
 
Inițiativa „Localități transparente, competitive și sustenabile financiar” este implementată de IDIS „Viiitorul“, în parteneriat cu Institutul pentru 

Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este implementată cu susținerea financiară a Programului de Asistență Oficială 
pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și Ambasada SUA în Republica Moldova. Aceasta are ca scop creșterea transparenței, 

responsabilității financiare și competitivitatea autorităților locale din Republica Moldova. 

 



   Scopul Raportului de monitorizare 

• determinarea nivelului de transparență în activitatea 
administrației publice locale din 60 de unități 
administrativ teritoriale: 40 de orașe (municipii) și 20 sate 
(comune) din Republica Moldova 

• stabilirea clasamentului celor mai transparente localități 
din Republica Moldova 

• evidențierea progresului și a involuției administrațiilor 
publice locale în anul  2016 comparativ cu anul 2015  

• formularea recomandărilor pentru autoritățile 
administrației publice locale de a acționa în mod 
transparent şi a furniza informațiile publice cetăţenilor 
comunităţilor locale 



   Colectarea și analiza datelor 



Criteriile de transparență 

Zonele (criteriile de transparență) Ponderea 

în % 

I Accesul la informație 16 

II Participarea în procesul decizional                                                                                                                             32 

III Achizițiile publice                                                                                                     12 

IV Administrarea proprietății publice                                                                                                                             7 

V Bugetarea 12 

VI Resursele umane                                                                                                        5 

VII Etica profesională și conflictul de interese                                                                   6 

VIII Serviciile sociale                                                                                                           4 

IX Investițiile, întreprinderile municipale și 

participarea în societățile comerciale                                                            

6 



Clase % 

 A+ 80-100 

A 75-79 

  A- 70-74 

  B+ 65-69 

B 60-64 

  B- 55-59 

  C+ 50-54 

C 45-49 

 C- 40-44 

  D+ 35-39 

D 30-34 

 D- 25-29 

 E+ 20-24 

E 15-19 

 E- 10-14 

F 0-9 

Clasament și clase 



Top 10 localități transparente 

  LOCALITATEA I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL CLASA 

1 Bălți 15,5 28,5 9,0 6,0 10,0 5,0 3,5 4,0 2,0 83,5 A+ 

2 Cahul 15,0 16,8 4,5 0,3 10,0 1,5 3,0 1,5 3,0 55,6 B- 

3 Cimișlia 15,0 11,2 4,5 1,5 10,0 0,5 1,0 3,5 2,0 49,2 C 

4 Călărași 13,8 13,2 6,3 0,0 7,0 2,0 0,5 0,0 4,0 46,8 C 

5 Chișinău 10,5 16,6 0,0 1,0 10,0 3,0 3,0 1,5 1,0 46,6 C 

6 Ialoveni 14,0 13,0 4,4 1,2 8,0 0,5 1,0 1,5 2,0 45,6 C 

7 Soroca 14,5 9,0 1,0 1,5 10,0 4,0 1,0 3,5 1,0 45,5 C 

8 Cricova 13,0 10,0 3,5 4,5 9,0 1,5 0,0 1,5 1,0 44,0 C- 

9 Fălești 14,5 10,5 8,0 1,0 6,5 2,5 0,0 0,0 0,0 43,0 C- 

10 Zaim 10,7 14,0 1,0 1,0 10,0 0,5 0,5 3,0 2,0 42,7 C- 



Top localități care au urcat în clasament 

LOCALITATEA 2015 2016 EVOLUȚIE LOCURI 

Ialoveni 23 6 + 17 

Strășeni 44 28 + 16 

Sîngera 41 26 + 15 

Sîngerei 45 33 + 12 

Cărpineni 48 37 + 11 

Dondușeni 38 27 +11 

Anenii Noi 29 19 + 10 

Bălți 7 1 + 6 

Călărași 9 4 + 5 

Cricova 13 8 + 5 

Costești 20 15 + 5 

Taraclia 30 25 + 5 



 
Top localități care au regresat în clasament 

 LOCALITĂȚI 2015 2016 INVOLUȚIE 

Basarabeasca 14 46 - 32 

Durlești 17 43 - 26 

Sipoteni 24 49 - 25 

Talmaza 33 57 - 24 

Florești 27 50 - 23 

Rîșcani 28 48 - 20 

Nisporeni 21 40 - 19 

Rezina 22 41 - 19 

Peresecina 39 58 - 19 

Codru 34 51 - 17 

Edineț 15 31 - 16 

Briceni 40 55 - 15 

Leova 25 38 - 13 



 
Top trei localități noi în clasament 

 

