
Consiliul Raional de 
Participare Cahul

Model de implicare în procesul decizional

Prezentul raport este realizat  în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional 
transparent”, implementat de CRAION CONTACT-Cahul, cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Part-

eneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. 
Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.
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În luna august 2019 Centrul Regional de Asistenţă 
și Informare a ONG ”CONTACT-Cahul” a dat start 
proiectului ”Consiliul Raional de Participare Cahul – 
platformă pentru un proces decizional transparent”. 
Scopul proiectului este abilitarea societății civile pen-
tru o participare mai activă în procesul decizional 
realizat de Consiliul Raional Cahul. În perioada dată 
Centrul CONTACT-Cahul a asigurat secretariatul 
Consiliului Raional de Participare Cahul, urmărind 
atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Facilitarea bunei activități a Consiliului Raional 
pentru Participare Cahul (CRP Cahul);
2. Dezvoltarea unui dialog constructiv între societatea 
civilă din raionul Cahul și autoritatea publică locală 
de nivel II;
3. Creșterea transparenței procesului decizional și a 
responsabilității consilierilor pentru calitatea actului 
decizional;
În cadrul proiectului am pornit de la premizele că:
- Este nevoie să învățăm autoritățile să asculte 
de vocea celor pe care îi guvernează;
- Să învățăm cultura responsabilității, punând 
în practică acțiuni și mecanisme care să responsabili-
zeze atât autoritățile, cât și societatea civilă;
- Există un spațiu foarte larg pentru îmbună-
tățirea politicilor publice locale și rezultatele acestor 
politici sunt așteptate de cetățenii raionului;
- Buna guvernare implică respectarea transpa-
renței în elaborarea și adoptarea actelor normative, 
acestea având șanse sporite de a servi interesul public.
Lansarea activității Consiliului Raional pentru Parti-
cipare Cahul a constituit o mare provocare atît pentru 

CONTACT-Cahul, cît și pentru ONG-urile membre 
CRP Cahul din cauza lipsei unor practici relevante 
în domeniu la nivel de țară și regiune, a unei viziuni 
neclare și incerte a perspectivei de interacțiune din-
tre cele două părți, cât și a incertitudinii cu privire la 
calitatea societății civile și capacitatea acesteia de im-
plicare în actul decizional.Anume din aceste motive 
principalele domenii de intervenție în cadrul proiec-
tului s-au axat pe:
• îmbunătățirea comunicării și a dialogului din-
tre exponenții societății civile din raionul Cahul, re-
prezentanți ai CRP Cahul și Consiliul Raional Cahul;
• fortificarea capacităților societății civile pen-
tru o participare mai activă în procesul decizional 
local prin analizarea proiectelor de decizii și a docu-
mentelor de politici ale Consiliului Raional Cahul;
• monitorizarea constantă a activității forului de-
cizional raional și identificarea domeniilor de intervenție 
pentru îmbunătățărea procesului de guvernare locală;
• analiza documentelor de politici locale din 
perspectiva respectării principiilor abordării bazate 
pe drepturile omului și egalității de gen, nediscrimi-
nării și incluziunii. Asumarea angajamentului strate-
gic pentru respectarea acestor principii;
• sporirea accesului la informațiile de interes 
public deținute de APL II pentru beneficiarii proiec-
tului și cetățenii raionului Cahul.
Experiența acumulată de CRP Cahul în acest an con-
stituie un bun fundament pentru continuarea activi-
tății și consolidarea experienței de funcționare a Con-
siliului Raional de Participare, experiență ce poate fi 
replicată în alte raioane din țară, dar și comunități.

Introducere
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I. CE REPREZINTĂ CONSILIUL RAIONAL PENTRU PARTICIPA-
RE CAHUL?

Pentru a  lansa un Consiliu Raional de Participare 
este nevoie să cunoaștem cîteva aspecte importante:

- scopul și obiectivele constituirii;
- statutul juridic;
- prevederile regulamentului de activitate ce in-

clude structura organizatorică, tipuri de activități po-
sibilile, atribuții și responsabilități.

Informația prezentată în acest ghid nu reprezintă o 
abordare exhaustivă a ceea ce este CRP, ci doar niște 
repere generale de la care puteți începe și construi o 
structură consultativă în localitatea Dv. Așa dar, Con-
siliul Raional pentru Participare Cahul este creat pe 
lângă Consiliul Raional Cahul în calitate de organ 
consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expre-
sie a voinţei de recunoaștere a valorii competenţelor 
și de asigurare a participării societăţii civile și secto-
rului privat la procesul de elaborare, implementare, 
monitorizare, evaluare și revizuire a documentelor de 
politici.

Consiliul are ca scop dezvoltarea și promovarea 
parteneriatului strategic între autorităţile publice, so-
cietatea civilă și sectorul privat în vederea consolidării 
bunei guvernări la nivel raional, prin facilitarea comu-
nicării și participării părţilor interesate la identificarea 
și realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare teri-
torială la toate etapele și crearea cadrului și capacită-
ţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a 
părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.

Consiliul Raional pentru Participare Cahul a fost le-
gal constituit la 28 iunie 2018, prin decizia Consiliului 
raional Cahul, care a aprobat componența nominală a 
consiliului și regulamentul de activitate (Anexa deci-
zia consiliului si regulamentul). 

Astfel, în regulamentul de activitate a Consiliul Ra-
ional pentru Participare Cahul, autoritatea locală a 
decis să ofere dreptul CRP Cahul la autogestiune și 
autoorganizare. 

CRP Cahul este format din reprezentații organiza-
țiilor societăți civile din raionul Cahul, dar și din re-
prezentanții ai grupurilor de inițiativă locale. La mo-
ment, în calitate de membri ai CRP Cahul activează 
12 persoane. 

CRP Cahul este condus de un Președinte ales pen-
tru o perioadă de un an, asistat de un vicepreședinte și 
biroul permanent al CRP Cahul. Componența birou-
lui este aleasă din și de către membrii CRP . 

Membrii consiliului nu pot fi consilieri raionali și 

membri ai organelor de conducere ale structurilor ra-
ionale/orășenești/sătești ale organizațiilor de partid.

Activitatea Consiliului este concentrată pe cîteva di-
mensiuni de bază:

1) participarea la toate etapele procesului de plani-
ficare strategică: 

a) informarea părţilor interesate despre procesul de 
elaborare, monitorizare și evaluare a Strategiei raio-
nale de dezvoltare socio-economică, documentul de 
politici publice privind relaţiile raionului cu comuni-
tățile cu care deține acorduri de înfrățire și cooperare, 
alte documente de planificare strategică; 

b) monitorizarea corelării documentelor de planifi-
care strategică raională cu Strategia Naţională de Dez-
voltare; 

c) efectuarea și prezentarea evaluărilor independen-
te cu privire la impactul politicilor asupra bunăstării 
locuitorilor raionului; 

d) facilitarea dezbaterilor publice asupra priorităţi-
lor strategice de dezvoltare teritorială;

e) participarea la corelarea documentelor de plani-
ficare strategică cu programele de asistenţă tehnică și 
evaluarea impactului acestora; 

f) propunerea de proiecte ale documentelor de po-
litici;

2) crearea cadrului instituţional de consultare la ni-
velul autorităţilor publice raionale:

a) monitorizarea implementării Legii nr. 239-XVI 
din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în proce-
sul decizional;

b) asigurarea dialogului continuu și consistent între 
societatea civilă, sectorul privat, partenerii de dezvol-
tare și Consiliul Raional;

c) promovarea programelor de consolidare a capa-
cităţilor părţilor interesate și autorităţilor publice ra-
ionale în implementarea Legii privind transparenţa în 
procesul decizional, planificarea strategică și bugetară.

