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Despre publicație
Studiul este elaborat de către EXPERT-GRUP în anul 2018 cu scopul de a analiza detaliat modul în care au
fost alocate resursele din bugetul de stat pe diferite proiecte, spre autoritățile locale, de a identifica
eventualele manifestări de clientelism politic la alocarea resurselor și de a oferi recomandări privind
diminuarea fenomenului de clientelism a aleșilor locali.
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Administrație publică
Administrație publică centrală
Administrație publică locală
Administrație publică locală de nivel întâi
Administrație publică locală de nivel doi
Bugetul de stat
Fondul pentru Eficiență Energetică
Fondul Ecologic Național
Fondul de Investiții Sociale din Moldova
Hotărâre de Guvern
Unitate administrativ-teritorială
Candidat independent
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Partidul Național Liberal
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Partidul Socialist din Moldova
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Blocul electoral “Lista Poporului”
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
Partidul Democrației Sociale din Moldova
Partidul Liberal
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puncte procentuale
Partidul Popular Creștin Democrat
Partidul Politic Partidului Nostru
Partidul Republican din Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Partidul “Casa Noastră — Moldova”
Partidul Umanist din Moldova
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Sumar executiv
Prezentul studiu este elaborat în cadrul proiectului „Combaterea clientelismului în transferurile locale și transferurile
financiare”, implementat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în parteneriat cu Asociația Expert Forum
România, finanțat de Open Society Foundations.
Scopul prezentului studiu este efectuarea unei analize detaliate a modului în care au fost alocate resursele din
bugetul de stat pe diferite proiecte de investiții, spre autoritățile locale pentru a identifica eventualele manifestări de
clientelism politic la alocarea resurselor.
Metoda de bază aplicată în elaborarea studiului este cea a analizei documentare care a vizat o serie de activități,
inclusiv, analiza legilor bugetului de stat și rapoartelor de activitate ale instituțiilor publice centrale de specialitate,
responsabile de gestionarea fondurilor pentru anii 2009-2017, studiilor și cercetărilor la subiectul clientelismului
politic, precum și analiza conținutului paginilor web ale autorităților publice centrale, portalurilor guvernamentale de
date deschise și paginilor web ale partidelor politice.
Pentru a analiza modul în care au fost alocate resursele din bugetul de stat pe diferite proiecte spre APL, au fost
selectate patru instrumente de transfer, care au funcționat în anii 2009-2017: investițiile capitale conform anexelor
la legile anuale ale bugetului de stat; Fondul Ecologic Național; Fondul de Investiții Sociale din Moldova; și Fondul
pentru Eficiență Energetică.
Listele de proiecte aprobate spre finanțare pe fiecare din aceste instrumente, au fost analizate și respectiv
comparate cu reprezentarea politică a primarilor și președinților de raioane, conform rezultatelor alegerilor locale
din 2007, 2011, 2015 și situația din 2016 – 2017, perioadă caracterizată de un amplu proces de migrație politică.
Astfel, pentru anii 2016-2017, volumul mijloacelor direcționate către primarii partidului de guvernământ ar putea fi
mult mai mare, întrucât numărul de primari ai partidului, amplasat la compartimentul ”Primarii PDM” al paginii web
(396) nu a fost actualizat de mai mult de 1 an.1
Analiza modului de alocare a resurselor din BS și fonduri, în perioada anilor 2009-2017, relevă următoarele
constatări:
Indiferent de partidul/alianța de guvernământ, primarii afiliați acestuia/acesteia au avut șanse mai mari să primească
fonduri pentru proiecte prin intermediul instrumentelor financiare analizate, decât cei din opoziție și cei independenți.
Astfel, partidul sau coaliția de guvernământ, utilizează resursele bugetului public pentru a-și favoriza primarii afiliați,
în scopul păstrării suportului acestora și respectiv al cetățenilor în alegerile parlamentare următoare.
În toată perioada analizată, CI au avut șanse mai mari decât primarii din partidele de opoziție să obțină fonduri prin
intermediul instrumentelor financiare analizate. Aceasta reprezintă o altă manifestare a clientelismului politic, prin
care partidul/coaliția de guvernământ motivează primarii – candidați independenți, să treacă la ei sau cel puțin să le
promoveze imaginea până la alegerile parlamentare următoare. Scopul este de a obține și suportul locuitorilor
acestor comunități.
În cazul BS, în perioada guvernării democratice începând cu AIE 1 (iulie 2009), mai ales în anii 2012-2014 se observă
o neglijare mai mare față de primarii din opoziție comparativ cu anul 2009, ultimul an al guvernării comuniste. Acest
lucru poate fi explicat, pe de o parte, de încercarea alianței democratice de a compensa primăriile neglijate în
perioada precedentă, iar pe de altă parte poate reprezenta o neglijare intenționată a opoziției, pentru a-i determina
să-și schimbe culoarea politică.
În anii caracterizați de ample procese de migrație politică a aleșilor locali (2010-2011, preponderent din PCRM către
partidele AIE; 2016-2017 preponderent din PLDM către PDM), șansele de a primi finanțare sunt aproape egale între
primarii guvernării, opoziției și cei independenți, cu diferențe de maxim 10 p.p. Astfel partidul sau coaliția de

