
REGULAMENT  

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE   

RAIONUL SOROCA  

I. Dispoziții generale  

1. Consiliul Pentru Participare Soroca este creat pe lângă Administrația Publică Locală de Nivel II – 

Soroca, în continuare numită Consiliul Raional Soroca în calitate de organ consultativ, fără statut de 

persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor şi de asigurare a 

participării societății civile şi sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare şi revizuire a politicilor.  

2. Consiliul Pentru Participare Soroca are ca scop să faciliteze participarea Asociațiilor  

Obștești și cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze 

Consiliul Raional Soroca față de comunitate.  

3. Consiliul Pentru Participare Soroca își desfășoară activitatea în baza legislației1  în vigoare, cadrului 

legal de referință  şi a prezentului Regulament.  

II. Atribuțiile Consiliului Pentru Participare Soroca  

4.  Activitatea Consiliului va fi concentrată pe două dimensiuni de bază:  

1) Participarea la toate etapele procesului decizional prin consultarea Consiliului Raional Soroca  

– asupra aspectelor de incluziune, asigurare a transparenței procesului decizional și oferirea recomandărilor 

practice, inclusiv participarea la planificarea și elaborarea strategică:   

a) informarea părților interesate despre procesul de completare, monitorizare şi evaluarea Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economice a Raionului Soroca,  documentul de politici publice privind relațiile Raionului 

Soroca cu comunitățile înfrățite prin acorduri bilaterale,  alte documente de planificare strategică;  

ă) monitorizarea corelării documentelor de planificare strategică sectoriale sau intersectoriale cu  

Cadrul Național de Dezvoltare;  

a) efectuarea şi prezentarea evaluărilor independente cu privire la impactul politicilor asupra  nivelului de trai 

al locuitorilor Raionului Soroca;  

b) participarea la dezbaterile publice asupra priorităților strategice de dezvoltare teritorială;  

c) participarea la corelarea documentelor de planificare strategică cu programele de asistență tehnică şi 

evaluarea impactului acestora;  

d) recomandări pentru documentele de politici;  

e) recomandări asupra Proiectelor de Decizii propuse pentru Ședințele Consiliului Raional Soroca.  

                                                
1 Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.  

Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.  

Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație.  

Codul Adminitrativ al Republicii Moldova,  COD Nr. 116, din 19-07-2018, în vigoare de la 1.04.2019.  



f) recomandări de îmbunătățire în ansamblu, întreg ciclul Procesului Decizional al Consiliului Raional 

Soroca.   

2) Asigurarea cadrului instituțional de consultare la nivelul Administrației Publice Locale de Nivel II Soroca 

prin:  

a) monitorizarea implementării Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

decizional;  

b) asigurarea dialogului continuu şi consistent cu cetățenii și alți actori comunitari precum massmedia, ONG, 

antreprenorii, investitorii, alte părți interesate în procesul decizional;  

c) evaluarea gradului de asigurare a accesul la informație în conformitate cu Legea nr.982 din  

11.05.2000 vind accesul la informație;  

d) promovarea programelor de consolidare a capacităților cu cetățenii și actorii societății civile precum  mass -

media, ONG, antreprenorii, investitorii, alte părți interesate în procesul decizional pentru asigurarea 

implementării Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, planificare 

strategică şi bugetară;  

e) monitorizarea respectării termenului de informare în timp de 15 zile și publicarea anunțul referitor la 

inițierea procesului decizional de către Consiliul Raional Soroca, prin intermediul paginii sale oficiale 

web:  http://www.soroca.md/   sau    http://www.soroca.org.md/  

f) organizarea, monitorizarea și mediatizarea dezbaterilor publice cu implicarea reprezentanților Consiliului 

Raional Soroca, asupra subiectelor de interes public, precum și asupra aspectelor legate de întreg ciclul 

al Transparenței Procesului Decizional în Consiliul Raional Soroca, în conformitate cu cadrul legal 

național, și actelor internaționale ratificate de Republica Moldova.  