Consiliul exercită și următoarele atribuţii:
1. Prezintă comentarii și propuneri pe marginea ini-

ţiativelor și documentelor de politici ale subdiviziuni-
lor Consiliului Raional pentru planificare strategică, 
prin intermediul secretarului Consiliului Raional sau 
președinților grupurilor de lucru create de către sub-
diviziunile Consiliului Raional. Comentariile și pro-
punerile Consiliului sunt făcute publice;

2. Elaborează rapoarte anuale privind participarea 
părţilor interesate în procesul de elaborare, imple-
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mentare și evaluare a politicilor, precum și privind 
funcţionarea cadrului instituţional de consultare, pu-
blicându-le pe pagina web a Consiliului Raional. 

Calitatea de membru al Consiliului este voluntară, 
benevolă și presupune o înaltă responsabilitate civică. 
Durata mandatului este de doi ani.

Pentru edificarea Consiliului Raional de Participare 
Cahul și contribuirea la realizarea misiunii acestui or-
gan consultativ în anul curent au fost realizate urmă-
toarele tipuri de activități:

1. Crearea paginii de Facebook a proiectului - 
https://www.facebook.com/CRPCahul/. Pe această 
pagină au fost mediatizate toate activitățile realizate 
de CRP Cahul.

2. Organizarea ședințelor CRP Cahul pentru 
analiza, discutarea și elaborarea propunerilor la pro-
iectele de decizie ale CR Cahul. În acest proces, mem-
brii CRP Cahul au fost susținuți de un consultant jurist 

angajat în proiect, care a avut o contribuție considera-
bilă în procesul de formare a membrilor CRP Cahul, 
dar și în verificarea legalităţii proiectelor de decizii 
emise de CR Cahul. În discutarea unor subiecte mai 
specifice CRP Cahul a atras și alți experți, a consultat 
păreri alternative și doar apoi au fost formulate reco-
mandările la proiectele de decizie.  În perioada im-
plementării proiectului, CRP Cahul s-a întrunit în 13 
ședințe în cadrul cărora au fost analizate și discutate 
108 proiecte de decizii ale autorității publice locale de 
nivel II. În urma analizei au fost înaintate către CR 
Cahul 9 demersuri cu propuneri la proiectele de deci-
zii de pe ordinea de zi a CR Cahul.

3. Abilitarea membrilor CRP în analiza proiecte-
lor de decizii și a politicilor publice.

Pentru formarea de competențe a membrilor CRP 
Cahul în domeniul analizei politicilor publice și pro-
iectelor de decizii ale CR Cahul au fost organizate 2 
seminare de instruire cu temele: 

• Procesul decizional local ca spațiu de implica-
re a CRP în luarea deciziilor la nivelul raionului Ca-

hul. Subiecte abordate: esența procesului decizional, 
cadrul normativ și actorii, etapele, transparența pro-
cesului decizional. Discuțiile s-au axat pe analiza unor 
studii de caz și situații reale din care reprezentanții 
CRP au identificat noi zone și mecanisme practice de 
intervenție.

• Elaborarea bugetului local. Subiecte abordate: 
prevederile legislației în vigoare a RM, calendarul bu-
getar anual, aprobarea și executarea bugetului, aspecte 
cu privire la modul de consultare a cetățenilor în ela-
borarea bugetului.

4. Analiza Programului de dezvoltare socio-eco-
nomică a raionului Cahul și transmiterea unui set de 
propuneri pentru actualizarea acestui document de 
politici locale.  Membrii CRP Cahul au oferit exper-
tiză și prin efort comun au elaborat un set de propu-
neri de îmbunătățire a Programului de Dezvoltare 
Socio-Economică a raionului Cahul pentru anii 2017-
2020. Propunerile s-au referit la anumite abordări din 
partea strategică a documentului, cît și la acțiuni din 
planul de realizare. Cele mai mari intervenții s-au axat 
pe domeniile: aprovizionarea cu apă și canalizare; 
dezvoltare economică, protecție socială, educație, tu-
rism etc. 

Documentul strategic a fost analizat din perspectiva 
respectării principiilor abordării bazate pe drepturile 
omului și egalității de gen, nediscriminării și incluzi-
unii. Anume aceste aspecte nu sunt incluse în docu-
mentul strategic de bază al CR Cahul. După  analiza 
programului de dezvoltare CRP Cahul a înaintat CR 
Cahul 25 propuneri de ajustare a documentului stra-
tegic. 

5. Sporirea gradului de transparență a procesului 
decizional din Consiliul Raional Cahul.

II. TIPURI DE ACTIVITĂȚI REALIZATE CU ȘI DE CRP CAHUL
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Experții proiectului au realizat o serie de discuții, 

întrevederi și interviuri cu specialiști și conducători 
de subdiviziuni ale consiliului raional Cahul în ve-
derea examinării situației actuale privind informarea 
publicului și asigurarea transparenței în procesul de-
cizional la nivel raional, precum și pentru examinarea 
documentelor relevante acestui domeniu de activitate. 
A fost elaborat și aplicat un Chestionar de evaluare a 
nivelului de transparență și acces la informație pe 4 
dimensiuni, conținând 60 de întrebări referitoare la 

activitatea CR în domeniu. Informația acumulată a 
stat la baza elaborării unui raport privind modul de 
asigurare a transparenței CR Cahul suplimentat deun 
șir de propuneri pentru îmbunătățirea acestui proces.

6. Fortificarea capacităților angajaților aparatului 
președintelui Raionului Cahul și serviciilor subordo-
nate Consiliului raional prin organizarea a 3 instruiri:

6.1. ”Consultarea populației în procesul decizional 
local”.Au fost discutate metodele de consultare publi-
că, modul  de organizare și desfășurare a audierilor, 
dezbaterilor publice, adunărilor cu cetățenii, sondaje-
lor de opinie, etc.). Participanții au examinat practici 
de succes în domeniu, au elaborat măsuri de perfecți-
onare a acestei activități în cadrul CR Cahul. 

6.2. ”Integritatea aleșilor locali”- a fost examinat 
cadrul legal ce ține de asigurarea integrității funcțio-
narilor publici și a persoanelor cu funcție de demni-
tate publică, respectarea regimului juridic al declarării 
averii și intereselor personale, etc., precum și practici-
le existente în APL de nivelul II în acest domeniu. Au 
fost de asemenea examinate actele normative ale CR 
Cahul  ce reglementează acest domeniu și modalitățile 
de implementare a lor. 

6.3. ”Mecanisme de asigurare a monitorizării și 
evaluării documentelor de politici locale din perspec-
tiva abordării bazate pe drepturile omului (ABDO) 
și egalității de gen (EG)”. Au fost examinate modele 
de implementare în activitatea APL de nivelul II a  
conceptelor de M&E, ABDO și EG.  Participanții au 
însușit, cum se elaborează un plan de M&E bazat pe 
ABDO și EG, cum se formulează și se evaluează  indi-

catorii de progres și performanță, cum pot fi implicate 
grupurile de cetățeni și OSC-urilor în monitorizarea 
și evaluarea activității APL.

7. Identificarea necesităților de politici publice în 
raionul Cahul 

Această componentă a proiectului a fost una foarte 
importantă, deoarece de rezultatele ei beneficiază și 
vor beneficia și în continuare un număr mare de loca-
lități din raionul Cahul. Pe de o parte, în raion există 
localități și APL-uri, care au identificat metode neor-
dinare de rezolvare a problemelor locale instituționa-
lizate prin documente de politici locale, iar pe cealal-
tă parte sunt localități, care se confruntă cu aceleași 
probleme și nu știu care pot fi soluțiile, de la cine pot 
învăța și cine ar putea să-i ajute. Pentru a asigura tran-
sferul practicilor pozitive de la unele localități către 
altele am realizat aceste acțiuni. Pentru început au fost 
organizate9 focus-grupuri în 3 localităţi din raionului 
Cahul (mun. Cahul, s. Colibași și com. Zîrnești) cu 
scopul de a identifica domeniile de intervenţie pentru 
politici publice locale. S-a discutat cu 171 de persoa-
ne, dintre care 129 femei și 42 bărbați.  Din aceștea: 27 
tineri; 14 persoane în etate, 11 persoane cu dizabili-
tăți, 4  romi, 2 persoane cu statut de șomer, 35 de an-
treprenori, 54 angajați în instituții publice, aleși locali 
și funcționari publici. 

