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ToT on delivering post-election trainings on local public administration for newly elected officials  
 

A G E N D A  
 

ZIUA ÎNTÂI, 8 septembrie 2011 
  

Ora Conţinutul activităţii Particularităţi ce urmează a fi discutate Trainer 

9.00 - 9.30 
Training-urile pentru aleşii locali: scopul, obiectivele şi metodele de realizare a acestora în 

cadrul proiectului 

N
icolae 

Panfil 

Prezentarea conţinutului şi metodelor de predare utilizate în cadrul training-urilor cu aleşii locali 

MODULUL I. Administraţia publică locală: principii, domenii de activitate, competenţe şi atribuţii 
 
9.30 –11.00 

 
1. Ce este administraţia 

publică locală? 
 

 

2. Cadrul legal  care 
reglementează 
activitatea 
autorităţilor publice 
locale.  
 

3. Principiile de bază ale 
administraţiei publice  
locale.  
 
 
 
 
 

4.   Constituirea 
consiliilor locale. 
Statutul alesului local. 

 
 
 
 
 
5.   Domeniile de 

activitate ale 
consiliilor locale, 
competenţele  şi 
atribuţiile autorităţilor 
publice locale. 

 
1.1. Noţiunea de administraţie publică locală şi autoritate 
publică locală. 
1.2. Autorităţile publice care funcţionează în UAT 
1.3. Autorităţi deliberative-autorităţi executive şi  raporturile 
dintre ele. 
 
2.1. Constituţia RM 
2.2. Carta Europeană a Autonomiei Locale. 
2.3. Legea privind administraţia publică.  
2.4. Legea privind descentralizarea administrativă. 
2.5. Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare. 
 
3.1. Autonomia locală. 
3.2. Descentralizarea serviciilor publice. 
3.3. Eligibilitatea autorităţilor publice 
3.4. Consultarea cetăţenilor în probleme locale de  interes 
deosebit. 
 
4.1. Începerea mandatului alesului local. 
4.2. Încetarea înainte de termen a mandatului alesului local. 
4.3. Incompatibilităţi şi conflict de interese în activitatea 

aleşilor locali. 
4.4. Exercitarea mandatului de consilier: drepturi şi 

obligaţiuni. 
4.5. Modalităţi de control de către consilieri a executării 

legilor şi altor acte normative  
4.6. Răspunderea consilierilor în consiliul local. 
4.7. Garanţiile sociale ale aleşilor locali.  

 
5.1. Domeniile proprii de activitate ale APL 
5.2. Competenţele proprii 
5.3. Competenţele delegate de stat 
5.4. Atribuţiile primarului  
5.5. Delegatul sătesc şi atribuţiile lui. 

V
asile C

ioaric, Silvia Strelciuc 
 

11.00 – 11.30 Analiza şi discutarea prezentării Modulului I 

Proiectul „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova –  
consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale” 
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MODULUL II: Organizarea activităţii autorităţilor publice locale 
 

11.30 – 12.30  
1. Activităţi şi 

proceduri ale  
autorităţilor publice 
locale la etapa 
predecizională.  

 
 
 
 
 
 
2. Examinarea 

chestiunilor în 
şedinţa consiliului 
local. 

 
 
 

3. Controlul 
administrativ al 
activităţii APL 

 
1.1. Regulamentul de activitate a consiliului local  
1.2. Tipurile de şedinţe 
1.3. Temeiul şi  procedura de convocare a şedinţei 

consiliului local; formarea ordinii de zi.  
1.4. Procedura de iniţiere, elaborate şi discutare a 

proiectelor până la şedinţa consiliului 
1.5. Comisiile consultative de specialitate şi rolul lor în 

procesul decizional. 
 

2.1. Deciziile şi dispoziţiile APL 
2.2. Procedura de discutare a proiectelor de decizie în 

şedinţă de consiliu 
2.3. Procedura de votare a deciziilor în consiliul local  
2.4. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului 

local 
 

 3.1. Controlul administrativ 
 3.2. Subiecţii controlului administrativ 
 3.3. Controlul de legalitate 
 3.4.Controlul de oportunitate  
 3.5. Împuternicirile subiecţilor controlului  

V
asile C

ioaric, Silvia Strelciuc 
 

12.30 - 13.00 Analiza şi discutarea prezentării Modulului I 
 

13.00 -13.30 Prânz 
MODULUL III: Finanţele publice locale.  