5.  Consiliul Pentru Participare Soroca exercită şi următoarele atribuţii:  

a) elaborează recomandări, comentarii, propuneri pe marginea Proiectelor de Decizii, iniţiativelor, 

documentelor de politici ale subdiviziunilor consiliului raional Soroca, prin intermediul Secretarului Consiliului 

Raional Soroca sau Președinții grupurilor de lucru create de către  subdiviziunile Consiliului Raional.   

b) secretariatul tehnic al Consiliului Pentru Participare va publica pe pagina sa web: http://euparticip.md/ , 

rețelele sociale : https://www.facebook.com/euparticip.md/  , Mass-Media,  

Panouri Publice – recomandările, comentariile, propunerile, constatările, etc. asupra activității și Procesului 

Decizional al Consiliului Raional Soroca, în termen de 5 zile lucrătoare, de la ziua elaborării acestora.   

c) elaborează rapoarte anuale privind participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare 

şi evaluare a politicilor, precum şi privind funcţionarea cadrului instituţional de consultare, publicâdu-le pe 

pagina web: http://euparticip.md/, rețelele sociale: https://www.facebook.com/euparticip.md/, Mass-Media, 

Panouri Publice.  

d) comentariile, propunerile, rapoartele Consiliului Pentru Participare vor fi făcute publice în mediul on-line 

(http://euparticip.md/, rețelele sociale : https://www.facebook.com/eupartic ip.md/ Mass-Media, Panouri 

Publice), panou informativ, în mass-media, precum și pe site-ul Consiliului Raional Soroca.  

e) evaluarea gradului de Transparență Decizională a Consiliului Raional Soroca la toate etapele Procesului 

Decizional.  
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f) Consiliul Pentru Participare Soroca va activa și va apăra interesele tuturor părților interesate din Raionul 

Soroca în numele membrilor săi, și în conformitate cu cadrul legal național, actelor internaționale 

ratificate de Republica Moldova.  

III. Componența Consiliului  Pentru Participare Soroca  

6. Consiliul Pentru Participare Soroca este alcătuit din: Organizațiile Neguvernamentale (ONG) din 

Raionul Soroca, Activiști Civici, Grupuri de Inițiativă, Mass-Media independentă,  care nu sunt / nu au în 

componența sa membri – angajați / afiliați ai Consiliului Raional Soroca sau Consilieri Raionali ai Consiliului 

Raional Soroca, precum și Consilieri Municipali, pentru a evita orice conflict de interes.  

7. Desemnarea sau revocarea membrilor Consiliul Pentru Participare se desfăşoară în cadru l unui 

proces democratic şi transparent prin votul deschis, al majorității simple (50% +1 ) a tuturor membrilor 

Consiliului Petru Participare Soroca. Decizia privind desemnarea sau revocarea reprezentantului este 

înregistrată într-un proces-verbal al ședinței Consiliului Pentru Participare Soroca. Întreaga responsabilitate 

privind corectitudinea procesului de desemnare / revocare, revine membrilor / organizaţiilor membre ale 

Consiliului Pentru Participare din Raionul Soroca.  

8. Desemnarea unui membru are loc prin depunerea unei cereri de accedere în Consiliul Pentru 

Participare Soroca, la sediul Secretariatului Consiliului Pentru Participare și ulterior aprobara cererii prin votul 

majorității simple (50% +1 ) a membrilor Consiliului Petru Participare Soroca în cadrul unei ședințe prin 

consemnarea într-un proces-verbal, al ședinței.  

9. Din momentul aprobării componenței Consiliului Pentru Participare, aceasta se va aduce la 

cunoștința Consiliului Raional Soroca.   

IV. Funcționarea Consiliul Pentru Participare Soroca  

10. Calitatea de membru al Consiliul Pentru Participare Soroca este voluntară, benevolă şi 

presupune o înaltă responsabilitate civică. Durata mandatului este de doi ani.  

11. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele cazuri: a) retragerea 

benevolă.  

a) desființarea organizației membre a Consiliului Pentru Participare Soroca.  

b) absența nemotivată a persoanelor cu dreptul de a lua decizii la trei ședințe consecutive.  

c) comportamentului agresiv, insulte la adresa altor membri, ponegrirea cinstei și demnității. c) încălcarea 

prezentului Regulament.  

În cazurile enunțate mai sus, prin votul majorității simple (50% +1 ) a membrilor Consiliului  

Petru Participare Soroca va fi revocat membrul vizat. Ulterior, Secretariatul Tehnic a Consiliului Pentru 

Participare Soroca va informa toți membrii Consiliului Pentru Participare Soroca. care ulterior vor decide 

demararea procedurii de selectare a noilor membri în decurs de 30 de zile.  

11.       Consiliul Pentru Participare Soroca este ghidat și ajutat în activitatea sa de  către Consultantul 

Consiliului Pentru Participare Soroca, asistat tehnic de Secretariatul Consiliului Pentru Participare. La fel, 

Consiliul Pentru Participare Soroca este condus de un Președinte, ales cu votul majorității simple (50% +1 ) 

a membrilor Consiliului Petru Participare Soroca, pentru un mandat 6 luni.    



