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Raport  

semestrial de activitate al Aparatului președintelui raionului pentru semestrul II pentru anul 2015 

 

 

 

Obiectivul nr. 1: Realizarea Programului strategic, obținerea și implementarea proiectelor 
Acțiuni Subacțiuni  Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

 

Nivelul de  

realizare/descriere 

succintă 

 

Punctaj 

autoevaluare 

 

1.1. Monitorizarea realizării 

Programului de dezvoltare social 
- economică al raionului pentru 

perioada 2012 - 2015  

 

1.1.1. Elaborarea și 

prezentarea Raportului 
privind realizarea  

Programului de dezvoltare 

social - economică al 
raionului pentru perioada 

2012 - 2015  

 

Examinarea 

Raportului în ședința 

Consiliului raional 

Februarie 2015 

 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

Secția 

administrație 

publică  

în colaborare cu 

subdiviziunile 

Consiliului 

raional 

- - 

 

 

 

 

1.1.2. Analiza 

implementării planului în 

cadrul ședințelor 

operative 

Numărul de ședințe 

operative 

Acțiuni întreprinse 

Ianuarie – 

decembrie 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat 

Pe parcursul 

semestrului II s-

au desfășurat 20 

ședințe operative 

 

 

2 

 



1.1.3. Elaborarea și 

înaintarea proiectelor și 

finanțări obținute 

 

Numărul de proiecte 

depuse 

Numărul de proiecte 

obținute 

Suma mijloacelor 

financiare 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Șeful Serviciului 

elaborarea și  

implementarea 

proiectelor 

investiționale 

Nerealizat 

 

 

 

        0 

 

 

 

1.2. Elaborarea în colaborare cu 

subdiviziunile Consiliului 
raional a Programului strategic 

de dezvoltare economică și 

socială a raionului Strășeni 
pentru anii 2016 - 2019 

 

 
 

 

 

1.2.1. Crearea grupurilor 

de lucru în diferite 
domenii care vor participa 

la elaborarea Programului  

Numărul de grupuri 

formate 

Numărul de persoane 

din grupurile de lucru 

Semestrul II, 

2015 

 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

 

Realizat  

 

 

2 

 

 

1.2.2. Elaborarea unui 

plan de acțiuni privind 

elaborare Programului 
strategic  

Acțiuni realizate 

 

 

Semestrul II, 

2015 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

 

Nerealizat 

 

          0 

 

1.2.3. Organizarea unor 
consultări publice cu 

populația raionului 

privind Programul 

strategic de dezvoltare  
economică și socială al 

raionului Strășeni 

Numărul de consultări Semestrul II, 

2015 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

- 

 

- 

 

 
Media aritmetică 

1.00 

Obiectivul nr. 2: Perfecționarea procesului decizional din cadrul Consiliului raional 

 
2.1. Organizarea și desfășurarea 
ședințelor ordinare și 

extraordinare ale Consiliului 

raional 

2.1.1.Convocarea 
ședințelor ordinare în 

termenele  

stabilite de legislație 

Numărul ședințelor 

desfășurate 

Chestiuni examinate  

Cel puțin cu 10 

zile înainte de 

ședința ordinară și 

cu cel puțin cu 3 

zile înainte de 

ședința 

extraordinară  

Președintele 

raionului 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Realizat 

2 ședințe ordinare 

5 ședințe 

extraordinare 

 

2 

2.1.2. Elaborarea și 

propunerea ordinii de zi 
 Pînă la 

convocarea 

ședințelor 

consiliului 

Președintele 

raionului 

Consilierii 

raionali 

Realizat 

Propuse pentru 

examinare 85 

chestiuni                   

          2 

 



                                              

2.2. Inițierea, elaborarea și 

adoptarea proiectelor de decizii  
 

2.2.1. Consultarea 

consilierilor la inițierea 

proiectelor de decizii 

Proiecte elaborate, 

perfectate  

Decizii adoptate 

Pînă la 

convocarea 

ședințelor 

consiliului 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

 

 

Realizat 

Elaborate  - 133 

proiecte de decizii 

Decizii adoptate -

132 

 

2 

 

 

2.2.2. Elaborarea 

proiectelor de decizii 
Calitatea proiectelor Cel tîrziu cu 15 

zile înainte de  

ședința ordinară și 

cu 5 zile înainte 

de ședința 

extraordinară 

 

Secţia 

administraţie 

publică  

Serviciul juridic 

Funcționarii 

Aparatului 

președintelui 

raionului 

Realizat  

Proiectele au fost 

prezentate în 

termenele 

indicate, 

secretarului 

Consiliului, 

însoțite de note 

informative și 

avizate de 

specialiștii 

corespunzători. 