1

http://pdm.md/ro/primarii-pdm/, accesată 19.09.2018
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guvernământ utilizează resursele bugetului de stat pentru a determina primarii din opoziție să-și schimbe culoarea
politică, în scopul obținerii suportului acestora și respectiv al cetățenilor în alegerile parlamentare următoare.
Anii alegerilor parlamentare 2009, 2010 (anticipate) și 2014, sunt caracterizați prin sume totale mai impunătoare
alocate din bugetul de stat către APL pentru investiții capitale, dar și prin o valoare medie a proiectelor mai mare:
685,9 mii lei/proiect în 2009; 415,5 mii lei /proiect în 2010 și 348,1 mii lei /proiect în 2014. Anii dintre alegeri sunt
caracterizați de sume mai mici și proiecte mai multe, valoarea acestora variind între 210-270 mii lei per proiect.
Din 2015, anexa la legea bugetului de stat cu privire la alocațiile pentru investițiile capitale ale APL a fost exclusă,
implementându-se noul sistem de relații interbugetare de formare a bugetelor APL. Însă din 2016, în cadrul noului
sistem, din bugetul de stat au început să fie alocate către APL, transferuri cu destinație specială pentru investiții
capitale.
Specific FEE, în anii 2014-2015, CI au avut șanse mai mari sau egale cu primarii de la guvernare să obțină finanțare. În
anul 2016, se constată că șansele primarilor afiliați partidelor/alianței de guvernare au depășit șansele CI. Ceea ce
denotă faptul că din 2016, FEE a devenit mai politizat, comparativ cu anii 2014-2015.
Un indice maxim de clientelism politic a fost înregistrat în anul 2012, pe instrumentul de transfer – anexa privind
investițiile capitale la BS, când, în medie, era de 6 ori mai probabil să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței
de guvernare, decât dacă erai primar de opoziție.
În anul 2015, indicele clientelismului politic arată că, probabilitatea să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței
de guvernare era în medie de 4 ori mai mare, decât dacă erai primar de opoziție, pentru toate instrumentele de
transferuri (excepție instrumentul investițiilor capitale din BS, care în general nu s-au alocat).
Conform indicelui, FEE pare a fi cel mai puțin influențat de fenomenul clientelismului politic, înregistrând valori de
până la 2, în toți anii analizați.
Astfel reieșind din principalele constatări enunțate mai sus, se propun următoarele recomandări generale:


Repartizare finanțărilor din bugetul de stat și fondurile naționale pentru diferite proiecte, trebuie realizată în baza
respectării interesul public și nu cel al partidelor de guvernământ. Eliminarea ”tradițiilor clientelare” de alocare
a resurselor din bugetul de stat și fondurile guvernamentale către APL, poate fi realizată prin:


stabilirea unor criterii clare de repartizare a surselor financiare, care să nu permită legislativului, să intervină
cu abordări subiective în listele proiectelor elaborate de Ministerul Finanțelor (în cazul planificării
transferurilor cu destinație specială pentru investiții capitale din bugetul de stat);



elaborarea unor termeni de referință, care să stabilească criteriile și cerințele pe care trebuie să le
întrunească proiectele, care la rândul lor să fie coordonate cu politicele naționale în domeniu (în cazul
fondurilor).



Evaluarea cu scrupulozitate a necesităților diferitor autorități locale, indiferent de culoarea politică a acestora,
care să includă pe lângă calculul costurilor de proiect, și analiza cost-beneficiu;



Chiar dacă, nu se reușește combaterea acestui fenomen, trebuie cel puțin asigurată utilizarea transparentă și
eficientă a surselor financiare alocate din BS și fonduri către APL. De aceea se recomandă să fie create comitete
locale ale cetățenilor (formate din cetățeni, reprezentați ai societății civile, oameni de afaceri locali, mass-media
locală, reprezentanți ai APL), care să monitorizeze procesul achizițiilor publice a lucrărilor proiectului, procesul
de selectare a executantului de lucrări, și respectiv nemijlocit procesul de executare a lucrărilor;



Se recomandă ca organele abilitate să ia atitudine de cazurile de distribuire și utilizare frauduloasă a fondurilor
semnalate de mass-media și societatea civilă.
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Aspecte metodologice
Scopul prezentului studiu este efectuarea unei analize detaliate a modului în care au fost alocate resursele din
bugetul de stat pe diferite proiecte spre autoritățile locale pentru a identifica eventualele manifestări de clientelism
politic la alocarea resurselor.
Metoda de bază aplicată în elaborarea studiului este metoda analizei documentare axată pe cercetarea în birou.
Aceasta a vizat o serie de activități inclusiv:


analiza legilor bugetului de stat pentru anii 2009-2017;



analiza rapoartelor de activitate ale instituțiilor publice centrale de specialitate care gestionează fondurile
finanțate din bugetul de stat pentru anii 2013-2017;



analiza studiilor și cercetărilor la subiectul clientelismului politic;



colectarea informațiilor și datelor relevante din mass-media, în special pe tema migrației politice ale
primarilor și președinților de raioane;



analiza conținutului paginilor web ale autorităților publice centrale, portalurilor guvernamentale de date
deschise și paginilor web a partidelor politice.

Pentru analiza modului în care au fost alocate resursele din bugetul de stat spre autoritățile locale, au fost selectate
patru instrumente de transfer de la bugetul de stat, care au funcționat în anii 2009 -2017: investițiile capitale
conform anexelor la legile anuale ale bugetului de stat; Fondul Ecologic Național; Fondul de Investiții Sociale din
Moldova și Fondul pentru Eficiență Energetică.
Aceste instrumente de transfer nu trebuie confundate cu: (i) veniturile proprii ale administrațiilor publice locale,
deoarece acestea sunt colectate și utilizate conform priorităților locale; (ii) defalcările de la impozitele și taxele de
stat, deoarece aceste sunt transferate conform cotelor procentuale stabilite de Legea nr.397 din 16.10.2003 cu
privire la finanțele publice locale, fiind utilizate conform priorităților APL; (iii) transferurile cu destinație generală,
care ajung la primării pe bază de formulă stipulată în lege, fiind integral la dispoziția autorităților locale.
Primul instrument, alocațiile pentru investițiile capitale conform anexelor la legile anuale ale bugetului de stat, a
fost utilizat până în anul 2014. Din 2015 se implementează un nou sistem de formare a bugetelor locale, care a
exclus această anexă la legea bugetului de stat. Însă din 2016, au început a fi alocate transferuri cu destinație
specială pentru investiții capitale. Respectiv, pentru anii 2009-2014, au fost analizate anexele ce țin de repartizarea
investițiilor capitale către autoritățile locale din contul bugetului de stat, care au fost comparate cu reprezentarea
politică a primarilor conform rezultatelor alegerilor locale din 2007 și 2011 (Anexa 1). Pentru anii 2016-2017, au fost
analizate anexele la bugetul de stat cu privire volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, și
respectiv comparate cu reprezentarea politică a primarilor conform situației din anul 2016-2017 (Anexa 1).
Pentru celelalte 3 instrumente financiare, au fost analizate listele proiectelor aprobate și rapoartele de activitate ale
agențiilor/ministerelor care le-au gestionat în perioada 2013-2017:




Fondul Ecologic Național – listele proiectelor aprobate disponibile pe pagina web;
Fondul de Investiții Sociale din Moldova – rapoartele de activitate disponibile pe pagina web;
Fondul pentru Eficiență Energetică – rapoartele de activitate disponibile pe pagina web.