Totodată, funcția de Secretariat Tehnic a Consiliului pentru Participare Soroca va fi exercitată de un ONG, 

care va fi propus și votat pentru un mandat de un an, de către membrii / ONG membre ale Consiliului Pentru 

Participare din Raionul Soroca.  

Va fi luat în atenție faptul dacă ONG-ul care va deține funcția de Secretariat Tehnic al Consiliului Pentru 

Participare, are capacități logistice, profesionale și tehnice pentru îndeplinirea rolului de secretariat, având 

un sediu cu sală de ședință, echipament tehnic (calculator, imprimantă, internet etc.), ce va asigura 

îndeplinirea sarcinilor de Secretariat Tehnic a Consiliului pentru Participare Soroca.  

ONG-ul care va deține funcția de Secretariat Tehnic a Consiliului pentru Participare Soroca, va avea 

următoarele funcţii:  

a) va elabora şi propune proiectului ordinii de zi a şedinţei;  

b) va înainta propunerea de crearea grupurilor de lucru pe subiecte diferite;  

c) va desemna persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de 

zi a şedinţei;  

d) va asigura tehnic și logistic convocarea şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului  

Pentru Participare Soroca;  

e) va iniția propunerea conform procedurii, pentru revizuirea componenţei Consiliului Pentru Participare 

Soroca în conformitate cu Regulamentul în cauză;  

f) va iniția convocarea ședințelelor ordinare ale Consiliului Pentru Participare Soroca minim o dată pe lună, 

iar Ședințele extraordinare se vor convoca la necesitate,   

g) va anunța nominal prin telefon și e-mail Consultantul, membrii Consiliului Pentru Participare despre:  

- inițierea, organizarea Ședințelor Consiliului Pentru Participare Soroca cu cel puțin 5 zile lucrătoare.  

- parvenirea cărorva propuneri pe ordinea de zi, ce vor fi examinate la următoarea Ședință a Consiliului 

Pentru Participare.  

- intenția de a organizare a dezbaterilor publice, cu cel puțin 5 zile înainte.  

f) va asigura publicitatea anunțului despre organizarea Ședințelor Consiliului Pentru Participare  

Soroca cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, prin postările pe http://euparticip.md/ și 

https://www.facebook.com/euparticip.md/  

g) va actualiza în permanență informația despre componența – membrilor Consiliului Pentru  

Participare  Soroca  cu  publicarea  informației  pe  pagina  http://euparticip.md/ 

 și  https://www.facebook.com/euparticip.md/   

12. Consiliul activează în conformitate cu propriul plan de acțiuni elaborat și aprobat de  membrii 

Consiliului Pentru Participare Soroca.         

13. Președintele Consiliului, va fi ales cu votul majorității simple (50% +1 ) a membrilor Consiliului Petru 

Participare Soroca, pentru un mandat 6 luni, prin rotație. Președintele Consiliului exercită următoarele funcții:  

a) conduce activitatea Consiliului.  

b) prezidează şedinţele Consiliului.  
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c) reprezintă Consiliul în cadrul şedinţelor Consiliului Raional Soroca şi în relaţiile cu autorităţile publice 

raionale, locale, alte cazuri unde este delegat prin votul majorității simple (50% +1 ) a membrilor Consiliului 

Petru Participare Soroca.  

d) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.  

14. În absenţa președintelui, funcțiile acestuia sânt exercitate prin interimat pentru o ședință, de un alt 

membru  al Consiliului Pentru Participare Soroca ales cu votul majorității simple (50%  +1 ) a 

membrilor Consiliului Petru Participare Soroca, prezenți la ședință.  

15. Consiliul Pentru Participare Soroca se întrunește minim o dată pe lună în ședința ordinară, la iniţiativa 

Consultantului Consiliului Pentru Participare Soroca și / sau a Secretar iatului  

Consiliului Pentru Participare Soroca și / sau a unui Membru a Consiliului Pentru Participare Soroca. La fel 

Consiliul Pentru Participare Soroca se va întruni în ședințele Extraordinare la iniţiativa Consultantului 

Consiliului Pentru Participare Soroca și / sau a Secretariatului Consiliului Pentru Participare Soroca și / sau 

a unui Membru a Consiliului Pentru Participare Soroca, pentru a examina subiectele specificate de prezentul 

Regulament.   