LOCALITATEA PUNCTAJ CLASAMENT 

Zaim 42,7 10 

Telenești 40,9 12 

Budești 32 18 



Media generală a punctajului privind 
transparența 
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45% din autorități nu au pe web 
compartimente de transparență 

decizională, iar din APL ce au, acestea 
sunt incomplete   

28,3% din web fără program de delucru 
al APL și ora de audiență a funcționarilor 

26.7 % din autorități nu anunță despre 
desfășurarea ședințelor publice  



Proiecte de decizii,  
orașul Cimișlia 

 48,3% din APL-uri 
nu au adus la 
cunoștință 
proiectele de 
decizii/dispoziții 
și materialele 
aferente 
acestora  

 Numai șapte 
autorități publice 
locale au 
respectat în 
totalitate aceste 
cerințe (11,7%) 

 24 APL au 
respectat parțial 
(40%) 

 



Accesul  la informație respectat: 

 în totalitate de 36,7% APL 
 parțial de 28,3% APL 

Accesul la informație (ne) 

respectat: 

 de 35% din APL 



         Cele mai bune exemple în   
respectarea accesului la informație 

Bălți 
97 % 

Soroca 
62 % 

Fălești 
62 % 

Orhei 
62% 



PARTICIPAREA  

ÎN PROCESUL DECIZIONAL 



Consultări 
și sinteze a 

recomandărilor 

 55% din APL nu 
au organizat 
consultări 
publice în anul 
2016  

 Parțial, în unele 
situații, au 
organizat 
consultări 
publice doar 
45% din APL  

 doar mun. Bălți 
a plasat pe 
web sinteze a 
recomandărilor 
consultărilor 
publice 

 



Raportul de 
transparență 

 doar 
Chișinău, Bălți 

și Orhei au 

plasat pe web 

Raportul de 
transparență 

pentru anul 
2016 



Publicarea 

deciziilor 

 doar 35% din 
autoritățile 

publice locale 
publică deciziile 

adoptate 

 21,7% din APL 
publică deciziile 

adoptate în mod 

selectiv  

 43,3% din 
administrațiile 

locale nu publică 

deciziile adoptate 
 



Doar șapte 
autorități 

publică actele 
total sau 
parțial în 
Registrul 

actelor locale 

Doar trei APL 
are pe web 

informații 
despre crearea 

consiliilor 
consultative și 
grupurilor de 

lucru 

18 APL-uri au, 
total sau parțial, 

pe web 
înregistrările 

video/audio de 
la ședințele 

consiliului local 
din ultimii 2 ani 

Participarea în procesul decizional 



  Cel mai bun exemplu  

de asigurare 

 a participării în procesul decizional 

municipiul Bălți 
89 % 



 

 doar cinci 
autorități 

publice 
locale au 

publicat pe 

web 
anunțurile de 
intenție 

 (planurile de 

achiziţii 

publice) 

Achizițiile publice 



doar  
Bălți, Cahul  

și Fălești publică 
pe web toate 
anunțurile de 

achiziții publice 

doar trei APL publică 
pe web documentaţia 

de atribuire 

  38,3% din APL 
au adus parțial, 

la cunoștință 
anunțurile de 

achiziții publice 

Achizițiile publice 



Publicarea 
anunțurilor de 

atribuire 

 doar șase localități 

utilizează pagina 
web pentru a 

aduce la 
cunoștința publică 

anunțurile de 

atribuire 
(rezultatele 
achizițiilor publice) 

 se aduc la 
cunoștință doar 

unele rezultate  

 cele mai bune 

exemple le 
reprezintă Bălți, 

Ialoveni, Călărași și 
Fălești 



Publicarea 

contractelor de 
achiziții 

 doar Primăria 
municipiului Bălți 

a publicat pe 

web unele 

contracte de 
achiziții publice 

în anul 2016 

 tot mun. Bălți, în 

anul 2017 a 

început 
publicarea mai 

multor 

contracte pe 

pagina web  
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    Cele mai bune exemple în 
transparența achizițiilor publice 

Bălți 
75 % 

Fălești 
67 % 

Călărași 
52 % 
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81,7% APL nu publică pe web anunțurile 
privind desfășurarea licitațiilor 

75% APL nu publică pe web rezultatele 
licitațiilor /concursurilor /negocierilor  

doar 12 APL au adoptat și publicat 
Regulamentul privind atribuirea terenurilor 

de pământ  

doar  cinci APL au publicat pe web Lista 
persoanelor în rând pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai/ atribuirea terenurilor de 

pământ  



Publicarea 

anunțului 
licitație 

 

 doar patru 
administrații 

locale 
aduc la 
cunoștința 

publicului, 

prin 

intermediul 

paginii 
web, 
anunțurile 

privind 
desfășurare
a licitațiilor 



Publicarea 

rezultatelor 
licitațiilor bunurilor 

 doar primăria 
municipiul Bălți 
are postate pe 
web informațiile 
cu privire la 
rezultatele 
licitațiilor/ 
concursurilor/ 
negocierilor 
directe de 
vânzare/ 
locațiune/ 
arendă a 
bunurilor 
proprietate a 
unităţii 
administrativ-
teritoriale 