 

2 

 

 

 
 2.3. Transparența procesului 

decizional 

 

 
 

2.3.1. Publicarea 
proiectelor de decizii și a 

celor adoptate pe pagina 

web a Consiliului raional 

Proiectele și deciziile 

care au impact social, 

economic, de mediu  

adoptate  

Deciziile adoptate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cel tîrziu cu 11 

zile înainte de  

ședința ordinară și 

cu o zi înainte de 

ședința 

extraordinară 

În 10 zile după 

adoptare  

Secretarul  

Consiliului 

raional 

  

Realizat  

Publicate 78 

proiecte de decizii 

Publicate 73 

decizii 

2 

 

2.3.2. Consultarea 

proiectelor de decizii cu 
serviciile de resort, 

populația, ONG 

 
 

 

Numărul de proiecte 

consultate 

Numărul consultărilor 

publice desfășurate 

Cel tîrziu cu 15 

zile înainte de  

ședința 

Consiliului 

raional 

Autorii 

proiectelor cu 

coordonarea 

secretarului 

Consiliului 

raional 

Realizat parțial 

Au fost solicitate 

consultări publice 

la 67 proiecte de 

decizii 

 

1 

 



 

2.4. Legalitatea deciziilor 

adoptate, dispozițiilor emise 

2.4.1. Prezentarea 

actelor administrative la 

control Oficiului 

Teritorial Chișinău al 

Cancelariei de Stat 

 
 

Toate actele adoptate 

de Consiliul raional și 

emise de Președintele 

raionului 

 

Numărul de decizii 

contestate privind 

modificarea, 

abrogarea)  

În termen de 5 

zile de la 

semnarea actului 

Secretarul 

Consiliului 

raional  

 

Realizat 

Prezentate OT: 

 

132 decizii 

Decizii notificate 

nu sînt 

91 dispoziții cu 

caracter normativ 

161 dispoziții 

privind personalul 

- 1 dispoziție 

notificată 

 

2 

2.4.2. Reprezentarea în 

instanțele de judecată în 

litigiile privind deciziile 

adoptate și dispozițiilor 

emise 
 

Numărul deciziilor în 

litigiu 

Numărul dosarelor 

susținute în instanțele 

de judecată 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul juridic Realizat 

6 decizii ale 

consiliului raional 

sunt în litigiu.  

În instanța de 

judecată se află 

12 dosare pe rol 

2 

 

2.5. Monitorizarea executării 
deciziilor adoptate 

2.5.1. Elaborarea notelor 

informative privind 
executarea deciziilor și 

dispozițiilor 

 
 

Existența unui sistem 

de control al 

executării deciziilor, 

dispozițiilor 

Numărul deciziilor 

luate la control 

În termenele 

indicate în actele 

administrative 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat 

77 decizii luate la 

control 

2 

2.5.2. Solicitarea 

informațiilor în cadrul 
ședințelor operative  

despre executarea 

anumitor decizii 

Numărul de 

informații solicitate 

În termene 

stabilite 

Președintele 

raionului 
Realizat  

 

2 

2.6. Organizarea ședințelor 

Comisiei Situații excepționale 

2.6.1 Pregătirea 

materialelor pentru 

ședința CSE. Elaborarea 

proceselor verbale ale 
ședințelor, hotărîrilor 

Numărul de materiale 

Numărul de procese-

verbale, hotărîri 

Pe parcursul 

anului 

Secția 

administrație 

publică 

(specialistul 

responsabil) 

Realizat 

12 materiale  

3 procese verbale 

3 hotărîri  

 

 

2 

2.7. Organizarea încorporării în 
serviciul civil 

2.7.1. Înregistrarea 
cererilor 

 

Numărul cererilor Pe parcursul 

anului 

Secția 

administrație 

publică  

(specialistul 

responsabil) 

Realizat 

33 cereri 

2 

 



2.7.2. Perfectarea 

contractelor 
Numărul contractelor Pe parcursul 

anului 

Secția 

administrație 

publică 

(specialistul 

responsabil) 

Realizat 

27 contracte 

semnate și 

înregistrate 

2 

Media aritmetică 

 