În localitățile din raion au fost identificate prac-
tici și experiențe relevante în următoarele domenii: 
amenajarea și salubrizarea localităților, serviciile de 
aprovizionare cu apă potabilă, inițierea piețelor loca-
le, menținerea trotuarelor, întreținerea cimitirelor pu-
blice, crearea și înregistrarea brandurilor economice, 
politici de stimulare a antreprenoriatului local, funcți-
onarea serviciului de transport public ș.a. 

IMPORTANT: Aceste practici sunt documentate 
și completate cu modelele de documente relevante: 
strategii, planuri de acțiuni, regulamente, proiecte 
de decizii, liste de prețuri ș.a., documente care con-
stituie o sursă de informare foarte valoroasă pentru 
localitățile, care au nevoie de acest suport.
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Pe parcursul primului an de activitate CRP Cahul 
a analizat proiectele de decizii de pe ordinea de zi a 
9 ședințe ale Consiliului Raional Cahul, în total fiind 
analizate și puse în discuţie108 de proiecte de decizii. 

Drept rezultat al implicării membrilor CRP Cahul, 
către aleșii locali de nivel II au fost expediate propu-
neri la 17 proiecte de decizii, care vizau îmbunătățirea 
proiectelor de decizii.

Principalele intervenții în procesul decizional al 
CRP Cahul au vizat aprobarea bugetului pentru anul 
2019 și introducerea unui șir de modificări în progra-
mul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 
pentru anii 2017-2020. 

Spre exemplu, la aprobarea bugetului pentru anul 
2019, CRP Cahul a venit cu 16 recomandări de îmbu-
nătățire a bugetului pe programe , iar în urma consul-
tărilor membrilor CRP Cahul, către Consiliul raional 
Cahul au fost înaintate 25 propuneri de îmbunătățire 

și completare a Programului de dezvoltare socio-eco-
nomică a raionului. 

În total CRP Cahul a înaintat 64propuneri la pro-
iectele de decizii și documentele de politici locale. 
Din acestea 23 au fost acceptate integral și au îmbu-
nătățit caracterul deciziilor luate, 10 au fost acceptate 
parțial, iar 32 propuneri nu au fost acceptate. Ținem 
să menționăm că 19 propuneri din cele neacceptate 
vizează îmbunătățiri pentru Programul de dezvol-
tare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 
2017-2020. CR Cahul a trecut în lista de așteptare 
aceste propuneri, motivând că în 2020 va elabora un 
nou program de dezvoltare a raionului și propune-
rile CRP vor fi incluse în documentul strategic nou. 
Astfel, 50% din propunerile înaintate au fost accep-
tate integral sau parțial, acesta fiind un argument va-
loros al modului de influențare a deciziilor de către 
CRP Cahul.

III. MODUL DE PARTICIPARE A CRP CAHUL ÎN PROCESUL 
DECIZIONAL – INDICATORI DE BAZĂ

Analiza proiectelor de decizie și rezultatul propunerilor.

Propuneri 
Respinse 

Propuneri 
Acceptate 

Acceptate 
Parțial

64 

23 

10 

32

Propuneri 
înaintate

Propuneri 
acceptate

Parțial
acceptate

Propuneri
respinse
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IV. ASPECTE UTILE PRIVIND MODUL DE ANALIZĂ A DECIZIILOR 

Consiliul Raional de Participare Cahul utilizea-
ză două metode de analiză a proiectelor de decizie a 
Consiliului raional Cahul. 

Prima metodă este metoda legală. Expertul în do-
meniu analizează din punct de vedere legal proiectele 
de decizii ale Consiliului raional Cahul și se expune 
privind legalitatea și/sau necesitatea ajustării la norma 
legală a proiectelor de decizie. 

Această metodă a dat roade în mai multe situații, un 
șir de proiecte de decizii ale Consiliului raional Cahul 
fiind ajustate din punct de vedere legal la propunerea 

CRP Cahul. 
Metoda a doua, reprezintă analiza proiectelor de de-

cizii pe baza impactului acestora.
Pentru aceasta, CRP Cahul folosește metodologia 

de mai jos. 
Proiectele de decizii urmează a fi analizate din trei 

perspective: 

- Procedural
- Din perspectiva rezultatului 
- Din perspectiva impactului

Analiza pe procedură se preocupă de înțelegerea dacă 
procedurile de bază în ceea ce privește transparența 

decizională au fost respectate. 
Principalele puncte ce urmează a fi analizate din 

PROCEDURA

REZULTAT

IMPACT
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această perspectivă sunt:
 
1. Legalitatea;
2. Transparența;
3. Consultarea.

Pentru fiecare punct în parte sunt specificate un șir 
de întrebări la care trebuie de dat răspuns, iar aces-
ta deduce modul de implicare a celui care analizează 
proiectul de decizie în îmbunătățirea acestuia. 
Legalitatea 

- În ce măsură elaborarea proiectului de decizie 
derivă din competențele legale ale autorităților?

- În ce măsură proiectul de decizie respectă legislația?
- În ce măsură au fost respectate procedurile de elab-

orare a proiectelor de decizie descrise în regulamentul 
de activitate a consiliului și prevederile legii cu privire 
la APL?

- Există bănuieli rezonabile cu privire la riscurile de 
integritate a proiectului de decizie?

Transparența
- Anunțul cu privire la demararea procesului decizion-

al a fost făcut public cu 15 zile înainte de adoptare?
- Anunțul a fost complet (necesitatea adoptării de-

ciziei, proiectul de decizie, procedurile de consultare, 
datele de contact ale persoanei responsabile)?

Consultarea

Cine sunt părțile interesate vizate în decizie?
Cine sunt beneficiarii deciziei?
În ce mod aceștia au fost consultați? 

Analiza axată pe rezultat se preocupă de înțelegerea 
dacă decizia în cauză va atinge rezultatul declarat și 
dacă acesta va fi unul echitabil
Principalele puncte ce urmează a fi analizate din 

această perspectivă sunt:
1. Claritatea
2. Eficiența
3. Echitatea

Claritatea

- Care este rezultatul anticipat de către proiectul de 
decizie?
- Care este rezultatul specificat de către autorități?
- Cum va monitoriza Autoritatea realizarea rezultatului?

Eficiența

- Care este costul de realizare a deciziei?
- Există potențiale costuri ascunse?
- Există alte modalități mai eficiente de a ajunge la 

același rezultat?

Echitatea

- Cum vor beneficia de rezultatul proiectului de decizie 
cei mai vulnerabili? 
- Care este probabilitatea că cei mai vulnerabili să 

beneficieze de pe urma adoptării deciziei?
- Care sunt intențiile reale ale autorităților publice 

pentru a asigura că cei mai vulnerabili beneficiază de 
pe urma adoptării deciziei?

Analiza axată pe impact se preocupă de modul în care 
proiectul de decizie va îmbunătăți situația grupruilor 
vizate și dacă există o mai bună alternativă. 
 Principalele puncte ce urmează a fi analizate din 

această perspectivă sunt:
1. Logica intervenției
2. Fezabilitatea 

Logica intervenției 
  
- Care este problema de bază vizată în proiectul de de-

cizie?
- Care sunt cele mai semnificative inegalități legate de 

problema vizată?
- În ce măsură proiectul de decizie abordează cauzele 

fundamentale ale problemei?  
- Este această decizie parte a unei abordări mai stra-

tegice a autorităților în raport cu problema în cauză?
- Cât de ambițioasă este soluția propusă în raport cu 

problema existentă?