Publicarea listei 

persoanelor, 
Budești 

 doar Budești, 
Ștefan Vodă, 
Sângera, Leova 
și Bălți au 
publicat lista 
persoanelor ce 
stau în rând 
pentru 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
trai/ atribuirea 
terenurilor de 
pământ pentru 
construcţia 
caselor 
individuale de 
locuit  



Cele mai bune exemple în 
administrarea transparentă a proprietății 

pulice  

municipiul Bălți 
86 % 

orașul Cricova 
64 % 



58,3%  
din APL-uri 
au publicat 

pe web 
bugetul pe 
anul 2017 

Doar 28,3% 
au publicat 

pe web 
bugetele 

pentru 2015 - 
2017 

 

 

Doar 23,3% din 
APL au utilizat 
pagina web 

pentru a 
consulta 

proiectul de 
buget 2017 cu 

cetățenii 
38,3% din APL  
au publicat 

pe web 
raporturile 

privind 
executarea 

bugetului 2016 

Bugetarea 







     Cele mai bune exemple  
    în tranparența bugetară 

Cahul 
83% 

Cimișlia 
83 % 

Soroca 

83% 
 

Zaim  

83% 
 

Chișinău  

83% 
 

Bălți  

83% 
 



Resursele umane  

23,3% APL au făcut publice pe web funcţiile vacante 
existente în serviciul public  

Trei autorități publice locale (5%) au comunicat pe web 
numărul şi numele candidaţilor ce au participat la 
concursurile de selecţie pentru posturile vacante  

doar administrația mun. Bălți a comunicat pe web rezultatele 
comisiei de selectare a candidaţilor pentru funcţia vacantă, 
incluzând evaluarea comisiei şi clasamentul solicitanţilor 
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              Cele mai bune exemple  
în transparența angajării resurselor 

umane  

Bălți 
100 % 

Soroca 
80 % 



Etica 
profesională 
și conflictul 
de interese                       

două administrații 
locale dispun de linie 

telefonică 
anticorupție  

Nici pe o pagină web din cele 
analizate nu sunt incluse: 

- Codul de etică pentru aleșii locali 
- Codul de etică pentru angajații 

instituțiilor bugetare,  întreprinderilor 
publice, precum și angajații 

întreprinderilor fondate sau la care 
APL deține pachetul majoritar 

57 APL nu au publicat 
nici o declarație cu 
privire la venituri și 

proprietate 



Plan 
anticorupție 

și integritate 

Primăria Bălți 

 În cinci 
localități au 
fost publicate 
pe web 
documente 
privind 
asigurarea 
integrităţii în 
cadrul 
autorității 
publice 
locale 
(planuri, 
strategii, 
ghiduri, alte 
documente) 



Declarație 

primar 
Cimișlia 

 declaraţiile 

cu privire la 
venituri şi 

proprietate 

doar ale 

primarului 
sunt 

publicate 

pe paginile 

web ale 
orașelor 

Cahul, 
Strășeni și 

Cimișlia 



Cele mai bune exemple în 

asigurarea eticii profesionale 

Bălți 
58 % 

Cahul 

50% 

Chișinău 

50% 



Șase APL-uri  

utilizează pagina web 

pentru a aduce la 

cunoștință programele de 

asistenţă socială 

adoptate, informaţii 

despre serviciile sociale 

furnizate şi modalitatea de 

aplicare pentru un 

potenţial beneficiar, iar 24 

APL au comunicat parțial 

Patru autorități 

au plasat pe 

web informații 

despre instituții 

de asistență 

socială, iar 10 

APL au 

publicat parțial 

astfel de 

informații 

Serviciile sociale 
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    Cele mai bune exemple în 
transparența serviciilor sociale 

Pelinia 

100% Bălți 

100% 



Patru APL publică unele 
analizele financiare 

anuale ale întreprinderile 
municipale şi societăţile 

comerciale, doar or. 
Cahul a publicat patru 

rapoarte de activitate din 
2016 

Nici un CV pe web 
al managerilor 

11,7% din APL 
publică pe web 
datele privind 
programele şi 
proiectele de 

asistenţă, iar 28,3% 
publică parțial 

Investițiile, întreprinderile municipale  

și participarea în societățile comerciale 
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       Cele mai bune exemple în 
transparența investițiilor  

și a programelor 

Călărași 
67 % 

Cahul 
58 % 



Mulțumesc pentru atenție!  

 

Mai multe informații pe: 
http://viitorul.org/ 

www.localtransparency.viitorul.org/ 

 


