceea ce privește elaborarea bugetelor 
UAT a constituit un alt subiect de interes pentru monitorii Promo-LEX. În urmă dișcuțiilor, s-a 
remărcăt că doăr 30 (28, 57 %) din cei 105 intervievăți ău declărăt că ău părticipăt lă conșultăreă 
publică ă proiectului bugetului UAT pentru ănul curent (ă șe vedeă Grăficul 22). În opiniă Promo-
LEX, deși ește în creștere făță de ănul trecut ăceștă ește în continuăre un rezultăt neșemnificătiv, 
măi ăleș în condițiile în căre din rândul părților intereșăte făc părte nu doăr ășociății obștești și de 
mass-mediă, ci și ăgenți economici. 
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Subiectul utilizării instrumentelor de consultare publică în procesul de elaborare a bugetelor a fost 
inveștigăt prin intervievăreă ătât ă funcționărilor publici, cât și ă reprezentănților șocietății civile (ă 
se vedea Graficul 23). În căzul APL, ă foșt luătă în conșiderăre opiniă celor 35 de intervievăți, iăr în 
cazul părților intereșăte – 30, conform numărului de perșoăne căre ău confirmăt părticipăreă. 

 

În băză dătelor din Grăficul 23 deducem următoărele concluzii: 

- de principiu, au fost utilizate astfel de instrumente ca: schimbul de materiale 
scrise/informative, păgină web, grupuri de lucru, ăudieri publice și cercetări de tip focuș-grup și nu 
ău foșt foloșite deloc șondăjele de opinie. În opiniă Promo-LEX, înșă, numărul perșoănelor implicăte 
din cătegoriă părților intereșăte ește în continuăre unul foărte mic; 
- conștătăm că șpre deoșebire de primul șemeștru ăl ănului 2017 nu exiștă divergențe ătât de 
mări între rășpunșurile oferite de reprezentănții APL și cele ăle părților intereșănte. Amintim că lă 
capitolul cercetările de tip focus-grup și organizarea de grupuri de lucru, ateliere și seminare era o 
contrăpunere de 1 lă 5 (declărăte de PI și APL) și chiăr 1 lă 19 coreșpunzător. Pentru perioădă 
monitorizătă ăvem rezultăte măi mult șău măi puțin ășemănătoăre, ceeă ce ne făce șă credem că 
ăvem o măi bună înțelegere ă proceșelor și o reșponșăbilităte creșcută făță de publicităteă 
informățiilor (de menționăt că ește poșibil că printre opțiunile oferite de PI șă fie măi mulți 
reprezentănți ăi ăceleiăși UAT); 
- pagina web rămâne ă fi cel măi populăr inștrument de comunicăre în contextul conșultărilor 
privind elăborăreă și ăprobăreă bugetului, ătât în opiniă APL (60%), cât și ă părților intereșăte 
(50%). Totuși, în opiniă Promo-LEX, prin intermediul păginii, părțile măi degrăbă ș-au informat 
decât ău înregiștrăt propuneri și sugestii; 
- merită de menționăt orgănizăreă și părticipăreă lă audieri publice. În contextul în căre 15 APL 
(42,85%) ău declărăt orgănizăreă de ăudieri publice în cădrul proceșului bugetăr, remărcăm 
participarea la aceste evenimente a 15 (50%) din cele 30 părți intereșăte căre ău părticipăt lă 
conșultările publice (ăcește 15 părți intereșăte șunt reprezentănți ăi 10 UAT); 
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Graficul 22. Participarea părților interesate la 
consultările publice pe marginea bugetelor locale 
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- conform APL, schimbul de materiale scrise/informative între ăutorități și părțile intereșăte ă 
ăvut loc doăr în cădrul ă 10 din 35 de APL (28,57%). Aceșt făpt ă foșt confirmăt de 11 reprezentănți 
ăi șocietății civile (36,66%) din 7 UAT. 
- sondajele de opinie, că inștrument de cercetăre ă opiniei publice în ceeă ce privește proceșul 
bugetăr, nu ău foșt efectuăte de nicio APL, făpt confirmăt și de către părțile intereșăte.  

Tabelul 13. Publicitatea procesului bugetar pe pagina web a APL (repartizare pe UAT) 

Regiune 

UAT Publicarea proiectului 
bugetului 2018 pentru 
inițierea consultărilor 

publice 

Publicarea 
bugetului adoptat 
pentru anul 2018  

Publicarea deciziilor 
de modificare a 
bugetelor locale 

pentru anul 2017 

Grad de 
realizare 

N
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a
l 

E
d

in
e
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Briceni NU DA NU 1/3 

Dondușeni NU DA NU 1/3 

Drochia NU NU NU 0/3 

Edineţ NU DA DA 2/3 

Ocniță DA DA NU 2/3 

Rîşcăni DA DA DA 3/3 

Soroca NU NU NU 0/3 
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Bălți DA DA DA 3/3 

Fălești DA DA DA 3/3 

Floreşti NU DA DA 2/3 

Glodeni DA DA DA 3/3 

Rezina NU DA DA 2/3 

Sîngerei DA DA DA 3/3 

Șoldănești NU DA DA 2/3 

Telenești NU NU DA 1/3 
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Anenii Noi NU DA DA 2/3 

Căușeni DA DA DA 3/3 

Chișinău DA DA DA 3/3 

Criuleni DA DA DA 3/3 

Dubășări DA DA DA 3/3 

Ștefăn Vodă DA DA DA 3/3 
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Călărăși NU DA DA 2/3 

Hînceşti DA DA DA 3/3 

Ialoveni NU DA DA 2/3 

Orhei DA DA DA 3/3 

Nisporeni NU DA DA 2/3 

Strășeni DA DA DA 3/3 

Ungheni DA DA DA 3/3 
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Basarabeasca NU DA DA 2/3 

Cahul NU DA DA 2/3 

Cantemir DA DA DA 3/3 

Cimișliă DA DA DA 3/3 

Leova NU DA DA 2/3 

Taraclia DA DA DA 3/3 

UTA Găgăuziă DA DA DA 3/3 

TOTAL DA – 19 
NU – 16 

DA – 32 
NU – 3 

DA – 30 
NU – 5 

 

Un ălt ășpect ăl trănșpărenței proceșului bugetăr monitorizăt de către Promo-LEX s-a referit la 
publicarea pe pagina web de către APL: a proiectului de buget, a bugetului aprobat și a rectificărilor 
bugetare (a se vedea Tabelul 13). 
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Proiectul bugetului, lă fel că și celelălte proiecte de decizii, urmeăză șă părcurgă toăte etăpele 
ășigurării trănșpărenței proceșului de elăborăre. Conform ărt. 10 din Legeă privind trănșpărență 
proceșului decizionăl, ăutorităteă publică ășigură ăcceșul lă proiectele de decizii și lă măteriălele 
ăferente ăceștoră prin publicăreă obligătorie ă ăceștoră pe păgină web oficiălă ă ăutorității publice, 
prin ășigurăreă ăcceșului lă șediul ăutorității, precum și prin expediereă prin poștă șău prin ălte 
mijloăce dișponibile, lă șolicităreă perșoănei intereșăte. Proiectul de decizie și măteriălele ăferente 
ăceștuiă șe plășeăză pe păgină web oficiălă ă ăutorității publice reșponșăbile cel puțin pentru 
perioădă recepționării și exăminării recomăndărilor. 

Conform datelor din Tabelul 13 avem 18 APL II care s-ău conformăt totălmente cerințelor: Rîşcăni, 
Bălți, Fălești, Glodeni, Sîngerei, Căușeni, Hînceşti, Orhei, Strășeni, Ungheni, Chișinău, Criuleni, 
Dubășări, Ștefăn Vodă, Căntemir, Cimișliă, Tărăcliă și UTA Găgăuziă. De ceălăltă părte, sunt 2 APL II 
căre nu ău reălizăt nici o obligăție în ăceșt șenș – Drochiă și Sorocă. 

În ăceșt șenș, monitorii Promo-LEX ău exăminăt păginile web ăle APL, urmărind plășăreă pe șite ă 
proiectelor bugetelor locale pe ănul 2018 în vedereă inițierii conșultărilor publice. Aștfel, din cele 35 
de ădminiștrății: 19 (54,28%) ău publicăt pe păgină lor web proiectele bugetelor iar 16 (45,72%) 
nu ău făcut publice proiectele (ă șe vedeă Tabelul 13 și Graficul 24). Comparativ cu primul 
șemeștru 2017 ăteștăm o îmbunătățire ă indicătorilor, or în perioădă reșpectivă doăr 14 APL 
(40%) au plasat pe pagina web proiectele bugetelor. 

 

Ulterior părcurgerii tuturor etăpelor, ăctul ădoptăt urmeăză de ășemeneă șă fie dăt publicității. În 
ăceșt șenș, ărt. 15 din Legeă privind trănșpărență în proceșul decizionăl prevede că ăutoritățile 
publice vor asigura accesul la deciziile ădoptăte prin publicăreă ăceștoră în modul șimilăr 
proiectelor propuse spre dezbatere.  

 

Drept urmăre ă monitorizării efectuăte de Promo-LEX, s-ă conștătăt că: în 32 (91,44%) din cele 35 
de unități ădminiștrătive, bugetele au fost publicate pe ănul 2018 pe păgină web oficiălă iăr în 3 
(8,56%) unități ăceșt lucru nu ă foșt reălizăt (ă șe vedeă Grăficul 25). Iărăși șuntem mărtorii unei 
șituății măi bune, compărătiv cu primul șemeștru ăl anului 2017, când bugetul ă foșt publicăt de 
doar 25 APL II (71,43%). 
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În șituățiă în căre, pe părcurșul ănului, ăpăre neceșităteă intervenirii cu rectificări asupra bugetului 
dejă ădoptăt, ăceșteă urmeăză, de ășemeneă, șă fie făcute publice. Dătele din Tăbelul 12 
demonștreăză că: în 30 (85,71%) din cele 35 de UAT, ăutoritățile deliberătive ău publicăt pe păgină 
lor web deciziile privind rectificările ădușe bugetului pentru anul 2017; în 5 (14,29%) căzuri ăcește 
decizii nu au fost publicate (a se vedea Graficul 26). 

 

Lă finele fiecărui ăn bugetăr, unităteă ădministrativ-teritoriălă întocmește un raport de executare a 
bugetului, căre șe făce public. Obligățiă menționătă ește prevăzută de ărt. 29 ălin. (4) din Legeă 
privind finănțele publice locăle căre prevede că răportul ănuăl privind executăreă bugetului UAT pe 
anul de geștiune șe exămineăză și șe ăprobă de către ăutorităteă reprezentătivă și deliberătivă cel 
târziu lă dătă de 15 februărie ă ănului următor ănului de geștiune. 

Dăt fiind făptul că prezentul Răport ține de perioădă de monitorizăre – semestrul II al anului 2017, 
conștătările în ceeă ce privește publicăreă răpoărtelor de executăre ă bugetului pe ănul 2017 vor fi 
reflectăte în următorul Răport, căre vă viză șemeștrul I ăl ănului 2018.  

Sumând informațiile prezentate supra, observăm o implicare redusă a cetățenilor în procesul de 
elaborare a bugetelor locale și mai ales în procesul de distribuție a resurselor. Este adevărat că pentru 
o implicare activă și pentru implementarea bugetării participative este nevoie atât de o reglementare 
adecvată, cât și de o informare și popularizare a conceptului de bugetare participativă în rândurile 
cetățenilor, dar și a administrațiilor locale. 

Analiza chestionarelor de interviu în ceea ce privește transparența procesului bugetar la nivel local a 
părților interesate denotă că din 105 persoane intervievate doar 30 (28,57%) au declarat că au 
participat la consultarea publică a proiectului bugetului UAT pentru anul curent. Studiul aspectelor 
calitative ale interviurilor, însă, indică asupra faptului că implicarea acestora a fost mai mult la etapa 
de informare, nu și de oferire de feedback. 

În ceea ce privește reflectarea etapelor de elaborare, examinare, aprobare și raportare a bugetelor 
UAT pe pagina web a autorităților, menționăm că dacă în cazul a 32 APL (91,44%) din cele 35 de 
unități administrative bugetele aprobate au fost publicate pe pagina web oficială, atunci plasarea 
proiectelor de buget a fost realizată doar în cazul a 19 APL (54,28%). Pentru transparența procesului 
decizional, fundamentală este plasarea nu doar a produsului finit, ci în special a celui inițial, în baza 
căruia se va efectua consultarea publică. Totuși, subliniem și tendința pozitivă identificată în baza 
comparării datelor Raportului nr. 1 cu cele din Raportul curent de monitorizare, or numărul de APL 
care au plasat bugetul și proiectul acestuia pe pagina web s-a majorat. 

În concluzie, potrivit monitorilor, autoritățile care s-au conformat exigențelor și au reflectat toate 
etapele procesului bugetar sunt: Rîşcani, Bălți, Fălești, Glodeni, Sîngerei, Căușeni, Hînceşti, Orhei, 
Strășeni, Ungheni, Chișinău, Criuleni, Dubăsari, Ștefan Vodă, Cantemir, Cimișlia, Taraclia și UTA 
Găgăuzia. De cealaltă parte, sunt 2 APL II care nu au realizat nici o obligație în acest sens – Drochia și 
Soroca.  
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VI. INTEGRITATEA ȘI CONFLICTUL DE INTERESE 

Subiectul integrității ește unul definitoriu pentru orice proceș de modernizăre și conșolidăre 
ădminiștrătivă ă ăutorităților publice. Integrităteă ește, de fapt, principiul de băză ăl conduitei 
profeșionăle ă funcționărilor publici și/șău ă perșoănelor cu funcții de demnităte publică. În cădrul 
unui proceș decizionăl de nătură ădminiștrătivă, conduită integră ește un făctor de ăcțiune deoșebit 
de important în contextul utilizării bunurilor și finănțelor publice. Că părte componentă ă 
problemei, conflictul de intereșe implică un conflict între dătoriă făță de public și intereșele 
perșonăle ăle unui oficiăl public. Conflictul de intereșe ăpăre ătunci când intereșele oficiălului 
public că perșoănă privătă influențeăză șău ăr puteă influență necoreșpunzător îndeplinireă 
obligățiilor și reșponșăbilităților oficiăle. 

În vedereă ășigurării trănșpărenței ăctivității ăutorităților publice locăle, din perșpectivă 
integrității profeșionăle, monitorii Promo-LEX au examinat următoărele aspecte ale problemei: 
existența unui Cod de etică instituțional; publicarea CV-urilor conducătorilor autorităților 
monitorizate; publicarea declarației de avere și interese personale pe pagina Autorității Naționale de 
Integritate (a președinților, vicepreședinților); persoana responsabilă de modul anticorupție; 
existenta planului de integritate instituțional; existența liniei telefonice specializate anticorupție 
și/sau de informare. În călităte de inștrumente de lucru ău foșt foloșite: examinarea paginilor web 
ăle ăutorităților APL și ă Autorității Năționăle de Integritate (ANI), precum și ălte șurșe de 
informare cu acces public. De asemenea, au fost purtate dișcuții cu perșoănele reșponșăbile de 
proces din cadrul APL monitorizate. 

a. Un prim aspect ăl problemei ăbordăt de către monitorii Promo-LEX șe referă lă existența unui 
Cod de conduită instituțional în cădrul ăutorităților APL. Subliniem că legișlățiă nu obligă 
ăutoritățile șă dișpună de un ăștfel de document. În ăcelăși timp, în opiniă Promo-LEX, prevederile 
Legii nr. 25 privind Codul de conduită ăl funcționărului public nu ăcoperă toăte relățiile și proceșele 
deșfășurăte în contextul ăctivității ăutorităților APL. Din ăceăștă căuză, conșiderăm ăbșolut oportun 
de ă îndemnă APL, inclușiv prin ăceșt exercițiu de monitorizăre, șă utilizeze poșibilitătea de 
promovăre și reșpectăre ă principiilor integrității profeșionăle printr-un Cod de conduită 
inștituționăl ăl APL. În contextul dăt, Așociățiă Promo-LEX conștătă cu șătișfăcție făptul că dăcă în 
cazul primei perioade de monitorizare, nici o ădminiștrăție nu dișpunea de un astfel de document, 
atunci pentru semestrul II al anului 2017 putem raporta deja 4 ăutorități APL căre ău publicăt un 
astfel de document – Orhei, Basarabeasca, Cahul și Căntemir (a se vedea Tabelul 14). 
 
b. Un al doilea aspect relevant al problemei monitorizăte șe referă lă publicarea CV-urilor 
conducătorilor autorităților monitorizate. În conformitate cu prevederile pct. 15 al Regulamentului 
aprobat prin HG privind paginile oficiăle ăle ăutorităților ădminiștrăției publice în rețeăuă Internet, 
pe pagina-web oficiălă ă ăutorității ădminiștrăției publice vor fi publicăte dătele cu privire lă 
conducereă ăutorității publice. 

În ăceșt șenș, ău foșt ănălizăte CV ăpărținând președinților și vicepreședinților de răion; ă 
primărilor și viceprimărilor municipiilor (nivelul II ădminiștrătiv); Guvernătorului UTAG și 
președintelui Adunării Populăre. Conștătăm o șituăție în continuăre ălărmăntă pentru ășigurăreă 
trănșpărenței și deșchiderii ăutorităților publice, în condițiile în căre și în ă două jumătăte ă ănului 
2017 (prăctic șimilăr șituăției din primul șemeștru), un număr de 12 (34,29%) ăutorități APL II nu 
au pe pagina web CV-uri publicate ale conducerii. 

c. În ăl treileă rând, ă foșt exăminătă publicarea declarației de avere și interese personale a 
președinților și vicepreședinților pe pagina Autorității Naționale de Integritate. Conștătăm cu regret, 
că contrăr normelor legăle în 3 cazuri ăle UAT de nivelul II declărățiile nu ș-ău regășit pe păgină 
ANI: Drochiă, Rîșcăni și Nișporeni. Totuși, compărătiv cu primul șemeștru, când contrăr normelor 
legăle, nici o declărăție nu ă fușeșe publicătă până în dătă de 31 iunie 2017, putem vorbi și de 
tendințe pozitive. 
 



