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Anexă  

la scrisoarea nr. 07-106/334  din 24.01.2022 

 

 

Formular de raportare a informației cu privire la asigurarea transparenței în procesul 

decizional 

 

 

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

 

Existenței și actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenței în procesul 

decizional:  

 

Având în vedere necesitatea asigurării transparenței decizionale, prin optimizarea procesului de 

organizare și desfășurare a consultărilor publice în cadrul Administrației Publice Locale 

Chișinău, Direcția Relații Publice și Buget Civil (DRPBC) a inițiat elaborarea unui proiect de 

decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de consultare publică a 

cetățenilor în procesul decizional (în redacție nouă)”. Regulamentul intern stabileşte regulile 

procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Primăriei 

municipiului Chișinău, și procedurile de organizare a consultărilor publice pentru asigurarea 

unor standarde de consultare publică. De menționat că, documentul a fost expus consultărilor 

publice, urmează examinarea recomandărilor, definitivarea documentului prin efectuarea 

modificărilor necesare. Ulterior, Primăria planifică înaintarea actului normativ spre avizare și 

aprobarea Consiliului municipal Chișinău. 

 

Datele responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional: 

 

Direcția Relații Publice și Buget Civil din cadrul Primăriei municipiului Chișinău – este 

responsabilă de asigurarea funcționalității mecanismului de consultare publică a cetățenilor în 

procesul decizional, la nivelul municipiului Chișinău. Persoanele responsabile din cadrul 

Direcției: Vasile Chirilescu, șef al Direcției, tel. 022-20-17-07 și Procopciuc Alina, specialist 

principal din cadrul Direcției, tel. 022-20-17-08.  

 

Funcționalitatea și informație cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică instituțională de 

informare a societății civile:  

 

Direcția Relații Publice și Buget Civil este responsabilă de mecanismul de consultare publică. În 

cadrul Direcției există linia telefonică la care locuitorii capitalei, societatea civilă pot apela în 

scopul solicitării informației necesare. Telefoanele puse la dispoziția cetățenilor: 022-20-17-07; 

022-20-17-08; 022-20-17-09. Totodată, în cadrul Direcției, un specialist principal este 

responsabil de comunicarea cu cetățenii și de Programul privind Bugetarea Participativă – 

mecanism de implicare a cetățenilor în procesele democratice în vederea ajustării politicilor 

publice locale la nevoile și așteptările locuitorilor capitalei.  

 

 



Lista ONG-urilor pe domenii de activitate 

 
 

Nr.  
ONG-uri pe domenii de 

activitate 

Fondator/

reprezenta

nt 

Domeniul de 

activitate 

Activități în comun 

Adresa electronică 
Număr de 

telefon 

1. 
Congresul Autorităților 

Publice Locale 

Președinte 

 Tatiana 

BADAN 

Domeniul juridic, 

fiscal și tehnic  info@calm.md  022 223 509 

2. Asociația Obștească 

Comunitatea ucrainenilor  

din municipiul Chişinău 

„Petru Movilă” 

Preşedinte 

Victor 

COJUHA

RI 

Domeniul etnocultural vcojuhari@gmail.com 069021633 

 

3. Asociația Obștească 

Uniunea Ucrainenilor din 

municipiul Chişinău 

„Barvinoc” 

Preşedinte 

Mihai 

MAZURE

AN 

Domeniul etnocultural m_mazurean@yahoo.

com 

069102135 

4. Asociația Obștească 

Asociaţia Culturală 

Ucraineană din municipiul 

Chișinău 

Preşedinte 

interimar 

Svetlana 

CHETRU

ȘCO 

 

Domeniul etnocultural victoria_svd@mail.ru 060785643 

 

5. Asociația Obștească 

Comunitatea 

Chişinăuiană a  

persoanelor originare din 

Rusia 

Preşedinte 

Valeri 

KLIMEN

KO 

Domeniul etnocultural kro_rm@mail.ru 069107430 

 