Pentru fiecare din aceste instrumente a fost elaborată câte o listă a proiectelor aprobate/ implementate, fiind
comparate cu apartenența politică a primarilor (Anexa 1) și președinților de raion (Anexa 2) ale APL beneficiare de
proiecte:


pentru 2009 - 2011– conform rezultatelor alegerilor locale din 2007;
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pentru 2012 - 2014 – conform rezultatelor alegerilor locale din 2011;
pentru 2015 – conform rezultatelor alegerilor locale din 2015;
pentru 2016-2017 – conform rezultatelor alegerilor locale din 2015, adaptate la situația curentă, luând în
considerare migrația politică a aleșilor locali, potrivit informațiilor oficiale disponibile.

Pentru fiecare instrument financiar de alocare analizat, a fost calculat un indicator numit Indicele clientelismului
politic, care indică cu cât e mai mare șansa să fi primit fonduri ȋntr-un anumit moment dacă erai primar sau
președinte de consiliu raional “al puterii”, decât dacă erai cu opoziția, și reprezintă Raportul dintre sumele primite de
administrațiile locale ale puterii și ale opoziției, ajustat la numărul relativ de administrații locale din fiecare tabără.2
Acest indicator a fost conceptualizat și aplicat pentru prima dată de „Expert Forum” Romania.
De asemenea, în baza rezultatelor obținute a fost elaborată și harta clientelismului politic pentru Republica Moldova,
ce reprezintă o hartă interactivă cu resursele alocate pentru fiecare primărie și consiliu raional pentru fiecare din anii
analizați.
Principalele limite ale studiului sunt:
1) Din cauza limitei de timp și resurse, pentru unele instrumente financiare, valoarea proiectelor este cea
aprobată, respectiv nu este cunoscut gradul de executare a acestora;
2) Perioadele 2009-2011 și 2016-2017, au fost caracterizate de un amplu proces de migrație politică a aleșilor
locali, de la partidele de opoziție către cele de guvernare. Dacă pentru perioada 2016-2017, rezultatele
alegerilor din 2015 au fost parțial adaptate, pentru anii 2009-2011, adaptarea nu a fost posibilă.
3) Pentru anii 2016-2017, volumul mijloacelor direcționate către primarii partidului de guvernământ ar putea fi
mult mai mare, întrucât numărul de primării de pe pagina web (396) nu a fost actualizat de mult timp și,
potrivit unor informații recente, este de cca 600.
Studiul conține o serie de concluzii și recomandări privind diminuarea fenomenului de clientelism a aleșilor locali.

2

Raport anual special „Clientelismul politic”, Expert Forum (EFOR), Februarie 2013, disponibil pe
https://expertforum.ro/extra/harta-bugetelor/EFOR-rap-anual-2013.pdf, accesat la data de 15 septembrie 2018. Mai
multe detalii despre Harta Clientelismului pot fi consultate pe pagina web www.expertforum.ro/harta-clientelism
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1.

Clientelismul politic în alocarea resurselor publice din
Bugetul de Stat către APL

Clientelismul politic, în termeni foarte simpli, reprezintă distribuirea selectivă a resurselor către persoane sau grupuri
clar definite în schimbul sprijinului politic. O altă definiție a acestui fenomen este oferirea bunurilor materiale (bani,
bunuri mobile, bunuri imobile etc.) / nemateriale (locuri de muncă, promovarea intereselor etc.) în schimbul
suportului electoral, atunci când unicul criteriu de distribuție este întrebarea: mă veți susține?.
În cazul administrației publice locale, clientelismul politic se manifestă prin alocarea resurselor publice din bugetul
de stat pentru diverse proiecte de infrastructură la nivel local (drumuri, apă și canalizare, reparații capitale în
instituțiile de învățământ etc.). Astfel, transferurile din bugetul de stat reprezintă pentru partidele de la guvernare la
nivel central, un instrument de „loializare” a aleșilor de la nivel local.
Principalele circumstanțe care contribuie la menținerea și intensificarea acestui fenomen în administrația locală
sunt:


Structura administrativ teritorială foarte fragmentată a RM, cu primării fără capacitate administrativă și fără
suficiente resurse pentru investiții capitale (în special comunitățile rurale). Cu excepția a câteva primării,
restul nu dispun de resurse financiare proprii pentru dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii publice;



Infrastructura publică locală existentă – învechită, construită în perioada URSS, cu un grad de uzură
avansat, care necesită renovări pentru extinderea perioadei de utilizare a acesteia;



Un nivel de dezvoltare economică scăzut, mediul de afaceri fiind reprezentat de întreprinderi agricole și
întreprinderi din sectorul comercial, ce nu generează venituri semnificative în bugetul local;



Bugete locale austere, care nu permit aleșilor locali implementare unor proiecte de investiții capitale și
atingerea unor rezultate vizibile pe perioada mandatului.