Fezabilitatea

- Care este intervenția de alternativă pe care am pro-
pune-o? 
- Care ar fi costul acestei intervenții? 
- Care este capacitatea APL de a realiza intervenția?

Analiza proiectelor de decizie prin prisma procedurii, 
impactului și rezultatului pe de o parte permite înțele-
gerea mult mai clară a conținutului proiectului de de-
cizie, a modului de consultare a acestuia dar și permite 
identificarea metodelor de implicare în îmbunătățirea 
proiectelor de decizie.   
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Acest raport reprezintă o sistematizare și analiză a 
informațiilor care sunt accesibile publicului larg, priv-
ind anunțarea și desfășurarea ședințelor Consiliului 
raional Cahul. Părerile și concluziile enunțate în prez-
entul raport aparțin in exclusivitate autorului. 

Perioada de analiză:
- septembrie 2018 – octombrie 2019. 

Documente/surse analizate: 
- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului raional 

Cahul în perioada de referință
- Informația despre ședințe publicată pe www.cahul.

md (site-ul oficial al Consiliului raional Cahul)

Referințe legale: 
- Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală;
- Legea nr. 239 din 31.11.2008 privind transparența 

în procesul decizional;   

Potrivit art. 8 din Legea nr. 239 din 31.11.2008 priv-
ind transparența în procesul decizional, Etapele prin-
cipale ale asigurării transparenţei procesului de elabo-
rare a deciziilor sunt:

a) informarea publicului referitor la iniţierea 
elaborării deciziei;

b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiect-
ului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;

c) consultarea cetăţenilor,  asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, altor părţi interesate;

d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, aso-
ciaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor 
părţi  interesate în procesul de elaborare a proiectelor 
de decizii;

e) informarea publicului referitor la deciziile 
adoptate.

Informarea publicului referitor la inițierea 
elaborării deciziei 

Pe site-ul oficial al Consiliului raional Cahul (www.
cahul.md ) există compartimentul „Transparența De-
cizională”. Acest compartiment este împărțit în 10 
subcompartimente, dintre care, la capitolul „Infor-
marea publicului referitor la iniţierea elaborării deci-
ziei” putem clasifica următoarele compartimente: 

c) Programe de elaborare a proiectelor de decizii 
– acest compartiment conține doar o informație priv-
ind programul de elaborare a proiectelor de decizii 
pentru anul 2018, care conține 13 proiecte de decizii 
planificare a fi aprobate în anul 2018. Programul dat 
a fost aprobat prin decizia Consiliului raional Cahul. 
Alte informații, spre exemplu programul pentru anul 
2019 lipsesc.   

d) Persoana responsabilă de procesul decizional 
– acest compartiment conține informația privind nu-
mele, prenumele, funcția și datele de contact ale per-
soanei responsabile. 

e) Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei – 
compartimentul dat nu deține nici o informație.

f) Anunț privind organizarea consultării publice 
– compartimentul dat conține 2 anunțuri (cu refer-
ire la perioada analizată) privind organizarea con-
sultărilor publice. Anunțurile vizează proiectele de 
decizii de pe ordinea de zi a ședinței din iunie 2019, și 
proiectul de decizie privind aprobarea bugetului raio-
nului Cahul pentru anul 2019. 

Concluzia generală este că autoritatea locală, Con-
siliul raional Cahul, reieșind din cele analizate pe site-
ul instituției, a inițiat doar 2 proceduri de informare a 
publicului privind inițierea elaborării deciziilor. Nici 
una dintre acestea nu a fost publicată în conformitate 
cu legislația, cu 15 zile înainte de definitivarea proiect-
ului de decizie. (Aprobarea bugetului pentru anul 
2019 – anunț plasat pe 27.11.2019, decizia adoptată 
pe 06.10.2019 sau cu 7 zile lucrătoare până la ședință; 
proiecte de decizie ședința din 6 iunie, publicate pe 23 
mai sau cu 10 zile lucrătoare până la ședință). 

Suntem conștienți că nepublicarea anunțurilor priv-
ind inițierea procesului de elaborare a deciziilor poate 
fi cauza lipsei personalului care ar menține site-ul con-
siliului și l-ar actualiza  în permanență doar că suntem 
în drept să constatăm o neclaritate la acest capitol, ori 
informarea publicului privind inițierea proiectelor 
de decizie nu este aceiași activitate ca și informarea 
publicului privind desfășurarea ședințelor consiliului 
raional și publicarea ordini de zi a ședinței cu toate 
chestiunile incluse în aceasta. În acest context. Au-
toritatea locală urmează să evidențieze principalele 
proiecte de decizii care urmează să fie consultate în 
proces de elaborare cu cetățenii și să le facă publice în 
conformitate cu legislația. Proiectele prioritare care ar 
urma să fie consultate la faza elaborării sunt proiectele 
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de decizii care au un impact economic și social ma-
jor asupra cetățenilor, cum ar fi aprobarea proiectelor 
bugetului pentru anul următor; aprobarea strategiilor 
de dezvoltare și a strategiilor sectoriale; aprobarea 
politicilor publice la nivel raional. 

Transparența procesului decizional

Potrivit art. 13 alin 2) din Legea nr. 239 din 
31.11.2008 privind transparența în procesul decizion-
al anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice se 
face public cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data 
desfăşurării şedinţei. De asemenea, art. 45 alin (3) din 
Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală specifică că Convocarea consiliului 
raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionu-
lui, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi 
cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare.

În perioada de referință, au fost desfășurate 8 șed-
ințe ale consiliului raional Cahul, dintre care 5 ședințe 
ordinare și 3 extraordinare. În cazul ședințelor ordin-
are, anunțul privind desfășurarea ședințelor era plasat 
pe site-ul consiliului raional Cahul de la 10 la 13 zile 
înainte de desfășurarea ședinței, iar în cazul ședințelor 
extraordinare – de la 4 până la 6 zile înainte de des-
fășurarea ședințelor. 

Anunțul privind convocarea ședințelor era plasat 
pe site împreună cu ordinea de zi și chestiunile aces-
teia. În total, la cele 8 ședințe, proiectele ordinii de 
zi cuprindeau 108 subiecte. De menționat faptul că 
în proces de aprobare a ordini de zi, la ședințele care 
au avut loc în perioada de referință, au fost excluse 
din ordinile de zi 3 chestiuni, iar adăugate 29, dintre 
care 7 subiecte vizau subiecte financiare/ de utilizare a 
banilor publici. 

Un alt fenomen constatat în activitatea consiliului 
raional Cahul la capitolul informarea publicului de-
spre procesul decizional este nepublicarea chestiuni-
lor ce țin de domeniul alocare de fonduri. Astfel, în 
anunțul de convocare a ședinței din 20.12.2018 nu a 
fost publicată chestiunea privind corelarea bugetului 
raional, cu toate că aceasta era indicată în proiectul 
ordinii de zi. Aceiași situație a fost constatată în luna 
august 2019, în proiectul ordini de zi figurând două 
subiecte privind alocarea și repartizarea mijloacelor 
financiare, doar că acestea lipseau de pe site-ul con-
siliului. 

Totodată, se evidențiază fenomenul includerii pe 
ultima sută de metri pe ordinea de zi a proiectelor de 
decizii fără ca acestea să fie făcute publice. În perioa-
da de referință au fost incluse pe ordinea de zi 29 de 

proiecte de decizii, dintre care 7 fiind cu caracter fi-
nanciar. 