6. Asociația Obștească 

 „Comunitatea rusă din   

mun. Chişinău” 

Preşedinte 

Alexandr 

ANFINO

GHENOV 

Domeniul etnocultural mdburs@rambler.ru 

 

079555038 

7. Asociația Obștească 

 „Uniunea ruşilor lipoveni 

din municipiul Chişinău” 

Preşedinte 

Piotr 

DONŢOV 

Domeniul etnocultural rde_md@mail.ru 079507715 

8. Asociația Obștească 

 „Uniunea Spirituală 

Rusă” 

Preşedinte 

Valeriu 

NEGRU 

Domeniul etnocultural rde_md@mail.ru 079503272 

9. Asociația Obștească 

Centrul de cultură ruse din 

municipiul Chișinău 

Președinte 

Natalia 

ELIZARO

V 

Domeniul etnocultural ng_elizarova@mail.ru 069693694 

 

10. Asociația Obștească 

Asociaţia Belaruşilor din 

municipiul Chişinău 

„Belarus” 

Președinte 

Ghenadii 

ZENCOVI

CI 

Domeniul etnocultural gaz48@list.ru 079053759 

 

11. Asociația Obștească 

Societatea polonezilor din 

municipiul Chişinău 

„Odrodzenie” 

Preşedinte 

Vasile 

KAZIMIR

OVICI 

Domeniul etnocultural - 079257538 
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12. Asociația Obștească 

Asociaţia femeilor 

poloneze „Cracovianca” 

din municipiul Chişinău 

Preşedinte 

Angela 

CHIRIGI

U 

Domeniul etnocultural angela.chirigiu@gmai

l.com 

078186376 

 

13. Asociaţia Obştească  

Comunitatea Bulgarilor 

din municipiul Chişinău 

Preşedinte 

Stepan 

CURTEV 

Domeniul etnocultural - 079526267 

 

14. Asociația Obștească 

Asociaţia femeilor armene 

„Tatevic” din municipiul 

Chişinău 

Președinte 

Venera 

GASPAR

EAN 

Domeniul etnocultural - 060939393 

15. Asociația Obștească 

Diaspora armeană din 

municipiul Chişinău „Mair 

Aiastan” 

Preşedinte 

Carlen 

DAVITE

AN 

Domeniul etnocultural - 069865858 

16. Asociația Obștească 

Comunitatea armenească 

din   municipiul Chişinău 

Preşedinte 

Ghenadie 

BABAIA

N 

Domeniul etnocultural gen_babaian@mail.ru 069243060 

 

17. Asociația Obștească 

Comunitatea germanilor 

din municipiul Chişinău   

„Einigkeit” 

Preşedinte 

Valentin 

DRAGAN 

Domeniul etnocultural einigkeit@yandex.ru 069328032 

 

18. Asociația Obștească 

Asociația Etnoculturală 

Moldo-Germană” 

Președinte 

Grigore 

ROMAN

OV 

Domeniul etnocultural nataliaasp@rambler.ru 069335512 

19. Asociația Obștească 

Asociația Etnoculturală 

„SINTI” din municipiul 

Chișinău 

Președinte 

Natalia 

DUMINI

CĂ 

 

Domeniul etnocultural orientdance@mail.ru 

 

069156093 

20. Asociația Obștească 

Centrul de dezvoltare 

etnoculturală, colaborare 

economică și turism  

„MIR” din municipiul 

Chișinău 

Președinte 

Iurii 

MAXIMO

V 

Domeniul etnocultural - 067461943 

21. Asociaţia Obștească a 

romilor din municipiul 

Chişinău 

Preşedinte 

Valentin 

Ciobotari 

Domeniul etnocultural - 

 

 

060084392 

22. Asociația Republicană a 

Veteranilor de război ai 

Armatei Române din 

Republica Moldova 

Președinte 

Mihai 

POSTOV

AN 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

mgpostovan@gmail.c

om 

069000677 

 

23. 