De obicei partidele de la guvernare, până la alegerile parlamentare următoare, utilizează resursele administrative în
finanțarea proiectelor de infrastructură la nivelul local, pentru dobândirea suportului aleșilor locali, și respectiv al
cetățenilor în alegerile parlamentare viitoare. Mai mult ca atât, în procesul de alocare a acestor resurse, aceștia își
promovează și imaginea partidului/ partidelor din care fac parte, cu toate că resursele redistribuie au fost generate
tot de cetățeni.
În același timp putem afirma cu certitudine că în condițiile alocării resurselor pe bază de înțelegeri ascunse între
politicieni de la nivel central și cel local, mai există și riscul aplicării incorecte a regulilor privind achizițiile publice,
trucării acestora, impunerii și favorizării unor companii (prestatori de servicii/ executori de lucrări), a căror fondatori
sunt aceeași politicieni sau persoane apropiate, afiliate partidului din care aceștia fac parte. De aici mai apare încă
un risc, cel de finanțare suplimentară a partidelor politice, pe lângă subvențiile pe care le obțin din bugetul de stat
conform Legii nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice.
În continuare vor fi analizate cele 4 instrumente de transfer de la bugetul de stat, care au funcționat în anii 2009 2017: investițiile capitale conform anexelor la legile anuale ale bugetului de stat; Fondul Ecologic Național; Fondul de
Investiții Sociale din Moldova și Fondul pentru Eficiență Energetică.
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1.1. Distribuția resurselor publice către APL conform anexei legii bugetului de
stat cu privire la investițiile capitale în anii 2009-2017
În perioada anilor 2009-2014, anexa legii bugetului de stat cu privire la investițiile capitale către APL reprezenta cel
mai preferat instrument de transfer, atât pentru politicienii de la guvernare, cât și pentru cei aleși la nivel local.
Rezultatele unui publicații elaborate de Expert-Grup în anul 20123, indicau că executivul favorizează autoritățile locale
care au legături politice/aparțin familiei politice a partidelor de la guvernare și au mai multe șanse să obțină resurse
bugetare pentru investiții capitale.
Din 2015, ca rezultat al Strategiei naționale de descentralizare4, a fost implementat un nou sistem de formare a
bugetelor locale, care a exclus anexa la legea bugetului de stat cu privire la alocațiile pentru investițiile capitale ale
APL. Din 2016, alocațiile pentru investițiile capitale reapar sub formă de transferuri cu destinație specială pentru
investițiile capitale.
Figura 1 prezintă evoluția numărului total și valorii totale a proiectelor aprobate în anexele legilor bugetului de stat
cu privire la investițiile capitale și cu privire la transferuri în anii 2009-2017.
Figura 1. Evoluția numărului total și valorii totale a proiectelor finanțate conform anexelor
cu privire la investițiile capitale și transferurilor 2009-2017

Sursa: Legile bugetului de stat 2009-2017, disponibile pe www.lex.justice.md

Anii alegerilor parlamentare 2009, 2010 (anticipate) și 2014, sunt caracterizați prin sume totale mai impunătoare
alocate din bugetul de stat către APL pentru investiții capitale, dar și prin o valoare medie a proiectelor mai mare:
685,9 mii lei/proiect în 2009; 415,5 mii lei /proiect în 2010 și 348,1 mii lei /proiect în 2014. Anii dintre alegeri sunt
caracterizați de sume mai mici și proiecte mai multe, valoarea acestora variind între 210-270 mii lei per proiect.
În 2015, anexa la legea bugetului de stat cu privire la alocațiile pentru investițiile capitale ale APL a fost exclusă,
implementându-se noul sistem de relații interbugetare de formare a bugetelor APL. Însă din 2016, în cadrul noului
sistem, din bugetul de stat au început să fie alocate către APL, transferuri cu destinație specială pentru investiții
capitale (acestea nu includ transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale).
Caracteristica principală a acestora este valoarea medie a unui proiect de 804,2 mii lei/proiect în 2016 și de 880,3

3

Expert Grup, Clientelism politic în alocarea investițiilor capitale autorităților publice locale în RM: Document de analiză și prognoză economică,
Chișinău, 2012, 72 p.
4
Legea nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei
naționale de descentralizare pentru anii 2012–2018
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mii lei/proiect în 2017, fiind cele mai mari valori înregistrate în perioada analizată. Acest lucru denotă implementarea
unor proiecte mai complexe comparativ cu perioada anilor 2009-2014.
Figura 2 prezintă evoluția valorii totale a proiectelor de investiții capitale finanțate din bugetul de stat în perioada
2009-2017. În anul 2009, de cele mai multe proiecte de investiții capitale au beneficiat primăriile aleșilor locali din
partea PCRM (116,5 mil. lei), urmat de candidații independenți (48,1 mil. lei) și PPCD (30,4 mil. lei). Până în 2009,
PCRM și PPCD erau partidele de guvernământ.
După alegerile parlamentare și protestele din aprilie 2009, alegerile parlamentare anticipate din iulie 2009, s-a format
Alianța pentru Integrare Europeană între partidele PLDM, PDM, PL și AMN, PCRM și PPCD intrând în opoziție. Perioada
anilor 2009-2011 este caracterizată de instabilitate politică și un amplu proces de migrație a aleșilor locali de la
partidele din opoziție (PCRM și PPCD) către cele din alianța de guvernare nou formată.
Figura 2. Evoluția valorii totale a proiectelor finanțate din BS în funcție de
apartenența politică a aleșilor locali 2009-2017, mil. lei

Sursa: Legile bugetului de stat 2009-2017, disponibile pe www.lex.justice.md

După alegerile locale din 2011, în perioada anilor 2012-2014, cea mai mare pondere a proiectelor de investiții capitale
finanțate conform anexei la legea bugetului de stat, a revenit PLDM (35-45%), urmată de PDM (26-27%) și de PL (1520%). Aceste ponderi practic indică structura politică a primarilor după alegerile locale din 2011 (anexa 1). Cu toate
acestea, primarii din opoziție (PCRM) au fost mai neglijați în această perioadă.
În 2016, ponderile cele mai mari în valoarea totală proiectelor le dețin PDM (59%) și PLDM (36%). În 2017, PDM își
păstrează aceeași pondere, iar ponderea obținută de primarii PLDM scade la 17%.
Figura 3 prezintă evoluția numărului de proiecte de investiții capitale finanțate conform anexelor bugetului de stat în
funcție de apartenența politică a aleșilor locali. Primarii PDM indiferent de perioada de guvernare, sunt unicii care au
primit proiecte în toți anii în care au fost alocate resurse pe acest instrument financiar.
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Figura 3. Evoluția nr. proiectelor finanțate din BS în funcție de apartenența
politică a aleșilor locali 2009-2017

Sursa: Legile bugetului de stat 2009-2017, disponibile pe www.lex.justice.md

Pentru a dovedi că acest instrument financiar a fost utilizat discreționar de partidele de guvernare pentru a-și loializa
primarii sau chiar de ai motiva pe cei din opoziție să migreze, am elaborat următoarea figură ce prezintă ponderea
primarilor care au beneficiat de investiții capitale din bugetul de stat comparativ cu cei care nu au primit fonduri, în
funcție de tabăra politică a acestora (partidele de guvernământ, la partidele de opoziție sau din rândurile candidaților
independenți).
Figura 4. Primarii care au primit comparativ cu cei care nu au primit finanțări pentru
investiții capitale din BS în funcție de tabăra politică, %

