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Raport  

 privind transparența în  procesul  decizional  pentru  anul  2020 

 

          Principiul transparenței în procesul decizional presupune asigurarea 

accesului cetățenilor la documentele aflate în gestiunea autorității, precum 

şi la consultarea acestora cu privire la adoptarea anumitor acte și 

reglementări. Transparența, în sens larg, se referă la accesul liber la 

informație de orice fel, la posibilitatea de a participa sub orice formă și 

presupune disponibilitatea de a pune la dispoziția publicului informații la 

timp cu privire la activitățile desfășurate.  

         Ținem să menționăm că, în pofida faptului că anul 2020 a fost un an 

cu provocări fără precedent pentru țara noastră și întreaga omenire în 

contextul declanșării pandemiei COVID-19, Consiliul  raional Călărași și-

a continuat neântrerupt activitățile sale, asigurând pe deplin funcția sa, dar 

și respectândprincipiile de transparență decizională,                            

prevăzute  în Legea nr.239 -XVI din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional, a Hotărârii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu 

privire la acțiunile de implementare a legii. 

          În  contexrul  celor  relatate  administrația  raionului  a  stabilit  

următoarele  priorități: 

     1.Îmbunătățirea procesului decizional și a managementului 

autorităților administrației publice în vederea promovării intereselor  

 

http://www.calarasi.md/


generale ale cetățenilor din teritoriul raionului  prin  implicarea  societății 

civile în procesul decizional;           

          2.Asigurarea legalității actelor adoptate și emise; 

          3.Sporirea transparenței procesului decizional; 

         4.Îmbunătățirea managementului resurselor umane;  

         5.Sporirea gradului dezvoltării capacităților de elaborare a 

proiectelor și atragere a investițiilor. 

          Astfel  în  perioada  de  raport  constatăm:        

-Numărul de decizii adoptate  și  plasate pe site-ul autorității  în perioada 

de raportare - 191;  

-Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii 

adoptate):             

- numărul proiectelor de decizii supuse consultărilor publice repetat - 0; 

- numărul deciziilor adoptate în regim de urgență - 0; 

 - ponderea deciziilor contestate - 0; 

- dispoziții privind activitatea de bază  - 203; 

- anunțuri privind inițierea elaborării deciziilor - 6;  

- anunțuri privind organizarea consultării publice - 6; 

- avize prezentate la proiectele de decizii şi materialelor aferente acestora, 

precum şi deciziile adoptate -191; 

- raportul anual al autorității publice privind transparența procesului 

decizional -1; 

- numărul întrunirilor consultative desfășurate de autoritatea administrației 

publice - 6; 

- numărul de invitații expediate părților interesate - 6; 

-numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, 

dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) - 6; 

-numărul recomandărilor recepționate incluse în sinteza recomandărilor 

acceptate - 0; 

-ponderea proiectelor de investiții atrase din cele elaborate a fost realizat 

30%, dat fiind faptul că realizarea proiectelor de investiții necesită de un 

termen mai îndelungat; 

-seminare desfășurate și organizate cu angajații - 4; 

-ponderea angajaților în funcție publică în bază de merit s-a realizat 

integral constituind 100%. 

        Realizarea  obiectivelor planificate a  permis  creșterea gradului de 

satisfacere  a cetățenilor cu  servicii publice  de calitate          



        La  capitolul  petilii  constatăm,  că pe parcursul anului 2020, 

semestrul I, în adresa Președintelui raionului au parvenit 11 petiții, cu 33 

petiții mai puțin decît în perioada similară a anului precedent. 

De către conducerea raionului în audiență au fost primiți  numeroși 

cetățeni cu diverse probleme. În cadrul audiențelor cetățenii au primit 

explicațiile de rigoare, iar în funcție de complexitatea problemelor au fost 

depuse cereri care în final au fost examinate și aduse la cunoștință 

cetățenilor. 

 Astfel, 5 (45,45%) petiții au fost examinate de specialiștii din 

cadrul Aparatului Președintelui raionului, 6 (54,54%) petiții au fost 

expediate după competență spre examinare direcțiilor, secțiilor 

Consiliului raional și serviciilor desconcentrate din teritoriu. 