Obiectivul nr. 3: Dezvoltarea și consolidarea potențialului operațional și administrativ al resurselor umane 

angajate în cadrul Consiliului raional 

1,92 

 

3.1. Crearea premiselor de 
suport tehnic și material pentru 

îmbunătățirea activităților 

administrative ale funcționarilor 

publici 

3.1.1. Achiziționarea  
tehnicii de calcul, 

mobilierului necesare 

bunei desfășurări a 

activității funcționarilor 
publici  

Tehnica de calcul, alte 

bunuri materiale 

achiziţionate 

 

Pe parcursul 

anului 

Președintele 

raionului 

Contabilul-șef 

 

Realizat 

Procurări de 

bunuri în sumă de 

157,7 mii lei 

2 

 

Crearea condiţiilor 

adecvate de muncă în săli, 
birouri 

Condițiile create Pe parcursul 

anului 

Preşedintele 

raionului 

Realizat  

Procurat 

Mobilier în sumă 

de 9,5 mii lei 

2 

3.2. Transparența recrutării, 

promovării/numirii în funcție a 

angajaților 
 

 

3.2.1. Elaborarea avizelor 

privind funcțiile publice 

vacante și asigurarea 
publicității  

Avize elaborate Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

Realizat 

8 avize 

2 

3.2.2. Asigurarea 

activității comisiei de 

concurs 

Numărul de ședințe Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

Realizat 

19 ședințe 

2 

3.2.3. Asigurarea 

organizării și desfășurării 

perioadei de probă a 
funcționarilor publici 

debutanți 

Numărul de 

funcționari publici 

debutanți 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public responsabil 

de resurse umane 

Conducătorul 

direct  

al funcționarului 

public 

debutant 

Realizat 

3 debutanți 

 

2 

 

 

 

 

3.2.4. Eelaborarea 

proiectelor actelor 

administrative privind 
personalul 

Numărul actelor 

administrative emise 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

Realizat 

164 dispoziții 

2 

 



3.3. Instruire și formare 

profesională a angajaților 

aparatului președintelui 
raionului și subdiviziunile 

Consiliului raional, autoritățile 

administrației publice locale de 
nivelul întîi 

3.3.1. Elaborarea planului 

de instruire internă 
Activități de instruire 

desfășurate 

ianuarie Funcționarul 

public 

responsabil de 

resurse umane 

Nerealizat 

Nu s-a elaborat 

planul 

0 

 

3.3.2. Asigurarea 

delegării la instruirea 

externă a funcționarilor 
publici și persoanelor de 

demnitate publică 

(comanda de stat) 

Numărul 

funcționarilor care au 

urmat cursuri 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat 

3 funcționari 

2 

 

 

3.4. Evaluarea anuală a 

performanțelor funcționarilor 
publici  

3.4.1. Organizarea și  

desfășurarea evaluării 
performanțelor 

profesionale ale 

funcționarilor publici  
 

 

 

Evaluarea în termene Decembrie - 

ianuarie 

Președintele 

raionului,  

vicepreședinții 

raionului,  

secretarul 

Consiliului 

raional,  

șefi de secții, 

servicii,  

funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

- - 

 

 

 

 

3.4.2. Elaborarea actelor 

administrative privind 

conferirea gradului de 
funcționar public  

 

Numărul actelor 

administrative 

(funcționari publici) 

Februarie  Funcționarul 

public  

responsabil de 

resurse umane 

 

Realizat 

4 dispoziții 

2 

 

 

Media aritmetică 

 
1,77 

 

Obiectivul nr. 4:  Managementul financiar și gestionarea resurselor 

 
4.1. Asigurarea elaborării 

proiectului bugetului raional 

pentru anul următor 

 

4.1.1. Examinarea 

proiectului bugetului 

elaborat pînă la 

propunerea acestuia 

spre dezbatere în 

ședința Consiliului 

Proiectul bugetului 

elaborat 

01 noiembrie 

 

 

Președintele 

raionului 

Șeful Direcției 

finanțe 

 

Realizat 

 

Bugetul elaborat 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raional 

4.1.2. Diseminarea 

proiectului bugetului 

raional consilierilor 

raionali 

Data diseminării 

materialelor 

proiectului bugetului  

15 noiembrie 

 

 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Realizat 

 

2 

4.1.3. Consultarea 

publicului pentru 

dezbaterea proiectului 

bugetului 

Numărul consultărilor 

organizate 

 