Sursa: Calculele autorului conform Legilor bugetului de stat pentru anii 2009-2017, disponibile pe www.lex.justice.md

Analizând figura 4, se conturează următoarele patru tendințe principale:
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Indiferent de partidul/alianța de guvernământ primarii afiliați acestuia/acesteia au avut șanse mai mari să
primească finanțare din BS pentru proiecte de investiții capitale, decât cei din opoziție și cei independenți.
Prin aceste practici partidul / coaliția de guvernământ utilizează resursele bugetului de stat pentru a-și
favoriza primarii proprii, în scopul păstrării suportului locuitorilor în alegerile următoare;



În anii caracterizați de ample procese de migrație politică a aleșilor locali (2010-2011, preponderent din
PCRM către partidele AIE; 2016-2017 preponderent din PLDM către PDM), șansele de a primi finanțare sunt
aproape egale cu diferențe de până la 7 p.p. Astfel partidul sau coaliția de guvernământ utilizează resursele
bugetului de stat pentru a determina primarii din opoziție să treacă la ei, și respectiv să obțină și suportul
populației acestor localități în alegerile următoare;



În toată perioada analizată, CI au avut șanse mai mari decât primarii din partidele de opoziție să obțină
finanțare pentru proiecte investiții capitale. Această strategie a fost folosită de toate partidele/coalițiile de
guvernământ pentru a motiva primarii – candidați independenți să treacă la ei sau să le promoveze
imaginea, pentru a obține și suportul populației și în alegerile următoare;



În perioada guvernării democratice începând cu AIE 1 (iulie 2009), mai ales în anii 2012-2014 se observă o
neglijare mai mare față de primarii din opoziție comparativ cu anul 2009 ultimul an al guvernării comuniste.
Acest lucru poate fi explicat, pe de o parte, de încercarea alianței democratice de a compensa primăriile
neglijate în perioada precedentă, iar pe de altă parte poate reprezenta o neglijare intenționată, pentru ai
determina să-și schimbe culoarea politică.

1.2. Distribuția resurselor publice către APL din fondurile finanțate din bugetul
de stat în anii 2013-2017
Unele din fondurile principale prin intermediul cărora sunt finanțate proiecte de investiții capitale în infrastructura
publică și care prezintă un interes pentru APL sunt:
a)

Fondul Ecologic Național (FEN);

b) Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM);
c)

Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE).

În continuare va fi analizată repartizarea mijloacelor acestor fonduri, în funcție de culoarea politică a primarilor și
președinților de raion, în baza informațiilor oficiale disponibile. Ca și în cazul BS, pentru anii 2016-2017, volumul
mijloacelor direcționate către primarii afiliați partidului de guvernământ ar putea fi mult mai mare, întrucât numărul
de primării de pe pagina web a acestuia (396) nu a fost actualizat de mai mult timp și, potrivit unor informații
neoficiale, este de cca 600.

a) Fondul Ecologic Național (2013-2017)
Fondul Ecologic Național (FEN) a fost creat prin HG nr. 988 din 26.09.98 pentru acumularea mijloacelor suplimentare
pentru finanțarea activităților de implementare a planurilor și programelor naționale de acțiuni în domeniul protecției
mediului - lucrări de reducere a emisiilor în atmosferă, a deversărilor în obiectivele acvatice, managementul
deșeurilor și salubrizare, aprovizionarea cu apă potabilă, canalizare și epurare, protecția resurselor acvatice,
restabilirea și plantarea pădurilor și spațiilor verzi, prevenirea alunecărilor de teren și eroziunii solurilor, cercetări
științifice în domeniul protecției mediului, prevenirea sau lichidarea consecințelor calamităților naturale, achitarea
cotizaților la acordurile și convențiile internaționale etc.
Beneficiari ai finanțărilor pot fi autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice de stat, întreprinderile,
organizațiile societății civile din Moldova. Pentru a analiza clientelismul politic în alocarea resurselor din FEN către
APL, proiectele destinate instituțiilor publice subordonate APC, întreprinderilor, organizațiilor societății civile au fost
excluse.
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Figura 5. Evoluția numărului total și valorii totale a proiectelor finanțate din
FEN în anii 2013-2016, mil. lei

Sursa: Lista proiectelor aprobate din FEN 2013-20165

În anul 2013, pentru APL, au fost aprobate spre finanțare 209 proiecte cu o valoare totală de 285,7 mil. lei, în 2014 –
344 proiecte cu o valoare totală de 408,4 mil.lei, în 2015 – 293 proiecte cu o valoare totală de 376,9 mil. lei, iar în
2016 – 257 proiecte cu o valoare totală de 374,5 mil. lei (figura 5). În anul 2017, au fost aprobate 11 proiecte cu o
valoare totală de 36,6 mil. lei, sumă de circa 10 ori mai mică comparativ cu anii 2015-2016. Această modificare este
condiționată în mare măsură de Reforma administrației publice inițiată de Guvern în 20166, prin care fostul Minister
al Mediului a fost contopit cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Agriculturii.
Figura 6. Evoluția valorii totale a proiectelor finanțate din FEN în funcție de
apartenența politică a aleșilor locali 2013-2016, mil. lei

Sursa: Lista proiectelor aprobate din FEN 2013-2016

Potrivit figurii 6, în anii 2013-2015 de cel mai mare volum de finanțare din FEN au beneficiat primarii PLDM, mijloacele
fiind în creștere de la 112,8 mil. lei în 2013, până la 156,0 mil. lei în 2015, după ce s-au redus până la 114,9 mil. lei în

5

6

http://www.madrm.gov.md/ro/content/fondul-ecologic-na%C8%9Bional accesat: 15.09.2018
Aprobată prin HG Nr. 911 din 25.07.2016
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2016. În cazul primarilor PDM se atestă o creștere a volumului finanțării de 3 ori, de la 47,0 mil. lei în 2013 până la
140,4 mil. lei în 2016.
Volumul finanțării către primarii PL înregistrează o evoluție constantă variind între 44-66 mil.lei. Finanțările către
primarii PCRM s-au redus de la 50,3 mil. lei în 2013 până la 13,5 mil. lei în 2016.
Figura 7. Evoluția nr. proiectelor finanțate din FEN în funcție de apartenența
politică a aleșilor locali 2013-2016

