
    1 
 
 

Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.1/43(6/43) din 24.03.2016 
 
 
 
 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI 
privind sporirea transparenţei şi asigurarea accesului la informaţie în Autorităţile  

Administraţiei Publice Locale ale orașului Cahul pe anii 2016-2017, elaborat în cadrul  
proiectului „Împreună cu cetăţenii pentru o mai bună guvernare a oraşului Cahul” 

 

Nr. Acțiuni Subacțiuni Perioada Responsabili Resurse financiare / 
Sursa  de finanţare 

1.  Revizuirea cadrului normativ ce 
reglementează activitatea Primă-
riei şi a Consiliului orășenesc  în 
domeniul asigurării transparenţei 
şi a accesului la informaţia de 
interes public  

1.1.  Aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a activității a Primăriei ora-
șului Cahul 

semestrul I 
2016 

Consiliul orășenesc Cahul bugetul local 

1.2. Elaborarea şi aprobarea regulilor interne 
de organizare a procedurilor de consultare 
publică 

semestrul I Primarul orașului Cahul  

2.3. Desemnarea coordonatorului  procesului 
de consultare publică 

semestrul I 
2016 

Primarul orașului Cahul  bugetul local 

2.4. Revizuirea fişelor de post ale funcţionari-
lor din primărie din perspectiva sporirii 
responsabilităţilor în domeniul transpa-
renţei şi accesului la informaţie 

semestrul I 
2016 

Primarul orașului Cahul; 
Specialistul resurse umane 

 

2.5. Întocmirea  listei generale a părţilor intere-
sate 

trimestrul I 
2016 

Primarul orașului Cahul; 
Secretarul Consiliului orășenesc; 
Coordonatorul procesului de consultare publică 

bugetul local 

2.5. Întocmirea şi aducerea la cunoştinţa publi-
cului a rapoartelor anuale privind transpa-
renţa în procesul decizional 

anual Primarul orașului Cahul; 
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni Perioada Responsabili Resurse financiare / 
Sursa  de finanţare 

2.  Constituirea sistemului  infor-
maţional orășenesc 

2.1. Elaborarea hărţii  locale a transparenţei şi 
accesului la informaţie 

trimestrul I 
2016 

Primarul orașului Cahul; 
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 

3.2. Confecţionarea şi instalarea a 5 panouri 
informative în orașul Cahul 

trimestrul I 
2016 

Primarul orașului Cahul; 
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 

3.3. Afişarea permanentă pe panourile infor-
mative a materialelor despre activitatea 
AAPL 

lunar Primarul orașului Cahul;  
Consiliul orășenesc Cahul; 
Comisiile consultative de specialitate 

bugetul local 

3.5. Menţinerea şi popularizarea rubricii „Ora 
primarului”/Ora consilierului la televizi-
une 

lunar Primarul orașului Cahul;  
Comisiile consultative de specialitate; 
 

bugetul local 

3.6. Consolidarea şi actualizarea paginii Web a 
orașului şi instruirea periodică a specialis-
tului din primărie pentru administrarea ei 

permanent, l 
la necesitate 

Primarul orașului Cahul;  
Administratorul paginii WEB 

bugetul local 

3.  Promovarea activităţilor de im-
plicare a cetăţenilor în procesul 
decizional (audieri publice, dez-
bateri, întruniri, etc.) 

3.1. Anunțarea prin mijloacele de informare a 
ordinii de zi și a proiectelor de decizii cu 
caracter normativ și cele cu caracter indi-
vidual care au impact economic, social și 
ecologic ce urmează a fi discutată la 
şedinţa ordinară a consiliului orășenesc 

trimestrial, 
înainte de ședin-
ță cu 15 zile  

Primarul orașului Cahul; 
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 

3.2. Colectarea propunerilor, sugestiilor, re-
comandărilor de la cetăţeni şi organizaţii-
le acestora 

trimestrial,  Primarul orașului Cahul;  
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

 

3.3. Desfăşurarea şedinţelor publice ale consi-
liului local asigurând condiţii pentru ur-
mărirea acestora, a tuturor factorilor inte-
resaţi 

2016-2017 Primarul orașului Cahul; 
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

 

3.4. Publicarea prin diferite mijloace a   deci-
ziilor, planurilor şi strategiilor adoptate 

2016-2017 Primarul orașului Cahul;  
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 

3.5. Întocmirea și publicarea informației pri-
vind executarea deciziilor adoptate de 
consiliul orășenesc  

2016-2017 Primarul orașului Cahul;  
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist comunicare și relații cu publicul 

bugetul local 
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Nr. Acțiuni Subacțiuni Perioada Responsabili Resurse financiare / 
Sursa  de finanţare 

4.  Instruirea funcţionarilor publici 
şi a consilierilor locali în domeni-
ul asigurării accesului cetăţenilor 
la informaţie şi a transparenţei 
administrative, precum şi în do-
meniul  utilizării în activitatea lor 
a tehnologiilor informaţionale 
moderne (internet, intranet etc.) 

6.1. Întocmirea unui plan de instruire și perfec-
ționare a angajaților  din APL 

anual Primarul orașului Cahul;  
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist resurse umane 

bugetul local 

6.2. Solicitarea programelor de instruire şi  a 
materialelor metodico - didactice necesa-
re de la Academia de Administrație Pu-
blică de pe lîngă Președintele RM 

anual Primarul orașului Cahul;  
Secretarul-interimar al Consiliului orășenesc; 
Specialist resurse umane 

bugetul local 

6.3. Alocarea surselor financiare în domeniul 
instruirii şi perfecţionării  cadrelor 

la necesitate Consiliul orășenesc Cahul; 
Comisiile consultative de specialitate; 
Primarul orașului Cahul 
 

bugetul local 

6.4.  Atragerea experţilor-facilitatori pe diferite 
domenii de instruire, inclusiv în domeniul 
asigurării transparenţei şi accesului la in-
formaţie 

2016-2017 Primarul  orașului Cahul; 
Specialist resurse umane 

bugetul local 
proiecte externe 

 

 

Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                                       Larisa NISTIRENCO 

 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                                       Larisa NISTIRENCO