 

20 noiembrie 

 

 

 

 

Președintele 

raionului 

Șeful Direcției 

finanțe 

 

 

 

Realizat parțial 

 

S-a solicitat 

consultarea doar 

pe pagina web 

 

 

1 

 

 

 

 

4.1.4. Dezbaterea 

proiectului bugetului  

pentru anul bugetar 

următor în ședința 

consiliului 

Bugetul aprobat 

 

 

10 decembrie 

a anului în curs 

 

 

 

Președintele 

raionului 

Șeful Direcției 

finanțe 

 

Realizat 

 

Bugetul raional 

pe anul 2016 – 

aprobat la 27 

noiembrie 2015 

2 

 

 

4.2. Asigurarea executării 

bugetului raional 

4.2.1. Elaborarea 

raportului semestrial, 9 

luni, anual a executării 

bugetului raional pe 

anul de gestiune 

Rapoartele elaborate 

 

 

August 

Noiembrie 

Februarie  

 

 

Președintele 

raionului 

Șeful Direcției 

finanțe 

 

 

 

Realizat 

 

Raport execut. 

Buget 9 luni 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4.2.2. Dezbaterea și 

aprobarea rapoartelor 

privind executarea 

bugetului raional în 

ședința Consiliului 

raional  

Rapoartele aprobate 15 februarie   

 

(raportul anual) 

Președintele 

raionului 

Șeful Direcției 

finanțe 

 

- - 

 

 

4.3. Asigurarea organizării și 

ținerii contabilității în 

conformitate cu actele 

normative  

4.3.1. Prezentarea în 

termene a  rapoartelor 

lunare, trimestriale și 

anuale privind 

executarea bugetului 

Aparatului președintelui 

Rapoarte prezentate Lunar, trimestrial, 

anual 

Contabilul-șef 

Specialist 

principal (în 

evidența 

contabilă) 

Contabilul 

Realizat 

Rapoarte 

prezentate la: 

Casa teritorială de 

asigurări sociale, 

Inspectoratul 

2 

 

 



raionului fiscal raional, 

Direcția statistică 

a raionului 

4.3. Asigurarea salarizării 

angajaților 

4.3.1. Calcularea 

salariilor angajaților și 

verificarea periodică cu 

statul de personal și 

schema de încadrare 

 

Documentul final de 

calculare 

 

 

 

Pînă la data de 5 a 

lunii  

 

 

 

 

Contabilul-șef 

Specialist 

principal (în 

evidența 

contabilă) 

Contabilul 

 

Realizat 

Toate calculele au 

fost efectuate în 

termenele 

stabilite. 

 

2 

 

 

4.3.2. Operarea 

procedurilor de plată a 

salariilor  

Transferul salariilor la 

cardul bancar 

Pînă la data de 5 a  

lunii 

Contabilul-șef 

Specialist 

principal (în 

evidența 

contabilă) 

Contabilul 

Realizat 

Salariul se achită 

la termenele 

stabilite în 

dependență de 

disponibilitatea 

surselor 

financiare. 

 

2 

4.4. Asigararea evidenței 

contabile a mijloacelor fixe  

 
 
 
 
 
 
 

4.4.1. Evidența, 

calcularea uzurii 

mijloacelor fixe  

Mijloacele fixe luate 

în evidență 

 

Pe parcursul 

anului 

Contabilul-șef 

Specialist 

principal (în 

evidența 

contabilă) 

Contabilul 

Realizat  

Toate mijloacele 

fixe au fost luate 

în evidență 

 

2 

 

4.4.2. Inventarierea 

anuală a mijloacelor 

fixe conform actelor 

normative 

Starea actuală a 

mijloacelor fixe 

Decembrie – 

ianuarie 

 

Contabilul-șef 

Specialist 

principal (în 

evidența 

contabilă) 

Contabilul 

Realizat parțial 

Nu s-a efectuat 

casarea 

mijloacelor uzate  

1 

 

 

Media aritmetică 

 
 

1.80 

 

Obiectivul nr. 5: Eficiența lucrului cu documentele 



 

5.1. Asigurarea păstrării 

documentelor în arhivă  

 

 

 

 

 

5.1.1. Crearea 

condițiilor în depozitul 

arhivei pentru păstrarea 

documentelor 

Reparația  birourilor  

 

Pe parcursul 

anului 

  

 

 

Serviciul arhivă 

 

Realizat 

2 birouri reparate 

2 

 