În perioada de referință de la Aparatul Președintelui Republicii 

Moldova au parvenit 1 (9,09) petiții, de la Secretariatul Parlamentului 

Republicii Moldova - 3 (27,27%) petiții, de la Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale – 2 (18,18%) petiții. 

Analiza adresărilor cetățenilor conform localităților denotă că 3 

(27,27%) petiții au fost înaintate Președintelui raionului de către cetățeni 

din primaria orașului Călărași, 2 (18,18) petiții au fost adresate de către 

locuitorii s. Sipoteși și Țibirica, de la cetățenii din localitățile  Vălcineț, 

Tuzara, Bahmut cîte 1 (9,09%) petiție. (anexa nr.01) 

Analiza tematicilor (anexa nr. 02) accentuează problemele expuse 

de către cetățeni. 

Drept rezultat al analizei celor mai frecvente probleme, se constată 

că cetățenii abordează următoarele: 

36,36 % (5) – acordarea ajutorului material: pentru ameliorarea 

condițiilor de trai; agravarea stării sănătății, efectuarea intervențiilor 

chirurgicale, procurarea medicamentelor; 

45,45 % (4) – asistența și protecția familiei: situație precară, 

măsuri de protecție socială, acordarea serviciului Asistență personală; 

18,18 % (2) – probleme de ordin social. 

In ansamblu, examinarea petițiilor s-a efectuat în conformiate cu 

articolul 52 din Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 190-XIII din 

19 iulie 1994 cu privire la petiționare, Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 208 din 31 martie 1995 și alte acte normative ce țin de 

petiționare.   

                                                                                                                                                 

  Anexa nr. 01 

 

Numărul de petiții adresate Președintelui raionului, 

în anul 2020, semestrul I 

 



Nr. d/o Denumirea localității, autorității Total petiții 

1. Aparatul Președintelui RM 1 

2. Secretariatul Parlamentului RM 3 

3. Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției 

Sociale 

2 

4. Călărași 3 

5. Vălcineț 1 

6. Tuzara 1 

 TOTAL 11 

           

Anexa nr.02 

Tematica 

 problemelor abordate de cetățeni în petițiile 

adresate Președintelui raionului în semestrul I al anului 2020 

 

1. Acordarea ajutorului material 5 36,36% 

2. Asistența și protecția familiei 4 45,45% 

3. Probleme de ordin social; 2 18,18 % 

 

Pe parcursul anului 2020, semestrul II, în adresa Președintelui 

raionului au parvenit 26 petiții, cu 15 petiții mai mult  comparativ cu 

primul semestru al  anului 2020. 

De către conducerea raionului în audiență au fost primiți  numeroși 

cetățeni cu diverse probleme. În cadrul audiențelor cetățenii au primit 

explicațiile de rigoare, iar în funcție de complexitatea problemelor au fost 

depuse cereri care în final au fost examinate și aduse la cunoștință 

cetățenilor. 

Prin intermediul web-site-ului au fost recepționate 2 mesaje 

electronice, care au fost examinate operativ sau, în funcție de problema 

abordată, remise spre examinare și eventuală soluționare, conform 

competențelor. 

 Astfel, 19 (73,076%) petiții au fost examinate de specialiștii din 

cadrul Aparatului Președintelui raionului, 7 (26,92%) petiții au fost 

expediate după competență spre examinare direcțiilor, secțiilor 

Consiliului raional și serviciilor desconcentrate din teritoriu. 

În perioada de referință de la Aparatul Președintelui Republicii 

Moldova au parvenit 6 (23,076) petiții, de la  Cancelaria de Stat a RM - 1 

(3,84%) petiții, de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 5 

(19,23%) petiții, de la Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat – 

3 (11,53%) petiții. 

