
RAPORT 

cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional Consiliul raional Dondușeni la 01.01.2022 

 

1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct. 3 a HG nr. 967/2016 pe marginea: 

 

Pe pagina Web a Consiliului raional și rețeaua de socializare Facebook, Panoul informativ al 

Consiliului raional, mass-media sistematic se publică cele mai relevante informații. Zilnic se 

comunică cu instituțiile subordonate Consiliului raional prin intermediul poștei electronice. 

Informațiile importante se prezintă în cadrul adunărilor cu managerii instituțiilor. În contextul 

pandemiei aceste adunări s-au organizat în regim online. 

 

 Persoană responsabilă de accesul la informații publice ,de coordonare a procesului de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Aparatului președintelui raionului este 

desemnată  - Sitnic Aurica, specialist principal în cadrul  Secției AP ,tel.:025124268 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 Numărul de apeluri la linia telefonică  instituțională de informare a societății civile   -  15 apeluri 

Lista ONG-urilor pe domenii de activitate : 

 

Asociația Obștească  ”Tinerele femei – Cernoleuca” 

Asociația Obștească  ”Uniunea veteranilor războiului din Afganistan” 

Asociația Obștească  ”Societatea  invalizilor din  raion” 

Asociația Obștească  ”Toamna Vîrstei” 

Organizația teritorială  „CERNOBÎL” din raionul Dondușeni 

Asociația Obștească ”Associația participanților la conflictul armat de pe Nistru” 

 

2. Informația privind îndeplinirea prevederilor  Legii  239/2008 și Hotărîrii Guvernului nr. 967/ 

2016: 

 

Procesul de elaborare a deciziilor 

 

Tipul deciziei Numărul 

de decizii 

adoptate 

în 

perioada 

de 

raportare 

Numărul 

proiectelor 

de decizii 

consultate 

(din 

numărul de 

decizii 

adoptate) 

Numărul de 

proiecte de 

decizii 

supuse 

consultărilor 

publice 

repetat  

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

în regim 

de 

urgență 

Aprecierea 

perioadei 

de timp (în 

mediu/zile) 

de la 

inițierea 

proiectului 

deciziei 

pînă la 

aprobarea 

acesteia 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

care nu cad 

sub 

prevederile 

Legii nr. 

239/2008 și 

HG nr. 

967/2016 

Proiecte de 

dispoziții/decizii 

ale conducerii 

APL 

138 138 - 65 7 3 

Ordine/dispoziții 

privind 

activitatea de 

bază a autorității 

publice 

 

 

208 208 - 30 3 5 

 



Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii  

 

Publicare Numărul Mijlocul de informare (comunicat de 

presă, informare direcționată, 

publicare pe pagina autorității, pe 

particip.gov.md) 

Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei 8 Informare direcționată, pagina WEB a 

Consiliului raional, pagina facebook a 

Consiliului raional Dondușeni 

Anunțuri privind retragerea unui proiect în  

procesul de elaborare  

4 Informare direcționată 

Anunțuri privind organizarea consultării 

publice 

2 - 

Rezultatele consultărilor/ sinteza 

recomandărilor 

2 Panoul publicitar din incinta 

Consiliului raional 

Proiecte de decizii și materialele aferente  

acestora, precum și decizii adoptate 

138 pagina WEB a Consiliului raional 

Programe (trimestriale/anuale) de elaborare a 

proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor 

care urmează a fi supuse obligatoriu  consultării 

publice 

- - 

Raportul anual al autorității  publice  privind 

transparența procesului decizional 

1 pagina WEB a Consiliului raional 

 

 

Modalitățile de 

consultare 

publică 

aplicate 

(dezbateri 

publice, sondaj 

de opinie, 

referendum, 

solicitarea 

opiniilor 

experților în 

domeniu, 

crearea 

grupurilor de 

lucru 

permanente sau 

ad-hoc cu 

participarea 

reprezentanților  

societății civile) 

Numărul 

întrunirilor 

consultative 

desfășurate 

 

 

 

 

 

Numărul de 

invitații 

expediate 

părților 

interesate 

Numărul 

participanților 

la întrunirile 

consultative 

(audieri 

publice, 

dezbateri, 

ședințe ale 

grupurilor de 

lucru) 

Publicarea 

rezultatelor 

consultărilor 

publice 

DA/NU, adresa 

unde pot fi 

accesate 

(procese-

verbale ale 

întrunirilor 

publice 

consultative, 

sinteza 

recomandărilor) 

Aprecierea 

privind 

eficiența 

acestor 

instrumente 

Dezbateri 

publice 

 

 

32 310 310 DA 

Registrul 

Actelor Locale 

eficient 

 

 



Numărul recomandărilor, parvenite 

de la: 

Recepționate Incluse în sinteza 

recomandărilor 

Acceptate 

Cetățeni 4 da da 

Asociații obștești 10 da da 

Sindicate 3 da da 

Asociații de patronat 2 da da 

Partide și alte organizații social-politice - - - 

Mijloace de informare în masă 1 da da 

Reprezentanți ai mediului de afaceri 5 da da 

Parteneri de dezvoltare 1 da da 

Alte părți interesate - - - 

 

Contestații/sancțiuni 

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile administrației 

publice centrale au fost contestate  pentru nerespectarea Legii 

nr. 239/2008 

 

Contestate în organul ierarhic superior Nu sunt 

Contestate în instanța de judecată Nu sunt 

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii 

nr.239/2008 

Nu sunt 

 

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare și de parteneriat cu societatea, precum și a 

instrumentelor / modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, cu înaintarea 

unor recomandări de îmbunătățire a cadrului normativ. 

Nu sunt. 