 

 

5.1.2. Verificarea 

existentului dosarelor în 

arhivă 

1620 dosare în 6 

fonduri 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Serviciul arhivă 

 

Realizat  

1620 dosare în 6 

fonduri 

 

2 

 

5.1.3. Expertiza , 

ordonarea, verificarea 

inventarelor, trecerea în 

rebut a documentelor în 

instituțiile surse de 

completare 

În 8 instituții - 650 

dosare 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

Serviciul arhivă 

 

 

Realizat 

16 instituții – 

surse de 

completare (8 

instituții 

planificate, 8 

instituții 

neplanificate) cu   

980 dosare 

2 

 

 

 

5.1.4. Preluarea 

documentelor la 

păstrare de stat 

 

Respectarea 

termenelor de 

preluare 

În 9 instituţii  214 

dosare 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Serviciul arhivă 
 

Realizat 

394 dosare din 14 

instituţii. 

2 
 

5.1.5. Examinarea 

cererilor cetățenilor 

Numărul cererilor 

Cereri examinate cu 

depășirea termenelor  

Pe parcursul 

anului 

 

Serviciul arhivă 

 
Realizat 

Au fost eliberate 

759 certificate   

 

2 

 

 

5.2. Circulația și rezolvarea 

documentelor 

5.2.1. Înregistrarea 

zilnică a documentelor 

primite și transmiterea 

lor spre rezolvare 

funcționarilor publici 

din Aparatul 

Numărul de 

documente 

înregistrate 

Numărul 

documentelor ieșite 

Zilnic 

 

 

 

Secretarul 

administrativ 

Funcționarii 

Aparatului 

președintelui 

 

Realizat 

847 documente 

intrate 

494 documente 

ieșite 

2 

 

 

 



președintelui raionului  

5.2.2. Rezolvarea 

documentelor în 

termene 

 

Numărul 

documentelor 

rezolvate cu  termenul 

depășit 

30 de zile Funcționarii 

Aparatului 

președintelui 

Realizat  

2 documente 

rezolvate cu 

depășirea 

termenului 

2 

5.2.3. Ordonarea și 

transmiterea 

documentelor la arhivă 

Numărul dosarelor 

transmise 

Conform 

termenelor 

indicate în 

Nomenclatorul 

dosarelor 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Secretarul 

administrativ 

Funcționarii 

Aparatului 

președintelui 

raionului 

 

- 

 

 

- 

 

 

5.3. Asigurarea respectării 

dreptului constituțional al 

cetățenilor la petiționare, 

la informație 

 

5.3.1. Informarea 

populației cu privire la 

mecanismele de 

petiționare și 

organizarea audienței 

Numărul informațiilor 

publicate pe pagina 

web a Consiliului 

raional 

 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public  

responsabil de 

lucrul cu petițiile 

Realizat  

Informarea 

privind audiența 

cetățenilor 

2 

 

5.3.2. Informarea 

cetățenilor despre 

activitățile organizate 

de autoritățile publice 

locale de nivelul doi și 

a serviciilor 

descentralizate 

Numărul informațiilor 

publicate pe pagina 

web a Consiliului 

raional 

 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public 

responsabil de 

elaborarea 

informațiilor 

Realizat 

103 informații 

despre activitățile 

desfășurate 

53 de acțiuni 

săptămînale 

elaborate și 

publicate pe 

pagina web  

2 

 

 

5.3.3. Evidența, 

examinarea în termene, 

și păstrarea petițiilor   

 

 

Numărul de petiții 

Dosare întocmite 

Numărul de petiții 

examinate cu 

depășirea termenului 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

public 

responsabil de 

lucrul 

cu petițiile 

Realizat 

93 petiții. 

4 dosare 

9 petiții rezolvate  

cu depășirea 

termenului 

2 

 

 



5.3.4. Informarea 

conducătorului și altor 

organe despre lucrul cu 

petițiile. Elaborarea  

informațiilor (inclusiv 

anuală) despre lucrul cu 

petițiile  

Numărul informațiilor 

elaborate 

Diminuarea 

numărului de petiții 

examinate cu termen 

depășit 

Anual Funcționarul 

public 

responsabil de 

lucrul  

cu petițiile 

Realizat parțial 

2 informații 

elaborate 

1 

5.3.5. Audiența 

cetățenilor, 

înregistrarea, 

perfectarea fișelor  

 

 

 