Consiliul municipal al 

veteranilor 

Președinte 

Iurii  

ERIOMIN 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

sov.vet88@mail.ru 022229554 

060217217 

mailto:angela.chirigiu@gmail.com
mailto:angela.chirigiu@gmail.com
mailto:gen_babaian@mail.ru
mailto:nataliaasp@rambler.ru
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24. Asociația Obștească 

Organizația Veteranilor 

din Republica Moldova, 

sectorul Botanica 

Președinte 

Iurii  

ERIOMIN 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

ovrmbotanika.md@m

ail.ru 

022771411 

060217217 

25. Liga Cavalerilor Ordinului 

„Ștefan cel Mare” 

Președinte 

Victor 

ALERGU

Ș 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

info.avictor@ 

gmail.com  

 

069121444 

060900800 

26. Asociația Obștească 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din Afganistan 

din Republica Moldova 

Președinte 

Mihai 

MOCAN

U 

 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

m-arhangel@mail.ru 069172202 

022 450 025 

27. Asociația Obștească 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din Afganistan, 

sectorul Râșcani 

Președinte 

Serghei 

GRAUR 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

sergheigraur@mai.co

m 

079975289 

022 450 025 

28. Asociația Obștească 

Uniunea Veteranilor de 

Război din mun. Chișinău 

Președinte 

Mihai 

TOMACI

NSCHI 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

pavelcrijanovschi@g

mail.com 

069229336 

29. Asociația Obștească 

„Uniunea Voluntarilor din 

Republica Moldova” 

Președinte 

Sergiu 

CARACA

L 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

voluntari1992@mail.r

u  

079739601 

30. Asociația Obștească 

Uniunea veteranilor 

de războiului din 1992 „Sf. 

Gheorghe Biruitorul” 

Președinte 

Vasile 

IACUBO

V 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

 

iakubov.vasilii@gmail

.com 

 

069335540 

31. Asociația Obștească 

Uniunea Națională a 

veteranilor războiului de 

pe Nistru din 1992, sec. 

Râșcani, mun. Chișinău 

Președinte 

Valeriu 

COADĂ 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a veteranilor de 

război  

novacov90@mail.ru 069065989 

069234329 

32. Asociația Obștească 

„Uniunea Cernobîl 

din Moldova” 

Președinte 

Tudor 

CĂPĂȚIN

Ă 

Domeniul protecției 

sociale și medicale a 

persoanelor care au 

pătimit  în rezultatul 

catastrofei de la 

Cernobîl și altor 

accidente la alte 

obiecte atomice; 

Protecția mediului 

înconjurător. 

tudor_capatina@mail.

ru 

 

079574817 

022 277 314 

33. Asociația Obștească 

„CERNOBÂL” din mun. 

Chișinău 

Președinte 

Andrei 

VICOLAȘ 

Domeniul protecției 

sociale și de drept a  a 

participanți la 

lichidarea efectelor 

avariilor nucleare 

vicolash51@bk.ru 069872988 

 

34. Asociația Obștească 

,,Asociația Foștilor 

Deportați Politici din 

Președinte 

Alexandru 

POSTICA 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a   victimelor 

alexpostica1@gmail.c

om 

069104851 

022 242 490 
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Moldova” represiunilor politice 

35. Asociația Obștească 

„Mișcarea Refugiaților 

Transnistreni”  

Președinte 

Anatolie 

BÎZGU 

Domeniul protecției 

sociale și de drept 

a  persoanelor 

deplasate intern 

anatolie.bizgu@mail.r

u 

078029859 

36.  Asociația Obștească  

„Copiii Ploii” 

 Protecția drepturilor 

copiilor cu boli rare 

din municipiul 

Chișinău. 

copiii.ploii@gmail.co

m 

 

 

 

069361106 

 

37.  AO Asociația pentru 

Abilitarea Copilului și 

Familiei „Ave Copiii” 

 Suport în elaborarea 

instrumentelor 

necesare și crearea 

sistemului de 

Monitorizare a 

proceselor, acțiunilor, 

activităților, 

impactului serviciului 

de îngrijire alternativă 

a DMPDC. 