Constatăm că pe ordinea de zi a ședințelor din 
20.12.2018 și 21.08.2019 pe lângă cele 11 chestiuni in-
cluse în proiectul ordinii de zi au mai fost adăugate 
9 chestiuni și respectiv 8 chestiuni, ceea ce semnifică 
mai mult de 70% adăugător la ordinea de zi. 

La general, proiectele de decizii ale consiliului raion-
al Cahul corespund rigorilor legale, acestea fiind în-
soțite și de note informative, ceea ce nu putem spune 
de alte autorități publice locale din raionul Cahul.   

O dată adoptate, deciziile consiliului raional Cahul 
sunt făcute publice pe site-ul instituției integral, dar 
și la oficiul Consiliului. De menționat că pe site sunt 
publicate și procesele verbale ale ședințelor Consili-
ului.

Concluzii 

Consiliul raional Cahul îndeplinește condițiile le-
gale privind informarea despre ședințele care urmează 
să aibă loc. Faptul că există un procent ridicat de ches-
tiuni care sunt incluse în ordinea de zi a ședințelor 
fără a fi prezentate cetățenilor, și doar discutate în 
cadrul ședințelor comisiilor de specialitate reprezintă 
un minus al activității în primul rând al consilierilor. 

Aleșii locali urmează să țină cont de specificul 
fiecărei decizii, iar cele care vizează alocări de bani 
publici, inițierea investițiilor capitale, alocarea de bani 
publici către primăriile raionului, să fie amânate pen-
tru a fi făcute publice și consultate cu cetățenii.  Acest 
lucru este unul extrem de important de făcut, mai ales 
pentru a elimina toate suspiciunile privind alocarea 
de fonduri pentru instituții/APL din raion pe criterii 
politice. 

Rapoartele privind transparența procesului de-
cizional

Potrivit art. 16 al Legii nr. 239 din 31.11.2008 priv-
ind transparența în procesul decizional,autorităţile 
publice vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa pub-
licului rapoarte anuale privind transparenţa în pro-
cesul decizional. Legea prevede expres ce trebuie să 
conțină raportul în cauză: numărul deciziilor elabora-
re, numărul deciziilor aprobate, numărul întrunirilor 
consultative, al dezbaterilor publice și al ședințelor 
publice organizate; numărul recomandărilor re-
cepționate etc. 

Un astfel de raport este publicat pe site-ul consiliului 
raional Cahul, în conformitate cu legislația (Anexa). 
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Analizând raportul este de menționat că în anul 2018 

au fost elaborate 119 proiecte de decizii, aprobate 115, 
dintre care 103 au fost consultate public. Totodată, în 
raport este specificat că  în anul 2018, consiliul raional 
Cahul a desfășurat 6 întruniri consultative la care au 
participat 215 persoane. În urma consultărilor, au fost 
recepționate 39 de recomandări, dintre care au fost 
acceptate 36. Recomandările au venit de la reprezen-
tanții mediului de afaceri (4 recomandări), Alte părți 
interesate (12 recomandări) și de la comisiile consul-
tative (23 de recomandări). De asemenea, cetățenii, 
asociațiile obștești, patronatele, sindicatele, partidele 
și mijloacele de informare în masă nu au înaintat pe 
parcursul anului 2018 nici o recomandare la proiectele 
de decizii consultate de autoritatea locală. 

Din păcate, punctul „Alte părți interesate” nu este 
specificat mai concret, ori informația despre numărul 
recomandărilor, proiectele de decizii care vizau aceste 
recomandări de asemenea nu este făcută publică, fapt 
care ne face imposibil analiza la acest capitol. 

Analizând site-ul cahul.md și toate publicațiile care 
au fost făcute pe acesta în anul 2018 am găsit doar 2 
informații privind organizarea audierilor publice. Este 
vorba despre audierea bugetului consiliului raional 
Cahul pentru anul 2019 și Audieri publice a Planului 
de Acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și ser-
vicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru 
perioada 2018 –  2023. Alte informații lipsesc. 

În anul 2018, nici o decizie a consiliului raional 
Cahul nu a fost contestată prin prisma transparenței 
în procesul decizional, și nici o persoană nu a fost 
sancționată conform prevederilor legale pentru ner-
espectarea legii menționate. 

Concluzii / recomandări

Din păcate, propunerile care vin în adresa Consili-
ului raional Cahul din partea CRP Cahul nu sunt pub-
licate pe site-ul consiliului. Aceasta ar ușura informar-
ea cetățenilor privind interacțiunea dintre societatea 
civilă și autoritatea publică locală, dar și subiectele 
abordate de către ONG-uri. Nu sunt făcute publice 
nici recomandările parvenite de la alte părți intere-
sate, mediul de afaceri, comisii de specialitate.

Publicarea pe site-ul consiliului proiectul ordinii de 
zi a  ședinței cu proiectele de decizii definitivate, nu 
reprezintă o consultare a acestora, ci doar o informare 
privind procesul decizional. Odată ce autoritatea 
locală abordează consultările publice a proiectelor 
de decizii drept Informarea publicului referitor la 
inițierea elaborării deciziei, ar urma să respecte ter-

menii prevăzuți de legislație. 
Reieșind din faptul că din cele 6 întruniri consulta-

tive, doar 2 au fost promovate, doar despre organiza-
rea a 2 ședințe a fost informat publicul, responsabilii 
de comunicare și de inițierea consultărilor publice 
din cadrul consiliului ar urma să atragă o mai mare 
atenție informării cetățenilor despre desfășurarea 
unor întruniri publice, ori să abordeze întru-un alt 
mod organizarea acestora. 

Recomandări generale 

Pentru creșterea gradului de transparență a proce-
sului decizional și creșterea gradului de informare a 
cetățenilor privind activitatea Consiliului raional Ca-
hul, autoritatea locală ar urma să întreprinde un șir de 
măsuri:

Aparatul președintelui raionului
- Identificare posibilităților de transmisiune live a 

ședințelor;
- Asigurarea unei conexiuni mai strânse cu structu-

rile media locale și informarea despre activitățile de 
consultare publică, inclusiv post eveniment cu oferi-
rea informațiilor despre recomandările recepționate.  

- Planificarea procesului decizional reieșind din 
perspectiva implicării cetățenilor în procesul de elab-
orare a proiectelor de decizii, nu doar de analizare a 
proiectelor definitivate;

- Oferirea accesului la site-ul consiliului pentru con-
silierii raionali, nu doar informarea despre activitatea 
președintelui raionului și a serviciilor subordonate; 

- Identificarea într-un mod participativ, elaborarea, 
consultarea și aprobarea politicilor publice la nivel de 
raion; 

- Aprobarea anuală a listei părților interesate. 

Consilierii raionali

- Insistarea asupra respectării de către funcționarii 
publici a termenilor și procedurilor prevăzute de legea 
cu privire la transparența în procesul decizional; 

- Analizarea proiectelor de decizii în comisiile de spe-
cialitate prin prisma dosarelor administrative alcătuite 
de funcționari (a se citi art. 82 din Codul administrativ 
al Republicii Moldova);

- Inițierea, după caz, a procedurilor de consultare 
publică a anumitor inițiative ori politici publice (În 
conformitate cu art. 43 alin 1) lit. v) competențele con-
siliului raional: dispune consultarea publică, în confor-
mitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de 
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interes local care pot avea impact economic, de mediu 
şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omu-
lui, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra 

colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în 
alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din 
populaţia unităţii administrativ-teritoriale). 

