
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

privind executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.368 din 18.04.2018 

“Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului, 

a conducătorilor autorităţilor administrative centrale și a funcționarilor 

publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor cu cetăţenii”, 

în semestrul I al anului 2018 

 

        Urmare a monitorizării implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr.368 din 18.04.2018 și a generalizării informațiilor de pe parcursul perioadei 

raportate, s-a conturat următoarea situație statistică:  

     

 au fost desfășurate 128 vizite, conform orarului aprobat; 

 36 vizite dintre cele desfășurate (28%) au fost reprogramate pentru o altă 

dată;  

 suplimentar, 12 vizite (9%) au fost contramandate, avînd în vedere 

implicarea miniștrilor și a funcționarilor publici de conducere de nivel 

superior din cadrul ministerelor şi în alte activităţi prioritare; 

 520 probleme abordate de cetățeni în teritoriu au fost luate la control și 

examinate de autoritățile administrației publice competente (adițional la 

răspunsurile și explicațiile de rigoare oferite nemijlocit în cadrul 

audiențelor); 

 97% din totalul problemelor poartă caracter general, fiind adresate de 

autoritățile publice locale de nivelul întîi și al doilea, serviciile publice 

descentralizate/desconcentrate, agenți economici etc. 

 

Tendințele indicatorilor menționați față de perioada similară a anului 2017 

se reflectă astfel: 
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Tematica celor mai frecvent abordate probleme se referă la: 

 

 Sistemul de salarizare în sistemul bugetar (domeniul APL, cultură, 

educației, sănătate); 

 Reparația drumurilor naționale/locale; 

 Alocarea mijloacelor financiare din Fondul Ecologic Național pentru 

proiecte de asigurare cu apă potabilă, canalizare etc.; 

 Alocarea mijloacelor financiare pentru construcția/reparația instituțiilor de 

învățămînt, caselor de cultură, centrelor de sănătate publică; 

 Alimentarea copiilor din treapta primară/gimnazială; 

 Lipsa planurilor generale de urbanism ale localităților; 

 Problema acumulării deșeurilor și existența locurilor autorizate pentru 

depozitarea acestora; 

 Nemulțumiri față de reamplasarea instituțiilor publice teritoriale 

(trezorerii, judecătorii, poștă, direcțiile administrative fiscale); 

 Mecanismul imperfect de alocare a ajutoarelor sociale și de șomaj; 

 Problema depozitelor de pesticide; 

 Crearea stimulentelor pentru agenții economici din domeniul agricol; 

 Lipsa cadrelor calificate în domeniul educației și sănătății. 
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