 

office@avecopiii.md  

 

m.ianachevici@aveco

piii.md. 

069103125 

 

38.  Catholic Relief Services – 

United States Conference 

of Catholic Bishops, 

Sucursala Chișinău 

 Prevenirea separării 

copiilor de familie 

Britton.bucknercrs.org 

 

 

06008283 

39.  Asociația Obștească 

Moldova pentru Viață 

 Activități de susținere 

a familiilor și 

persoanelor aflate în 

dificultate, a copiilor 

aflați în situație de 

risc. 

moldovapentruviata@

gmail.com 

 

079430077 

 

40.  AO Federația Familiilor 

pentru Unificare și Pace în 

Lume din Moldova 

(FFUPLM) 

 Organizarea în 

parteneriat a 

activităților socio-

educative pentru 

copii/ tineri și părinții 

acestora. 

ffuplm@gmail.com 079099289 

41.  AO „Inițiativa Pozitivă”  Crearea și dezvoltarea 

unui parteneriat în 

scopul oferirii 

suportului psihosocial 

beneficiarilor 

ruslanpoverga@gmail.

com 

 

079708779 

 

42.  AO „LUMOS 

FOUNDATION  

MOLDOVA”  

 Oferă beneficiarilor și 

prestatorilor de 

servicii alternative de 

protecție a copiilor 

rămași fără ocrotire 

părintească și a celor 

din familii aflate în 

situație de ri 

sc protecție și suport 

educațional. 

office.moldova@wear

elumos.org 

 

022-210240 

mailto:copiii.ploii@gmail.com
mailto:copiii.ploii@gmail.com
mailto:office@avecopiii.md
mailto:m.ianachevici@avecopiii.md
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mailto:ffuplm@gmail.com
mailto:ruslanpoverga@gmail.com
mailto:ruslanpoverga@gmail.com
mailto:office.moldova@wearelumos.org
mailto:office.moldova@wearelumos.org


43.  AO „Concordia. Proiecte 

Sociale” 

 Susține copiii orfani și 

copiii din familii 

social-vulnerabile, 

precum și vârstnicii și 

familiile aflate în 

dificultate 
 

moldova@concordia.

md 

 

moldova@concordia.o

r.at 

(022) 

234991 

44.  AO „New Hope” Moldova  Oferă suport și 

asistență copiilor 

rămași temporar fără 

îngrijire părintească și 

copiilor rămași fără 

ocrotire părintească, 

copiilor din familii 

social vulnerabile. 

reutki@yahoo.com 

 

 

079700856 

 

45.  Fundația  „Caritas 

Moldova” 

 Oferă suport material 

și informațional în 

susținerea 

beneficiarilor 

DGPDC. 

secretariat@caritas.m

d 

 

078800210 

 

46.  A.O. ,,Cetățean Activ” Olga 

Antonova 

Transparența 

decizională  

olga.antonova.md@g

mail.com 

 

 

 

076 718 687 

47.  A.O. Eco Visio Mișcarea 

civică ,,Hai, Moldova” 

 Acțiuni ecologice www.haimoldova.md 

 

 

 

060112929 

 

 

 

 

 

 

(Lista este în proces de actualizare/completare) 
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2. Informație privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 239/2008 și Hotărârii 

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 

proiectelor 

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 

până 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 

370 70 2 4 30 zile -  

Ordine/dispoziții 

privind 

activitatea de 

bază a autorității 

publice 

804 3 -  -  10 zile -  

 

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii 

 

Publicare Numărul Mijlocul de informare 

Anunțuri privind inițierea elaborării 

deciziei  

20 Publicarea anunțurilor pe:  

 

- site-ul: chisinau.md;  

- platforma de Facebook;  

- platforma guvernamentală; 

- comunicate de presă. 