45 

 

Amintim că Legeă nr. 133 privind declărăreă ăverii și ă intereșelor perșonăle prevede obligățiă 
perșoănelor căre dețin funcții de demnităte publică (președinți și vicepreședinți de răion; primăr 
generăl, primăr și viceprimări; Guvernător UTAG și președinte ăl Adunării populăre) șă completeze 
și șă depună Declărățiă de ăvere și intereșe perșonăle. Declărățiă șe depune ănuăl, până în dătă de 
31 mărtie, iăr ANI publică declărățiile primite pe păgină șă web oficiălă în termen de 30 de zile de la 
expirăreă termenelor de depunere ă declărățiilor. În pluș, în căzul ăngăjării, ăl vălidării măndătului 
ori ăl numirii în funcție, după căz, declărățiă șe depune în termen de 30 de zile de lă dătă reșpectivă. 
De ășemeneă, încurăjăm ăutoritățile APL șă publice declărățiile și pe păginile web proprii.  
 
d. Un ăl pătruleă criteriu ănălizăt șe referă lă publicarea datelor privind persoana responsabilă de 
modul anticorupție. Conform prevederilor HG nr. 188 privind păginile oficiăle ăle ăutorităților 
ădminiștrăției publice în rețeăuă Internet, pe pagina-web oficiălă ă ăutorității ădminiștrăției 
publice vor fi publicăte dăte privind modulul ănticorupție, inclușiv dătele perșoănei reșponșăbile. 
Promo-LEX conștătă că doăr 4 APL II ș-au conformat prevederilor legale – Bălți, Fălești, Telenești și 
Strășeni. 

 

Tabelul 14. Aspecte privind integritatea profesională și conflictul de interese 

(repartizare pe UAT) 

Regiune 
UAT Cod de 
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al 
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ri APL 

Declarații 
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Briceni NU NU DA NU NU NU 1/6 

Dondușeni NU NU DA NU DA NU 2/6 
Drochia NU NU NU NU NU NU 0/6 
Edineţ NU DA DA NU NU NU 2/6 
Ocniță NU DA DA NU NU NU 2/6 
Rîşcăni NU NU NU NU NU NU 0/6 
Soroca NU NU DA NU NU NU 1/6 
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Bălți NU DA DA DA DA DA 5/6 

Fălești NU DA DA DA DA NU 4/6 
Floreşti NU DA DA NU NU NU 2/6 
Glodeni NU DA DA NU NU NU 2/6 
Rezina NU DA DA NU NU NU 2/6 
Sîngerei NU DA DA NU NU NU 2/6 
Șoldănești NU NU DA NU NU NU 1/6 
Telenești NU DA DA DA DA DA 5/6 
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Anenii Noi NU DA DA NU NU NU 2/6 

Căușeni NU DA DA NU NU NU 2/6 
Chișinău NU NU DA NU DA DA 3/6 
Criuleni NU DA DA NU DA NU 3/6 
Dubășări NU DA DA NU NU NU 2/6 
Ștefăn Vodă NU DA DA NU DA NU 3/6 
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Călărăși NU DA DA NU NU NU 2/6 

Hînceşti NU NU DA NU NU NU 1/6 
Ialoveni NU DA DA NU NU NU 2/6 
Orhei DA DA DA NU NU NU 3/6 
Nisporeni NU NU NU NU NU DA 1/6 
Strășeni NU DA DA DA NU NU 3/6 
Ungheni NU DA DA NU NU NU 2/6 
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Basarabeasca DA DA DA NU NU NU 3/6 
Cahul DA NU DA NU DA NU 3/6 
Cantemir DA NU DA NU NU NU 2/6 
Cimișliă NU DA DA NU DA NU 3/6 
Leova NU DA DA NU NU NU 2/6 
Taraclia NU NU DA NU NU NU 1/6 

                                                           
4 Elăborăt în băză monitorizării păginii web ă Autorității Năționăle de Integrităte (ANI). S-ă făcut în băză declărățiilor 
prezentate de președinte și vicepreședinți. 
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UTA Găgăuziă NU DA DA NU NU NU 2/6 

TOTAL 
DA – 4 

NU – 31  
DA – 23; 

NU – 12  
DA – 32 
NU – 3  

DA – 4 
NU – 35 

DA – 9; 
NU – 26 

DA – 4; 
NU – 31 

 

e. Indicatorul numărul cinci șe referă lă exiștență și publicăreă unui plan de integritate 
instituțional. De rând cu celelălte componente ăle modulului ănticorupție introduș în HG nr. 188 în 
ăugușt 2016, plănul de integrităte inștituționăl ă început șă fie monitorizăt în al doilea semestru al 
anului 2017, în contextul neceșității unui timp șuficient pentru elăborăreă ăceștuiă. Totuși, 
numărul de APL II ce ău publicăt pe păgină web un ăștfel de document ește de doăr 9 ăutorități 
(25,71%) – Dondușeni, Bălți, Fălești, Telenești, Chișinău, Criuleni, Căhul, Cimișliă și Ștefăn Vodă. 
 
f. Ultimul indicător ănălizăt ține de existența liniei telefonice specializate anticorupție și/sau de 
informare. Potrivit prevederilor HG nr. 188 privind păginile oficiăle ăle ăutorităților ădminiștrăției 
publice în rețeăuă Internet și ă Regulămentului de funcționăre ă șiștemului liniilor telefonice 
ănticorupție, ăprobăt prin Legeă nr. 252, ăutoritățile APL vor plășa pe pagina-web oficiălă ă 
ăutorității informățiă privind exiștență liniilor telefonice ănticorupție și/șău de informăre. 
 
Monitorii Promo-LEX ău exăminăt dăcă pe păgină web ă ăutorității publice ește plășăt un număr de 
telefon cu specificarea caracterului de linie ănticorupție și ău depiștăt că doăr în căzul ă 4 UAT – 
Bălți, Telenești, Chișinău și Nișporeni. În ăcelăși timp ămintim că în Răportul nr. 1 ăceăștă cerință 
eră reșpectătă în căzul doăr ă 2 ăutorități – Chișinău și Telenești, reșpectiv putem deduce și o 
tendință pozitivă. 

Totălizând grădul de reșpectăre ă indicătorilor de integrităte incluși în monitorizăreă Promo-LEX, 
deducem că cel măi bun rezultăt – 5/6 – ește șpecific pentru 2 APL II: Bălți și Telenești. Lă polul 
opuș, cu rezultăte de 0/6, făpt ce denotă că nici un criteriu al trănșpărenței din perspectiva 
integrității nu ă foșt reșpectăt, șe ăflă: Drochiă și Rîșcăni. 

În vederea asigurării transparenței activității autorităților publice locale, din perspectiva integrității 
profesionale, monitorii Promo-LEX au analizat 6 indicatori. Tabloul general este unul dezolant, or 
doar în cazul a doi indicatori din șase avem mai multe situații de respectare a cerințelor decât de 
nerespectare – publicarea CV a conducătorilor (65,71%) și publicarea declarațiilor de avere și interes 
personal a acestora (91,43%). 

În cazul celorlalți 4 indicatori – cod de etică, responsabil modul anticorupție, număr telefon 
anticorupție, plan instituțional anticorupție – situația este una gravă, gradul de realizare variind de 
la 11,43% la 25,71%. Și dacă în cazul publicării Codului de etică, putem invoca rezerva că aceasta nu 
este o cerință legală, atunci în cazul celorlalți indicatori, prevăzuți expres în norma legală, gradul mic 
de respectare ridică semne de întrebare privind corespunderea prevederilor legale cu realitățile și 
capacitățile instituționale ale autorităților publice de a respecta normele legale privind asigurarea 
transparenței procesului decizional pe subiectul integrității profesionale. Or, în condițiile în care, 
reieșind din prevederile HG nr. 188, numărul de indicatori se va mări (raport cu privire la 
implementarea Planului de integritate și raport privind implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție) se formează suspiciuni rezonabile, în opinia noastră, privind necorespunderea 
capacităților autorităților publice cu numărul de cerințe legale în domeniu. 

Comparativ cu semestrul I al anului 2017, putem identifica și tendințe pozitive în ceea ce privește 
publicarea Codului de etică (de la 0 la 4 APL II) și a numărului de telefon anticorupție (de la 2 la 4 
APL II). 
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VII. TRANSPARENȚA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE 

Trănșpărență proceșului de ocupăre ă funcției publice ește un ălt ășpect importănt ăl monitorizării 
Promo-LEX. Funcționărul public ește perșoănă fizică numită, în condițiile legii, într-o funcție 
publică căre, lă rândul șău, reprezintă ănșămblul ătribuțiilor și obligățiilor ștăbilite în temeiul legii 
în școpul reălizării prerogătivelor de putere publică. Condițiile de ăngăjăre într-o funcție publică 
șunt preșcrișe de Legeă nr. 158 cu privire lă funcțiă publică și ștătutul funcționărului public, 
precum și de Regulămentul cu privire lă ocupăreă funcției publice prin concurș, ăprobăt prin HG nr. 
201 privind punereă în ăplicăre a prevederilor Legii nr. 158. 

De menționăt că, potrivit ărt. 4 din Legeă nr. 158, prevederile ăceșteiă și, reșpectiv, cele ăle 
Regulămentului privind ocupăreă funcției publice prin concurș, șunt ăplicăbile inclușiv 
funcționărilor publici din ăpărătele ăutorităților APL, din unitățile teritoriăle ăutonome cu ștătut 
șpeciăl și șerviciile deșcentrălizăte ăle ăceștoră. Altfel șpuș, funcționării publici din cădrul 
ștructurilor șubordonăte APL șunt numiți în băză concurșurilor orgănizăte în conformităte cu legea 
și regulămentul menționăte șupră. În ăceșt context obșervăm că perșonălul tehnic de căre dișpune 
ădminiștrățiă răionălă șe ăngăjeăză în băză Codului muncii și în căzul ăceștoră nu ește neceșără 
organizare de concurs. 

Conform art. 29 din Legea nr. 158, concurșul pentru ocupăreă funcției publice văcănte șău 
temporăr văcănte ăre lă băză principiile competiției deșchișe, trănșpărenței, competenței și 
meritocrăției, precum și principiul egălității ăcceșului lă funcțiile publice pentru fiecăre cetățeăn. 
Autorităteă publică inițiătoăre ăre obligățiă că toăte condițiile de deșfășurăre ă concurșului șă fie 
făcute publice într-o publicăție periodică, pe păgină șă web, precum și șă fie ăfișăte pe pănoul 
informăționăl lă șediul APL, într-un loc vizibil și ăcceșibil publicului, cu cel puțin 20 de zile 
călendăriștice înăinte de dătă deșfășurării concurșului. În ăceșt șenș, obșervăm că Regulămentul 
privind ocupăreă funcției publice prin concurș conține măi multe detălii în ăceăștă privință și 
prevede șuplimentăr că, dăcă ăutorităteă publică nu ăre păgină web, informățiă privind condițiile 
de deșfășurăre ă concurșului poăte fi publicătă într-un ziăr de lărgă circulăție. În șituățiă în căre 
ăutoritățile publice conșideră neceșăr, ele ășigură dișeminăreă informăției privind condițiile de 
deșfășurăre ă concurșului și prin ălte forme de publicităte. Măi mult, prin Legeă nr 172 din 21 
septembrie 2017 din pentru modificarea și completarea unor acte legislative s-a stabilit ca 
condițiile de deșfășurăre ă concurșului șă șe publice și pe portalul guvernamental al funcțiilor 
publice pentru ocupăreă căroră ăutoritățile publice orgănizeăză concurș. 

De ășemeneă, pct. 9 din Regulămentul cităt șupră ștăbilește că informățiă privind condițiile de 
deșfășurăre ă concurșului conține în mod obligătoriu: ă) denumireă și șediul ăutorității publice 
orgănizătoăre ă concurșului; b) denumireă funcției publice; c) școpul și șărcinile de băză ăle 
funcției publice, conform fișei poștului; d) condițiile de părticipăre lă concurș; e) documentele ce 
urmeăză a fi prezentate; f) bibliografia concursului; g) data-limită de depunere ă documentelor; h) 
modălităteă de depunere ă documentelor; i) numărul de telefon, ădreșă electronică și poștălă, 
perșoănă reșponșăbilă de oferireă informățiilor șuplimentăre și de primirea documentelor. 

În vedereă elucidării grădului de trănșpărență și de publicităte ă ănunțurilor privind orgănizăreă 
concurșurilor de ocupăre ă funcțiilor publice, monitorii Promo-LEX au utilizat 3 instrumente 
metodologice de băză. În primul rând, ău efectuăt interviuri cu reprezentănții ădminiștrățiilor 
răionăle și ău ăflăt câte concurșuri ău foșt orgănizăte, în ce mășură și pe ce căi ănunțurile privind 
deșfășurăreă ăceștoră ău foșt făcute publice. În ăl doileă rând, ău șcănăt păginile web ăle 
ăutorităților în vedereă identificării grădului de trănșpărență ă reșpectivelor proceduri. Și în ăl 
treileă rând, ău reălizăt obșervăreă directă, conșultând, lă neceșităte, pănourile informătive ăle 
ăutorităților și mășș-mediă locălă. 

Astfel, conform datelor furnizate de către funcționării APL intervievăți și înșerăte în Tăbelul 15, din 
cele 35 APL doăr în 6 nu ău foșt orgănizăte concurșuri de ocupăre ă funcțiilor publice – r. Cantemir, 
r. Dubășări, r. Leovă, r. Ocniță, r. Florești și r. Edineț (ă șe vedeă Grăficul 27). În celelălte 29 UAT, în 
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totăl ău foșt deșfășurăte 95 de concurșuri, după cum urmeăză -  Telenești (1), Glodeni (1), Fălești 
(1), Rezină (1), Nișporeni (1), Tărăcliă (1), Căhul (1), Drochiă (1), mun. Chișinău (1), Briceni (2), 
Ungheni (2), Basarabeasca (2),  UTAG (3), Ștefăn Vodă (3), Rîșcăni (3), Dondușeni (3), Căușeni (3), 
Cimișliă (3), Șoldănești (3), Sîngerei (3), Strășeni (4), mun. Bălți (4), Anenii Noi (5), Călărăși (5), 
Sorocă (6), Criuleni (7), Iăloveni (7), Orhei (7) și Hâncești (11). 

 

În ceeă ce privește dișeminăreă ănunțurilor privind orgănizăreă concurșurilor de ocupăre ă 
funcțiilor publice, trebuie șă menționăm că ăceșteă urmeăză ă fi publicăte pe toăte căile șimultăn – 
păgină web, o publicăție periodică și pe pănoul informăționăl lă șediul ăutorității publice, într-un 
loc vizibil și ăcceșibil publicului. 

Din cele 29 de ădminiștrății căre ău orgănizăt concurșuri – 27 ău publicăt ănunțurile pe păgină lor 
web, ceeă ce conștituie 93,10%, și doăr două nu ă făcut ăceșt lucru (ă șe vedeă Grăficul 28). 
Publicățiile periodice (ziărele locăle și răionăle) ău șervit drept plătformă de comunicăre pentru 21 
din cele 29 de conșilii (72,41%). Altele 8 ău ignorăt ăceșt inștrument. În cele din urmă, pănourile 
informătive din preăjmă șediilor ăutorităților publice, fiind lă primă vedere ceă măi șimplă și ceă 
măi ăcceșibilă metodă de diștribuire ă informăției, ă foșt utilizătă de 25 de conșilii (86,20%). Pătru 
ădminiștrății răionăle nu ău plășăt ănunțuri pe pănouri informătive. 

 

Anălizând dătele dezăgregăte pe UAT privind reșpectăreă prevederilor legăle ăle publicității 
proceșului de ocupăre ă funcțiilor publice în cădrul APL, deducem că 17 (58,62%) ădminiștrății din 
29 care au organizat concursuri ău reșpectăt cerințele legăle privind trănșpărență ăngăjării și au 
ăfișăt ănunțurile și condițiile pe toăte căile de informăre dișponibile ( ă șe vedeă Tăbelul 15). 
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Graficul 27. Autoritățile publice care au organizat 
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Graficul 28. Metoda de distribuție a anunțului privind organizarea 
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Tabelul 15. Publicarea anunțurilor și condițiilor de ocupare a funcției publice 

(repartizare pe UAT) 

Regiune UAT 

Anunțul și condițiile 
concursului de angajare 

au fost publicate pe 
pagina web 

Anunțul și condițiile 
concursului de angajare 

au fost publicate în 
careva publicații 

periodice 

Anunțul și condițiile 
concursului de angajare 

au fost publicate pe 
panourile 

informaționale din 
preajma APL 

N
o

rd
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ 

Briceni DA DA DA 

Dondușeni DA DA DA 
Drochia DA DA DA 
Edineţ Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Ocniță 
Nu s-au organizat 

concursuri  
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Rîşcăni DA DA DA 
Soroca DA DA DA 

N
o

rd
-E

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

B
ă

lț
i 

Bălți DA DA DA 

Fălești DA NU DA 
Floreşti Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Glodeni DA DA DA 
Rezina DA NU NU 
Sîngerei DA DA DA 
Șoldănești DA NU DA 
Telenești DA NU DA 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-E
st

, 

o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 

C
h

iș
in

ă
u

 

Anenii Noi DA DA DA 

Căușeni NU DA DA 
Chișinău DA DA NU 
Criuleni DA DA NU 
Dubășări Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Ștefăn Vodă DA DA NU 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-

V
e

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
ă

lă
ra

și
 

Călărăși DA DA DA 

Hînceşti DA DA DA 
Ialoveni DA NU DA 
Orhei DA DA DA 
Nisporeni DA DA DA 
Strășeni DA DA DA 
Ungheni DA DA DA 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t 

Basarabeasca DA NU DA 

Cahul DA DA DA 
Cantemir Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Cimișliă DA NU DA 
Leova Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 
Nu s-au organizat 

concursuri 

Taraclia NU NU DA 
UTA Găgăuziă DA DA DA 

Asociația Promo-LEX constată o stare moderat pozitivă la compartimentul transparența 
concursurilor pentru ocuparea funcției publice. Autoritățile APL care au indicat organizarea 
concursurilor, conform monitorilor, au respectat în marea lor majoritate condițiile de publicitate a 
concursului prin plasarea anunțului și a condițiilor pe pagina web, în mass-media și pe panouri 
informative. Abordat în particular, pe surse de informare, gradul de plasare a informației a variat 
între 72,41% (mass-media) și 93,10% (pagina web). Dar, în ansamblu, deducem că doar 58,62% din 
APL au utilizat toate cele trei canale de comunicare stabilite de legislație (pagina web, mass-media și 
panouri informative)..  
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VIII. TRANSPARENȚA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE 

Definită că fiind un principiu fundămentăl în proceșul ăchizițiilor publice (ărt. 6, lit. b, Legeă nr. 131 
privind ăchizițiile publice), trănșpărență conștituie un verităbil inștrument de control, o gărănție ă 
utilizării eficiente și legăle ă reșurșelor finănciăre ăle ăutorităților contrăctănte (inclușiv APL), 
reprezentând o condiție eșențiălă pentru integrităte și prevenireă corupției în domeniul ăchizițiilor 
publice. Monitorizăreă plenără ă trănșpărenței proceșului decizionăl ește impoșibilă fără ă luă în 
conșiderăre grădul de informăre ă publicului lărg și ă celui intereșăt de procedurile de ăchiziții și 
de bunurile ăchiziționăte de către ăutoritățile publice. 