Sursa: Lista proiectelor aprobate din FEN 2013-20167

Potrivit Figurii 7, în anii 2013 – 2015, aleșii locali din PLDM au obținut cel mai mare număr de proiecte, fiind urmați
de cei din PDM, apoi de cei din PL și PCRM. În 2016, lideri la capitolul numărul de proiecte câștigate și aprobate spre
finanțare au devenit primarii PDM.
Figura 8. Primarii care au primit comparativ cu cei care nu au primit finanțări
din FEN în funcție de tabăra politică, %

Sursa: Calculele autorului conform listelor proiectelor aprobate din FEN 2013-2016

7

http://www.madrm.gov.md/ro/content/fondul-ecologic-na%C8%9Bional accesat: 15.09.2018
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Pentru a dovedi că FEN a fost utilizat discreționar de partidele de guvernare pentru a-și loializa primarii sau chiar de
a-i motiva să migreze pe cei din opoziție, am elaborat figura 8, care prezintă ponderea primarilor ce au beneficiat de
proiecte din FEN comparativ cu cei care nu au primit proiecte, în funcție de apartenența acestora la partidele de
guvernământ, la partidele de opoziție sau din rândurile CI. Și aici se conturează următoarele tendințe principale:


Ca și în cazul BS, primarii afiliați partidului/alianței de guvernământ au avut șanse mai mari să primească
finanțare din FEN, decât cei din opoziție și cei independenți (2013-2015);



În anul 2016 caracterizat de migrația politică a aleșilor locali (preponderent din PLDM către PDM), șansele
de a primi finanțare sunt aproape egale între toate categoriile de primari, ba chiar mai mult cei din opoziție
și cei independenți au avut șanse puțin mai mari să primească resurse din FEN;



În anul 2017, din cauza unui număr mic de proiecte, cu cele mai mari șanse au fost primarii guvernării,
urmați de cei din opoziție, pentru ai determina să migreze;



La fel ca și în cazul BS, CI au avut șanse mai mari decât primarii din opoziție să obțină finanțare din FEN în
toți anii analizați.

b) Fondul de Investiții Sociale din Moldova (2014-2017)
Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) este un Proiect creat cu suportul Băncii Mondiale și al țărilor
donatoare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 468 din 19.05.1997 pentru a contribui la implementarea Strategiilor
Naționale de Dezvoltare prin împuternicirea comunităților sărace și a instituțiilor lor în gestionarea necesităților
prioritare de dezvoltare.
Mijloacele FISM pot fi folosite pentru finanțarea pe bază de contract a propunerilor de microproiecte de reconstrucție
și restabilire a infrastructurii sociale și economice înaintate de comunități. Beneficiari ai finanțărilor pot fi:
autoritățile administrației publice locale și instituțiile subordonate acestora.
Figura 9. Evoluția numărului total și valorii totale a proiectelor finanțate din
FISM în anii 2014-2017, mil. lei

Sursa: Rapoartele de activitate ale FISM 2014-20178

Conform listelor contractelor semnate pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din FISM, în 2014,
au fost aprobate spre finanțare 513 proiecte cu o valoare totală de 217,1 mil lei, în 2015 – 174 cu o valoare totală de
86,2 mil. lei, în 2016 – 73 cu o valoare totală de 57,4 mil. lei, iar în 2017 – 111 proiecte cu o valoare totală de 91,9
mil. lei. Numărul mare de proiecte finanțate în 2014-2015 este datorat suportului financiar acordat sub formă de
grant de Guvernul României, orientat spre îmbunătățirea condițiilor în instituțiile de învățământ preșcolar.

8

http://fism.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte, accesat: 15.09.2018
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Potrivit figurii 10, în anii 2014-2016, primarii PLDM dețin cea mai mare pondere din totalul mijloacelor alocate din
FISM. În anul 2017, deja primarii PDM devin lideri cu cea mai mare pondere din volumul total de finanțare din FISM
– circa 50%. În cazul primarilor PL, volumul finanțării descrește în anii 2014-2016 de la 33,6 la 4,9 mil.lei, după ce
crește în 2017 la 19,6 mil.lei.
Figura 10. Evoluția valorii totale a proiectelor finanțate din FISM în funcție de
apartenența politică a aleșilor locali 2014-2017, mil. lei

Sursa: Rapoartele de activitate ale FISM 2014-20179

În anii 2014 – 2015, primarii PLDM au fost beneficiarii celui mai mare număr de proiecte, fiind urmați de cei din PDM,
PL și PCRM. În anul 2016, lideri devin primarii PDM. Un număr important de proiecte a fost câștigat în această
perioadă de către partidele mici (fiecare cu câte 1-2 proiecte pe an). Figura 11, prezintă evoluția nr. proiectelor
finanțate din FISM în anii 2014-2017.
Figura 11. Evoluția nr. proiectelor finanțate din FISM în funcție de apartenența
politică a aleșilor locali 2014-2017

Sursa: Rapoartele de activitate ale FISM 2014-2017

9

http://fism.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte, accesat: 15.09.2018
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Figura 12, prezintă ponderea primarilor ce au beneficiat de proiecte din FISM comparativ cu cei care nu ai primit
proiecte, în funcție de apartenența acestora la partidele de guvernământ, la partidele de opoziție sau din rândurile
CI.
Figura 12. Primarii care au primit comparativ cu cei care nu au primit finanțări
din FISM în funcție de tabăra politică, %

Sursa: Rapoartele de activitate ale FISM 2014-201710

Și aici se conturează următoarele tendințe principale:


Ca și în cazul BS și FEN, primarii afiliați partidului/alianței de guvernământ au avut șanse mai mari să
primească finanțare din FISM, decât cei din opoziție și cei independenți (2014-2017);



Și în cazul FISM, CI au avut șanse mai mari decât primarii din opoziție să obțină finanțare în toți anii
analizați.

c) Fondul pentru Eficiență Energetică (2014-2016)
Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) este instrumentul principal pentru atragerea și gestionarea resurselor
financiare în vederea implementării proiectelor în domeniul eficienței energetice și al valorificării surselor de energie
regenerabilă conform strategiilor și programelor elaborate de Guvern.
Beneficiari ai proiectelor din FEE: sectorul public (autoritățile administrației publice locale și centrale, instituțiile
subordonate acestora) și sectorul privat (organizațiile comerciale) din Moldova.
Din anul 2014 până în prezent, au fost organizate cinci apeluri de propuneri de proiecte din FEE: trei pentru sectorul
public și două pentru sectorul privat. Pentru necesitățile sectorului public au fost prevăzute primul, al treilea și al
cincilea apel.
Conform rapoartelor de activitate ale FEE, pentru APL, în 2014, au fost aprobate spre finanțare 91 de proiecte cu o
valoare totală de 157,1 mil lei, în 2015 – 99 cu o valoare totală de 159,8 mil. lei, și în 2016 – 64 cu o valoare totală
de 106,2 mil. lei (figura 13).