13.30 – 14.30  
1.   Cadrul legal în 

domeniul finanţelor 
publice locale  

 
2.   Sistemul bugetar în 

Republica Moldova. 
 
 
3.   Procesul bugetar 

local 

 
1.1. Legea privind finanţele publice locale. 
1.2. Codul fiscal al RM 

 
2.1. Elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale  
2.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetelor locale    
2.3. Elemente de prognoză bugetară    
2.4. Sistemul de transferuri interbugetare. 
 
3.1. Etapele procesului bugetar local: 

ь elaborarea bugetelor locale;  
ь prezentarea şi aprobarea bugetelor locale; 
ь execuţia bugetelor locale;  
ь controlul şi raportarea execuţiei bugetelor locale.  

3.2. Achiziţiile publice. 
3.3. Greşeli şi lacune specifice procesului de elaborare a 
bugetelor locale. (Studiu de caz). 

V
asile C

ioaric, Silvia Strelciuc 

14.30 – 15.00 Analiza şi discutarea prezentării Modulului III 
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MODULUI IV: Gestionarea patrimoniului UAT. Serviciile publice locale. Modalităţi de creare, 
gestionare şi  desfiinţare a serviciilor publice. 

 
15.00 – 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Cadrul legal în ce 
reglementează 
gestionarea 
patrimoniului UAT. 
Noţiuni generale 
privind patrimoniul 
UAT. 

 

 
2. Competenţele şi 
atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice 
locale în 
administrarea şi 
deetatizarea 
proprietăţii publice. 
 
 
3. Organizarea şi 
gestionarea serviciilor 
publice locale. 

 
1.1. Legea privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii  publice. 
1.2. Legea privind terenurile proprietate publică 
1.3. Deosebirile dintre patrimoniul UAT de nivelul I 

şi II şi patrimoniul de stat. 
1.4. Deosebirile dintre bunurile domeniului public 

local şi bunurile domeniului privat  
 local. 

1.5. Forme de administrare a proprietăţii publice.  
 
2.1. Competenţele consiliilor locale în domeniul 
administrării proprietăţii publice. 
2.2. Competenţele primarului în domeniul 
administrării proprietăţii publice. 
2.3. Greşeli şi lacune caracteristice  în gestionarea 
patrimoniului public. 
 
3.1. Ce sunt serviciile publice? Clasificarea 
serviciilor publice locale. 
3.2. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice 
locale în organizarea şi gestionarea serviciilor 
publice. 
3.3. Practici de organizare şi gestionare a serviciilor 
publice. 
3.4. Crearea serviciilor publice intercomunitare. 
 

V
asile C

ioaric, Silvia Strelciuc 
 

16.00 - 16.30 Analiza şi discutarea prezentării Modulului IV 
 

 
MODULUL V: Implicarea publicului în procesul decizional şi asigurarea transparenţei activităţii 
APL 
 

16.30 - 17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Accesul la 

informaţie şi 
transparenţa 
administrativă - 
precondiţie a 
participării 
cetăţeneşti. 

 
 
 
 
 
2. Perfecţionarea 

activităţii APL 
privind asigurarea 
transparenţei  şi 
accesului la 
informaţie. 

 
1.1. Cadrul legislativ ce reglementează accesul la 
informaţie şi transparenţa administrativă. 
1.2. Art. 17 din Legea privind administraţia publică 
locală şi semnificaţia lui pentru dezvoltarea 
democraţiei locale. 
1.3. Obligaţiile APL reieşind din Legea prind 
transparenţa în procesul decizional.  
1.4. Aspectele practice de realizare a prevederilor 
legislaţiei privind accesul la informaţie şi 
transparenţa administrativă. 
1.5. Posibilitatea replicării practicilor de succes din 
alte localităţi ale Republicii Moldova. 
 
2.1. Examinarea unor situaţii concrete privind relaţia 
APL-cetăţean.  
2.2. Elaborarea planului de acţiuni privind 
aprofundarea transparenţei activităţii APL şi 
asigurarea accesului la informaţia de interes public.  