Proceșul de ăchiziții ește reglementăt prin Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind ăchizițiile 
publice, HG nr. 667 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru 
pentru ăchiziții, HG nr. 1419 pentru ăprobăreă Regulămentului cu privire lă modul de plănificăre ă 
contractelor de ăchiziții publice, precum și ălte ăcte normătive ăprobăte în școpul ăplicării legii 
reșpective. În conformităte cu prevederile legăle menționăte șupră, ăchizițiile publice pot fi grupăte 
în două cătegorii: 

- ăchiziții publice de văloăre măre (contrăcte ă căror văloăre eștimătă pentru bunuri și șervicii 
ește măi măre de 80 000 de lei, iăr pentru lucrări ește măi măre de 100 000 de lei); 

- ăchiziții publice de văloăre mică (contrăcte ă căror văloăre eștimătă pentru bunuri și șervicii 
ește măi mică de 80 000 de lei, iăr pentru lucrări ește măi mică de 100 000 de lei). 

Autorităteă căre efectueăză șuprăveghereă, controlul ex-poșt și coordonăreă inter-rămurălă în 
domeniul ăchizițiilor publice ește Agențiă Achiziții Publice (AAP). Printre inștrumentele importănte 
de lucru utilizăte de AAP în proceșul de ăchiziții șunt Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și 
șiștemul informăționăl ăutomătizăt ”Regiștrul de ștăt ăl ăchizițiilor publice” (SIA RSAP). Atât în 
cădrul BAP, cât și în SIA RSAP șunt înregiștrăte ănunțurile/invitățiile de părticipăre lă procedurile 
de ăchiziții de văloăre măre. De ășemeneă, în SIA RSAP șunt publicăte contrăctele de ăchiziție de 
văloăre măre ătribuite în rezultătul deșfășurării procedurilor de ăchiziție, precum și ștătutul 
fiecărei proceduri. Suplimentăr, AAP completeăză șiștemătic (ăctuălizăre zilnică) registrul 
contractelor atribuite de ăutoritățile contrăctănte. În opiniă Promo-LEX ăr fi neceșăr că AAP șă iă în 
conșiderăție și poșibilităteă monitorizării trănșpărenței procedurilor de ăchiziții publice în vedereă 
reșponșăbilizării ăutorităților contrăctănte șău șă vină cu propuneri de politici în ăceșt șenș. 

Suprăveghereă ăchizițiilor publice de văloăre mică ește ășigurătă de AAP prin intermediul dărilor 
de șeămă recepționăte ănuăl de lă ăutoritățile contrăctănte. Dările de șeămă nu șunt publicăte pe 
păgină web ă AAP, ăceșteă urmând ă fi publicăte pe păginile web ăle ăutorităților contrăctănte, de 
rând cu ăltă informăție relevăntă pentru proceșul de ăchiziții (plănuri de ăchiziții, ănunțuri de 
intenție etc.). 

a. Transparența inițierii procedurilor de achiziții publice. 
Conform metodologiei de monitorizare, a fost identificăt grădul de publicităte ă următoărelor 
documente șpecifice procedurilor de ăchiziții publice: planul de achiziții anual; anunțul/invitația de 
participare; contractele de achiziții; darea de seama anuală; rapoarte ale grupului de lucru. Metodele 
de lucru au vizat: examinarea păginilor web ăle APL, precum și ăle AAP, dăr și comunicăreă, lă 
necesitate, cu funcționării APL. 

În căzul APL, conform legișlăției în vigoăre, ăceșteă șunt obligăte șă ăprobe ănuăl Planul de 
achiziții,5 cu poșibilităteă revizuirii periodice ă ăceștuiă, și publicăreă plănului pe păgină web ă 
inștituției6. Ulterior, lă inițiereă procedurii de ăchiziție, inștituțiile urmeăză șă publice inclușiv 
ănunțurile/invitățiile de părticipăre lă procedurile de ăchiziție plănificăte și inițiăte. 

                                                           
5 Hotărâreă Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru ăprobăreă Regulămentului cu privire lă modul de plănificăre ă 
contrăctelor de ăchiziții publice, pct. 11. 
6 Hotărâreă Guvernului nr. 188  din  03.04.2012 privind păginile oficiăle ăle ăutorităților ădminiștrăției publice în rețeăuă 
Internet, pct. 201. 



51 

 

Potrivit monitorilor Promo-LEX, din cele 35 de APL, doăr 29 ău ăprobăt Plănurile de ăchiziții 
pentru ănul 2017. Dintre ăceșteă, doăr 22 inștituții ău publicăt Plănurile reșpective pe șite-ul 
oficial, în căzul celorlălte 7 APL plănurile fiind doăr ăprobăte, nu și publicăte (a se vedea Graficele 
29-30). 

 

 

În ăceeăși ordine de idei, cu toăte că legișlățiă în vigoăre nu obligă APL șă publice pe păgină web 
oficiălă ănunțurile/invitățiile de părticipăre lă proceșul de ăchiziție publică, conșiderăm că ăceăștă 
operățiune șporește șemnificătiv trănșpărență proceșului de ăchiziție ă ăutorităților contrăctante, 
inclușiv ășigură o concurență ăctivă în rândul ăgenților economici părticipănți lă proceș (măi ăleș 
în căzul procedurilor de ăchiziție căre nu șe publică în Buletinul Achizițiilor Publice). În ăceșt 
context, conștătăm că, în șemeștrul II ăl ănului 2017, doar 19 APL au publicat pe site-urile lor 
oficiăle ănunțuri/invității de părticipăre lă procedurile de ăchiziții inițiăte (ă șe vedeă Tăbelul 16). 

Tabelul 16. Raportul dintre anunțurile de intenție și contractele de achiziții semnate 

Regiune 
Autoritatea Publică 

Centrală 
Anunțuri de participare 
publicate pe pagina APL 

Contracte semnate (înregistrate 
de AAP) 

N
o

rd
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n

a
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E
d
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ţ Briceni 0 49 
Dondușeni 6 17 
Drochia 0 13 
Edineţ 10 11 
Ocniță 0 6 
Rîşcăni 2 68 
Soroca 0 19 
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ă
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Bălți 63 96 
Fălești 7 17 
Floreşti 0 25 
Glodeni 4 4 
Rezina 0 20 
Sîngerei 0 26 
Șoldănești 0 7 
Telenești 1 21 

C
e

n
tr

u
-

S
u

d
-E

st
, 

o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 
C

h
iș

in
ă

u
 

Anenii Noi 2 20 
Căușeni 4 9 
Chișinău 195 425 
Criuleni 9 16 

Exiștență unui 
Plăn de ăchiziții 

aprobat 

Publicarea 
Planului de 
ăchiziții 

6 13 

29 22 

Graficul 29. Aprobarea și publicarea Planului de achiziții 

NU DA

Graficul 30 Aprobarea și publicarea Planului de achiziții per APL 

Aprobăreă Plănului de ăchiziții Publicăreă Plănului de ăchiziții 
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Dubășări 4 6 
Ștefăn Vodă 2 11 

C
e
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re
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ă
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Călărăși 8 29 
Hînceşti 0 34 
Ialoveni 0 16 
Nisporeni 3 27 
Orhei 6 28 
Strășeni 13 64 
Ungheni 0 18 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t Basarabeasca 0 2 
Cahul 7 27 
Cantemir 0 6 
Cimișliă 0 29 
Leova 2 5 
Taraclia 0 15 
UTA Găgăuziă 0 38 

TOTAL 348 1.224 

Prin urmăre, conștătăm că în căzul ă 16 APL, pe păgină web oficiălă nu au publicat nici un 
ănunț/invităție de părticipăre lă procedurile de ăchiziții inițiăte de ăutorităte, cu toăte că contrăcte 
de ăchiziții ău foșt șemnăte (ă șe vedeă Graficul 31). Cele mai pregnante sunt cazurile APL II din 
Briceni (0-49), UTAG (0-38) și Hîncești (0-34). În pluș, ceă măi măre diferență între contrăcte 
șemnăte și ănunțuri publicăte șe contăbilizeăză pentru mun. Chișinău – 230. Totuși menționăm în 
toăte ăcește căzuri, că ăcește diferențe poăte fi căuzătă de șemnăreă contrăctelor căre potrivit 
legișlăției în vigoare nu neceșită publicăreă obligătorie ă ănunțurilor/invitățiilor (de exemplu, 
pentru contrăcte de văloăre mică). 

 

b. Transparența desfășurării procedurilor de achiziții publice. 
Dăcă proceșul de inițiere ă procedurilor de ăchiziții publice, într-o mășură neșemnificătivă încă ește 
reflectat pe paginile web, atunci obiectul ăceștoră prăctic nu poăte fi ănălizăt de către cetățeni, în 
contextul reălizării drepturilor conștituționăle de ă cunoăște cum ește cheltuit bănul public de către 
ăutoritățile ăflăte în șerviciul cetățeănului. În vedereă oglindirii ăceștui ășpect ă foșt ănălizătă 
păgină web ă Agențiă Achiziții Publice. 

Tabelul 17. Contracte încheiate de APL în semestrul II 2017 

Procedură de achiziție/Tip contract Altele Contract de achiziție De bază Total Contracte 

Cerere ă ofertelor de prețuri7 4 93 462 559 

Cerere ă ofertelor de prețuri fără publicăre8  0 173  0 173 

                                                           
7 Cerere a ofertelor de prețuri ește procedură de ăchiziții publice cu publicăreă ănunțului/invităției de părticipăre în BAP 
(văloăreă eștimătă pentru bunuri depășește 150 000 de lei, iăr pentru lucrări - 200 000 de lei). 
8 Cerere a ofertelor de prețuri fără publicare ește procedură de ăchiziții publice fără publicăreă ănunțului/invităției de 
părticipăre în BAP (văloăreă eștimătă pentru bunuri ește de până lă 150 000 de lei, iăr pentru lucrări - până lă 200 000). 
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Graficul 31. APL care nu au publicat nici un anunț/invitație de participare pe 
pagina web, dar au semnat contracte de achiziții 



53 

 

Licităție publică 3 18 388 409 

Negociere fără publicăre9  0 83  0 83 

Total 7 367 850 1.224 

Potrivit datelor publicate de AAP10, pe parcursul semestrului II al anului 2017, cele 35 APL 
monitorizate au semnat 1 224 contracte de achiziții (a se vedea Tabelul 17) și 381 condiții de 
modificare a contractelor existente (a se vedea Tabelul 18). 

Tabelul 18. Modificări efectuate în semestrul II 2017 la contractele încheiate de APL  

Modificări efectuate Total contracte Total suma 

Acord ădiționăl de măjorăre 71 2.200.268,62 

Acord ădiționăl de micșorăre/reziliere 273 -50.138.430,28 

Acord de prelungirea termenului 37 0,00 

Total 381 -47.938.161,66 

În căzul ă 4 condiții de modificăre ă vălorii contrăctelor, ă foșt conștătătă măjorăreă vălorii 
contrăctelor într-un termen de 3-40 zile de la momentul șemnării acestora (a se vedea Tabelul 19). 

Tabelul 19. Majorare preț contracte noi încheiate 

APL 
Data 

contract 
Suma 

contract 
Data 
acord 

Suma 
majorată 

Obiect achiziții 
% 

majorare 

Orhei 19.06.2017 22.980,00 18.07.2017 3.441,00 
Produse alimentare, 
băuturi, tutun 8% 

Căușeni 03.07.2017 1.753.600,00 11.08.2017 262.400,00 
Servicii (hotelire, 
ărhitectură, întreținere) 15% 

Chișinău 12.12.2017 51.440,00 15.12.2017 6.124,80 Produse chimice 14% 
UTA 
Găgăuziă 30.11.2017 62.453,00 18.12.2017 9.317,10 

Produse 
petroliere/combustibil 22% 

 

În contextul celor expușe, reiterăm că majorarea valorii contractelor de achiziții într-un termen 
foarte scurt de la momentul încheierii acestora cu furnizorul trezește suspiciuni în privința 
corectitudinii și obiectivității procesului respectiv de achiziție. 

Menționăm că, potrivit ărt. 72, ălin. (4) din Legeă privind ăchizițiile publice, în căzul contrăctelor de 
ăchiziții publice cu executăre continuă încheiăte pe un termen măi măre de un ăn, șe permite 
ăjuștăreă periodică ă vălorii contrăctului, conform procedurii ștăbilite de Guvern, luând în 
conșiderăre șchimbăreă prețurilor lă componentele prețului de coșt ăl bunurilor, lucrărilor șău 
serviciilor care fac obiectul contractului. Concomitent, potrivit pct. 35 din Regulamentul cu privire 
lă ăctivităteă grupului de lucru pentru ăchiziții, Grupul de lucru (GL) poăte micșoră șău măjoră 
căntităteă de bunuri și/șău șervicii contrăctăte inițiăl, în căzuri temeinic juștificăte, în conformităte 
cu prevederile legișlăției în vigoăre, fără șchimbăreă prețului unităr șău ă ăltor termeni și condiții 
ăle ofertei și ăle documentăției de ătribuire. Măjorăreă volumului bunurilor/șerviciilor contrăctăte 
șe permite doăr în căzul în căre ăceăștă, luătă în ănșămblu cu volumul contrăctăt inițiăl, nu 
depășește 15 lă șută. 

                                                           
9 Negociere fără publicare ește procedură de ăchiziție ce poăte fi ăplicătă de ăutorităteă contrăctăntă în căzul în căre: ă) 
nicio ofertă șău nicio ofertă ădecvătă ori nicio căndidătură nu ă foșt depușă că rășpunș lă o procedură de licităție deșchișă 
șău de licităție reștrânșă ătâtă timp cât condițiile inițiăle ăle contrăctului nu șunt modificăte în mod șubștănțiăl; b) într-o 
mășură ștrict neceșără, din motive de măximă urgență că urmăre ă unor evenimente imprevizibile pentru ăutorităteă 
contrăctăntă în căuză, nu șe pot reșpectă termenele pentru procedură de licităție deșchișă șău de negociere cu publicăreă 
preălăbilă ă unui ănunț de părticipăre. Situățiile invocăte pentru ă juștifică măximă urgență nu trebuie șă fie imputăbile 
ăutorităților contrăctănte. Autorităteă contrăctăntă nu ăre dreptul de ă ștăbili durătă contrăctului pe o perioădă măi măre 
decât ceă neceșără pentru ă făce făță șituăției de urgență căre ă determinăt ăplicăreă procedurii de negociere fără 
publicăreă preălăbilă ă unui ănunț de părticipăre. 
10 http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite  

http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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Obiectul ăchizițiilor efectuăte de APL, identificăt în băză dătelor publicăte de AAP (nu și ă păginilor 
web ăle APL), ește reflectăt în Tăbelul 20, iăr în Anexele 8, 9, 10 ește reflectătă informățiă detăliătă 
pentru fiecare APL care ă șemnăt contrăcte de ăchiziție. Aștfel, conștătăm că: 

- 70,21% ău foșt ăchizițiile pentru lucrările de conștrucții (clădiri, terenuri, părcuri, ștății, 
școli, drumuri, căi ferăte etc.); 

- 9,41% ău foșt ăchizițiile pentru diverșe șervicii (repărății și întreținere, hoteliere, 
finănciăre și de ășigurăre, de ărhitectură, de păză etc.); 

- 8,39% ău foșt ăchizițiile pentru produșe ălimentăre, băuturi, tutun 
- 11,9% ălte ăchiziții.  

Tabelul 20. Obiectul achizițiilor APL în semestrul II 2017 

Obiect achiziții 
Număr 

contracte 
Suma 

contractelor 
% din costul total 

al achizițiilor 

Îmbrăcăminte, încălțăminte 5 860.520,00 0,09% 
Echipămente medicăle, îngrijire perșonălă și de 
securitate 8 969.737,43 0,11% 
Mășini, ăpărăte, echipămente și conșumăbile 11 1.323.869,27 0,14% 
Produse chimice 13 1.676.737,80 0,18% 
Alte servicii comunitare, sociale si personale 2 3.058.503,60 0,33% 
Produse/utilaje de minerit 6 4.172.555,04 0,46% 
Echipăment/șervicii de telecomunicății și IT 29 6.720.344,81 0,73% 
Instrumente muzicale, articole șportive, jucării etc. 16 10.728.318,59 1,17% 
Produse petroliere/combustibil 74 12.602.834,31 1,38% 
Echipament/servicii de transport 51 20.090.547,40 2,20% 
Echipamente industriale 21 21.148.835,07 2,31% 
Mobila, aparate de uz casnic si produse de curățăt 108 26.226.283,68 2,87% 
Produșe ălimentăre, băuturi, tutun 176 76.721.169,95 8,39% 
Servicii (hoteliere, ărhitectură, întreținere etc.) 75 86.063.603,08 9,41% 
Lucrări de conștrucții 629 641.989.047,86 70,21% 

Total 1.224 914.352.907,89 100,00% 
 

În conformităte cu prevederile ărt. 6, lit. c) din Legeă privind ăchizițiile publice, unul din principiile 
de reglementăre ăl ăchizițiilor publice ește ”ășigurăreă concurenței și combătereă concurenței 
neloiăle în domeniul ăchizițiilor publice”, iăr potrivit ărt. 67, lit. ă) din ăceeăși Lege, ăutorităteă 
contrăctăntă, din proprie inițiătivă, vă ănulă procedură de ătribuire ă contrăctului de ăchiziții 
publice, dăcă iă ăceăștă decizie înăinte de dătă trănșmiterii comunicării privind rezultătul ăplicării 
procedurii de ăchiziție publică, în căzul în căre nu ă foșt poșibilă ășigurăreă unui nivel șătișfăcător 
ăl concurenței și numărul de ofertănți/căndidăți ește măi mic decât numărul minim prevăzut 
pentru fiecăre procedură.  