Numărul cetățenilor 

primiți în audiență 

Numărul problemelor 

abordate, perfectarea 

fișelor 

Probleme soluționate 

Conform orarului 

audienței 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

Funcţionarul 

public 

responsabil de 

organizarea 

audienței 

Realizat 

27 cetățeni 

elaborate 27 fișe 

2 

 

 

 

 

5.3.6. Organizarea și 

desfășurarea 

audiențelor în teritoriu a 

membrilor Guvernului 

conform orarului 

aprobat de Primul - 

ministru 

Numărul vizitelor în 

teritoriu 

Informații elaborate 

pentru pagina web a 

Consiliului raional 

Conform orarului 

stabilit 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Specialistul 

responsabil de 

 organizarea 

audienței 

Realizat: 

3 vizite 

organizate și 

desfășurate 

2 
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Obiectivul nr. 6: Sporirea capacităților de colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul întîi 

 
6.1. Organizarea întrunirilor, 

seminarelor 

6.1.1. Organizarea și 

desfășurarea întrunirilor 

cu primarii localităților 

și șefii serviciilor 

desconcentrate în 

teritoriu 

Numărul întrunirilor 

desfășurare 

Numărul de 

participanți 

 

În fiecare lună 

Respectiv în 

semestrul unu şi 

semestrul doi 

2015 

 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Secția 

administrație 

publică 

 

Realizat 

4 întruniri cu 

primarii la care au 

participat cîte 30 

persoane 

2 

 

 

 

 



6.1.2. Organizarea 

seminarelor în 

colaborare cu 

autoritățile și serviciile 

centrale, ONG-uri 

Numărul seminarelor 

desfășurare 

Numărul de 

participanți 

Respectiv în 

semestrul unu și 

semestrul doi 

2015 

 

Președintele 

raionului 

Vicepreședinții 

raionului 

Secretarul 

Consiliului 

raional 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat  

2 seminare în 

colaborare cu 

ONG-uri 

2 seminare 

organizate în 

colaborare cu 

Academia de 

Administrare 

Publică  

25 participanți  

2 

 

 

 

 

6.1.3. Organizarea 

seminarelor, schimbului 

de experiență cu 

secretarii consiliilor 

locale (cu deplasarea în 

primăriile din raion), 

1 seminar Respectiv în 

semestrul unu și 

semestrul doi 

2015 

 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat  

1 seminar 

desfășurat la 

Primăria Scoreni 

2 

 

6.2. Deplasarea conducerii 

raionului, funcționarilor 

publici în teritoriu 

6.2.1. Organizarea și 

desfășurarea întîlnirilor 

conducerii raionului cu 

cetățenii 

 

Numărul de întîlniri 

organizate 

Numărul de persoane 

participante 

Pe parcursul 

anului conform 

graficului 

 

 

Secția 

administrație 

publică 

Realizat 
23 vizite în 

teritoriu, în mediu 

cîte 15 persoane 

la fiecare vizită. 

2 

 6.2.3. Deplasări în 

primăriile din raion în 

scopul acordării 

ajutorului metodologic: 

Privind organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

consiliilor locale, 

ținerea lucrărilor de 

secretariat (documente, 

petiții), managementul 

de personal 

Numărul vizitelor în 

primării 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

Secția 

administrație 

publică 

 

 

Funcționarul 

public responsabil  

de resurse umane 

 

Realizat  

23 vizite în 

teritoriu 

2 

6.3. Participarea la procesul 

decizional 

  

 
 

6.3.1. Elaborarea 

proiectelor de decizii, 

dispoziții 

 

 

Numărul de decizii, 

dispoziții 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarii 

serviciului 

Juridic 

Funcționarii 

aparatului 

Realizat  

12 proiecte de 

decizii 

 

4 proiecte de 

2 



președintelui 

raionului 

dispoziții 

6.3.2. Elaborarea 

proiectelor de decizii în 

domeniul privatizării 

Numărul de decizii Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

serviciului 

juridic 

responsabil  

de domeniul 

privatizării 

Realizat 

Au fost elaborate 

53 proiecte de 

decizii 

2 

6.3.3. Consultarea 

aleșilor locali și 

funcționarilor publici 

din autoritățile publice 

locale de nivelul întîi în 

probleme juridice  

privind elaborarea 

proiectelor de decizii, 

dispoziții 

Numărul de consultări Pe parcursul 

anului 

 

 

Funcționarii 

Serviciului juridic 

Realizat  

La multiplele 

adresări al aleșilor 

locali și a 

funcționarilor 

publici din 

autoritățile 

administrației 

publice locale de 

nivelul I au fost 

acordate 

consultațiile 

cuvenite.  