10

http://fism.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte, accesat: 15.09.2018
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Figura 13. Evoluția numărului total și valorii totale a proiectelor finanțate din
FEE în anii 2014-2016, mil. lei

Sursa: Rapoartele de activitate ale FEE 2014 - 2016 11

Potrivit figurii 14, în anul 2014, primarii PLDM au obținut cel mai mare volum de finanțare din totalul mijloacelor
alocate din FEE. În anii 2015-2016, deja primarii PDM au devenit lideri la capitolul volum de finanțare. Evoluția
detaliată valorii totale a proiectelor finanțate din FEE în funcție de apartenența politică a aleșilor locali în anii 20142016, este prezentată în figura 14.
Figura 14. Evoluția valorii totale a proiectelor finanțate din FEE în funcție de
apartenența politică a aleșilor locali 2014-2016, mil. lei

Sursa: Rapoartele de activitate ale FEE 2014 - 2016 12

În anul 2014, primarii PLDM au fost beneficiarii celui mai mare număr de proiecte, fiind urmați de cei din PDM, PCRM
și PL. Din anul 2016, lideri devin primarii PDM. Un număr important de proiecte a fost câștigat în această perioadă

11http://www.fee.md/index.php?pag=news&id=513&l=ro, accesat: 17.09.2018
12Ibidem
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de către partidele mici (fiecare cu câte 1-2 proiecte pe an). Figura 15, prezintă evoluția nr. proiectelor finanțate din
FEE în anii 2014-2016.
Figura 15. Evoluția nr. proiectelor finanțate din FEE în funcție de apartenența
politică a aleșilor locali 2014-2016

Sursa: Rapoartele de activitate ale FEE 2014 - 2016 13

Figura 16, prezintă ponderea primarilor ce au beneficiat de proiecte din FEE comparativ cu cei care nu au primit
proiecte, în funcție de apartenența acestora la partidele de guvernământ, la partidele de opoziție sau din rândurile
CI.
Figura 16. Primarii care au primit comparativ cu cei care nu au primit finanțări
din FEE în funcție de tabăra politică, %

Sursa: Calculele autorului conform rapoartelor de activitate ale FEE 2014 - 2016 14

13http://www.fee.md/index.php?pag=news&id=513&l=ro, accesat: 17.09.2018
14Ibidem
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Aici se conturează următoarele tendințe principale:


CI au avut șanse mai mari sau egale cu primarii de la guvernare să obțină finanțare din FEE în anii 20142015. Față de cei din opoziție, la fel șansele au fost mai mari.



În anul 2016, vedem că șansele primarilor afiliați partidelor/alianței de guvernare sunt mai mari față de cei
din opoziție și cei independenți. Prin urmare se constată că din 2016, acest fond a devenit mai politizat,
comparativ cu anii 2014-2015.

1.3. Harta clientelismului politic
Harta interactivă a clientelismului cu datele integrale privind alocările pe cele patru instrumente analizate în perioada
2009-2017, pentru cele 35 de UAT de nivelul 2 (32 consilii raionale, municipiile Chișinău și Bălți și UTA Găgăuzia) și
898 UAT de nivelul 1 (consilii locale), poate fi accesată pe: https://www.expert-grup.org/ro/
Dând click pe consiliul raional sau primărie pe harta Republicii Moldova, veți putea vedea toate sumele alocate din
BS și fondurile disponibile în cei 9 ani analizați.
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2.

Indicele clientelismului politic

Pe baza instrumentelor de alocare financiară menționate, a fost făcută corelația între sumele aprobate/transferate
și afilierea politică a primarilor / președinților de Consilii Raionale. Această afiliere politică a fost cuantificată ca
variabilă de analiză pentru fiecare ciclu politic în parte, adică a fost ajustată după fiecare: (i) scrutin de alegeri
parlamentare; (ii) scrutin de alegeri locale; (iii) alte schimbări semnificative de majoritate de guvernare intervenite
între alegeri; (iv) migrația politică a aleșilor local (conform datelor oficiale disponibile).
Figura 17. Indicele clientelismului politic = cu cât e mai mare șansa de a primi
fonduri pentru primarii / președinții de CR ai puterii, din:

Sursa: Calculele autorului

Indicele clientelismului politic indică cu cât e mai mare șansa să fi primit fonduri ȋntr-un anumit moment dacă erai
primar sau președinte de consiliu raional “al puterii”, decât dacă erai cu opoziția și reprezintă raportul dintre sumele
primite de administrațiile locale ale puterii și cele primite de cele ai opoziției, ajustat la numărul relativ de
administrații locale din fiecare tabără. Valorile acestui indice în perioada anilor 2009-2017 pe cele patru instrumente
de alocare sunt prezentate în figura 17.
Analizând figura 17, se conturează următoarele patru concluzii principale:


Un maxim de clientelism politic a fost înregistrat în anul 2012, pe instrumentul de transfer – anexele privind
investițiile capitale la BS. În 2012, în medie era de 6 ori mai probabil să primești fonduri dacă erai primar
afiliat alianței de guvernare, decât dacă erai primar de opoziție;



În anul 2015, la fel era în medie de 4 ori mai mare probabilitatea să primești fonduri dacă erai primar afiliat
alianței de guvernare, decât dacă erai primar de opoziție, pentru toate instrumentele de transferuri (excepție
BS);



În cazul instrumentul financiar – BS, chiar dacă din 2015 a fost implementat un nou sistem de relații
bugetare, care excludea anexa investițiilor capitale la legea bugetului de stat, începând cu 2016 investițiile
capitale se finanțează din BS printr-un alt mecanism – transferuri cu destinație specială;