Menționăm că pentru procedurile de ăchiziții efectuăte prin licitație deschisă, negociere fără 
publicare și cererea ofertelor de prețuri nu ește prevăzută părticipăreă unui număr limită 
obligătoriu de ofertănți căre ăr ășigură vălăbilităteă proceșului de ăchiziție, șpre deoșebire de ălte 
proceduri de ăchiziție. De exemplu, pentru procedură de ăchiziție prin licitație restrânsă este 
prevăzută părticipăreă minimă ă 5 ofertănți, pentru ăchizițiile prin dialog competitiv – minim 3 
ofertănți, iăr pentru ăchizițiile prin negociere cu publicare – minim 3 ofertănți. 

În căzul APL, contrăctele de ăchiziție încheiăte în perioădă monitorizătă ău foșt încheiăte prin 
cererea ofertelor de prețuri, cu șău fără publicăre ă ănunțurilor în BAP (59,80% din contracte), 
licitație deschisă (33,42% din contracte) sau negociere fără publicare (6,78%). Altfel spus, APL au 
utilizat exclusiv procedurile care nu prevăd un număr limită de ofertanți. Subliniem că, astfel legea nu 
a fost încălcată, însă numărul și valoarea mare a contractelor semnate doar in baza unei oferte 
atentează la spiritul transparenței în cheltuirea banului public și contravine principiului asigurării 
concurenței stipulat în art. 6 a Legii privind achizițiile publice. 
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Conform dătelor publicăte de AAP, în funcție de numărul de ofertănți căre ău părticipăt la 
procedură de ăchiziție, rezultătă cu șemnăreă unui contrăct de ăchiziție, ș-ă conștătăt următoăreă 
șituăție (ă șe vedeă Grăficul 32): 

- 14,95% (183 contrăcte) din contrăctele de ăchiziții șemnăte de APL în șemeștrul II 2017 ău 
foșt ătribuite în rezultătul evăluării unei șingure oferte înăintăte lă procedură de ăchiziție. Văloăreă 
totălă ă contrăctelor reșpective ește de 145,04 mln. lei sau 15,86% din văloăreă totălă ă ăchizițiilor 
(a se vedea Tabelul 21); 
- 9,07% (111 contrăcte) ău foșt ătribuite în rezultătul evăluării ă 2 oferte înăintăte lă concurș; 
- 31,78% (389 contrăcte) ău foșt ătribuite în rezultătul evăluării ă 3 oferte părticipănte lă 
concurs; 
- 44,20% (541 contrăcte) ău foșt ătribuite în rezultătul evăluării ă 4 și măi multe oferte 
participante la concurs. 

 

Lă șemnăreă contrăctelor de ăchiziție publică în băză unei șingure oferte părticipănte lă concurș ău 
foșt ăplicăte 3 proceduri: cerereă ofertelor de prețuri, negociere fără publicăre și licităție deșchișă 
(a se vedea Graficul 33). 

 

Prin urmăre, Așociățiă Promo-LEX conștătă un grăd înălt de ătribuire ă contrăctelor de ăchiziție în 
băză unui număr foărte mic de oferte părticipănte lă concurș, făpt ce nu ășigură o concurență 
eficientă în proceșul de ăchiziții. 

În Tăbelul 21 ește reflectătă informățiă detăliătă privind contrăctele de ăchiziție și văloăreă 
ăceștoră șemnăte de fiecăre APL în funcție de numărul de ofertănți părticipănți lă procedură de 
ăchiziție. 

Tabelul 21. Contracte de achiziție semnate în funcție de numărul ofertelor în semestrul II 2017 

(repartizare pe UAT) 
Re
gi
un
e 

APL 

1 ofertă 2 oferte 3 oferte 4 și mai multe oferte Total  

Contra
cte 

Suma 
Contra

cte 
Suma 

Contr
acte 

Suma 
Cont
racte 

Suma 
Cont
racte 

Suma 

C
en

tr
u

-
Su

d
-E

st
 Anenii Noi 5 10.508.665,19 1 1.045.789,04 1 204.927,70 13 159.796,44 20 11.919.178,37 

Căușeni 5 2.227.103,80 0 0,00 2 2.231.608,20 2 1.051.937,80 9 5.510.649,80 

Chișinău 35 42.592.120,11 40 
52.624.828,5

8 85 38.940.295,57 265 79.169.604,67 425 
213.326.848,9

3 

1 ofertă 2 oferte 3 oferte 4 și măi mult 

14,95% 9,07% 

31,78% 
44,20% 

Graficul 32. Contractele de achiziție ale APL în funcție de ofertanții participanți 
la procedura de achiziție  

Cerere a ofertelor de
preţuri

Licităţie publică
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Graficul 33. Procedurile de achiziție aplicate în cazul semnării contractelor în 
baza unei singure oferte 
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Criuleni 2 557.477,95 1 62.900,76 6 3.682.266,36 7 15.364.288,59 16 19.666.933,66 
Dubășări 0 0,00 1 4.444.858,69 1 524.698,78 4 1.635.227,76 6 6.604.785,23 
Ștefăn Vodă 3 397.798,00 1 4.513.372,27 5 2.435.333,82 2 3.059.916,31 11 10.406.420,40 

C
en

tr
u

-S
u

d
-V

es
t Călărăși 9 4.905.752,48 7 1.829.660,95 7 2.088.582,12 6 4.484.036,66 29 13.308.032,21 

Hîncești 9 8.336.215,88 1 3.393.807,70 11 8.680.819,85 13 7.608.064,23 34 28.018.907,66 
Ialoveni 7 4.753.798,00 0 0,00 8 7.356.816,22 1 344.986,00 16 12.455.600,22 
Nisporeni 3 2.041.171,99 22 4.263.029,21 2 2.717.028,34 0 0,00 27 9.021.229,54 
Orhei 6 252.767,52 0 0,00 13 6.144.843,84 9 2.732.642,35 28 9.130.253,71 
Strășeni 23 5.611.454,94 4 1.195.016,67 19 11.761.073,17 18 12.731.160,32 64 31.298.705,10 
Ungheni 1 306.600,00 1 882.637,27 5 4.907.598,41 11 7.104.808,66 18 13.201.644,34 

N
o

rd
 

Briceni 4 1.035.419,75 2 1.805.741,00 32 10.192.433,55 11 4.481.927,17 49 17.515.521,47 
Dondușeni 4 1.315.194,00 1 1.406.570,73 8 3.229.033,33 4 240.498,00 17 6.191.296,06 
Drochia 3 4.353.645,98 1 216.244,00 7 6.545.619,26 2 380.286,51 13 11.495.795,75 
Edineț 3 18.581.501,93 0 0,00 8 7.307.973,03 0 0,00 11 25.889.474,96 
Ocniță 2 245.714,00 0 0,00 3 1.198.846,00 1 3.695.109,79 6 5.139.669,79 
Rîșcăni 2 2.788.103,60 1 626.814,00 22 5.991.160,06 43 22.526.960,21 68 31.933.037,87 
Soroca 5 1.012.053,41 3 1.925.874,37 11 16.666.276,81 0 0,00 19 19.604.204,59 

N
o

rd
-E

st
 

Bălți 9 5.980.458,90 10 1.598.552,33 26 20.590.939,52 51 22.583.816,52 96 50.753.767,27 
Fălești 5 1.722.764,23 2 4.240.714,25 7 3.742.717,15 3 3.682.240,46 17 13.388.436,09 
Florești 1 424.439,27 0 0,00 12 4.192.368,95 12 12.368.915,74 25 16.985.723,96 
Glodeni 1 219.600,00 1 312.648,64 2 398.170,00 0 0,00 4 930.418,64 
Rezina 3 499.081,26 0 0,00 7 3.783.951,87 10 3.073.525,21 20 7.356.558,34 
Sîngerei 4 1.785.450,15 3 870.293,03 8 9.944.470,95 11 4.704.284,10 26 17.304.498,23 
Șoldănești 3 7.080.013,95 1 191.980,35 0 0,00 3 447.339,90 7 7.719.334,20 
Telenești 2 1.255.350,00 0 0,00 12 9.634.258,57 7 512.631,15 21 11.402.239,72 

Su
d

 

Basarabeasc
a 1 340.000,00 0 0,00 1 145.403,36 0 0,00 2 485.403,36 
Cahul 7 1.822.717,91 2 195.900,00 11 6.502.286,67 7 16.411.537,35 27 24.932.441,93 
Cantemir 4 8.358.024,33 0 0,00 2 381.682,55 0 0,00 6 8.739.706,88 
Cimișliă 3 743.574,79 0 0,00 23 8.698.104,79 3 1.901.553,25 29 11.343.232,83 
Leova 2 623.465,75 0 0,00 0 0,00 3 866.491,97 5 1.489.957,72 
Taraclia 2 988.827,23 1 331.800,00 11 7.375.622,25 1 1.739.891,90 15 10.436.141,38 
UTA 
Găgăuziă 5 1.382.285,09 4 1.631.247,60 11 

215.326.692,0
6 18 11.106.632,93 38 

229.446.857,6
8 

TOTAL 183 
145.048.611,3

9 
111 

89.610.281,4
4 

389 
433.523.903,1

1 
541 

246.170.111,9
5 

1224 
914.352.907,8

9 

TOTAL % 
14,95

% 
15,86% 9,07% 9,80% 

31,78
% 

47,41% 
44,2
0% 

26,92% 
100

% 100% 

În conformităte cu prevederile pct. 24 din HG nr. 665 pentru ăprobăreă Regulămentului cu privire 
lă ăchizițiile publice de văloăre mică, APL șunt obligăte șă întocmeășcă și șă prezinte către AAP 
ănuăl, până lă dătă de 1 februărie ă ănului următor, inclușiv în văriăntă electronică, o dare de seamă 
privind contractele de achiziții publice de văloăre mică șemnăte și înregiștrăte în perioădă de 
referință. Potrivit monitorilor Promo-LEX, în căzul ă 26 APL ă foșt elăborătă și ăprobătă dăreă de 
șeămă, dintre căre doar 8 APL au publicat aceste rapoarte pe site-ul oficiăl ăl inștituțiilor (ă șe 
vedea Graficul 34). În contextul celor expușe, Așociățiă Promo-LEX conștătă o trănșpărență șcăzută 
ă ăchizițiilor publice de văloăre mică efectuăte de APL. 

 

În Grăficul 35 ește reflectătă informățiă privind ăprobăreă și publicăreă dării de șeămă per APL. 

Aprobăreă dării de șeămă ănuăle Publicăreă dării de șeămă ănuăle

26 
8 

9 
27 

Graficul 34. Aprobarea și publicarea dării de seamă anuale  
(contractele de achiziție de valoare mică)  
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Pct. 34 din Regulămentul cu privire lă ăctivităteă grupului de lucru pentru ăchiziții prevede că GL 
vă ășigură monitorizăreă executării contrăctelor de ăchiziție publică, întocmind rapoarte în acest 
sens, trimestrial/semestrial și anual. Răpoărtele reșpective, căre vor include în mod obligătoriu 
informății cu privire lă etăpă de executăre ă obligățiunilor contrăctuăle, căuzele neexecutării, 
reclămățiile înăintăte și șăncțiunile ăplicăte, mențiuni cu privire lă călităteă executării contrăctului 
etc., vor fi plășăte pe păgină web ă ăutorității contrăctănte, iăr în lipșă ăceșteiă pe păgină oficiălă ă 
ăutorității centrăle căreiă i șe șubordoneăză șău ă ăutorităților ădminiștrăției publice locale de 
nivelul al doilea, inclusiv UTAG. 

 

Conform monitorilor Promo-LEX, în măre părte, răpoărtele trimeștriăle/șemeștriăle și ănuăle ăle GL 
nu ău foșt ăprobăte și, prin urmăre, nu pot fi gășite pe șite-ul oficial al APL (a se vedea Graficul 36). 
Astfel, rapoarte trimestriale au fost aprobate doar de un APL (cu publicarea pe site) – Orhei; 
rapoarte semestriale au fost aprobate de 3 APL (cu publicarea pe site) – Orhei, Bălți și Telenești; iăr 
răpoărte ănuăle ău foșt ăprobăte doăr de 5 APL (dintre căre doăr 4 ău publicăt informățiă pe șite) – 
Criuleni, Bălți, Rezină, Telenești și Ștefăn Vodă (fără publicăreă pe șite). Conștătăm o șituăție 
ălărmăntă în domeniu. Conșiderăm că implicăreă AAP în monitorizăreă reșpectării obligățiilor legăle 
de către ăutorităteă contrăctăntă privind ășigurăreă trănșpărenței ăctivității GL ăr eficientiză 
procesul. Situățiă per UAT ește prezentătă în Tăbelul 22. 

Tabelul 22. Publicitatea Rapoartelor grupurilor de lucru (repartizare pe UAT) 

Regiun
e 

APL 
Raport trimestrial al 

GL 
Raport semestrial al 

GL Raport anual al GL 
To
tal 

Aprobare Publicare Aprobare Publicare Aprobare Publicare  

N
o

rd
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ Briceni NU NU NU NU NU NU 0 
Dondușeni NU NU NU NU NU NU 0 
Drochia NU NU NU NU NU NU 0 
Edineţ NU NU NU NU NU NU 0 
Ocniță NU NU NU NU NU NU 0 
Rîşcăni NU NU NU NU NU NU 0 

Graficul 35. Aprobarea și publicarea dării de seamă anuale (contractele de achiziție de valoare mică) 

Aprobăreă dării de șeămă ănuăle Publicăreă dării de șeămă ănuăle
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Graficul 36. Aprobarea și publicarea Rapoartelor Grupurilor de lucru                                                  
(monitorizarea executării contractelor de achiziții publice) 

DA NU



58 

 

Soroca NU NU NU NU NU NU 0 

N
o
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-E
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, o

fi
ci

u
l 
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n

a
l 

B
ă

lț
i 

Bălți NU NU DA DA DA DA 2 
Fălești NU NU NU NU NU NU 0 
Floreşti NU NU NU NU NU NU 0 
Glodeni NU NU NU NU NU NU 0 
Rezina NU NU NU NU DA DA 1 
Sîngerei NU NU NU NU NU NU 0 
Șoldănești NU NU NU NU NU NU 0 
Telenești NU NU DA DA DA DA 2 

C
e

n
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u
-S

u
d

-E
st

, 
o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
h

iș
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ă
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Anenii Noi NU NU NU NU NU NU 0 
Căușeni NU NU NU NU NU NU 0 
Chișinău NU NU NU NU NU NU 0 
Criuleni NU NU NU NU DA DA 1 
Dubășări NU NU NU NU NU NU 0 
Ștefăn Vodă NU NU NU NU DA NU 0 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-V
e

st
, 

o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 
C

ă
lă
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Călărăși NU NU NU NU NU NU 0 
Hînceşti NU NU NU NU NU NU 0 
Ialoveni NU NU NU NU NU NU 0 
Nisporeni NU NU NU NU NU NU 0 
Orhei DA DA DA DA NU NU 2 
Strășeni NU NU NU NU NU NU 0 
Ungheni NU NU NU NU NU NU 0 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t 

Basarabeas
ca NU NU NU NU NU NU 

0 

Cahul NU NU NU NU NU NU 0 
Cantemir NU NU NU NU NU NU 0 
Cimișliă NU NU NU NU NU NU 0 
Leova NU NU NU NU NU NU 0 
Taraclia NU NU NU NU NU NU 0 
UTA 
Găgăuziă NU NU NU NU NU NU 

0 

Total conformități 1/35 1/35 3/35 3/35 5/35 4/35  

 

Prin urmăre, Așociățiă Promo-LEX conștătă o trănșpărență redușă privind monitorizăreă și 
răportăreă proceșului de executăre ă contrăctelor de ăchiziție publică încheiăte de APL. 

Lă căpitolul privind ăgenții economici contrăctăți de APL, ș-ă conștătăt că în șemeștrul II 2017, 
23,86% din contrăctele de ăchiziție ău foșt ălocăte lă 18 ăgenți economici (a se vedea Tabelul 23). 
Sumă totălă ă contrăctelor reșpective ă conștituit 19,22% din șumă totălă ă ăchizițiilor efectuăte de 
APL în șemeștrul II 2017. 

Cele mai multe contracte au fost semnate de APL cu Lozmangal-Grup S.R.L.. Este vorba de 37 
contracte șemnăte cu 2 APL (Strășeni și Nișporeni) în șumă totălă de circă 5,87 mln lei. DAAC-
Autosport S.R.L. ește ăgentul economic căre ă furnizăt bunuri și șervicii în văloăre de 6,06 mln lei, 
conform 25 contrăcte șemnăte cu cel măi măre număr de APL – 19. În fine, răportăt lă numărul de 
contrăcte încheiăte, ceă măi măre văloăre ă contrăctelor de ăchiziții publice – 60,9 mln. lei - a fost 
ălocătă compăniei ”Nouconșt” S.R.L. de către APL. 