16. Şedinţele Consiliului Pentru Participare Soroca sunt deliberative dacă la ele este prezentă majoritatea 

simplă a membrilor (50% +1 ) a membrilor Consiliului Petru Participare Soroca. Deciziile Consiliului 

Pentru Participare Soroca sunt aprobate prin votul celor prezenţi la şedinţă.  

17. În cazul imposibilității din motive obiective, a unor membri de a se afla fizic la Ședința Consiliului 

Pentru Participare Soroca (este vorba de membrii din mediul rural al Raionului  

Soroca sau a celor care pe o perioadă de timp sunt într-o deplasare), atunci aceștea au dreptul să participe 

la Ședință în regim on-line, în timp real, prin Skype, Viber, Telegram sau Telefon.    

18. Membrii Consiliului care nu sunt de acord cu hotărârea adoptată de majoritatea simplă a membrilor 

(50% +1 ) a membrilor Consiliului Petru Participare Soroca, au dreptul la opinie separată, consemnată 

în procesul-verbal al şedinţei.  

19. Proiectul ordinii de zi a Ședinţei Ordinare a Consiliului Petru Participare Soroca, este adus la 

cunoştinţa membrilor Consiliului Petru Participare Soroca cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 

desfăşurarea acesteia, în cazul Ședinței Extraordinare se aduce la cunoștință cu  cel puțin 3 zile 

înainte. Şedinţele Consiliului Petru Participare Soroca sunt publice.   

20. În funcţie de subiectul supus dezbaterii, la şedinţele Consiliului Petru Participare Soroca pot participa, 

în calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai autorităţilor publice raionale, ONG, 

reprezentanţii Mass-Media, partenerii organizaţiilor membre, experți, alte părți interesate.  

21. Activitățile, deciziile, recomandările, alte hotărâri ale Consiliului Petru Participare Soroca se 

consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora, locul şedinţei, prezenţa membrilor 

Consiliului Pentru Participare Soroca, prezența altor participanţi la şedinţă nominal  

Nume Prenume / ce interese reprezintă, ordinea de zi, conţinutul dezbaterilor, hotărârile adoptate, problemele 

puse la vot şi rezultatele votării.  

22. Membrii Consiliului Pentru Participare Soroca au dreptul:   

- să solicite și să primească informațiile complete, referitoare la întreg ciclul procesul decizional a  

Consiliului Raional Soroca. Informația urmând a fi recepționată oficial, ca mecanism de cooperare și 

parteneriat în procesul decizional.  

- să consulte în mod independent proiectele de decizii ale Consiliului Raional Soroca.  



- să dezvolte și să implementeze instrumente ce vor  asigura și îmbunătăți transparența procesului decizional.  

23. Membrii Consiliului Pentru Participare se obligă:   

a) vor exercita atribuțiile în conformitate cu prevederile legale și a prezentului Regulament;  

b) vor participa la ședințele Consiliului Pentru Participare Soroca cu implicare civică și respectarea, 

prioretizarea intereselor publice / ale comunității.  

c) vor informa organzațiile sau instiutțiile publice din domeniile vizate, despre deciziile adoptate în cadrul  

ședințelor Consiliului Pentru Participare Soroca, prin mediul on-line (http://euparticip.md/, rețelele sociale : 

https://www.facebook.com/euparticip.md/ , Mass-Media, Panouri Publice), panou informativ,  în mass-media 

locală, națională, precum și pe site-ul Consiliului Raional Soroca.   

24. Procesul-verbal al Ședințelor Consiliului Pentru Participare Soroca va fi întocmit de Secretariatul 

Tehnic al Consiliului Pentru Participare Soroca, în termen de cinci zile de la data şedinţei. Procesul-

verbal va fi semnat de membrii prezenți (fizic) la Ședință și Președintele Consiliului Pentru Participare, 

apoi expediat prin poșta electronică spre Consultantul Consiliului Pentru Participare Soroca și tuturor 

membrilor Consiliului Pentru Participare, inclusiv Consiliului Raional Soroca.  

25. Activitatea Consiliului Pentru Participare din Soroca este transparentă și publică.  

26. Consiliul Pentru Participare Soroca va colabora în permanență cu Consiliul Raional Soroca,  

Secretarul Consiliului Raional Soroca, Președintele Raionului Soroca,  Cancelaria de Stat / Oficiul Teritorial 

al Cancelariei de Stat Soroca, alte instituții de stat, instituții internaționale, parteneri naționali și internaționali, 

donatori și alte Consilii Pentru Participare.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