V
asile C

ioaric, Silvia Strelciuc 

17.30 – 18.00 Analiza şi discutarea prezentării Modulului V  
 

 

18.00 Cina 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
ZIUA DOUA, 9 septembrie 2011  

 
Simularea predării de către traineri a modulelor training-ului pentru aleşii locali 

Ora Activităţi Traineri 
9.30 -10.30 Timp pentru pregătirea prezentărilor de către traineri-experţi  

10.30 –11.30 MODULUL I: Administraţia publică locală: principii, domenii de activitate, 
competenţe şi atribuţii 
 
1. Ce este administraţia publică locală? 
2. Cadrul legal  care reglementează activitatea autorităţilor publice locale.  
3. Principiile de bază ale administraţiei publice  locale.  
4. Constituirea consiliilor locale. Statutul alesului local. 
5. Domeniile de activitate ale consiliilor locale, competenţele  şi atribuţiile 

autorităţilor publice locale. 

V
lad G

hiţu, 
V

eronica Şcut 

11.30 – 12.00 Analiza prezentării modulului I  
12.00 – 12.30 MODULUL II: Organizarea activităţii autorităţilor publice locale 

 
1. Activităţi şi proceduri ale  autorităţilor publice locale la etapa predecizională.  
2. Examinarea chestiunilor în şedinţa consiliului local. 
3. Controlul administrativ al activităţii APL 

V
ictor 

K
oroli 

M
ihail 

Şalvir 
 

12.30 – 13.00 Discuţii pe marginea prezentării  
13.00 -13.30 Prânz  
13.30 – 14.30 MODULUL III: Finanţele publice locale 

 
1. Cadrul legal în domeniul finanţelor publice locale  
2. Sistemul bugetar în Republica Moldova. 
3. Procesul bugetar local 

V
lad 

G
hiţu 

V
eronica 

Şcut 
 

14.30 – 15.00 Discuţii pe marginea prezentări 
15.00 – 15.45 
15.45 – 16.15 

MODULUI IV: Gestionarea patrimoniului UAT. Serviciile publice locale. 
Modalităţi de creare, gestionare şi  desfiinţare a serviciilor publice 
 
1. Cadrul legal în ce reglementează gestionarea patrimoniului UAT.  
2. Noţiuni generale privind patrimoniul UAT. 
3. Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 
4. Organizarea şi gestionarea serviciilor publice locale. 

Silvia 
Strelciuc, 
Sofia U

rsul 
 

16.15 – 16.45 Discuţii pe marginea prezentări 
16.45-17.45 MODULUL V: Implicarea publicului în procesul decizional şi asigurarea 

transparenţei activităţii APL 
 
1. Accesul la informaţie şi transparenţa administrativă - precondiţie a participării 

cetăţeneşti. 
2. Perfecţionarea activităţii APL privind asigurarea transparenţei  şi accesului la 

informaţie. 

Silvia 
Strelciuc 
Sofia U

rsul 

17.45 – 18.00 Discuţii pe marginea prezentării  
 

18.00 Cina 
   

ZIUA A TREIA, 10 septembrie 2011 
8.00: Deplasaarea participanţilor către primăria satului Oxentea pentru filmarea filmului metodico-didactic „O şedinţă a 
consiliului local” . 
10.00 - 14.00: Simularea unei şedinţe a consiliului local. Filmarea şedinţei 
14.00 - 14.30: Revenirea la Chişinău. Prânzul. 
14.30 - 15.30: Discutarea aspectelor logistice şi organizatorice privind desfăşurarea training-urilor în localităţi. Stabilirea 
graficului de desfăşurare a training-urilor.  
15.30: Plecarea participanţilor.  
 
 

  
 

 
Acest proiect este finan at de către Uniunea Europeană. 
Delegaţia Uniunii Europene în Republica 
 Moldova 
Tel: + 373 22 505 210 
Fax: + 373 22 272 622 

Proiectul este implementat de Centrul CONTACT i Asocia ia European 
Exchange în cadrul Coali iei Civice pentru Alegeri Libere i Corecte. 
str. Bucuresti 83, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova 
Tel: + 373 22 274 200 
Fax: + 373 22 233 948 

Comisia Europeană este organul executiv al UE.  
“Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să- i 
unească treptat know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei 
perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, asigurând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile 
individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale 
cu ţările şi popoarele de dincolo de frontierele sale”. 