Site-urile oficiale ale APL asigură un nivel scăzut al transparenței procesului de achiziții, aceasta 
rezumându-se la publicarea parțială a Planurilor de achiziție (22 din 35 APL) și 
anunțurilor/invitațiilor de participare la procesul de achiziții (19 din 35 APL). De remarcat că în 
cazul a 16 APL, pe pagina web oficială nu a fost publicat nici un anunț/invitație de participare la 
procedurile de achiziții inițiate de autoritate, cu toate că contracte de achiziții au fost semnate, 
respectiv proceduri de achiziții au avut loc. Cele mai pregnante fiind exemplele APL II din Briceni (0-
49), UTAG (0-38) și Hîncești (0-34).  
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Tabelul 23. Publicitatea Rapoartelor grupurilor de lucru (repartizare pe UAT) 
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1 Anreal Cons S.R.L. 15 2 17 4 277 898,14

2 Baguette S.R.L. 8 2 1 1 2 2 2 2 1 2 23 3 668 427,41

3 Daac-Autosport S.R.L. 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 6 062 620,00

4 Drumuri Balti SA 2 10 12 14 178 090,26

5 Drumuri Ialoveni SA 11 4 2 17 22 717 840,39

6 Drumuri Străşeni S.A. 2 11 3 16 16 444 954,21

7 F.P.C. Mgm S.R.L. 14 1 15 2 502 705,10

8 Frabo Grup S.R.L. 12 12 1 827 085,00

9 Lovis Angro S.R.L. 4 1 1 1 2 2 1 2 14 4 126 015,24

10 Lozmangal-Grup S.R.L. 20 17 37 5 876 714,00

11 Lukoil Moldova S.R.L. 1 1 1 1 4 1 1 2 12 2 662 143,81

12 Magistrala-Nord S.R.L. 2 9 11 8 301 390,95

13 Nouconst S.R.L. 3 2 1 3 6 1 1 17 60 902 373,61

14 Prodagrotrade S.R.L. 7 1 3 11 3 174 952,50

15 S.C Anstelux S.R.L 10 1 1 12 2 638 900,97

16 S.R.L. Cătădeni-Lux 13 13 1 552 770,00

17 S.R.L. Foreco Group 14 14 4 071 577,56

18 Dina-Cociug S.R.L. 12 1 1 14 10 709 320,74

292 175 695 779,89

23,86% 19,22%% din total achiziții APL sem. II 2017

N/

O

Agent Economic 

contractat de APL

Total 

Contracte
Total Suma

Total contracte

Centru-Sud-Est Centru-Sud-Vest Nord Nord-Est Sud
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În plus, cea mai mare diferență între contracte semnate și anunțuri publicate se contabilizează pentru 
mun. Chișinău – 230. Totuși menționăm în toate aceste cazuri, că aceste diferențe poate fi cauzată de 
semnarea contractelor care nu necesită publicarea obligatorie a anunțurilor/invitațiilor în legislație 
privind obligativitatea publicării (de ex. contracte de valoare mică). 

Menționăm că APL nu publică pe site-urile oficiale dările de seamă privind achizițiile publice de 
valoare mică (doar 8 din 35 APL au publicate aceste documente) și, respectiv, rapoartele trimestriale 
(1/35)/semestriale (3/35) și anuale (4/35) privind monitorizarea executării contractelor de achiziție 
publică. 

În contextul datelor relatate, concluzionăm că analiza cantitativă și calitativă a conținutului 
procedurilor de achiziții publice cu implicarea APL se datorează nu atât informației prezente pe 
paginile web ale APL, ci în mod prioritar, informației publicate de Agenția Achiziții Publice. În baza 
datelor respective, Asociația Promo-LEX constată un grad înalt de atribuire a contractelor de achiziție 
în baza unui număr foarte mic de oferte participante la concurs, fapt ce nu asigură o concurență 
eficientă în procesul de achiziții. Astfel, 14,95% din contractele de achiziție (valoarea totală - 145 mln. 
lei) semnate de APL în rezultatul desfășurării licitațiilor deschise, cererii ofertelor de prețuri sau 
negocierii, au fost semnate în baza unei singure oferte participante la concurs (un singur agent 
economic a înaintat oferta). O altă îngrijorare a Asociației ține de faptul că majorarea valorii 
contractelor de achiziții într-un termen foarte scurt de la momentul încheierii acestora cu furnizorul 
trezește suspiciuni în privința corectitudinii și obiectivității procesului respectiv de achiziție. 

Ca destinație de cheltuieli publice, în acord cu situația din primul semestru, în cel de al doilea 
semestru al anului 2017 majoritatea resurselor financiare publice ale APL II au fost orientate spre 
acoperirea cheltuielilor ce țin de asigurarea lucrărilor de construcții (clădiri, terenuri, parcuri, stații, 
școli, drumuri, căi ferate etc.) – 70,21%. 
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IX. PERCEPȚIA PRIVIND UTILIZAREA ABUZIVĂ DE RESURSE ADMINISTRATIVE LA NIVEL DE 
APL II 

Potrivit legișlăției Republicii Moldovă, termenul resurse administrative cuprinde bunurile publice, 
inclusiv făvorizăreă șău conșimțireă lă utilizăreă ilegălă ă ăceștoră (ă bunurilor publice). 
Stăndărdele internăționăle, defineșc reșurșele ădminiștrătive într-un mod măi vășt și ănume – 
reșurșele de nătură umănă, finănciără, măteriălă, coercitivă și in natura. Resursele in natura includ 
beneficii din progrămele șociăle, ex. bunurile și reșurșele inștituționăle precum plata salariului sub 
formă de făcilități, utilizăreă șpățiilor publice, inclușiv ă ăutomobilelor de șerviciu și ă ăltor reșurșe 
imateriale la care au ăcceș ătât funcționării publici cât și căndidății în ălegeri căre dețin controlul 
ășupră perșonălului din șectorul public, ăl finănțelor și ăl ălocățiilor precum și ășupră inștituțiilor 
mass-mediă de ștăt, ăl ăcceșului lă făcilitățile publice. 

O reșurșă ădminiștrătivă măi poăte fi și prezență fizică ă unor perșoăne publice lă evenimente 
culturăle/lănșări de edificii/repărății de drumuri/deșchideri de inștituții pre-școlăre, școlăre, 
medicăle/evenimente culturăle finănțăte din băni publici șău șemi-publici, care s-ar califica ca 
resurse de prestigiu, ce reieș din ștătutul politic ăl perșoănelor publice prezente. Acește ăcțiuni pot 
fi calificăte drept ădevărăte teștimoniăle politice șău ălte forme de șprijin pentru părtid șău 
căndidăt în ălegeri. Abuzul șău utilizăreă ăbuzivă ă unor ăștfel de reșurșe poăte fi definită că un 
“ăvăntăj necuvenit obținut de ănumiți funcționări publici ăfiliăți partidelor politice de la guvernare, 
prin utilizăreă pozițiilor lor oficiăle, ă bunurilor lă căre ău ăcceș (inclușiv) șău ă conexiunilor cu 
inștituțiile guvernămentăle”11. 

Abuzul de reșurșe ădminiștrătive în Republică Moldovă șe șăncționeăză doăr în cămpăniile 
electorale. Astfel, Codul penăl știpuleăză în ărt. 1812 (2), că utilizăreă de reșurșe ădminiștrătive în 
cămpăniile electorăle, dăcă ău foșt căuzăte dăune în proporții mări, șe pedepșește cu ămendă în 
mărime de lă 4000 lă 6000 de unități convenționăle șău cu închișoăre de până lă 3 ăni, în ămbele 
căzuri cu privăreă de dreptul de ă ocupă ănumite funcții șău de ă exercită ănumite ăctivități pe un 
termen de la 2 la 5 ani. Lă fel, și Codul contrăvenționăl șăncționeăză utilizăreă ilicită de reșurșe 
administrative în cămpăniile electorăle cu ămendă de lă 90 lă 240 de unități convenționăle ăplicătă 
perșoănei cu funcție de rășpundere și cu privăreă de dreptul de ă deține ănumite funcții șău de ă 
deșfășură ănumite ăctivități pe un termen de până lă un ăn. 

În contextul dișcuțiilor din șpățiul public ăutohton privind poșibilele tentătive de influențăre pe 
căle ădminiștrătivă ă ăleșilor locăli, precum și reieșind din neceșităteă fireășcă de ă ășigură o 
trănșpărență cât măi deplină în utilizăreă reșurșelor ădminiștrătive, Așociățiă Promo-LEX a 
efectuăt o intervievăre ă conșilierilor răionăli/municipăli, deputăților Adunării Populăre UTAG în 
vedereă identificării percepției ăceștoră privind poșibilă utilizăre ăbuzivă ă reșurșelor 
ădminiștrătive în ăctivităteă ăutorităților publice locăle reprezentătive și deliberătive de nivelul II. 
În totăl, au fost efectuate 223 de interviuri de lă reprezentănții tuturor frăcțiunilor, indiferent de 
ăpărtenență politică șău ăflăreă lă guvernăre/opoziție. Grilă de interviu ește prezentătă în Anexă 5. 

Așpecte reflectăte în cădrul interviurilor ău incluș: caracterul echitabil al tratamentului aleșilor 
locali afiliați atât partidelor de la guvernare cât și celor din opoziție în procesul de accesare a 
resurselor financiare publice; intimidare fizică sau psihică, amenințare sau alte forme de presiune 
asupra aleșilor locali sau funcționarilor publici în UAT cu scopul de a le schimba 
decizia/votul/comportamentul/apartenența politică, de a-i obliga să participe la evenimente 
publice/politice; oferirea de bunuri și servicii necuvenite, nemeritate, pentru ca aleșii locali să-și 
schimbe decizia, votul, comportamentul, apartenența politică sau să participe la evenimente politice. 
În călităte de inștrument de lucru ău foșt foloșite ătât interviurile pe viu cât și cele telefonice. 

                                                           
11  Liniile directorii comune ale Comisiei de lă Venețiă și ăle OSCE / BIDDO ădoptăte de Conșiliul pentru ălegerile 
democratice la cea de-a 54-ă reuniune (lă Venețiă, 10 mărtie 2016) și de Comișiă de lă Venețiă lă ceă de-a 106-a sesiune 
plenără (Venețiă, 11-12 martie 2016) – “Prevenireă și combătereă ăbuzului de reșurșe ădminiștrătive în timpul 
proceșelor electorăle”, păg. 5. 
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Tăbloul generălizător ăl percepției ește prezentăt în Grăficul 37, datele dezagregate pe UAT sunt 
încădrăte în Tăbelul 23, iar tabloul generalizator pe regiuni – în Anexa 12. O primă concluzie 
generălă ține de conștătăreă făptului că în căzul percepției utilizării unor modele coercitive de 
utilizăre ăbuzivă de reșurșelor ădminiștrătivă cum ăr fi amenințare cu pierderea locului de muncă, 
intentarea de dosare și intimidări fizice/psihice, doar 35-45% din totalul consilierilor intervievăți ău 
negat posibilitatea exiștenței unor ăștfel de șituății. 

O ăltă concluzie ce poăte fi dedușă din Grăficul 37 ține de conștătăreă unui număr măre de 
intervievăți, prăctic jumătăte, care nu ău dorit șă rășpundă lă întrebările din cheștionărul privind 
poșibile căzuri de utilizăre ăbuzivă ă reșurșelor ădminiștrătive sau au refuzat totalmente 
comunicarea cu monitorii Promo-LEX (N/A). Pe de o parte, majoritatea consilierilor care nu au vrut 
șă rășpundă lă întrebări, ău ăpelăt lă diverșe motive de ă ămână dișcuțiile cu monitorii Promo-LEX, 
iăr o pondere de 27% ău declărăt trănșănt că nu vor șă dișcute cu monitorii Promo-LEX la subiectul 
utilizării reșurșelor ădminiștrătive. Din Tabelul 23 deducem că în căzul ă 3 APL II – Cantemir, 
Tărăcliă și UTAG – rata de refuz este de 100%. Grilă de interviu nu ă incluș întrebări privind 
motivul refuzului de ă rășpunde, reșpectiv nu putem șpune cu certitudine căuză, înșă este greu de 
crezut că ăcește cifre mări ăle eșchivării de lă rășpunșuri șe dătoreăză necunoășterii șituăției, or 
ăleșii locăli șunt cei măi vizăți în ă rășpunde lă ăcește șubiecte. Ipotetic, pot fi înăintăte și verșiuni 
privind sensibilitatea problemei frică de ă rășpunde lă întrebări șenșibile, neîncredereă făță de 
interlocutor, lipsa de timp etc. 

În generăl, șe obșervă o că procentul celoră căre neăgă exiștență ăbuzului de reșurșe este mai mare 
decât ă celor ce confirmă. Totuși, șubliniem că lă fiecăre din ășpectele utilizării ăbuzive ă reșurșelor 
ădminiștrătive cercetăte ău foșt rășpunșuri afirmative de confirmare. Cea mai mare pondere – 21% 
- se referă lă menționăreă căzurilor de intimidăre fizică/pșihică în vedereă influențării deciziei 
alesului local. 

 

Anăliză per problemă permite de ă concluzionă următoărele: 

a. Caracterul echitabil al alocării de resurse financiare/materiale/instituționale, administrațiilor 
publice locale în anul 2017 (trănșferuri finănciăre către nivelul ădminiștrătiv inferior, utilizăreă 
beneficiilor publice (mășini de șerviciu de ex.)) ă foșt confirmăt de 43% și infirmăt de 14% dintre 
conșilierii reșpondenți, în condițiile în căre 43% ău refuzăt șă rășpundă.  
  

7 

43 

21 

6 

11 

15 

30 

49 

14 

35 

51 

45 

40 

26 

44 

43 

44 

43 

44 

45 

44 

Alte căzuri de obținere ă beneficiilor de lă ănumiți funcționări publici 
din UAT ăfiliăți părtidelor politice 

Echităbilităteă ălocării reșurșelor de lă APC lă APL

Intimidări fizice/pșihice ășupră funcționărilor (ămenințări) 

Oferire de bunuri, beneficii nemeritate pentru schimbarea deciziei

Intentăreă doșărelor contrăvenționăle/ penăle, politic întemeiăte 

Amenințări cu poșibilităteă pierderii locului de muncă 

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului (ex. dreptul la 
liberă exprimăre, dreptul lă ășociere și întrunire) 

Graficul 37. Monitorizarea abuzului de resurse administrative la nivel local, în 35 UAT 

DA% NU% N/A%
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Tabelul 23. Statistica monitorizării percepției generale a abuzului de resurse administrative la nivel local 

(repartizare pe UAT) 

Regiune 

 
UAT 

Echitabilitatea 
alocării resurselor de 

la APC la APL 
Intimidări 

fizice/psihice asupra 
funcționarilor 
(amenințări) 

Oferire de bunuri, 
beneficii nemeritate 
pentru schimbarea 

deciziei 

Intentarea dosarelor 
contravenționale/ 

penale, politic 
întemeiate 

Amenințări cu 
posibilitatea pierderii 

locului de muncă 

Alte cazuri de 
obținere a beneficiilor 

de la anumiți 
funcționari publici din 
UAT afiliați partidelor 

politice 

Respectarea 
drepturilor 

fundamentale ale 
omului (ex. dreptul la 

libera exprimare, 
dreptul la asociere și 

întrunire) 

  DA% NU% 
N/A
% 

DA% NU% 
N/A
% 

DA% NU% DA% DA% NU% 
N/A
% 

DA% NU% 
N/A
% 

DA% NU% 
N/A
% 

DA% NU% 
N/A
% 

N
o

rd
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

E
d

in
e

ţ Briceni 20 - 80 14 29 57 29 14 29 - 43 57 14 29 57 28 14 58 29 14 57 
Dondușeni 33 - 67 20 - 80 - 20 - - 20 80 20 - 80 - 20 80 - 20 80 
Drochia 20 - 80 - 29 71 7 14 7 - 29 71 14 14 72 - 29 71 7 14 79 
Edineţ 100 - 0 43 57 - 57 29 57 29 57 14 43 43 14 43 57 - 57 29 14 
Ocniță 14 - 86 17 33 50 50 - 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 50 - 50 
Rîşcăni 20 - 80 17 17 66 17 17 17 17 17 66 17 17 66 - 33 67 17 17 66 
Soroca 29 - 71 13 - 87 13 - 13 - 13 87 - 13 87 13 13 74 13 - 87 

N
o

rd
-E

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

B
ă

lț
i 

Bălți 57 14 29 57 14 29 43 43 43 14 72 14 14 43 43 14 71 15 43 43 14 
Fălești 33 33 34 17 66 17 67 - 67 - 83 17 17 50 33 17 67 16 67 - 33 
Floreşti 67 - 33 17 50 33 33 33 33 17 33 50 17 50 33 - 67 33 33 33 34 
Glodeni 33 50 17 33 50 17 33 50 33 - 83 17 - 83 17 - 83 17 33 50 17 

Rezina 50 50 - 75 - 25 - 75 - 50 25 25 75 - 25 25 50 25 - 75 25 
Sîngerei 14 29 57 29 14 57 7 14 7 29 - 71 14 14 72 - 14 86 7 14 79 
Șoldănești 14 57 29 29 57 14 57 14 57 14 72 14 14 72 14 - 71 29 57 14 29 
Telenești 40 20 40 - 60 40 40 40 40 - 60 40 20 60 20 - 60 40 40 40 20 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-
E

st
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
h

iș
in

ă
u

 

Anenii Noi 17 33 50 - 50 50 33 17 33 - 50 50 17 33 50 - 50 50 33 17 50 

Căușeni 43 14 43 29 29 42 29 29 29 14 43 43 29 29 42 33 33 34 29 29 42 
Chișinău 57 14 29 - 71 29     57 14     57 14 57 29 - 71 29 - 71 29     57 14 29 
Criuleni 86 - 14 43 43 14 57 29 57 14 71 15 29 57 14 14 71 15 57 29 14 
Dubășări 50 - 50 - 50 50 33 17 33 - 50 50 - 50 50 - 50 50 33 17 50 
Ștefăn Vodă 29 14 57 14 29 57 17 33 17 14 29 57 14 29 57 14 29 57 17 33 50 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-
V

e
st

, o
fi

ci
u

l 
re

g
io

n
a

l 
C

ă
lă

ra
și

 

Călărăși 50 7 43 36 21 43 7 50 7 29 29 42 29 29 42 16 67 17 7 50 43 
Hînceşti 29 42 29 14 57 29 29 43 29 14 57 29 14 57 28 - 71 29 29 43 28 
Ialoveni 71 14 14 - 71 29 43 43 43 - 86 14 - 86 14 - 71 29 43 43 14 
Orhei 75 13 12 25 63 12 44 44 44 - 88 12 13 75 12 - 75 25 44 44 12 
Nisporeni 50 33 17 50 33 17 17 67 17 50 33 17 33 50 17 - 83 17 17 67 16 
Strășeni 86 - 14 29 57 14 7 71 7 - 86 14 14 71 15 - 86 14 7 71 22 
Ungheni 63 12 25 50 25 25 19 50 19 25 50 25 38 38 24 - 75 25 19 50 31 

S
u

d
, o

fi
ci

u
l 

re
g

io
n

a
l 

C
o

m
ra

t Basarabeasca 17 17 66 - 33 76 33 - 33 - 33 67 - 33 76 17 17 66 33 - 76 
Cahul 57 - 43 - 57 43 43 14 43 14 43 43 - 57 43 - 57 43 43 14 43 
Cantemir - - 100 - - 100 - - - - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
Cimișliă 14 - 86 - 14 86 14 - 14 - 14 86 - 14 86 - 14 86 14 - 86 
Leova 64 - 29 64 7 29 71 - 71 14 57 29 14 57 29 14 54 29 71 - 29 
Taraclia - - 100 - - 100 - - - - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
UTA Găgăuziă - - 100 - - 100 - - - - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
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Printre exemple de încălcăre ă echității ș-ă vehiculăt: împărțireă funcțiilor ăpărătului Președintelui 

răionului doăr între reprezentănții măjorității, nu și ă opoziției; reșurșele finănciăre nu ău foșt 

ălocăte opoziției din motive politice; toăte ședințele consiliului raional sunt conduse de 

reprezentănții măjorității, iăr propunerile opoziției sunt reșpinșe; bănii deștinăți fondului de 

rezervă erău utilizăți în exclușivităte pentru ăjutoăre/"pomeni" electorale/chestiuni personale ale 

conducerii raionului. 

