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CHESTIONAR 
 

Secţiunea I: Transparenţa procesului decizional 

 

1. Care este numărul proiectelor de decizii/dispoziţii elaborate de autoritatea publică locală în anul 2015? 

 

 

2. Câte proiecte de decizii/dispoziţii şi materialele aferente acestora în anul 2015 au fost aduse la cunoștința 

publicului până la şedinţa autorităţii publice (cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării 

şedinţei)?  

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

       2A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului proiectele de decizii/dispoziţii şi materialele   

             aferente acestora? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

3. Pentru câte proiecte de decizii/dispoziţii au fost organizate consultări publice în anul 2015? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

4. Câte din aceste consultări publice au fost anunţate cu cel puţin 10 zile până la adoptarea proiectelor? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

      4A. Prin ce modalitate publicul a fost anunţat despre organizarea consultărilor publice? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

5. În cazul organizării consultărilor publice şi recepţionării recomandărilor din partea părţilor interesate, 

câte sinteze a recomandărilor au fost întocmite de autoritatea publică locală? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 
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d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     5A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului sintezele recomandărilor? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

6. În cazul întocmirii Sintezelor recomandărilor recepţionate, câte din ele cuprinde motivaţia autorităţilor 

publice de acceptare sau respingere a recomandărilor? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

7. Au fost create pe lângă autorităţile publice consilii consultative, fie grupuri de lucru permanente sau ad-

hoc care participă la procesul decizional?  

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

8. Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice este adus la cunoştinţă cetăţenilor (cu cel puţin 3 zile 

lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei)? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

     8A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului anunţurile? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

9. Poate publicul interesat participa la toate şedinţele consiliului local? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

10. Dacă da, poate fi dat cuvînt publicului în timpul şedinţei la orice punct (subiect) de pe agendă, înainte de 

vot, chiar şi fără aprobarea prealabilă de către consilieri? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

11. Poate publicul interesat să participe la toate şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local? 

a) Da 
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b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

12. Dacă da, poate fi dat cuvânt publicului în timpul şedinţei la orice punct (subiect) de pe agendă, înainte de 

vot, chiar şi fără aprobarea prealabilă de către consilieri? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

Secţiunea II: Transparenţa desfăşurării achiziţiilor publice 

 

13. Câte achiziţii publice au fost desfăşurate de autoritatea publică locală în anul 2015? 

 

 

14. Câte anunţuri de achiziţii publice au fost comunicate public? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     14A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului anunţurile de achiziţii publice? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

15. Câte din rezultatele achiziţiilor publice au fost comunicate public? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     15A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului rezultatele achiziţiilor publice? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

16.  Care este numărul mediu de concurenţi în toate achiziţiile publice desfăşurate în anul 2015?  

 

 

17.  Care este cantitatea obiecţiilor acceptate şi erorile controlate în achiziţiile publice din 2015? 
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18.  Câte licitaţii/concursuri/negocieri directe de vânzare/locaţiune/arendă a bunurilor proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale au avut loc în anul 2015? 

 

 

19. Câte din rezultatele acestor licitaţii/concursuri/negocieri directe au fost aduse la cunoştinţa publicului? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     19A. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului rezultatele acestor licitaţii/concursuri/negocieri    

             directe? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

Secţiunea III: Transparenţa consultării proiectelor de decizie 

 

20. Proiectul de buget pentru anul 2016 a fost supus consultărilor publice şi adus la cunoştinţa publicului? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

     20A. Prin ce modalitate a fost adus la cunoștința publicului şi supus consultărilor publice? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

21. Care este numărul total de unităţi de locuit/terenuri pentru construcţia caselor de locuit alocate/vândute 

în anul 2015?  

 

 

22. A fost adus la cunoștința publicului Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pământ pentru 

construcţia caselor individuale de locuit?  

a) Da 

b) Nu 

c) Nu este un astfel de Regulament 

 

23. A fost adus la cunoștința publicului lista persoanelor ce stau în rând pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai/ atribuirea terenurilor de pământ pentru construcţia caselor individuale de locuit? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu este o astfel de listă 
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  23A. Prin ce modalitate a fost adusă la cunoștința publicului această listă? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

24. Câte din şedinţele comisiei/consiliului privind luarea deciziei de atribuire a terenurilor, alocare/vânzare 

de locuinţe au fost anunţate din timp publicului? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     24A. Prin ce modalitate a fost adusă la cunoștința publicului desfăşurarea acestor şedinţe? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

25. Câte din deciziile comisiei/consiliului privind atribuirea terenurilor, alocarea/vânzarea de locuinţe au 

fost comunicate publicului? 

a) 0 - 10 % 

b) 10 - 30 % 

c) 30 - 60 % 

d) 60 - 90 % 

e) 90 - 100 % 

 

     25A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului deciziile comisiei/consiliului privind atribuirea 

terenurilor, alocarea/vânzarea de locuinţe? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

Secţiunea IV: Transparenţa desfăşurării concursurilor de ocupare a funcțiilor publice 

 

26. Care este numărul persoanelor angajate în perioada 2014 – 2015? 

 

 

27. Au fost comunicate public numărul şi numele candidaţilor ce au participat la concursurile de selecţie 

pentru posturile vacante în perioada 2014 - 2015? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 
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      27A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului numărul şi numele candidaţilor ce au participat la 

concursuri? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

28. Au fost comunicate public procesele - verbale ale comisiei de selectare a candidaţilor pentru funcţia 

vacantă, incluzând evaluarea comisiei şi clasamentul solicitanţilor? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

      28A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste procese-verbale? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

29. Au fost aduse la cunoştinţa publicului programele de asistenţă socială adoptate, informaţii despre 

serviciile sociale furnizate de unitatea administrativ-teritorială şi modalitatea de aplicare pentru un 

potenţial beneficiar? 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu ştiu/Nu răspund 

 

     29A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste informaţii? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

Secţiunea V: Transparenţa declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate 

 

30. Sunt publicate declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale primarului, viceprimarilor şi 

funcţionarilor publici? 

a) Da, toate 

b) Da, doar unele 

c) Nici una 

 

      30A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste declaraţii? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

 

31. Este făcut public Codul de etică pentru aleşii locali? 

a) Da 

b) Nu 
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c) Nu există astfel de Cod 

 

     31A. Prin ce modalităţi au fost comunicat publicului acest Cod? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

32. Sunt comunicate public CV-urile conducătorilor tuturor întreprinderilor municipale şi a societăţilor 

comerciale cu pachet majoritar deţinute de unitatea administrativ - teritorială?  

a) Da, toate 

b) Da, doar unele 

c) Nici unul 

 

     32A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului CV-urile managerilor? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 

 

33. Sunt făcute public analizele financiare anuale ale tuturor întreprinderilor municipale şi a societăţilor 

comerciale cu pachet majoritar deţinute de unitatea administrativ - teritorială?  

a) Da, toate 

b) Da, doar unele 

c) Nici unul 

 

     33A. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste analize financiare? 

a) pagină web, indicaţi linkul: 

b) panou informativ 

c) alte modalităţi 

d) nici o modalitate 


