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RAPORT privind 

audierea publică a proiectului bugetului mun. Cahul pentru anul 2021 

Anunțul de desfășurare a audierii 
 

• Anunțul privind anunțarea audierii a fost plasat pe 30 octombrie pe site-ul primăriei. 
Audierea publică a fost organizată pe dată de 17 noiembrie, în sala mare a Palatului de 
Cultură „Nicolae Botgros”. 

• Inițial, audierea a fost stabilită pentru data de 16 noiembrie, dar cu 3 zile înainte de 
eveniment, data acesteia a fost schimbată. Schimbarea datei nu a fost anunțată printr- 
un anunț adițional, primăria schimbând data anunțului original, fără să sublinieze faptul 
că au fost operate modificări. 

• Anunțul nu a inclus nici un document adițional care să faciliteze înțelegerea bugetului, 
sau să descrie formatul și durata audierilor publice (ex. nu a fost publicată agenda 
evenimentului și nici un document bugetar: notă informativă, proiecția de buget, 
proiectul de buget pentru 2021). Totodată, nu a fost specificat faptul că audierea va fi 
transmisă online (pe Facebook). 

• Coaliția s-a implicat în procesul de diseminare a anunțului, publicând inclusiv agenda 
evenimentului agreată cu primăria pe pagina sa de Facebook. 

Audierea publică 
 

• Evenimentul a durat 2 ore (a fost început cu o întârziere de 20 minute). 
• Toți participanții, înainte de începerea audierii, au recepționat un pliant care conținea 

o scurtă descriere a veniturilor și cheltuielilor (a fost o încercare a primăriei de a elabora 
un buget pentru cetățeni, dar în contextul în care consultanții nu au fost implicați în 
acest proces și nu au avut acces la o copie a pliantului, la această etapă e dificil de 
evaluat calitatea și comprehensivitatea acestuia). 

• În cadrul audierii au fost două prezentări, care au durat aproximativ o oră și 20 de 
minute: 

o Contabilul șef: a prezentat pe scurt principalele surse de venituri și cheltuieli și 
structura taxelor locale; 

o Primarul: a prezentat principalele proiecte de investiții capitale, inclusiv 
proiectele ce urmează a fi implementate cu ajutorul partenerilor de dezvoltare 
și a oferit un feedback pentru fiecare recomandare venită din partea cetățenilor 
în procesul de completare a chestionarului elaborat în cadrul proiectului (a fost 
un element extrem de util). 

• În  sală   au  participat  aproximativ  20  persoane,  inclusiv  membrii  Coaliției  locale. 
Evenimentul a fost difuzat LIVE de ziuadeazi.md. Video-ul a acumulat peste 6,6 mii 
vizualizări și 22 comentarii (la data de 19.11.2020). 

• Cetățenii prezenți la eveniment au adresat 6 întrebări. 

Post-audiere 
 

• La data de 20.19.2020 (trei zile după audiere) documentele bugetare nu au fost 
publicate pe site-ul primăriei (deși atât consultantul, cât și Coaliția locală și partenerul 
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regional au contactat primarul și contabilul șef de multiple ori). 
• Nu a fost publicat nici un anunț despre posibilitatea cetățenilor/societății civile de a 

veni cu sugestii adiționale, ca urmare a audierii publice. 

Observații și feedback 
Pre-Eveniment: 

Creșterea vizibilității online: 
 

- publicarea proiectului de buget înainte de eveniment (recomandabil în format 
Excel). 

- crearea unui eveniment pe pagina de Facebook a Municipiului Cahul; 
- distribuirea invitației la eveniment pe grupurile relevante de Facebook; 
- crearea unei invitații video la ședința de audiere din partea primarului, cu explicarea 

importanței acestei audieri; 
- crearea unui slogan; 
- includerea pe website a invitației pe Facebook; 
- publicarea în cadrul invitațiilor a opiniei cetățenilor din Cahul privind prioritățile 

bugetare, au fost publicate separat nefăcând referire reciprocă; 

Creșterea vizibilității offline: 
 

- invitații pe email și/sau fizice către grupurile relevante: agenții economici, asociațiile de 
locatari, etc. 

- crearea unui buletin informativ (newsletter) către locuitorii mun. Cahul, agenți 
economici, ONG-uri. 

- afișajul offline a posterelor în diverse locuri publice. 
- unul sau 2 afișe mari cu o săptămână înainte de eveniment în apropierea primăriei și a 

palatului de cultură „Nicolae Botgros” 

Schimbarea orei ședinței pentru mai târziu. A se considera ora începerea în intervalul 17:30- 
18:10, astfel cei care lucrează până la 17:00/18:00 să poată fi prezenți la eveniment. 

În timpul evenimentului: 
 

- publicarea transmisiunii live pe pagina mun. Cahul (a fost distribuită ziua următoare); 
- moderarea evenimentului de către un angajat al primăriei, care va oferi atenție și 

întrebărilor online. A fost o singură întrebare considerată din mediul online, căreia i-a 
fost oferită doar un minut la sfârșitul evenimentului. 

- creșterea calității video și audio a transmisiunii live (în video nu se vede clar prezentarea 
PowerPoint). 

După eveniment: 
 

  - menținerea unui dialog cu participanții (și în general cetățenii) cu privire la următorii 
pași în procesul de definitivare și aprobare a bugetului (ex. invitații la ședința în care se 
va dezbate și aprobă bugetul); 
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- elaborarea și publicarea unui raport narativ al audierii publice; 
- publicarea proiectului de buget în format Excel 

 
 
 
 
 