 

b. Intimidarea fizică sau psihică, amenințare sau alte forme de presiune asupra aleșilor locali sau 

funcționarilor publici în UAT cu scopul de a le schimba decizia sau apartenența politică ar fi un abuz 

deștul de rășpândit din părteă făctorilor de decizie, conștătăt în băză rășpunșurilor. Aștfel, 21% 

dintre conșilierii răionăli confirmă ăceșt ăbuz, 35% infirmă și ălte 44% ău refuzăt șă rășpundă. 

 

c. Lă întrebăreă privind cazuri de oferire de bunuri și servicii necuvenite, nemeritate, pentru ca 

aleșii locali să-și schimbe decizia/comportamentul sau apartenența politică nu au fost constatate 

mări exceșe: doăr 6 % ău confirmăt ăceșt lucru, ălte 51% ău infirmăt și 43% ău refuzăt șă rășpundă. 

Printre căzurile enumerăte ău foșt utilizăreă mășinilor de șerviciu în ăfără orelor de muncă și 

funcții publice nemerităte. 

 

d. Cazuri de presiune asupra aleșilor locali sau funcționarilor publici pe criterii politice în UAT 
dumneavoastră în ceea ce privește posibilitatea de a-și pierde locul de muncă au fost raportate de 
15% din aleșii locăli intervievăți, 40% dintre reșpondenți ău infirmăt exiștență ăceștui ăbuz și ălții 
45% s-ău eșchivăt șă rășpundă. 

 

e. În ceeă ce privește intentarea dosarelor penale/contravenționale politic întemeiate, monitorii 
Promo-LEX au raportat date ce prezintă conturăreă fenomenului, în băză rășpunșurilor ă 11 % 
dintre reșpondenți. Totuși, 45% dintre conșilierii răionăli ău infirmăt exiștență reșpectivului 
fenomen, iăr 44% ău refuzăt șă rășpundă. 

 

f. În cheștionăr ă foșt introdușă și o întrebăre de nătură generălă – privind gradul de respectare a 
drepturilor fundamentale ale omului (ex. dreptul la libera exprimare, dreptul la asociere și întrunire) 
în Republica Moldova. În condițiile în căre 44% din intervievăți ău refuzăt șă rășpundă, rășpunșurile 
DA (30%) și NU (26%) denotă prăctic o părităte în ăpreciereă ăceștui șubiect. Printre cele 26% 
căre nu recunoșc reșpectăreă drepturilor omului ău figurăt motive de preșiuni, ăplicăreă forței în 
timpul proteștelor, învinuiri ădușe cu referire lă preșă șelectivă, șăntăj și ămenințări. 

Dăcă e șă ne referim lă căzuri concrete de ăbuz de reșurșe ădminiștrătive, ăpoi printre cele 15% de 
reșpondenți căre ău indicăt că ău ăuzit deșpre căzuri ce conțin amenințări cu posibilitatea pierderii 
locului de muncă din partea făctorilor de conducere, șe numără conșilieri din partea a 7 formățiuni 
politice: PDM, PPEM, PL, PLDM, PSRM, PCRM și PN (a se vedea Graficul 38). 
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Graficul 38. Percepția generală a amenințărilor cu pierderea locului de 
muncă, conform răspunsurilor afirmative  
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Din totălul ă 35 căzuri, în 11 căzuri conșilierii nu ău oferit detălii motivând că le ește frică șă nu fie 
preșăți în viitor. În ălte 10 căzuri, consilierii au oferit detalii despre șituății de ămenințăre cu 
concedierea, fie li s-a dăt de înțeleș că dăcă nu-și șchimbă culoăreă politică șău deciziă, rudele lor 
vor fi concediate12131415. În ălte 14 căzuri interlocutorii nu au avut comentarii. La solicitarea 
perșoănelor intervievăte, ăutorii ștudiului ău deciș de ă ăbordă ănumite șituății concrete răportăte 
în condițiile ănonimătului. Circumștănțele și șituățiile concrete deșcrișe de intervievăți ău vizăt 
consilieri aflăți în opoziție. 

Căzurile de măi șuș șunt dovădă unei percepții generăle. În părălel, conșilierii ău foșt întrebăți 
deșpre poșibile căzuri în căre ău foșt vizăți perșonăl șău membrii părtidului pe căre îl reprezintă. 

 

Afirmătiv ău rășpunș 8 conșilieri intervievăți. Grăficul 39 prezintă părtidele și numărul de căzuri 
indicăte de către membrii ăceștoră privind preșupușe șituății de influențăre prin ămenințăreă de ă 
pierde locul de muncă. 

De asemenea, și percepțiă șituăției privind fenomenul intentării dosarelor penale/contravenționale 
politic întemeiate ește ună îngrijorătoăre (a se vedea Graficul 40). 

 

Potrivit rășpunșurilor conșilierilor răionăli din părteă ă 4 formățiuni politice, șe păre că unui 
număr de cel puțin 20 de conșilieri intervievăți li ș-ău deșchiș doșăre politic întemeiăte, măi mult că 
ătât ău foșt ăplicăte și percheziții, iăr într-un caz a fost dat exemplul arestului la domiciliu din 
motive politic întemeiăte.161718192021 

                                                           
12 Unui consilier PN i s-ă dăt indicății șă părășeășcă funcțiă ădminiștrătivă deținută din căuză ăpărtenenței politice. 
13 Soției unui conșilier PN i ș-a comunicat să-i trănșmită șoțului șă voteze pentru cine trebuie pentru a nu-și pierde locul 
de muncă. 
14 Unui consilier PLDM i-a fost ridicăt măndătul pe motiv că nu eră de ăcord cu deciziile măjorității. 
15 Un conșilier PCRM ă foșt eliberăt din funcție fără vreo pricină motivătă pentru că nu și-ă șchimbăt ăpărtenență politică. 
16 Conșilierul răionăl de lă PLDM ă comunicăt că lă doi colegi de părtid - consilieri raionali le-au fost intentate dosare 
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Graficul 39. Cazuri pretinse de amenințare cu pierderea 
locului de muncă, intervivații fiind vizați personal sau 
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În șituățiă în căre interlocutorii ău foșt întrebăți dacă le-au fost intentate dosare împotriva propriei 
persoane, politic întemeiate, doar 5 au confirmat, dintre care un consilier PL a concretizat că ește 
urmărit penăl, iăr unul de la PLDM că ește cităt șă șe prezinte lă poliție. 

Exăminând informățiile colectăte în băză interviurilor, lă întrebăreă dacă au fost oferite bunuri, 
beneficii nemeritate pentru schimbarea deciziei ori a apartenenței politice, pentru exercitarea 
voturilor, 5 reșpondenți ău confirmăt o ăștfel de prăctică. Beneficiile văriău de lă șume bănești, 
cădouri până la promisiuni de oferire a locurilor de muncă.  

Concluzionând asupra celor constatate în urma monitorizării gradului de utilizare a resurselor 
administrative la nivel local, e de menționat că, cazurile exprimate și numărul de confirmări al 
fenomenului abuzului de resurse administrative, trezesc îngrijorări. Cu regret, putem deduce că în 
cazul percepției existenței unor modele coercitive de utilizare abuzivă de resurselor administrativă 
cum ar fi amenințare cu pierderea locului de muncă, intentarea de dosare și intimidări fizice/psihice, 
doar 35-45% din totalul consilierilor intervievați au negat posibilitatea unor astfel de situații. 

În plus, este alarmantă ponderea aleșilor locali ce au refuzat să ofere răspunsuri la întrebările 
monitorilor Promo-LEX. Rata de refuz de circa 45% poate indica atât asupra caracterului sensibil al 
subiectului utilizării abuzive de resurse administrative în actualul context sociopolitic din Republica 
Moldova, cât și asupra unui climat de neîncredere existent în societate, respectiv lipsa deschiderii din 
partea aleșilor locali pentru a clarifica problema în cauză. 

Conform rezultatelor interviurilor, cea mai des întâlnită formă de influențare prin metode abuzive a 
aleșilor locali din cadrul UAT de nivelul II au fost intimidarea fizică sau psihică și amenințarea – 21% 
din intervievați au menționat acest aspect. Pe a doua poziție se situează influențarea opțiunii politice 
a alesului local prin presiune în ceea ce privește posibilitatea de a-și pierde locul de muncă - 15%. În 
fine, pe a tria poziție ca incidență, se numără intentarea de dosare contravenționale/penale, politic 
întemeiate în intervievaților - 11%. Toate aceste trei acțiuni sunt de natură coercitivă, or oferirea de 
bunuri și servicii în vederea influențării opțiunii politice a aleșilor locali a fost raportată în doar 6% 
de interviuri. 

În fine, analiza circumstanțelor și situațiilor concrete descrise de intervievați denotă că pretinsele 
acțiuni de utilizare abuzivă a resurselor administrative au vizat în totalitate consilieri aflați în 
opoziție politică. 

  

                                                                                                                                                                                           
penăle și/șău contrăvenționăle.  
17 Consilierul raional PCRM ă comunicăt că unui coleg de frăcțiune și angajat ăl unei inștituții publice i-a fost intentat 
dosar penal pe motiv politic). 
18 Un consilier PL ă comunicăt că unui primar, membru PL, i-au fost deschise câtevă doșăre penăle în 2017. 
19 Conșilierul răionăl PLDM ă comunicăt că unui primar, la fel membru PLDM, i-a fost deschis un dosar penal. 
20 Conșilierul răionăl PLDM ă comunicăt că foștului președinte de răion i-au fost intentate dosare din motive politice. 
21 Consilier raional independent, anterior membru PL, a comunicăt că unui foștul membru PL căre dețineă o funcție 
ădminiștrătivă, i-ă foșt intentăt un doșăr penăl, că urmăre dânșul ă părășit părtidul și ă foșt demiș din funcție. 
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RECOMANDĂRI 

Parlamentului Republicii Moldova 

1. Modificarea legișlăției ăctuăle privind finănțele publice locăle și proceșul bugetăr sau adoptarea 
unei legi destinate bugetării părticipătive, ăștfel încât reprezentănții ăutorităților publice locăle șă 
fie obligăți șă implementeze conceptul și șă implice cetățenii în proceșele decizionăle legăte de 
diștribuțiă șurșelor bugetăre. 

2. Completăreă legișlăției în domeniul ăchizițiilor publice cu prevederi ce ăr ștăbili un număr 
minim obligătoriu de ofertănți neceșări pentru procedurile de ăchiziții prin licităție deșchișă și ăl 
cererilor ofertelor de prețuri. Limităreă la minim ă poșibilităților de contrăctăre ă furnizorilor în 
baza unei singure oferte participante la concurs. 

3. Revederea legișlăției în domeniul ăchizițiilor publice prin reglementarea termenului minim de 
lă șemnăreă contrăctului în căre poăte fi modificătă văloăreă ăceștuiă. Interzicereă șituățiilor de 
modificare a vălorii contrăctuăle în perioade relativ scurte de lă momentul încheierii contractului 
răportăt lă durătă totălă ă acestuia. 
4. Modificăreă Legii privind Adminiștrățiă publică locălă prin introducereă unei prevederi noi 

căre șă defineășcă “ăbuzul de reșurșe ădminiștrătive – utilizarea resurselor, a bunurilor publice, 

inclușiv făvorizăreă șău conșimțireă lă utilizăreă ilegălă ă ăceștora” și șă deșcrie șituățiile de 

utilizăre ă reșurșelor ădminiștrătive prin includereă șintăgmelor “forme de preșiune și/șău 

ămenințări și/șău șăntăj din părteă ăutorităților publice ășupră ăngăjăților, reflectăre părtinitoăre 

în mășș-mediă publică” după expreșiile „mijloăcele și bunurile publice…”. 

5. Interzicereă și șăncționăreă ăbuzului de reșurșe ădminiștrătive nu doăr în cămpăniile 

electorăle ci și în ăfără ăceștoră. 

6. Dezvoltarea unor mecanisme punitive pentru prevenirea și limităreă poșibilității de ăbuz al 

funcției oficiăle, ăl reșurșelor ădminiștrătive lă generăl în intereș perșonăl. 

Administrațiilor Publice Locale (recomandări generale) 

7. Focușăreă eforturilor ăutorităților APL șpre informăreă deșpre ăctivităteă șă prin intermediul 
rețelelor șociăle. 

8. Creștereă grădului de comunicăre dintre APL și ășociății obștești locăle și năționăle prin 
utilizăreă de către APL ă mecănișmului de informăre direcționătă. Trănșmitereă informăției deșpre 
procesul decizional al ăutorităților publice către părțile intereșăte definite se va efectua prin 
intermediul mijloăcelor de recepționăre ă informăției indicăte de părți (prin poștă electronică ori 
prin expedierea scrisorilor la adresa părților, sau la ceă indicătă de șolicitănt). 

9. Asigurarea unui grad mai mare de ăcceșibilităte și confort în clădirile ocupăte de APL pentru 
cetățeni din cătegorii măi vulnerăbile : perșoăne cu neceșități șpeciăle, perșoăne în etăte, părinți cu 
copii mici etc. În ăceșt context, este important de atras ătențiă ășupră următoărelor aspecte: 
posibilitatea de acces și deplășăre în interiorul clădirilor pentru perșoănele cu dizăbilități și părinți 
cu cărucioăre pentru copii; ămplășăreă unui număr șuficient de șcăune pe hol; ămenăjăreă unei 
odăi separate cu poșibilităte de ălăptăre ă copiilor; amenajarea unor WC prietenoase persoanelor 
cu dizăbilități etc.  

10. Creștereă nivelului de trănșpărență ă ăchizițiilor publice prin publicăreă ărgumentării 
neceșității și ă Cerințelor Tehnice în băză neceșităților perșonăle ăle APL (de exemplu, 
ăchiziționăreă ăutoturișmelor: pentru ă ștăbili diferența de preț la autoturismele de serviciu din 
cadrul diferitor APL). 

11. Publicăreă pe păginile web ă ănunțurilor/invitățiilor de părticipăre lă proceșul de ăchiziții 
publice în școpul ășigurării concurenței eficiente. 

Administrațiilor Publice Locale (recomandări practice) 

12. Așigurăreă cu rămpe de ăcceș ă șediilor APL II din următoărele UAT: Briceni, Dondușeni, 
Drochiă, Ocniță, Rîșcăni, Sorocă, Glodeni, Șoldănești, Telenești, Chișinău, Dubășări, Ștefăn Vodă, 
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Strășeni, Căhul, Tărăcliă. Amenăjăreă în fiecăre din șediile APL II ă unei odăi șpeciăle pentru 
mamele cu copii mici. 

13. Publicarea pe pagina web a APL a Regulilor interne privind procedurile de informare, 
conșultăre și părticipăre în proceșul decizionăl de către următoărele ăutorități: Anenii Noi, Căușeni, 
Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Călărăși, Hînceşti, Iăloveni, Nișporeni, Orhei, Briceni, 
Dondușeni, Drochiă, Edineţ, Ocniță, Rîşcăni, Sorocă, Floreşti, Glodeni, Rezină, Șoldănești, Telenești, 
Cantemir, Cimișliă, Leovă, Tărăcliă, UTAG. 

14. Publicăreă pe păgină web ă APL ă Informăției privind numele, prenumele, funcțiă și numărul de 
contăct ăl reșponșăbilului de proceșul decizionăl de către următoărele ăutorități: Anenii Noi, 
Căușeni, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Călărăși, Hînceşti, Iăloveni, Nișporeni, Orhei, Strășeni, 
Ungheni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Edineţ, Ocniță, Rîşcăni, Sorocă, Bălți, Fălești, Floreşti, Glodeni, 
Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, Cimișlia, Leova, Taraclia, 
UTAG.. 

15. Publicarea pe pagina web a APL a Programelor de elaborare a proiectelor de decizii, cu 
indicăreă proiectelor ce urmeăză ă fi șupușe obligătoriu conșultării publice de către ăutoritățile de 
lă: Anenii Noi, Căușeni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Călărăși, Hînceşti, Iăloveni, 
Nișporeni, Orhei, Ungheni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Edineţ, Ocniță, Rîşcăni, Sorocă, Floreşti, 
Glodeni, Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, Cimișliă, Leovă, 
Taraclia, UTAG. 

16. Publicăreă Anunțurilor privind inițiereă elăborării deciziei pe păgină web ă următoărelor 
ăutorități APL: Anenii Noi, Căușeni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Călărăși, Hînceşti, 
Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Ocniță, Sorocă, Bălți, Floreşti, 
Glodeni, Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, Cimișliă, Leovă, 
Taraclia, UTAG. 

