
 

 

 

SINTEZA 

vizitelor membrilor Guvernului în teritoriu, 

semestrul II al anului 2018 
(conform Hotărîrii Guvernului nr.368/2018 

“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 II al anului 2018 a avut loc modificarea mecanismului de 

desfășurare a vizitelor în teritoriu, fiind implicată întreaga echipă guvernamentală, 

secretarii generali și secretarii de stat ai ministerelor, precum și conducătorii 

autorităților administrative centrale. 

 

Indicatori statistici:  

     

• în 13 raioane au fost desfășurate ședințe, conform noului format; 

 

• 364 localități (orașe/comune/sate) au fost vizitate de către miniștri/secretari 

generali/secretari de stat ai ministerelor;  

 

• circa 5500 persoane au participat la întrevederi (reprezentanți ai APL de 

nivelul I și II, serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, 

instituțiilor publice din domeniul educației, culturii, tineretului și sportului, 

sănătății și asistenței sociale, mediului de afaceri, cetățeni etc.); 

 

• 2569 probleme abordate în teritoriu și luate la control de către APC 

responsabile (adițional la răspunsurile și explicațiile de rigoare oferite 

nemijlocit în cadrul audiențelor),  

dintre care: 

a) 1479 probleme de ordin financiar           

1090 probleme non-financiare  

b) 1549 probleme pasibile a fi soluționate pe termen scurt    

1020 probleme ce necesită intervenții pe termen mediu/lung 

 

 

 

 



Dezagregarea problemelor abordate, în dependență de domeniile de 

activitate ale ministerelor: 

 

Nr. d/o Ministerul Numărul total de probleme 

1. MECC 806 

2. MEI 466 

3. MSMPS 412 

4. MADRM 396 

5. MF 253 

6. MAI 55 

7. MJ 14 

8. MA 6 

9. MAEIE 1 

10. Alte APC 160 

Total 2569 

 

 

Tematica celor mai frecvent abordate probleme: 

 

▪ Reparația/întreținerea drumurilor naționale/locale; 

▪ Asigurarea populației cu sistem de apeduct și canalizare; 

▪ Finanțarea insuficientă pentru întreținerea instituțiilor de învățămînt, 

caselor de cultură, centrelor de sănătate publică etc.; 

▪ Acumularea deșeurilor și inexistența locurilor autorizate pentru depozitarea 

acestora; 

▪ Problema asigurării iluminatului public în comunitățile locale; 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a fîșiilor forestiere, bazinelor acvatice și 

zăcămintelor naturale; 

▪ Erorile cadastrale și delimitarea bunurilor imobile; 

▪ Rezultate slab resimțite urmare a reformei în domeniul justiției; 

▪ Lipsa cadrelor în domeniul educației/sănătății/APL; 

▪ Nivelul scăzut al salarizării angajaților din APL; 

▪ Calitatea joasă a serviciilor de transport public interurban, precum și starea 

tehnică precară a unităților de transport; 

▪ Lipsa pieței de desfacere pentru produsele agricole autohtone; 

▪ Lipsa farmaciilor în comunitățile locale. 

 
         

 