Ședințele Consiliului Raional Cahul 
în cifre

8

108

29

3

7

ȘEDINȚE

PROIECTE
DE DECIZII 

PROIECTE
DE DECIZII 
INCLUSE PE 

ORDINEA DE 
ZI

PROIECTE
DE DECIZII 

EXCLUSE 

PROIECTE
DE DECIZII 

PRIVIND 
CHELTUIELI 
BUGETARE  

INCLUSE 
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Consiliul Raional pentru Participare Cahul reprez-
intă în primul rând eforturile societății civile de par-
ticipa activ în procesul de elaborare a politicilor la 
nivel de raion. Consiliul Raional pentru Participare 
Cahul, a adus o practică nouă în activitatea atât a ad-
ministrației publice locale cât și în activitatea organi-
zațiilor societății civile din raionul Cahul. 

Realizări majore ale proiectului: 
• A fost creat o platformă bine organizată, for-

mată din membrii societății civile din municipiul și 
raionul Cahul – Consiliul Raional de Participare Ca-
hul (CRP Cahul);

• A fost inițiat un dialog constructiv dintre 
reprezentanții societății civile și Consiliul Raional Ca-
hul (CR Cahul);

• Au fost consolidate capacitățile membrilor 
CRP Cahul pentru participarea activă în procesul de-
cizional la nivel raional;

• Au fost create Comisiile de specialitate din 
cadrul CRP;

• CRP Cahul a fost implicat în analiza proiectelor 
de decizii ale Consiliului Raional Cahul, precum și a 
Programului de Dezvoltare Socio-Economică a raio-
nului Cahul pentru anii 2017-2020;

• Graţie proiectului, a fost elaborat un raport 
de analiză privind asigurarea de către Consiliul 
Raional Cahul a transparenței în procesul decizion-
al, suplimentat cu un set de recomandări pentru îm-
bunătățirea transparenţei;

• Au fost identificate necesităţi de politici pub-
lice locale care urmează să fie înaintate spre examinare 
Consiliului Raional Cahul. Totodată, au fost identifi-
cate politici şi practici pozitive în activitatea APL de 
nivelul I, care ar putea fi integrate în documente stra-
tegice de nivel raional şi regional vizând următoarele 
domenii: amenajarea și salubrizarea localităților, ser-
viciile de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, 
politici de stimulare a antreprenoriatului local, crear-
ea și înregistrarea brandurilor economice, funcționar-
ea serviciului de transport public etc.

Propuneri pentru creşterea calităţii şi eficienţei în 
activitatea CRP Cahul:

Urmare a unui exerciţiu de totalizare a activităţii 
CRP Cahul pentru perioada de derulare a proiectu-
lui, membrii acestuia au înaintat mai multe propuneri 
pentru creşterea calităţii şi eficienţei intervenţiilor cu 
scopul îmbunătăţirii procesului decizional al Consili-

ului Raional Cahul. Mai jos sunt redate propunerile 
principale pe care le-am unit pentru comoditate în 
trei grupuri:

Propuneri pentru consolidarea capacităţilor 
CRP:

- extinderea componenţei numerice a CRP prin 
cooptarea OSC-urilor active, apărute în ultimii doi 
ani, ceea ce ar duce implicit şi la creșterea reprezen-
tativității CRP şi a incluziunii în procesul decizional a 
mai multor grupuri sociale;

- consolidarea capacităţilor comisiilor de special-
itate a CRP prin implicarea specialiştilor pe diferite 
domenii de activitate;

- abilitarea membrilor CRP pentru o mai bună im-
plicare în procesul decizional, prin organizarea a 3 
ateliere de lucru: 1) Introducere în politicile publice 
pentru OSC-uri (identificarea și formularea proble-
melor publice; campania de lobby&advocacy; elabo-
rarea, implementarea, monitorizare şievaluarea politi-
cilor publice); 2) Analiza şi elaborarea Strategiilor de 
dezvoltare socio-economică locală; 3) Introducere în 
achiziţiile publice pentru OSC-uri (cu focus pe mon-
itorizare).

Propuneri pentru dezvoltarea implicării CRP în 
îmbunătăţirea procesului de guvernare locală:

- dezvoltarea unui spirit pro-activ în activitatea 
CRP pentru identificarea domeniilor de intervenţie şi 
formulare problemelor publice, elaborarea de politi-
ci locale noi sau a opţiunilor de politici alternative în 
raport cu cele CR Cahul; se aşteaptă ca politicile date 
să fie concepute din perspectiva principiilor abordării 
bazate pe drepturile omului și egalității de gen, nedis-
criminării și incluziunii;

- continuarea activităţii de analiză şi moni-
torizare a actelor administrative ale CR Cahul din 
perspectiva respectării legalităţii;

- monitorizarea transparenţei în procesul de-
cizional al APL de nivelul II, precum şi asistenţă teh-
nică pentru asigurarea transparenţei prin organizarea 
transmisiunilor video în direct (prin intermediul pag-
inii de facebook a CRP);

- îmbunătățirea comunicării și a dialogului din-
tre CRP şi Consiliul Raional Cahul, inclusiv prin or-
ganizarea unor activităţi comune (de exemplu a unui 
atelier de lucru din cele trei menţionate) care să ducă 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI FINALE
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la o mai bună interacţiune între cele două părţi etc.

Propuneri pentru creşterea vizibilităţii activităţii 
CRP şi pentru:

- Reflectarea în mass-media a activității CRP prin 
articole în presa scrisă și pe portalurile de știri, utiliza-
rea social-media;

- Elaborarea paginii web a CRP Cahul care, pe lângă 
asigurarea vizibilităţii proiectului, ar permite realiza-
rea unei interacţiuni eficiente a OSC-urilor şi cetăţe-
nilor cuCRP cu scopul identificării necesităţilor de 
politici locale;

- Elaborarea și distribuirea unui buletin electronic 
pentru OSC-uri, APL, instituții publice interesate de 
activitatea CRP etc.



18

Nr.
d/o

Data/
Nr. emitere 

aviz

Denumirea 
proiectului

Conținutul propunerii/obiecției Apro-
bat

Parțial 
aprobat

Respins

1. Aviz Proiecte 
decizie 
16.10.2018
CR Cahul

1. Cu privire la 
activitatea Între-
prinderii Munic-
ipale „Centrul 
Stomatologic 
Raional Cahul” în 
perioada anului 
2017 și semestru I 
al anului 2018.

2. Cu privire la 
activitatea Între-
prinderii Mu-
nicipale „Biroul 
de prospecțiuni 
și proiectare” în 
perioada anului 
2017 și semestrul I 
al anului 2018.

1. Excluderea punctelor 4 și 5 din proiectele 
de decizii, până la aprobarea de către Con-
siliul Raional Cahul a tutor actelor ce regle-
mentează activitatea întreprinderilor munic-
ipale, în conformitate cu Legea nr. 246 din 
23.11.2017 cu privire la întreprinderea de 
stat și întreprinderea municipală.

2. Excluderea punctelor „în termen de până 
la 31.10.2018, să aducă actele de constitu-
ire a Întreprinderii Municipale ….. în con-
cordanță cu Legea nr.246 din 23.11.2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprin-
derea municipală, în vederea aprobării aces-
tora de către fondator” din obligațiile direc-
torilor Întreprinderilor Municipale. 

3. Adăugarea unui punct nou în Proiectul de 
decizie cu textul: „Se obligă serviciul juridic 
din cadrul aparatului Președintelui Raionu-
lui Cahul, în termen de până la 31.10.2018, 
să aducă actele de constituire a Întreprinde-
rii Municipale ….. în concordanță cu Legea 
nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprin-
derea de stat și întreprinderea municipală, 
pentru a fi aprobate de către Consiliu”.

1

1

1

2. Aviz proiecte 
decizii 
06.12.2019

Proiectul bugetului 
pentru anul 2019, 
lectura II

1. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
rezultat - Ponderea ședințelor transmise on-
line.

2. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
rezultat - Ponderea deciziilor și dispozițiilor 
Președintelui raionului supuse consultărilor 
publice.

3. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
rezultat - Numărul persoanelor implicate în 
consultările publice. 

1

1

1

Analiza proiectelor de decizie și rezultatul propunerilor
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Aviz proiecte 
decizii 
06.12.2019

Proiectul bugetului 
pentru anul 2019, 
lectura II

4. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
produs - Nr. ședințe transmise online

5. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
produs - Nr. consultărilor publice organizate.

6. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Exercitarea guvernării” se adaugă: 
eficiență - Numărul propunerilor parvenite 
în urma consultărilor publice.

7. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la sub-
programul „Tineret” se adaugă: rezultat – 
Numărul granturilor și cofinanțărilor  acor-
date pentru activități de tineret din bugetul 
pentru tineret 

8. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la subpro-
gramul „Tineret” se adaugă: rezultat - Pon-
derea cheltuielilor din bugetul pentru tineret 
alocat activităților de masă
9. Tabelul 4 „Sinteza programelor 
de cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” 
anexă la nota informativă a proiectului de 
buget al raionului Cahul pentru anul 2019, la 
subprogramul „Tineret” se adaugă: produs - 
Numărul activităților de tineret susținute în 
baza granturilor acordate. 

1

1

1

1

1

1

10. Tabelul 4 „Sinteza programelor 
de cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” 
anexă la nota informativă a proiectului de 
buget al raionului Cahul pentru anul 2019, 
la subprogramul „Tineret” se adaugă: produs  
- Numărul activităților de tineret de masă or-
ganizate
11. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la sub-
programul „Tineret” se adaugă: eficiență - 
Costurile medii pentru un proiect de tineret 
susținut

1

1
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Proiectul bugetului 
pentru anul 2019, 
lectura II

12. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la sub-
programul „Tineret” se adaugă: eficiență - 
Numărul tinerilor participanți la activitățile 
de masă.

13. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la sub-
programul „Servicii generale in educație” se 
adaugă: rezultat - Ponderea instituțiilor șco-
lare accesibile tinerilor cu nevoi speciale.

14. Tabelul 4 „Sinteza programelor de 
cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” anexă 
la nota informativă a proiectului de buget al 
raionului Cahul pentru anul 2019, la sub-
programul „Servicii generale in educație” 
se adaugă: produs - Nr. de pante și bare de 
susținere create, după standardele naționale 
în cadrul instituțiilor de învățământ  .

15. Tabelul 4 „Sinteza programelor 
de cheltuieli ale bugetului Raional Cahul” 
anexă la nota informativă a proiectului de 
buget al raionului Cahul pentru anul 2019, 
la subprogramul „Servicii generale in edu-
cație” se adaugă: eficiență - Costurile medii 
pentru crearea accesibilității în instituțiile de 
învățământ. 

16. Aprobarea Tabelului 4 „Sinteza pro-
gramelor de cheltuieli ale bugetului Raional 
Cahul” drept anexă la bugetul raionului Ca-
hul pentru anul 2019.

1

1

1

1

1

3. Aviz proiecte 
decizii 
06.12.2019

Decizia nr.1 „Cu 
privire la aprobar-
ea măsurilor  în 
vederea imple-
mentării  Proiectu-
lui de construcție a 
locuințelor pentru 
păturile social-
mente vulnerabile 
II”

1. Excluderea din Nota informativă la 
Decizie a actelor normative inexistente: 
- Codul cu privire la locuințe nr.2718-X 
din 03.06.1983; - Hotărârea Sovietului 
Miniștrilor al RSS Moldovenești „Despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de efectuare a reviziei stării tehnice 
şi sanitare a caselor de locuit (încăperilor 
de locuit), la modul de considerare a lor 
ca nelocuibile, precum şi de reamenajare a 
lor pentru folosirea în alte scopuri sau de 
demolare” nr.287 din 09.09.1985;

1
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4. Aviz proiecte 

decizii 
06.12.2019

Deciziei nr.3 „Priv-
ind modificarea 
Regulamentului cu 
privire la funcţion-
area Instituției 
Publice „Azilul 
raional pentru 
persoane în vârstă 
şi persoane cu 
dizabilităţi”

1. Aducerea Notei informative la proiectul 
Deciziei nr.3 „Privind modificarea Regula-
mentului cu privire la funcţionarea Insti-
tuției Publice „Azilul raional pentru per-
soane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, 
aprobat prin Decizia nr.04/16-IV din 18 mai 
2017” în concordanță cu litera a) al p.1 din 
proiectul acestei decizii, pentru a exclude 
confuzia creată.

1

5. Aviz proiecte 
decizii 
28.03.2019

Cu privire la 
mersul realizării  
Planului de acţiuni 
pentru anul 2018 
întru implemen-
tarea Programu-
lui  de dezvoltare 
socio-economică a 
raionului Cahul pe 
anii 2017-2020

La conținutul strategiei au fost înaintate 25 
propuneri (conținutul intervențiilor este ex-
trem de voluminos și nu este inclus în tabelul 
de bază)

6 19

6. Aviz proiecte 
decizii 
28.03.2019

„Cu privire la 
acordarea premi-
ului anual”

1. indicarea în clauza de adoptare a 
proiectului deciziei a comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului raional Cahul 
care v-a examina și v-a da avizul respectiv;
2. modificarea deciziei prin exclu-
derea din p.2 a cuvintelor „și în cadrul 
subdiviziunilor Consiliului Raional Ca-
hul”, cît și excluderea din p.3 a cuvintelor 
„și subdiviziunilor Consiliului Raional Ca-
hul”, deoarece premiul în cauză se acordă 
funcționarilor publici de execuție din cadrul 
subdiviziunilor  Consiliului raional Cahul 
prin ordinul angajatorului (conducătorului 
instituției bugetare), iar Consiliul raional 
Cahul sau Președintele raionului Cahul nu 
sînt angajatorii acestora (vezi art.40 alin.(2) 
lit.a) și alin.(4) cît și art.76 din Legea nr.158-
XVI din 04.07.2018 cu privire la funcția pub-
lică și statutul funcționarului public, p.14 din 
Regulamentul privind modul de calculare 
şi plată a premiului anual personalului din 
unităţile bugetare, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.180 din 11.03.2013, art.203 
alin.(1) lit.b) și art.204 alin.(1) din Codul 
muncii al Republicii Moldova);
3. completarea p.1 cu subpunctele 
1.5, 1.6, 1.7, etc., prin care să li se acorde 
aceste premii tuturor conducătorilor sub-
diviziunilor Consiliului raional Cahul, deo-
arece angajatorul acestora este Consiliul 
raional (vezi art.43 alin.(1) lit.n) din Legea 
privind administrația publică locală nr.436-
XVI din 28.12.2006, art.40 alin.(2) lit.a) și 
alin.(4) cît și art.76 din Legea nr.158-XVI 
din 04.07.2018 cu privire la funcția publică 
și statutul funcționarului public, p.14 din 
Regulamentul privind modul de calculare 
şi plată a premiului anual personalului din 
unităţile bugetare, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.180 din 11.03.2013, 

1

1

1
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Aviz proiecte 
decizii 
28.03.2019

„Cu privire la 
acordarea premi-
ului anual”

4. completarea proiectului deciziei cu 
un nou p.4 cu următorul conținut: 
„4. Se obligă conducătorii subdiviziuni-
lor Consiliului raional Cahul să premieze 
funcționarii publici de execuție din subor-
dine în baza ordinelor proprii” (vezi art.40 
alin.(2) lit.a) și alin.(4) cît și art.76 din Legea 
nr.158-XVI din 04.07.2018 cu privire la 
funcția publică și statutul funcționarului 
public, p.14 din Regulamentul privind mod-
ul de calculare şi plată a premiului anual per-
sonalului din unităţile bugetare, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.180 din 11.03.2013, 
art.203 alin.(1) lit.b) și art.204 alin.(1) din 
Codul muncii al Republicii Moldova); 
5. punctele 4 – 7 din proiectul deciziei 
devin punctele 5 – 8; 
6. în cazul în care la data de 31.12.2018 
au fost admise datorii creditoare cu termen 
de executare expirat – de exclus din ordinea 
de zi întrebarea (proiectului deciziei) nr.5 
„Cu privire la acordarea premiului anual” 
(vezi p.22 din Regulamentul privind modul 
de calculare şi plată a premiului anual per-
sonalului din unităţile bugetare, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.180 din 11.03.2013, 
„Informația privind creanțele și datoriile 
creditoare la situația din 31.12.2018” din 
Anexa nr.4 la „Raportul privind executarea 
bugetului raional pe anul 2018”);

1

1

1

7. Aviz proiecte 
decizii 
12.06.2019

Proiectul de 
decizie „Cu privire 
la organizarea 
odihnei de vară a 
copiilor şi adoles-
cenţilor în sezonul 
estival 2019”.