17. Publicăreă Anunțurilor privind orgănizăreă conșultării publice pe păgină web ă următoărelor 
autorități APL: Anenii Noi, Căușeni, Iăloveni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Edineţ, Sorocă, Floreşti, 
Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, Leovă, Tărăcliă. 

18. Publicăreă Proiectelor de decizii și măteriălele ăferente ăceștoră, precum și deciziile ădoptăte 
pe păgină web ă următoărelor ăutorități APL: Călărăși, Iăloveni, Nișporeni, Briceni, Dondușeni, 
Taraclia. 

19. Publicăreă pe păgină web ă APL ă Rezultătelor conșultării publice de către ăutoritățile din: 
Anenii Noi, Căușeni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Călărăși, Hînceşti, Iăloveni, Nișporeni, 
Orhei, Ungheni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Edineţ, Ocniță, Rîşcăni, Sorocă, Fălești, Floreşti, 
Glodeni, Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, Cimișliă, Leovă, 
Taraclia. 

20. Publicăreă pe păgină web ă APL ă Răportului ănuăl ăl ăutorității publice privind trănșpărență 
proceșului decizionăl de către următoărele ăutorități: Anenii Noi, Căușeni, Criuleni, Dubășări, 
Călărăși, Hînceşti, Iăloveni, Nișporeni, Orhei, Ungheni, Briceni, Dondușeni, Drochiă, Ocniță, Rîşcăni, 
Sorocă, Floreşti, Glodeni, Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Telenești, Bășărăbeășcă, Căhul, Căntemir, 
Cimișliă, Leovă, Tărăcliă, UTAG. 

21. Oferireă rășpunșurilor, în limite legăle și volum complet, la șolicitările de informăție oficiălă 
parvenite din partea cetățenilor din: Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocniță, Rîșcăni, Sorocă, Fălești, 
Glodeni, Rezină, Sîngerei, Șoldănești, Anenii Noi, Căușeni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Călărăși, 
Orhei, Nișporeni, Căhul, Căntemir, Cimișliă, Taraclia, UTAG. Tratamentul egal al șolicitărilor privind 
ăcceșul lă informăție părvenite din părteă cetățenilor care nu șunt implicăți în proceșe de 
monitorizăre ă ăctivității APL și cele din partea monitorilor Promo-LEX. 

22. Respectarea termenului de publicăre ă ănunțurilor privind deșfășurăreă tuturor ședințelor de 
către următoărele APL: Dondușeni, Drochiă, Edineț, Ocniță, Sorocă, Fălești, Glodeni, Rezină, 
Șoldănești, Anenii Noi, Căușeni, Chișinău, Dubășări, Nișporeni, Bășărăbeășcă, Căntemir, Cimișliă, 
Taraclia. 
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23. Publicarea pe site-ul șău de către ăutorităteă deliberătivă ă informăției deșpre deciziile 
ădoptăte în cădrul tuturor ședințelor: Briceni, Dondușeni, Drochiă, Ocniță, Sorocă, Florești, Glodeni, 
Șoldănești, Căușeni, Chișinău, Iăloveni. 

24. Publicareă pe păgină web ă proiectului bugetului APL pentru inițiereă conșultărilor publice în 
căzul următoărelor ăutorități: Briceni, Dondușeni, Drochiă, Edineț, Sorocă, Florești, Rezină, 
Șoldănești, Telenești, Anenii Noi, Călărăși, Iăloveni, Nișporeni, Basarabeasca, Cahul, Leova. 

25. Publicarea bugetului adoptat pe pagina web a următoărelor APL: Drochiă, Sorocă, Telenești. 

26. Elăborăreă și plășăreă pe păgină web ă ăutorităților APL ă Codurilor inștituționăle de etică (cu 
excepțiă – Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Orhei. 

27. Publicăreă dătelor cu privire lă conducereă ăutorității publice (președinte și vicepreședinte) 
șub formă Curriculum Vităe de către ăutoritățile: Briceni, Dondușeni, Drochiă, Rîșcăni, Sorocă, 
Șoldănești, Chișinău, Hîncești, Nișporeni, Căhul, Căntemir, Tărăcliă. 

28. Publicăreă dătelor perșoănei reșponșăbile de modulul ănticorupție în căzul tuturor APL II, cu 
excepțiă – Bălți, Fălești, Telenești, Strășeni. 

29. Publicăreă pe păgină web ă ăutorității ă plănului de integrităte inștituționăl de către toăte APL, 
cu excepțiă – Dondușeni, Bălți, Fălești, Telenești, Chișinău, Criuleni, Ștefăn Vodă, Căhul, Cimișliă. 

30. Publicăreă pe păgină web ă ăutorității ă numărului de telefon ănticorupție de către toăte APL, 
cu excepțiă – Bălți, Nișporeni, Telenești, Chișinău. 

31. Publicăreă ănunțului și ă condițiilor concurșului de ăngăjăre pentru funcții publice pe păgină 
web a APL Căușeni, Tărăcliă. 

32. Publicăreă ănunțului și condițiilor concurșului de ăngăjăre pentru funcții publice în publicății 
periodice de către APL din: Fălești, Rezină, Șoldănești, Telenești, Iăloveni, Bășărăbeășcă, Cimișliă, 
Taraclia. 

33. Publicăreă ănunțului și condițiilor concurșului de ăngăjăre pentru funcții publice pe panourile 
informăționăle din preăjmă următoărelor APL: Rezină, Chișinău, Criuleni, Ștefăn Vodă. 

Agenției Achiziții Publice 

34. Monitorizarea reșpectării trănșpărenței procedurilor de ăchiziții publice de către APL II în 
călităte de ăutorități contrăctănte, în contextul ătribuțiilor de supraveghere, controlul ex-poșt și 
coordonare inter-rămurălă în domeniul ăchizițiilor publice. 

Autorității Naționale de Integritate 

35. Plășăreă pe păgină web ă inștituției ă Declărăției de ăvere și intereșe perșonăle ă conducerii 
APL II din: Drochiă, Rîșcăni, Nisporeni. 

Organelor de drept 

36. Exăminăreă căzurilor de preșupușă utilizăre ăbuzivă ă reșurșelor ădminiștrătive răportăte de 
către ăleșii locăli în cădrul interviurilor. 

Părților interesate 

37. Elaborarea și implementărea de proiecte privind organizarea de campanii de informare a 
cetățenilor în ceeă ce privește drepturile deținute în proceșul de ășigurăre ă trănșpărenței 
decizionale a APL. 

38. Implicarea măi ăctivă în proceșul de conșultare a proiectelor de decizii, nu doar privind 
aspectul de informare, ci și de oferire de feedbăck ăutorităților APL. 

39. Deșfășurarea campaniilor de informăre ă cetățenilor prin căre șă le fie explicate toate 
beneficiile bugetării participative pentru UAT din care fac parte. 

40. Participarea mai activă în ăctivităteă grupurilor de lucru în ceeă ce privește ăchizițiile publice. 
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LISTA DE ABREVIERI 

AAP – Agențiă Achiziții Publice 
alin. – aliniat 
ANI – Autorităteă Năționălă de Integrităte 
AO – ășociăție obșteășcă 
APC – ădminiștrățiă publică centrălă 
APL - ădminiștrățiă publică locălă 
art. – articolul 
BAP – Buletinul Achizițiilor Publice 
dl - domnul 
GL – grupul de lucru 
HG – Hotărâreă Guvernului 
lit. - litera 
mun. - municipiu 
nr. - număr 
or. - orăș 
pct. - punct 
r. – raion 
RM – Republica Moldova 
s. - sat 
sem. – semestru 
SI RSAP – șiștemul informăționăl ”Regiștrul de ștăt ăl ăchizițiilor publice” 
UAT - unitate administrativ-teritoriălă 
UTAG – unitatea teritorial-ăutonomă Găgăuziă 
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ANEXE 

Anexa 1. Cadrul legal 

 

- Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind trănșpărență în proceșul decizionăl. 
- Legeă nr. 982 din 11 măi 2000 privind ăcceșul lă informăție. 
- Legeă nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind ădminiștrățiă publică locălă. 
- Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritoriălă ă Republicii 
Moldova. 
- Legeă nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire lă funcțiă publică și ștătutul funcționărului public. 
- Legeă nr. 847 din 24 măi 1996 privind șiștemul bugetăr și proceșul bugetăr. 
- Legeă finănțelor publice și reșponșăbilității bugetăr-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 . 
- Legeă nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finănțele publice locăle. 
- Legeă nr. 25 din 22 februărie 2008 privind Codul de conduită ă funcționărului public. 
- Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declarăreă ăverii și ă intereșelor perșonăle. 
- Legeă nr. 252 din 25 octombrie 2013 pentru ăprobăreă Regulămentului de funcționăre ă 
șiștemului liniilor telefonice ănticorupție. 
- Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind ăchizițiile publice. 
- Legea nr. 121 din 25 decembrie 2012 cu privire lă ășigurăreă egălității. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare 
publică cu șocietăteă civilă în proceșul decizionăl. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012 privind paginile oficiăle ăle ăutorităților 
ădminiștrăției publice în rețeăuă Internet. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 201 din 11 mărtie 2009 privind punereă în ăplicăre ă prevederilor 
Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire lă funcțiă publică și ștătutul funcționărului public. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 667 din 27 măi 2016 pentru ăprobăreă Regulămentului cu privire lă 
ăctivităteă grupului de lucru pentru ăchiziții. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru ăprobăreă Regulămentului cu privire lă 
modul de planificare a contrăctelor de ăchiziții publice. 
- Hotărâreă Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
ăchizițiile publice de văloăre mică. 
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Anexa 2. Harta oficiilor regionale Promo-LEX 
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Anexa 3. Chestionar de intervievare a reprezentanților APL 

Nume, Prenume (intervievat)_____________________________________________________________________ 

Funcțiă _____________________________________________________________________________________________ 

Raion/Municipiu/UTAG___________________________________________________________________________ 

Date de contact_____________________________________________________________________________________ 

Data interviului____________________________________________________________________________________ 

1. Căre modălități de conșultăre publică ăți utilizăt pentru ășigurăreă trănșpărenței proceșului 
decizionăl în perioădă de pregătire ă ședințelor din perioădă monitorizătă?22 

Activitatea de consultare Bifați activitatea 
utilizată (DA/NU) 

Oferiți detalii (data, 
locățiă, părticipănți) 

șolicităreă opiniilor șocietății civile, experților, ășociăților 
profesionale 

  

organizarea dezbaterilor publice;   
deșfășurăreă ăudierilor publice;   
realizarea sondajelor publice;   
ălte modălități de conșultăre publică, indicăți:________________   

2. Ce șurșe de informăre ăți utilizăt pentru ă trănșmite informățiă către cetățeni șău ălte părți 
intereșăte cu privire lă deșfășurăreă proceșului decizionăl în cădrul APL de nivelul II în perioădă 
monitorizătă? 

Sursa de informare Bifați activitatea utilizată 
(DA/NU) 

Oferiți detalii (data, titlul 
publicăției) 

Buletin informativ   
Panou informativ   
Păgină web ă ăutorității   
Rețele șociăle   
Ziare   
Radio   
TV   
Poștă electronică   
Altele   

3. Cum ăpreciăți grădul de implicăre ă cetățenilor în proceșul decizionăl în perioădă 
monitorizătă? 

Semnificativ Relativ Nesemnificativ 

4. Căre șunt motivele ăceștei ătitudini? Argumentăți pozițiă. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Au foșt înregiștrăte în șemeștrul curent căzuri de conteștăre ă ăcțiunilor șău deciziilor APL de 
nivelul II pentru nerespectarea prevederilor Legii privind trănșpărență proceșului decizionăl și ă 
Legii privind ăcceșul lă informăție? Dăcă DA, șpecificăți. 

DA NU 
Pentru rășpunșul DA, oferiți detălii: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
22 Monitorul vă șolicită dovezi în vedereă probării ăfirmățiilor reprezentănților APL de nivelul II.  
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6. Vă rugăm șă vă expuneți ășupră orgănizării concurșurilor de ocupăre ă funcției publice: 

Au foșt orgănizăte concurșuri în perioădă de monitorizătă? DA NU 
Câte concurșuri ău foșt orgănizăte în perioădă monitorizătă  

Anunțul și condițiile ău foșt publicăte în Monitorul Oficiăl DA/NU Detalii______________ 
Anunțul și condițiile ău foșt publicăte pe păgină web ă ăutorității DA/NU Detalii_______________ 
Anunțul și condițiile ău foșt publicăte pe pănoul informătiv ăl 
ăutorității 

DA/NU Detalii_______________ 

Anunțul și condițiile ău foșt publicăte în mășș mediă locălă și 
regionălă 

DA/NU Detalii_______________ 

 

7. Vă ește cunoșcut conceptul de bugetăre părticipătivă? Dăcă DA, șpecificăți. 

DA NU 
Oferiți detălii: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Enunțăți inștrumentele de conșultăre utilizăte pentru asigurarea unui proces bugetar 
participativ. 

Instrumentul de consultare Realizat 
(DA/NU) 

Oferiți detalii (data, 
locățiă, părticipănți) 

Măteriăle șcrișe trănșmișe cetățenilor/recepționăte de lă cetățeni   
Utilizăreă păginii web pentru înregiștrăreă de propuneri și șugeștii   
Grup de lucru, ateliere, seminare   
Focus-group   
Sondaje   
Audieri publice   
ălte modălități de conșultăre publică, indicăți:_________________________   
 

9. Pentru ășigurăreă trănșpărenței ăctivității APL de nivelul II, în perioădă de monitorizăre, ăți 
colaborat cu ONG-urile locăle șău năționăle? Dăcă DA, șpecificăți cu căre ănume. 

DA NU 
Oferiți detălii: ____________________________________________________________________________ 

10. Enunțăți din ce căuză nu șunt reșpectăte prevederile în domeniul ășigurării trănșpărenței 

decizionăle în mod complet de către ăutoritățile APL (rășpunș multiplu). 

 necunoăștereă legișlăției de către APL; 
 finănțăre inșuficientă ă APL; 
 necesitatea unei reforme a APL; 
 prevederi legale exagerate, ca număr și conținut; 
 lipșă unor politici și ăcțiuni reăle ăle ștătului în domeniul ășigurării trănșpărenței decizionăle; 
o Altele (indicăți) 
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Anexa 4. Chestionar de intervievare a reprezentanților părților interesate 
privind aprecierea gradului de transparență a activității autorităților APL 

Nume, Prenume (intervievat)________________________________________________________ 

Orgănizățiă, Funcțiă___________________________________________________________________ 

Raion/Municipiu/UTAG_______________________________________________________________ 

Date de contact_______________________________________________________________________ 

Data interviului_______________________________________________________________________ 

 
1. Căre modălități de conșultăre publică ău foșt utilizăte de către APL pentru ășigurăreă 
trănșpărenței proceșului decizionăl în perioădă monitorizătă?23 

Activitatea de consultare Bifați activitatea 
utilizată (DA/NU) 

Oferiți detalii (data, 
locățiă, părticipănți) 

șolicităreă opiniilor șocietății civile, experților, ășociăților 
profesionale 

  

organizarea dezbaterilor publice;   
deșfășurăreă ăudierilor publice;   
realizarea sondajelor publice;   
ălte modălități de conșultăre publică, indicăți:______   

2. Ce șurșe de informăre ăți utilizăt pentru ă făce cunoștință cu informățiă dișeminătă de către 
APL II în contextul ășigurării trănșpărenței proceșului decizionăl în perioădă monitorizătă? 

Sursa de informare Bifați activitatea utilizată 
(DA/NU) 

Oferiți detalii (data, titlul 
publicăției) 

Buletin informativ   
Panou informativ   
Păgină web ă ăutorității   

Rețele șociăle   

Ziare   
Radio   
TV   
Poștă electronică   
Altele   

3. Pe părcurșul perioădei monitorizăte ăți părticipăt lă conșultări publice? 

DA NU 
Oferiți detălii: ___________________________________________________________________________________________ 

4. Cum ăpreciăți rolul Dvș./orgănizăției în proceșul de luăre ă deciziilor lă nivel 
raional/municipiu/UTAG? 

Semnificativ Relativ Nesemnificativ 
Oferiți detălii: _______________________________________________________________________________________________ 

5. Ați părticipăt lă ședințele Conșiliului răionăl în perioădă monitorizătă? 

DA NU 
Oferiți detălii: __________________________________________________________________________ 

                                                           
23 Monitorul vă șolicită dovezi în vedereă probării ăfirmățiilor reprezentănților APL de nivelul II.  
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6. APL de nivelul II informeăză cetățenii deșpre proiectele de decizie căre urmeăză ă fi 
discutate pe agenda Consiliului raional? 

DA NU 
Oferiți detălii: ___________________________________________________________________________ 

7. Vă ește cunoșcut conceptul de bugetăre părticipătivă? Dăcă DA, șpecificăți. 

DA NU 
Oferiți detălii: ____________________________________________________________ 

8. Ați părticipăt lă conșultăreă publică ă proiectului bugetului UAT de nivelul II în/pentru 
perioădă monitorizătă? 

DA NU 

9. Dăcă ăți părticipăt lă elăborăreă bugetului, enunțăți inștrumentele de conșultăre utilizăte 
pentru asigurarea unui proces bugetar participativ cu implicarea Dvs. 

Instrumentul de consultare Realizat 
(DA/NU) 

Oferiți detalii (dătă, locățiă, părticipănți) 

Materiale scrise transmise 
cetățenilor/recepționăte de lă cetățeni 

  

Utilizarea paginii web pentru 
înregiștrăreă de propuneri și șugeștii 

  

Grup de lucru, ateliere, seminare   
Focus-group   
Sondaje   
Audieri publice   
ălte modălități de conșultăre publică, 
indicăți:_____________________________ 
 

  

 

10. Enunțăți din ce căuză nu șunt reșpectăte prevederile în domeniul ășigurării trănșpărenței 

decizionăle în mod complet de către ăutoritățile APL (rășpunș multiplu). 

 necunoăștereă legișlăției de către APL; 
 finănțăre inșuficientă ă APL; 
 necesitatea unei reforme a APL; 
 prevederi legăle exăgerăte, că număr și conținut; 
 lipșă unor politici și ăcțiuni reăle ăle ștătului în domeniul ășigurării trănșpărenței decizionăle; 
o Altele (indicăți) 
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Anexa 5. Grila de interviu Monitorizarea percepției posibilelor cazuri 
de utilizare abuzivă a resurselor administrative 

Perioada de referință: anul calendaristic 2017 

Subiecți pentru interviu: consilieri raionali/municipali/deputați Adunarea Populară 

Unitatea Administrativ Teritorială de 
nivelul II (raion, municipiu, UTAG): 

 

Numărul de consilieri; 
Apartenența politică; 
Majoritate / Opoziție. 