2 

6.3.3. Reprezentarea 

intereselor Consiliului 

raional şi a Aparatului 

preşedintelui raionului 

în instanţele de judecată  

Numărul de decizii în 

litigiu. 

Numărul de dosare 

susţinute în instanţele 

de judecată, din ele cu 

cîştig de cauză pentru 

autorităţile publice de 

nivelul doi 

Pe parcursul 

anului 

Funcţionarii 

Serviciului juridic 
Realizat 

6 decizii în litigiu 

În instanța de 

judecată se află 

12 dosare pe rol. 

9 dosare susținute 

în instanță – 7 cu 

cîștig de cauză în 

instanța de fond 

2 

6.3.4. Elaborarea, 

perfectarea, avizarea 

contractelor 

Numărul de contracte 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Funcționarii 

Serviciului juridic 

 

Realizat parțial  

La necesitate au 

fost elaborate și 

avizate contracte 

1 

 6.3.5. Examinarea 

cererilor privind  

privatizarea locuințelor, 

elaborarea actelor 

referitoare la privatizare 

Organizarea ședințelor 

Numărul  

solicitanților de a 

privatiza locuințele 

Numărul  de ședințe a 

Comisiei de 

privatizare a 

Pe parcursul 

anului 

Funcționarul 

Serviciului juridic 

responsabil de 

domeniul  

privatizării 

Realizat 

Au parvenit 85 

cereri 

 

Au fost 

desfășurate 2 

2 



              
    Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la evaluarea     1,75  Calificativul de evaluare propus:     Bine   

Comisiei de privatizare 

a locuințelor 

 

locuințelor 

desfășurate 

 

ședințe a 

Comisiei 

Media aritmetică 1,90 

 

Obiectivul nr. 7: Eficientizarea activității comisiilor speciale constituite de Consiliul raional, președintele raionului  

 
7.1. Organizarea și 

desfășurarea activității 

comisiilor 

 

 

 

 

7.1.1. Activitatea 

Comisiei situații 

excepționale 

Ședințe desfășurate 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Președintele 

raionului 

Secretarul 

comisiei 

 

Realizat 

2 ședințe conform 

planului 

2 

 7.1.2. Elaborarea 

Planului de acțiuni în 

domeniul protecției 

civile a raionului  

Planul elaborat 

 

Ianuarie Secretarul 

comisiei 

 

- - 

7.1.3. Organizarea și 

desfășurarea 

antrenamentelor 

(situații de caz) 

Numărul 

antrenamentelor 

desfășurate 

Pe parcursul 

anului 

Președintele 

raionului 

Secretarul 

comisiei 

Realizat  

A fost organizat și 

desfășurat un 

antrenament 

          2 

7.1.4. Activitatea 

Comisiei privind 

achizițiile publice 

Numărul ședințelor 

comisiei 

Achiziții desfășurate 

Pe parcursul 

anului 

Președintele 

raionului 

Secretarul 

comisiei 

Realizat 

34 ședințe 

desfășurate 

17 achiziții   

2 achiziții anulate 

          2 

7.1.5. Activitatea 

comisiilor ce țin de 

domeniul social 

Numărul comisiilor 

Ședințe desfășurate 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

Vicepreședintele 

raionului 

Realizat 

6 comisii 

16 ședințe 

          2 

7.1.6. Activitatea 

comisiilor ce țin de 

domeniul economiei 

 

Numărul comisiilor 

Ședințe desfășurate 

 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Vicepreședintele 

raionului 
Realizat 

6 comisii 

6 ședințe 

2 

 Media aritmetică 

 
2 

 



îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de obiective:  

Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluţiile aplicate pentru 

depăşirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activităţii etc.): 

Este necesar de a îmbunătăți activitatea privind consultarea proiectelor de acte administrative cu publicul (consultări publice), instruirea internă a 

funcționarilor publici privind calitatea elaborării proiectelor de decizii, documentelor, răspunsurilor la scrisori, petiții și rezolvarea acestora în termene,   

perfectării fișelor și a  documentelor privind organizarea audienței cetățenilor. 

 

 

Ex.: Nina RUSU, 

secretar al Consiliului raional                                                                                                                                                          


