
 

Mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns la chestionar! 

 Chestionar 
privind evaluarea 

nivelului de transparență a autorităților publice locale de nivelul II din Moldova în anul 2020 

 

Secţiunea I: TRANSPARENȚA PROCESULUI DECIZIONAL 

 

1. Care este numărul ședințelor consiliului raional desfășurate în anul 2020? 

a. ședințe ordinare 3 

b. ședințe extraordinare 5 

 

2. Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice este adus la cunoştinţă cetăţenilor (cu cel puţin 10 zile 

lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei ordinare / 3 zile lucrătoare pentru ședința extraordinară)? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

 

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

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=769&l=ro  

b. panou informativ 

c. poșta electronică 

d. nici o modalitate 

 

4. Care este numărul proiectelor de decizii elaborate și numărul deciziilor adoptate în anul 2020? 

a. proiecte de decizii cu caracter normativ     107 

b. proiecte de decizii cu caracter individual    7 

c. decizii adoptate    114  

 

5. Câte proiecte de decizii şi materialele aferente acestora în anul 2020 au fost aduse la cunoștința publicului 

până la şedinţa autorităţii publice (cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei)?  

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

6. Prin ce modalitate au fost aduse la cunoștința publicului proiectele de decizii şi materialele   

                aferente acestora? 

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=809&l=ro  

b. panou informativ 

c. poșta electronică 

d. nici o modalitate 

 

7. Pentru câte proiecte de decizii au fost organizate consultări publice în anul 2020? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

 

8. Câte din aceste consultări publice au fost anunţate cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la adoptarea 

proiectelor? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=769&l=ro
http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=809&l=ro


 

Mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns la chestionar! 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

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

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=810&l=ro  

b. panou informativ 

c. poșta electronică, scrisori 

d. nici o modalitate 

 

10. 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 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

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

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=847&l=ro  

b. panou informativ 

c. alte modalităţi 

d. nici o modalitate 

 

12. 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 % 

 

            Notă: Vă rugăm să scanați și expediați prin email una din sintezele recomandărilor întocmite de APL în 2020 

 

13. 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 

 

14. Poate publicul interesat participa la toate şedinţele consiliului raional? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

 

15. 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 

 

16. Poate publicul interesat să participe la toate şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului raional? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=810&l=ro
http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=847&l=ro
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Secţiunea II: TRANSPARENȚA ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

 

17. Câte achiziţii publice au fost desfăşurate în anul 2020 (Consiliul raional și subdiviziunile lui în calitate de 

autorități contractante) și câte contracte de achiziţii publice au fost incheiate pentru anul 2020? 

a. achiziții (COP, Licitații deschise etc.)    15 

b. achiziții (valoare mică)    155  

c. contracte (COP, Licitații deschise etc.)   9 

d. contracte (achiziții valoare mică)   155 

 

18. Câte anunţuri de participare la achiziţii publice (COP, Licitații deschise, etc.) au fost comunicate pe pagina 

web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

19. Câte anunţuri de participare la achiziţii publice (achiziții valoare mică) au fost comunicate pe pagina web 

oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

20. Câte din anunțurile de atribuire / rezultatele achizițiilor publice (COP, Licitații deschise, etc.) au fost 

comunicate pe pagina web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

21. Câte din anunțurile de atribuire / rezultatele achizițiilor publice (achiziții valoare mică) au fost comunicate 

pe pagina web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

22. Câte din contractele de achiziții publice (COP, Licitații deschise, achiziții valoare mică, etc) au fost comunicate 

pe pagina web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

23. Câte din rapoartele de monitorizare a executării contractelor de achiziţie publică (trimestrial/semestrial şi 

anual) au fost publicate pe pagina web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 
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d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

24. Câte din Dările de seamă pentru achiziţiile publice de valoare mică au fost publicate pe pagina web oficială? 

a. 0 - 10 % 

b. 10 - 30 % 

c. 30 - 60 % 

d. 60 - 90 % 

e. 90 - 100 % 

 

     Notă: În cazul existenței raportului anual de monitorizare a executării contractelor de achiziţie publică, vă rugăm să-l   

                  scanați și expediați prin email. 

 

Secţiunea III: TRANSPARENȚA PROPRIETĂȚII PUBLICE 

 

25. Câte licitaţii/concursuri/negocieri directe de vânzare/locaţiune/arendă a bunurilor proprietate a unităţii   

 administrativ-teritoriale au avut loc în anul 2020? 

 Nu au avut loc licitaţii/concursuri/negocieri directe de vânzare/locaţiune/arendă a bunurilor proprietate a unităţii   

 administrativ-teritoriale. 