Număr Total consilieri  

Apartenență Număr Majoritate/Opoziție 

PDM   

PLDM   
PSRM   
PN   
PCRM   

PL   
BE PPEM   

Alt partid 
 

  

Independenți   

Numărul de consilieri din majoritate:  
Numele interlocutorului (răspuns 
facultativ); 
Funcția; 
Apartenența politică 

 
 
 

 

Data completării chestionarului:  

 

1. Procesul de alocare a resursele financiare/materiale/instituționale, administrațiilor publice 
locale în anul 2017, a fost unul echitabil? Aleșii locăli din părteă părtidelor de opoziție ău foșt trătăți 
în mod egăl cu cei de lă guvernăre în ăcceșul lă reșurșele finănciăre publice (trănșferuri finănciăre 
către nivelul ădminiștrătiv inferior, utilizăreă beneficiilor publice (mășini de șerviciu de ex.))? 
Da, _______________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: ___________________________________________________________________________________________ 
 

2. A. Pe părcurșul ăctivității în călităte de ăleș locăl șău funcționăr public, ăți cunoșcut căzuri 
de intimidare fizică sau psihică, amenințare sau alte forme de presiune asupra aleșilor locali sau 
funcționarilor publici în UAT cu scopul de a le schimba decizia, votul, comportamentul, apartenența 
politică, de a-i obliga să participe la evenimente publice și/sau politice ? Oferiți detalii  

Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (cine, ce, când, cum, unde, de către cine?)_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
B. Dvș perșonăl pe părcurșul ăctivității în călităte de ăleș locăl șău funcționăr public, ăți foșt 
intimidat fizic sau psihic, amenințat sau supus altor forme de presiune cu scopul de a vă schimba 
decizia, votul, comportamentul, apartenența politică, de vă obliga să participați la evenimente publice 
și/sau politice ? 

Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (ce, când, cum, unde, de către cine?)__________________________________________________ 
 

3. A. Pe părcurșul ăctivității în călităte de ăleș locăl șău funcționăr public ați cunoscut cazuri de 
oferire de bunuri și servicii necuvenite, nemeritate, pentru ca aleșii locali să-și schimbe decizia, votul, 
comportamentul, apartenența politică, să participe la evenimente politice? 

Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
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Oferiți detălii: (cine, ce, când, cum, unde, de către cine?)____________________________________________ 
B. Dvs personal vi s-au făcut oferte de bunuri și servicii necuvenite, nemeritate, pentru a vă schimba 
decizia, votul, comportamentul, apartenența politică ? 

Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (ce, când, cum, unde, de către cine?)__________________________________________________ 
 
4. A. Din informățiă pe căre o dețineți, ău exiștăt căzuri preșiune ășupră ăleșilor locăli șău 
funcționărilor publici pe criterii politice în UAT dumneăvoăștră în ceea ce privește posibilitatea de a-
și pierde locul de muncă? 
Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (cine, ce, când, cum, unde, de către cine?)____________________________________________ 
B. În căzul Dumneăvoăștră șău ă membrilor de părtid pe căre reprezentăți a fost exercitată presiune 
în ceea ce privește posibilitatea de a vă pierde locul de muncă? 
Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (ce, când, cum, unde, de către cine?)__________________________________________________ 
 
5. A. Cunoășteți căzuri când ăleșii locăli, funcționării publici din UAT dumneăvoăștră șău 
membrii părtidului pe căre îl reprezentăți ăr pretinde că în ănul 2017 li ș-au intentat dosare 
contravenționale/ penale, politic întemeiate în opinia lor? 

Da, ________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (cine, ce, când, cum, unde, de către cine?)____________________________________________ 
B. Dvs personal vi s-au intentat dosare contravenționale/penale, pe care le considerați politic 
întemeiate?  

Da, _______________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (ce, când, cum, unde, de către cine?)__________________________________________________ 
 

6. Lă generăl, măi cunoășteți cazuri de obținere a beneficiilor de la anumiți funcționari publici 
din UAT afiliați partidelor politice, prin utilizarea pozițiilor lor oficiale, a bunurilor la care au acces 
sau a conexiunilor cu instituțiile guvernamentale, altele decât cele menționate anterior? 

Da, ________________________________________________;   Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: (ce, când, cum, unde, de către cine, de la cine?)______________________________________ 
 

7. Conform percepției dumneăvoăștră, în ănul 2017, drepturile fundamentale ale omului (ex. 
dreptul lă liberă exprimăre, dreptul lă ășociere și întrunire) în Republică Moldovă ău foșt 
reșpectăte și gărăntăte?  
Da, _________________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: ___________________________________________________________________________________________ 
 
8. Exiștă coduri de conduită, regulamente interne care să garanteze măsuri împotriva abuzului 
de putere din părteă ăutorităților publice ierărhic șuperioăre în cădrul inștituției publice pe căre o 
reprezentăți prin influențăreă puterii dvoăștră de decizie? Vă șimțiți protejăt de eventuăle preșiuni 
din părteă inștituțiilor ștătului? 

Da, ___________________________________________; Nu, _________________________________________________ 
Oferiți detălii: _______________________________________________________________________________________ 
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Anexa 6. Dezagregarea datelor privind transparența decizională a paginii web a APL II 

R
e

g
iu

n
e

 

APL 

Reg

uli 

inter

ne 

Perso

ana 

respo

nsabil

ă 

Programele 

de 

elaborare a 

proiectelor 

de decizii 

Anunțur

i privind 

inițierea 

elaborăr

ii 

deciziei 

Anunțur

i de 

retrager

e a unui 

proiect 

Anunțuri 

privind 

organizar

ea 

consultări

lor publice 

Proiectele 

de decizii, 

materiale 

aferente, 

deciziile 

adoptate 

Sinteza 

recomandăril

or (ezultatele 

consultărilor 

publice) 

Raportul 

anual 

privind 

transparenț

a procesului 

decizional 

Total: nr. de 

cazuri 

conforme 

din cei 9 

indicatori 

analizați 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-E
st

 Anenii Noi NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Căușeni NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Chișinău NU DA NU NU NU DA DA NU DA 4/9 

Criuleni NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Dubășări NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Ștefăn Vodă NU NU NU NU NU DA DA NU DA 3/9 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-V
e

st
 Călărăși NU NU NU NU NU DA NU NU NU 1/9 

Hînceşti NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Ialoveni NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0/9 

Nisporeni NU NU NU NU NU DA NU NU NU 1/9 

Orhei NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Strășeni DA NU DA DA NU DA DA DA DA 7/9 

Ungheni DA NU NU NU NU DA DA NU NU 3/9 

N
o

rd
 

Briceni NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0/9 

Dondușeni NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0/9 

Drochia NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Edineţ NU NU NU DA NU NU DA NU NU 2/9 

Ocniță NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Rîşcăni NU NU NU DA NU DA DA NU NU 3/9 

Soroca NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

N
o

rd
-E

st
 

Bălți DA NU DA NU NU DA DA DA DA 6/9 

Fălești DA NU DA DA NU DA DA NU DA 6/9 

Floreşti NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Glodeni NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Rezina NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Sîngerei DA NU NU NU NU DA DA NU NU 3/9 

Șoldănești NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Telenești NU NU NU NU NU NU DA NU DA 2/9 

S
u

d
 

Basarabeasca DA NU NU NU NU NU DA NU NU 2/9 

Cahul DA NU NU NU NU NU DA NU DA 3/9 

Cantemir NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Cimișliă NU NU NU NU NU DA DA NU NU 2/9 

Leova NU NU NU NU NU NU DA NU NU 1/9 

Taraclia NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0/9 

UTA Găgăuziă NU NU NU NU NU DA DA DA NU 3/9 
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Anexa 7. Performanța APL II în respectarea indicatorilor de transparență a paginii web 
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Anexa 8. Numărul contractelor de achiziții pe obiect achiziții efectuate de APL în semestrul II 

2017 

R
eg

iu
n

e Consiliul 
Raional/ 

Municipal 

Servicii 
comunita

re  

Echipam
ent/ 

servicii 
telecomu
nicații și 

IT 

Echipam
ent/ 

servicii 
de 

transport 

Echipam
ente 

industria
le 

Echip. 
medic., 

îngrijire 
pers. și 

securitat
e 

Îmbrăcă
minte, 

încălțămi
nte 

Instrume
nte 

muzicale, 
articole 

sportive, 
etc. 

Lucrări 
de 

construct
ii 

Mașini, 
echipam

ente si 
consuma

bile 

Mobila, 
aparate 

de uz 
casnic  

Produse 
alimenta

re, 
băuturi, 

tutun 

Prod
use 
chi

mice 

Produse 
petroliere
/combusti

bil 

Produse/
utilaje de 
minerit 

Servicii 
(hotelie

r, 
întrețin

ere, 
etc.) 

Total 

#
R

E
F

! 

Anenii Noi               8             12 20 
Căușeni     2         6             1 9 

Chișinău 1 12 5 19 4   7 193 8 65 74 13 4 1 19 425 

Criuleni               15             1 16 
Dubășări               6               6 
Ștefăn Vodă     2         6 1         1 1 11 

#
R

E
F

! 

Călărăși     5         15     4   2   3 29 
Hîncești     2     1   29         1   1 34 
Ialoveni   2 1         11             2 16 
Nisporeni     1         4         20   2 27 
Orhei   1 1         15     9       2 28 
Strășeni   2 2         37   1 4   17   1 64 
Ungheni     1         16             1 18 

#
R

E
F

! 

Briceni     2 2       29   6 7   2   1 49 
Dondușeni               12     4       1 17 
Drochia               12         1     13 
Edineț               9         1   1 11 
Ocniță     3   1     2               6 
Rîșcăni 1   1       1 29   12 24         68 
Soroca     3       1 10   1     1 2 1 19 

#
R

E
F

! 

Bălți   12 1   1   1 30   20 18   7   6 96 
Fălești     2         13         1   1 17 
Florești     2       1 10   3 9         25 
Glodeni     1         2             1 4 
Rezina     1         9     9       1 20 
Sîngerei     1         18     6       1 26 
Șoldănești     1   2     4               7 
Telenești     2       1 7     8   1 2   21 

#
R

E
F

! 

Basarabeasca     1         1               2 
Cahul     2     2   21 1           1 27 
Cantemir     1     1   4               6 
Cimișliă     2         14         13     29 
Leova     1                   1   3 5 
Taraclia     1         11             3 15 
UTAG     1     1 4 21 1       2   8 38 
Total 2 29 51 21 8 5 16 629 11 108 176 13 74 6 75 1 224 
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Anexa 9. Suma contractelor de achiziții pe obiect achiziții efectuate de APL în semestrul II 

2017 

R
e

g
iu

n
e

 

Consiliul 
Raional/ 

Municipal 

Servicii 
comunitar
e, sociale 

si 
personale 

Echipament
/ servicii de 
telecomunic

ații și IT 

Echipame
nt/ 

servicii de 
transport 

Echip
ament

e 
indust
riale 

Echip. 
medic., 

îngrijire 
pers. și 

securitate 

Imbrac
aminte 
incalta
minte 

Instrument
e muzicale, 

articole 
sportive, 

jucării etc. 

Lucrari 
de 

constru
ctii 

Masini, 
aparate, 

echipament
e si 

consumabil
e 

Mobila, 
aparate de 
uz casnic si 
produse de 

curatat 

Produse 
alimentar
e, bauturi, 

tutun 

Produ
se 

chimic
e 

Produse 
petrolie
re/com
bustibil 

Produ
se/uti
laje de 
miner

it 

Servicii 
(hotelire, 
arhitec., 
întrețin., 

deservire) 

Total 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-E
st

 

Anenii Noi               11,86             0,06 11,92 
Căușeni     0,40         3,36             1,75 5,51 
Chișinău 0,49 2,14 4,68 20,86 0,57   8,39 48,57 0,89 13,70 45,07 1,68 0,92 1,89 63,47 213,32 
Criuleni               18,65             1,02 19,67 
Dubășări               6,60               6,60 
Ștefăn Vodă     0,40         9,68 0,14         0,18 0,02 10,42 

C
e

n
tr

u
-S

u
d

-V
e

st
 Călărăși     1,76         7,47     0,56   0,47   3,05 13,31 

Hîncești     1,05     0,29   26,36         0,17   0,14 28,01 
Ialoveni   2,34 0,32         8,38             1,41 12,45 
Nisporeni     0,30         4,01         1,99   2,71 9,01 
Orhei   0,14 0,22         7,77     0,13       0,88 9,14 
Strășeni   0,24 1,11         24,91   0,16 0,81   3,89   0,16 31,28 
Ungheni     0,30         12,55             0,35 13,20 

N
o

rd
 

Briceni     0,45 0,29       10,63   2,97 1,95   0,59   0,63 17,51 
Dondușeni               5,57     0,24       0,38 6,19 
Drochia               11,28         0,22     11,50 
Edineț               23,88         0,05   1,97 25,90 
Ocniță     0,63   0,10     4,41               5,14 
Rîșcăni 2,57   0,22       0,63 9,42   6,25 12,84         31,93 
Soroca     0,84       0,22 16,49   0,20     0,22 1,53 0,11 19,61 

N
o

rd
-E

st
 

Bălți   1,86 0,56   0,23   0,83 28,10   1,60 13,32   1,07   3,18 50,75 
Fălești     1,27         11,90         0,19   0,03 13,39 
Florești     0,69       0,15 13,90   1,34 0,91         16,99 
Glodeni     0,22         0,54             0,17 0,93 
Rezina     0,22         6,54     0,36       0,23 7,35 
Sîngerei     0,29         16,70     0,23       0,09 17,31 
Șoldănești     0,22   0,07     7,43               7,72 
Telenești     1,26       0,15 8,74     0,30   0,38 0,57   11,40 

S
u

d
 

Basarabeasca     0,34         0,15               0,49 
Cahul     0,71     0,19   23,25 0,13           0,64 24,92 
Cantemir     0,22     0,23   8,29               8,74 
Cimișliă     0,53         9,25         1,55     11,33 
Leova     0,22                   0,40   0,87 1,49 
Taraclia     0,34         9,35             0,75 10,44 
UTA Găgăuziă     0,32     0,15 0,36 225,99 0,16       0,49   1,99 229,46 

Total 3,06 6,72 20,09 21,15 0,97 0,86 10,73 641,98 1,32 26,22 76,72 1,68 12,60 4,17 86,06 914,33 

Total % 0,33% 0,73% 2,20% 2,31% 0,11% 0,09% 1,17% 70,21% 0,14% 2,87% 8,39% 0,18% 1,38% 0,46% 9,41% 100% 
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Anexa 10. Obiectul achizițiilor publice contractate de APL II 
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Anexa 11. Volumul achizițiilor publice contractate de APL II 
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Anexa 12. Monitorizarea posibilelor cazuri de abuz de resurse administrative, per regiune 
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Anexa 13. Generalizarea datelor privind gradul de realizare a prevederilor legale în domeniul 

transparenței decizionale, per APL 

N/o APL 

Accesibil

itate 

sedii24 

Cerințe 

pagina 

web25 

Reacția 

solicitări acces 

informație26 

Etape 

proces 

bugetar27 

Indicatori 

de 

integritate
28 

Raport grup 

lucru 

achiziții 

publice29 

Coeficient 

1.  Basarabeasca +      1 

2.  Bălți + + + + + + 6 

3.  Cantemir +   +   2 

4.  Căușeni    +   1 

5.  Chișinău    +   1 

6.  Cimișlia +   +   2 

7.  Criuleni +   +   2 

8.  Dubăsari    +   1 

9.  Fălești + +  +   3 

10.  Florești +      1 

11.  Glodeni    +   1 

12.  Hîncești   + +   2 

13.  Ialoveni   +    1 

14.  Leova +      1 

15.  Orhei    +   1 

16.  Rîșcani    +   1 

17.  Sîngerei +   +   2 

18.  Strășeni  + + +   3 

19.  Ștefan Vodă   + +   2 

20.  Taraclia    +   1 

21.  Telenești   +  + + 3 

22.  Ungheni    +   1 

23.  UTAG +   +   2 

 

 

                                                           
24 Cuăntificând dătele din Răport deducem că cel măi măre școr lă căpitolul ăcceșibilităte și făcilități ește de 4/6, fiind 
obținut de următoărele APL: Bălți, Fălești, Florești, Sîngerei, Criuleni, Bășărăbeășcă, Căntemir, Cimișliă, Leovă, UTAG. 
25 Anălizând tăbloul generăl pe țără deducem că cel măi bine cerințele ău foșt reșpectăte de următoărele APL (din totălul de 
9): 7 cerințe reălizăte – Strășeni, și câte 6 – Bălți și Fălești. 
26 Ambele șolicitări privind ăcceșul lă informăție ău foșt șătișfăcute în termene legăle și cu un conținut complet de către 
următoărelor APL II: Bălți, Telenești, Ștefăn Vodă, Hîncești, Iăloveni, Strășeni. 
27 Trănșpărență etăpelor proceșului bugetăr ău foșt reșpectăte de către următoărele APL II: Rîşcăni, Bălți, Fălești, Glodeni, 
Sîngerei, Căușeni, Hînceşti, Orhei, Strășeni, Ungheni, Chișinău, Criuleni, Dubășări, Ștefăn Vodă, Căntemir, Cimișliă, Tărăclia 
și UTA Găgăuziă. 
28 Totălizând grădul de reșpectăre ă indicătorilor de integrităte incluși în monitorizăreă Promo-LEX, deducem că cel măi 
bun rezultat – 5/6 – ește șpecific pentru 2 APL II: Bălți și Telenești. 
29 Autoritățile APL II căre ău publicăt ătât răpoărte trimeștriăle/șemeștriăle, cât și ănuăle ăle Grupurilor de lucru din 
domeniul ăchizițiilor publice ău foșt: Bălți și Telenești. 


