RAPORT

Guvernare locală deschisă pentru cetățeni
activi și informați

Evenimentul are loc în cadrul inițiativei “Localități transparente, competitive și sustenabile financiar“, implementată de IDIS
“Viiitorul“, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este implementată cu
susținerea financiară a Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop
creșterea transparenței, responsabilității financiare și competitivitatea autorităților locale din Republica Moldova.

Importanţa transparenţei în
activitatea administraţiei publice
• contribuie la reducerea corupţiei, prin faptul
monitorizării activităţii administraţiei publice de
către cetăţenii interesaţi;
• sporește încrederea cetățenilor în actul de
guvernare și deciziile adoptate de autorități;
• îmbunătăţeşte procesul de comunicare între
cetăţeni şi administraţia publică;
• contribuie la eficiența și responsabilitatea
autorităților publice;
• duce, în consecință, la edificarea unui stat de
drept;

Cadrul legal național
• Constituția Republicii Moldova
• Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
• Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239
din 13.11.2008
• Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a
transparenței în procesul de elaborare şi adoptare a
deciziilor (Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010)
• Legea privind administrația publică locală nr.436 din
28.12.2006
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind paginile
oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua
Internet nr.188 din 03.04.2012

Acces la informație
• 7 localități nu au pagină web
• compartimente de transparenţă decizională pe web:
42,2 % nu au / 57,8 % incomplete
• 22 % din web fără program de lucru şi oră de audienţă
• cetățenii nu cunosc despre desfăşurarea şedinţei publice
• 20 localități (44,4% ) nu au adus la cunoștință proiectele
de decizii/dispoziţii şi materialele aferente acestora
• instrument online pentru reclamații/cereri: 53,3% nu au /
46,7% au doar formular online pentru petiții primarului

Participarea în Procesul Decizional
• în 2015 consultări publice parțiale și selective
• nici o sinteză a recomandărilor pe web
• doar 1 localitate are pe web informații despre consilii
consultative și grupuri de lucru în procesul decizional
• 39 APL (86,7%) nu au reguli interne de informare,
consultare şi participare în procesul decizional
• 2 APL au coordonator în procesul de consultare publică
• Doar 1 APL a plasat pe web Raportul de transparență
• 6 APL au, parțial, pe web înregistrările video/audio de la
ședințele consiliului local din ultimii 2 ani

Achizițiile Publice
• anunţurile de achiziţii publice și rezultatele
achizițiilor publice, parțial, aduse la cunoștință
• 1 APL a publicat pe web contractele de achiziţie
publică
• nici o arhivă web privind rezultatele achizițiilor
publice din (cel puțin) ultimii 2 ani
• Buletinul Achizițiilor Publice - nu orice persoană are
acces la el

Administrarea Proprietății Publice
• 1/3 din APL nu respectă transparența în administrarea
patrimoniului public
• 1/3 din APL sînt parțial transparente
• 1/3 din APL informează despre deciziile privind
administrarea patrimoniului public
• 2 APL au pe web Lista persoanelor ce stau în rînd pentru
îmbunătățirea condițiilor de trai/ atribuirea terenurilor
de pămînt pentru construcţia caselor individuale de
locuit

Bugetarea
• 50% din APL au consultat și informat proiectul de buget
2016
• doar 22% au utilizat pagina web pentru a consulta
proiectul de buget 2016 cu cetățenii
• 3 APL au utilizat pagina web pentru a consulta și informa
asupra rectificărilor la buget 2014 – 2015
• 25 APL (55,6%) au publicat pe web bugetul 2016
• 14 APL (31,1%) au publicat pe web bugetele 2014 - 2016
• 1/3 din APL au publicat pe web raporturile privind
executarea bugetului 2015

Resurse Umane
• 1/3 din paginile web conțin informații, uneori parțiale,
despre concursurile de selecție pentru locurile vacante
2014 – 2015
• 1 APL a comunicat pe web numărul şi numele
candidaţilor la concursurile de selecţie pentru posturile
vacante 2014 – 2015 (¼ din APL afirmă că au comunicat
prin alte modalități)
• nici un APL nu a comunicat pe web procesele - verbale
ale comisiei de selectare a candidaţilor pentru funcţia
vacantă, incluzînd evaluarea comisiei şi clasamentul
solicitanţilor

Etica Profesională și
Conflictul de Interese
• 51,1% au făcut public pe pagina web CV-ul primarului
• 1 APL are pe web declaraţiile cu privire la venituri şi
proprietate ale primarului, viceprimarilor şi funcţionarilor
publici
• Nici pe o pagină web nu există:
- Cod de etică pentru aleșii locali
- Cod de etică pentru angajații APL
- Cod de etică pentru angajații instituțiilor bugetare,
întreprinderilor publice, precum și angajații întreprinderilor
fondate sau la care APL deține pachetul majoritar

Servicii Sociale
• 5 administrații locale utilizează pagina web pentru a
aduce la cunoștință programele de asistenţă socială
adoptate, informaţii despre serviciile sociale furnizate şi
modalitatea de aplicare pentru un potenţial beneficiar
(unele APL afirmă că au comunicat prin alte modalități)
• 3 localități au plasat pe web informații despre instituții
de asistență socială precum: azil, centru de reabilitare și
centru comunitar

Investițiile, Întreprinderile Municipale
Participarea în Societățile Comerciale
• 8 localități (17,8%) publică pe web datele privind
programele şi proiectele de asistenţă
• 12 localități (26,7%) publică, parțial, informații
despre activităţile şi rezultatele obţinute în urma
implementării proiectelor de asistenţă
• APL nu publică CV-urile conducătorilor și analizele
financiare anuale ale întreprinderile municipale şi
societăţile comerciale cu pachet majoritar deţinute
de unitatea administrativ - teritorială

Ce va urma ?
• Preluarea concluziilor și recomandărilor de la acest
eveniment pentru îmbunătățirea Raportului
• Prelucrarea și definitivarea tuturor datelor acumulate în
privința a 45 de administrații publice locale
• Publicarea și prezentarea clasamentului privind nivelul de
transparență în activitatea APL

• Monitorizarea APL și identificarea soluțiilor pentru a
schimba și îmbunătăți transparența în administrația
publică locală