26. 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 % 

 

27. 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 IV: TRANSPARENȚA BUGETARĂ 

 

28. Proiectul de buget pentru anul 2021 a fost supus consultărilor publice şi adus la cunoştinţa publicului? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

 

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

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=810&rid=3958&l=ro  

b. panou informativ 

c. alte modalităţi 

d. poșta electronică 

 

 

 

Secţiunea V:  TRANSPARENȚA CONCURSURILOR DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE  

 

30. Care a fost numărul funcțiilor vacante și numărul persoanelor angajate în anul 2020 (Aparatul președintelui 

și subdiviziunile Consiliului raional)? 

a. număr funcții vacante   24 

b. număr persoane angajate   8 

 

http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=810&rid=3958&l=ro
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31. Au fost comunicate public numărul şi numele candidaţilor ce au participat la concursurile de selecţie pentru 

posturile vacante în anul 2020? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

 

32. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului numărul şi numele candidaţilor ce au participat la 

concursuri? 

a. pagină web, indicaţi linkul:  http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=678&l=ro  

b. panou informativ 

c. alte modalităţi, indicați: 

d. nici o modalitate 

 

33. 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 

 

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

a. pagină web, indicaţi linkul:  http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=678&l=ro  

b. panou informativ 

c. alte modalităţi, indicați: 

d. nici o modalitate 

 

Secţiunea VI: TRANSPARENȚA SERVICIILOR SOCIALE 

 

35. 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 

 

36. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste informaţii? 

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=857&rid=4222&l=ro  

b. panou informativ 

c. alte modalităţi, indicați: 

d. nici o modalitate 

 

37. A fost adus la cunoştinţa publicului numărul beneficiarilor ajutorului social și ajutorului pentru perioada 

rece a anului și sumele achitate acestora? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu ştiu/Nu răspund 

 

 

38. Prin ce modalităţi au fost comunicate publicului aceste informaţii? 

a. pagină web, indicaţi linkul: http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=857&rid=4222&l=ro  

b. panou informativ 

c.     alte modalităţi 

d. nici o modalitate 

 

 

 

http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=678&l=ro
http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=678&l=ro
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Secţiunea VII: TRANSPARENȚA ETICĂ  

 

39. Sunt publicate pe pagina web procedurile și modalitatea de raportare a practicilor ilegale în calitate de 

avertizori de integritate, inclusiv informații privind protejarea acestora de eventuale abuzuri și răzbunări ? 

a. Da 

b. Nu 

c. Nu există astfel de proceduri 

 

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

Există Codul de etică și deontologie a angajaților din cadrul Consiliului raional Strășeni 

a. Da 

b. Nu  

c. Nu există astfel de Cod 

 

41. Prin ce modalităţi au fost comunicat publicului acest Cod? 

a.  pagină web, indicaţi linkul:    

http://crstraseni.md/media/files/files/proiect_de_decizie_cu_privire_la_aprobarea_codului_de_etic_____i_deo

ntologie_a_angaja__ilor_cr_9107176.pdf 

b. panou informativ 

c. alte modalităţi 

d. nici o modalitate 

 

Notă: În cazul existenței unui Cod de etică pentru aleşii locali, vă rugăm să-l scanați și expediați prin email. 

 

Secţiunea VIII: TRANSPARENȚA ADMINISTRĂRII ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE 

 

42. Sunt comunicate pe pagina web 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 

d.  Nu există astfel de întreprinderi și societăți comerciale 

 

43. Sunt publicate pe pagina web situațiile 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 

d. Nu există astfel de întreprinderi și societăți comerciale 

 

Notă: În cazul existenței, vă rugăm să scanați și expediați prin email una din aceste analize financiare. 



 

SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectele de decizii propuse 

 pentru ședința Consiliului raional Strășeni din 27 noiembrie 2020 

 

 

 

Proiectul prezentat 

spre avizare și 

coordonare 

 

 

Participantul la 

avizare 

(expertizare) 

consultare 

publică 

 

 

Conținutul obiecției/propunerii (recomandării) 

 

 

Argumentarea autorului proiectului 

 

 Proiectul de decizie 

„Cu privire la 

pregătirea instituțiilor 

din subordinea 

Consiliului raional 

pentru activitate în 

perioada rece 2020-

2021” 

 

Șoimu Ioana 1. A propus ca Consiliul raional să aloce resurse 

financiare ca contribuție la implementarea proiectului 

privind asigurarea Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul raional Strășeni cu cazangerie în anul 2021 

 

În anul 2021, Consiliul raional Strășeni va 

contribui cu mijloace financiare după 

posibilitate în soluționarea problemei 

Proiectul de decizie 

„Cu privire la 

acordarea suportului 

social din bugetul 

raional tinerilor 

specialiști” 

 

Daranjiu Alina 1. A propus ca suma de 200 lei ce se acordă lunar  

tinerilor specialiști din instituțiile de învățămînt din 

raion să fie majorată în anul 2021 

 

În trimestrul I al anului 2021, Direcția 

învățămînt va evalua posibilitatea majorării 

suportului financiar acordat tinerilor specialșiri 

din instituțiile de învățămînt 

Proiectul de decizie 

„Cu privire la 

aprobarea 

Programului de  

întreţinere a 

drumurilor publice 

locale de interes 

raional din raionul 

Strășeni pe timp de 

iarnă,  în anul 2021” 

 

Crîșmari Elena 1. A propus să fie efectuată expertiza tehnică și 

reparația podului din satul Dolna, precum și reparația 

drumului public de interes raional 

Recomandarea  va fi examinată de comisia 

specială, care va elabora Programul de 

reparații/construcții a drumurilor de interes 

public raional pentru anul 2021 

 

Puiu Sergiu 1. A propus examinarea problemei privind reparația și 

întrețimerea drumului de acces spre satul Huzun 

Problema referitor la reparația/întreținerea 

drumurilor de interes local din intravilanul 

localităților ține de competența autorităților 

publice locale de nivelul întîi 
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