1. Punctul 1 linia 4: de suplinit  „Min-
im 5 % procente din foi oferite gratis să fie 
oferite copiilor cu nevoi speciale.In caz că 
copilul are nevoie de asistent personal, sa fie 
acceptat cu asistentul”

1

8. Aviz proiecte 
decizii 
12.06.2019

Proiectul deciziei 
Consiliului raional 
Cahul „Cu privire 
la examinarea 
notificării Oficiului 
teritorial Cahul al 
Cancelariei de Stat 
nr.1304/OT2-73 
din 05.04.2019 de 
abrogare parțială a 
deciziei nr.02/16-
IV din 28 martie 
2019”.

2. Punctul 1 (1.Se admite/respinge 
notificarea…..) 

3. 2 (2.Se abrogă/menține în vigoare 
punctul 3 al deciziei…..) din prezenta decizie 
au dublu sens și nu este clar cum aceste două 
puncte ar putea fi votate de către consilieri în 
redacție dublă, propunem ca aceste puncte 
să fie redactate cu un singur sens, conform 
solicitării Oficiului teritorial Cahul al Can-
celariei de Stat.

Exclus de 
consilieri 
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9. Aviz proiecte 

decizii 
12.06.2019

Proiectului de 
decizie „Cu privire 
la măsurile de 
pregătire a econ-
omiei raionale 
și sferei sociale 
pentru activitate 
în perioada de 
toamnă-iarnă 
2019-2020”.

4. În preambul se face trimitere la o 
lege inexistentă – Legea cu privire la energet-
ică nr.1525-XIII din 19.02.1998, care a fost 
abrogată prin Legea nr.174 din 21.09.2019 
(MO nr.364-370 din 20.10.2017). Propunem 
excluderea sintagmei din textul preambulu-
lui.

1

9. Aviz proiecte 
decizii 
12.06.2019

Proiectul deciziei 
nr.13 „Cu privire la 
acordul preluării, 
cu titlu gratuit, a 
unor bunuri”.

5. Se propune modificarea punctului 
2 din prezentul proiect de decizie, care v-a 
avea următorul conținut:
„2.Decizia în cauză se remite în adresa Min-
isterului Educației, Culturii și Cercetării 
al Republicii Moldova în scopul elaborării 
proiectului hotărârii de Guvern cu privire 
la transmiterea unor bunuri în proprietatea 
publică a Consiliului raional Cahul”.   

1

10. Aviz proiecte 
decizii 
12.06.2019

Cu privire la 
aprobarea Regula-
mentului priv-
ind organizarea 
şi desfăşurarea 
Programului de 
Granturi pentru 
organizațiile de 
tineret și a con-
cursului local  de 
proiecte pentru 
grupurile de iniția-
tivă ale tinerilor.

6. De a include textul   „inclusiv 
persoane cu dizabilităţi” acolo unde se 
menţionează despre tineri şi anume Pro-
grame de granturi pentru organizaţiile de 
tineretși a concursului local de proiecte pen-
tru grupurile de inițiativă ale tinerilor, per-
soanelor cu dizabilităţi.

7. De a stabili concret comisia de eval-
uare şi selectare a proiectelor ca ex:
Comisia este formată din 5 membri şi anume:
           - 2 membri ai Consiliului Raional 
Cahul
           - 2 membri din Organizaţia de Tineret 
ai CR
           - 1 membru din ONG cu experienţă de 
administrare şi acordare a granturilor 

1

1

11. Aviz proiecte 
decizii 
12.06.2019

Cu privire la 
numirea șefului 
IMSP „Centrul de 
Sănătate Cahul”

8.  De a scoate de pe ordinea de zi această 
întrebare pe motiv că nu corespunde nor-
melor legale și a regulamentelor Ministerului 
Sănătății

1

12 Aviz proiecte 
decizii 
20.08.2019

Proiectul deciziei 
Consiliului raional 
Cahul nr.3„Cu pri-
vire la desemnarea 
candidaturilor în 
Consiliul elec-
toral al circum-
scripției electorale 
raionale Cahul 
pentru alegerile 
locale generale din 
20.10.2019”

Asigurarea, în cadrul ședinței Consiliului 
Raional Cahul că persoanele propuse în 
CECE nr. 7 Cahul nu sunt membri ai unuia 
dintre partidele politice, cum și este stipulat 
în legea specială. 

1

13 Aviz proiecte 
decizii 
20.08.2019

Proiectul deciziei 
nr.5 „Cu privire 
la transmiterea în 
comodat a unui 
automobil”

Înlocuirea sintagmei menționate cu sintag-
ma „art.9 alin.(2) lit.h)din Legea nr.121-XVI 
din 04.05.2007 privind administrarea și de 
etatizarea proprietății publice”.

1
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14 Aviz proiecte 

decizii 
20.08.2019

Proiectului de 
decizie nr.2 „,Cu 
privire la deschi-
derea unor clase de 
liceu”

Argumentarea cauzei privind deschiderea 
doar a unei clase de profil umanist fără 
profilul real.

1

15 Aviz proiecte 
decizii 
20.08.2019

Proiectului de 
decizie nr.2 „Cu 
privire la execu-
tarea deciziilor 
adoptate de 
Consiliul Raional 
Cahul în semestrul 
I al anului 2019”

La punctul 2 este necesar de modificat prin 
cuvintele „Președintele și vicepreședinții 
raionului, conducătorii subdiviziunilor”, 
deoarece în administrația publică locală nu 
există noțiunea „Conducătorii raionului”.

1

16 Aviz proiecte 
decizii 
20.08.2019

Proiectul deciziei 
Consiliului raional 
Cahul nr.11„Cu 
privire la acordar-
ea indemnizației 
unice aleșilor locali 
la expirarea man-
datului”.

Indicarea sumei totale care urmează a fi 
achitate,

Indicarea concretă a programului și sub-
programului de unde vor fi utilizați banii 
pentru indemnizațiile pentru aleșii locali.

1

17 Aviz proiecte 
decizii 
20.08.2019

Proiectul deciziei 
Consiliului Raional 
Cahul nr.8„Cu pri-
vire la transmiterea 
unor bunuri”

Efectuarea transmiterii bunurilor în confor-
mitate cu prevederea legală, având baza le-
gală deciziile autorităților de nivel I. 

Reevaluarea numărului de cărți transmise 
bibliotecilor din raion, dat fiind faptul că 
nu este clar modul în care au fost repartiza-
te acestea, unele localități mari primesc mai 
puține volume decât alte localități la fel de 
mari. 

Evaluarea posibilităților de transmitere a vol-
umelor de carte de limbă română bibliote-
cilor din localitățile cu populație vorbitoare 
preponderent de limbă rusă (fapt neglijat 
până la moment).

1

TOTAL -    64 23 10 32
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