 

Anunțuri privind retragerea unui proiect 

din procesul de elaborare 

1 

Anunțuri privind organizarea 

consultării publice 

50 

Rezultatele consultărilor/sinteza 

recomandărilor 

Peste 2000 

Proiecte de decizii și materiale aferente 

acestora, precum și decizii adoptate  

70 

Programe (trimestriale/anuale) de 

elaborare a proiectelor de decizii, cu 

indicarea proiectelor care urmează a fi 

supuse obligatoriu consultării publice  

81 

Raportul anual al autorității publice 

privind transparența procesului 

decizional  

1 raport pe an 

 

 



Modalitățile de 

consultare publică 

aplicate 

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 

Consultări publice 

Dezbateri publice 

Sondaje de opinie 

Solicitarea opiniilor 

experților în domeniu 

cca 100  cca 100  Peste 2000  Da Nivel înalt  

de apreciere  

 

 

Numărul recomandărilor, 

parvenite de la:   

Recepționate Incluse în sinteza 

recomandărilor  

Acceptate 

Cetățeni  peste 100 peste 100 cca 100 

Asociații obștești 40 30 15 

Sindicate 4 4 -  

Asociații de patronat 25 20 20 

Partide și alte organizații 

social-politice 

106 106 25 

Mijloace de informare în masă 6 6 6 

Reprezentanți ai mediului de 

afaceri 

20 20 10 

Parteneri de dezvoltare 15 15 10 

Alte părți interesate 120 120 100 

 

 

Contestații/sancțiuni 

 

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile 

autorității administrației publice centrale au fost 

contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008  

-  

Contestate în organul ierarhic superior  -  

Contestate în instanța de judecată  -  

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 

239/2008  

-  

 

 

 

 

 

 



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.  

 

Primăria municipiului Chișinău asigură transparența în procesul decizional, în conformitate cu 

prevederile Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239 –XVI din 03.11.2008 și 

Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional”. 

În procesul de elaborare a proiectelor de decizii/dispoziții Autoritatea publică locală Chișinău 

solicită opinia publică prin organizarea consultărilor/discuțiilor publice. Astfel, societatea are  

posibilitatea să se expună asupra proiectului de decizie/dispoziție prin înaintarea sugestiilor, 

recomandărilor pe marginea proiectului. Totodată, Primăria asigură accesul la informație tuturor 

părților interesate, prin publicarea anunțurilor de consultare publică pe pagina oficială a 

instituției și pe platforma guvernamentală particip.gov.md, astfel părțile interesate obțin toată 

informația necesară pentru ca ulterior să participe la discuțiile/dezbaterile publice organizate de 

Primărie. De asemenea, Primăria municipiului Chișinău comunică despre propunerile și 

recomandările prezentate de către părțile interesate prin întocmirea tabelului de divergențe și 

publicarea pe site-ul instituției.  

De menționat că, cetățenii pot face cunoștință cu deciziile emise de către Consiliul municipal 

Chișinău, dispozițiile aprobate de către Primarul general sau viceprimarii capitalei, acestea sunt 

plasate pe site-ul chisinau.md.  

Primăria municipiului Chișinău oferă informații actualizate în mod regulat și accesibile tuturor 

cetățenilor: informații despre proiectele în derulare la nivel de municipiu, despre activitatea 

instituției, despre modul de soluționare a unor probleme ce le întâmpină cetățenii, informații ce 

au menirea să promoveze posibilitățile de participare, anunțuri privind organizarea concursurilor 

publice, dezbaterilor pe diverse sfere de activitate, în scopul de a permite oamenilor să se  

informeze în timp real și să participe.   

În scopul îmbunătățirii mecanismului de consultare publică ar fi necesare instruirii și campanii 

de informare în rândul angajaților Autorităților publice locale, în rândul cetățenilor pentru ca 

aceștia să cunoască în ce mod se pot implica și contribui în procesul de luare a deciziilor, și cu 

societatea civilă.  

 

 

 