Analiza adresărilor cetățenilor conform localităților denotă că 3 

(11,53%) petiții au fost înaintate Președintelui raionului de către cetățeni 



din primaria orașului Călărași, 2 (7,69%) petiții au fost adresate de către 

locuitorii s. Horodiște, de la  

cetățenii din localitățile   Frumoasa, Temeleuți, Pîrjolteni, Dereneu, 

Hirova, Buda cîte 1 (3,84%) petiție. (anexa nr.01) 

Analiza tematicilor (anexa nr. 02) accentuează problemele expuse 

de către cetățeni. 

Drept rezultat al analizei celor mai frecvente probleme, se constată 

că cetățenii abordează următoarele: 

34,61 % (9) – acordarea ajutorului material: pentru ameliorarea 

condițiilor de trai; agravarea stării sănătății, efectuarea intervențiilor 

chirurgicale, procurarea medicamentelor; 

34,61 % (9) – asistența și protecția familiei, ocrotirea sănătății: 

situație precară, măsuri de protecție socială, acordarea ajutorului pentru 

perioada rece a anului, determinarea gradului de dizabilitate, procurarea 

produselor alimentare și igienice; 

3, 84%  (1)-  eliminarea consecințelor în urma incendiului; 

15, 38% (4) - probleme ce țin de gospodăria comunală și 

amenajarea teritoriului: reperația gardului și/sau acoperișului casei de 

locuit, conectarea la rețeaua termică; 

7,69 % (2) – probleme de ordin social: procurarea spațiului 

locativ, acordarea locuinței sociale; 

3,84 % (1) – lipsa cadrelor specializate la angajarea în funcții 

publice. 

In ansamblu, examinarea petițiilor s-a efectuat în conformiate cu 

articolul 52 din Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 190-XIII din 

19 iulie 1994 cu privire la petiționare, Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 208 din 31 martie 1995 și alte acte normative ce țin de 

petiționare. 

          Anexa nr. 01 

 

Numărul de petiții adresate Președintelui raionului, 

în anul 2020, semestrul II 

Nr. d/o Denumirea localității, autorității Total petiții 

1. Aparatul Președintelui RM 6 

2. Ministerul Sănătății, Muncii si Protecției 

Sociale 

5 

3. OT Ungheni al cancelariei de Stat 3 

4. Cancelaria de Stat RM 1 

5. Călărași 3 

6. Horodiște 2 

7. Frumoasa 1 

8. Temeleuți 1 



9. Pîrjolteni 1 

10. Dereneu 1 

11. Hirova 1 

12. Buda 1 

 TOTAL 26 

 

 

 

Anexa nr.02 

Tematica 

 problemelor abordate de cetățeni în petițiile 

adresate Președintelui raionului în semestrul II al anului 2020 

1. Acordarea ajutorului material:  9 34,61% 

2. Asistența și protecția familiei, ocrotirea 

sănătății: 

9 34,61% 

3. Eliminarea consecințelor în urma 

incendiului: 

1 3, 84%   

4. Probleme ce țin de gospodăria comunală 

și amenajarea teritoriului: 

4 15, 38% 

5.  Lipsa cadrelor specializate la angajarea 

în funcții publice: 

 

1 3,84 % 

6. Probleme de ordin social: 2 7,69 % 

   
     Menţionăm, că Consiliul raional dispune de toate condiţiile pentru 

participarea cetăţenilor  în  procesul  decizional și mecanisme de informare 

a populaţiei, practici de consultare a populaţiei pe diferite probleme şi alte 

instrumente ce asigură transparenţa în procesul decizional. 

        Tot  odată,  preconizăm  să  lărgim  spectrul  de  modalități  privind  

familiarizarea  publicului  despre  activitatea  autorității   prin: 

1. Instituirea  unui  mecanism  de  solicitare  a opiniilor societăţii 

civile  și  antrenarea  experţilor, asociaţilor profesionale  în  procesul  

decizional;   

 2. Organizarea instruirii grupurilor de lucru permanente   și  a  celor 

ad hoc;  

3. Organizarea dezbaterilor publice  și  desfăşurarea audierilor 

publice  online; 

  4. Organizare   sondajelor  publice,  cît  și  alte modalităţi de 

consultare publică. 

     

Toate  acestea  vor  permite  asigurarea  participării  mai  active  a  

tuturor  părților  interesate  în  procesul  decizional.    