Instrumentul financiar – FEE, pare a fi cel mai puțin influențat de fenomenul clientelismului politic,
înregistrând valori de până la 2, în anii analizați.
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Constatări și recomandări
Principalele constatări ale studiului sunt:


Indiferent de partidul/alianța de guvernământ, primarii afiliați acestuia/acesteia au avut șanse mai mari să
primească fonduri pentru proiecte prin intermediul instrumentelor financiare analizate, decât cei din
opoziție și cei independenți. Astfel, partidul sau coaliția de guvernământ, utilizează resursele bugetului
public pentru a-și favoriza primarii afiliați, în scopul păstrării suportului acestora și respectiv al cetățenilor
în alegerile parlamentare următoare;



În toată perioada analizată, CI au avut șanse mai mari decât primarii din partidele de opoziție să obțină
fonduri prin intermediul instrumentelor financiare analizate. Aceasta reprezintă o altă manifestare a
clientelismului politic, prin care partidul/coaliția de guvernământ motivează primarii – candidați
independenți, să treacă la ei sau cel puțin să le promoveze imaginea până la alegerile parlamentare
următoare. Scopul este de a obține și suportul locuitorilor acestor comunități;



În cazul BS, în perioada guvernării democratice începând cu AIE 1 (iulie 2009), mai ales în anii 2012-2014
se observă o neglijare mai mare față de primarii din opoziție comparativ cu anul 2009, ultimul an al
guvernării comuniste. Acest lucru poate fi explicat, pe de o parte, de încercarea alianței democratice de a
compensa primăriile neglijate în perioada precedentă, iar pe de altă parte poate reprezenta o neglijare
intenționată a opoziției, pentru ai determina să-și schimbe culoarea politică.



În anii caracterizați de ample procese de migrație politică a aleșilor locali (2010-2011, preponderent din
PCRM către partidele AIE; 2016-2017 preponderent din PLDM către PDM), șansele de a primi finanțare sunt
aproape egale între primarii guvernării, opoziției și cei independenți, cu diferențe nesemnificative de
maxim 10 p.p. Astfel partidul sau coaliția de guvernământ utilizează resursele bugetului de stat pentru a
determina primarii din opoziție să-și schimbe culoare politică, în scopul obținerii suportului acestora și
respectiv al cetățenilor în alegerile parlamentare următoare;



Anii alegerilor parlamentare 2009, 2010 (anticipate) și 2014, sunt caracterizați prin sume totale mai
impunătoare alocate din bugetul de stat către APL pentru investiții capitale, dar și prin o valoare medie a
proiectelor mai mare: 685,9 mii lei/proiect în 2009; 415,5 mii lei /proiect în 2010 și 348,1 mii lei /proiect în
2014. Anii dintre alegeri sunt caracterizați de sume mai mici și proiecte mai multe, valoarea acestora variind
între 210-270 mii lei per proiect.



Din 2015, anexa la legea bugetului de stat cu privire la alocațiile pentru investițiile capitale ale APL a fost
exclusă, implementându-se noul sistem de relații interbugetare de formare a bugetelor APL. Însă din 2016,
în cadrul noului sistem, din bugetul de stat au început să fie alocate către APL, transferuri cu destinație
specială pentru investiții capitale (acestea nu includ transferuri cu destinație specială pentru infrastructura
drumurilor publice locale).



Specific FEE, în anii 2014-2015, CI au avut șanse puțin mai mari sau egale cu primarii de la guvernare să
obțină finanțare. În anul 2016, se constată că șansele primarilor afiliați partidelor/alianței de guvernare au
depășit șansele CI, ceea ce denotă faptul că FEE a devenit mai politizat, comparativ cu anii 2014-2015.



Un indice maxim de clientelism politic a fost înregistrat în anul 2012, pe instrumentul de transfer –
anexele cu investițiile capitale din BS, când, în medie, era de 6 ori mai probabil să primești fonduri dacă
erai primar afiliat alianței de guvernare, decât dacă erai primar de opoziție;



În anul 2015, indicele clientelismului politic arată că, probabilitatea să primești fonduri dacă erai primar
afiliat alianței de guvernare era în medie de 4 ori mai mare, decât dacă erai primar de opoziție, pentru toate
instrumentele de transferuri (excepție instrumentul investițiilor capitale din BS, care în general nu s-au
acolat);
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Conform indicelui, FEE pare a fi cel mai puțin influențat de fenomenul clientelismului politic, înregistrând
valori de până la 2, în toți anii analizați.

Astfel reieșind din principalele constatări enunțate mai sus, se propun următoarele recomandări generale:


Repartizare finanțărilor din bugetul de stat și fondurile naționale pentru diferite proiecte, trebuie realizată
în baza respectării interesul public și nu cel al partidelor de guvernământ. Eliminarea ”tradițiilor clientelare”
de alocare a resurselor din bugetul de stat și fondurile guvernamentale către APL, poate fi realizată prin:


stabilirea unor criterii clare de repartizare a surselor financiare, care să nu permită legislativului, să
intervină cu abordări subiective în listele proiectelor elaborate de Ministerul Finanțelor (în cazul
planificării transferurilor cu destinație specială pentru investiții capitale din bugetul de stat).



elaborarea unor termeni de referință, care să stabilească criteriile și cerințele pe care trebuie să le
întrunească proiectele, care la rândul lor să fie coordonate cu politicele naționale în domeniu (în cazul
fondurilor).



Evaluarea cu scrupulozitate a necesităților diferitor autorități locale, indiferent de culoarea politică a
acestora, care să includă pe lângă calculul costurilor de proiect, și analiza cost-beneficiu, care cuprinde și
estimarea costurilor de întreținere, precum și analiza beneficiilor sociale și a externalităților rezultate din
implementarea proiectelor;



Chiar dacă, nu se reușește combaterea acestui fenomen, trebuie cel puțin asigurată utilizarea transparentă
și eficientă a surselor financiare obținute din BS și fonduri de către APL, pentru a elimina riscul de
delapidare de fonduri prin înțelegeri ascunse între APL și executanții de lucrări. De aceea se recomandă să
fie create comitete locale ale cetățenilor (formate din cetățeni, reprezentați ai societății civile, oameni de
afaceri locali, mass-media locală reprezentanți ai APL), care să monitorizeze procesul achizițiilor publice,
procesul de selectare a executantului de lucrări, și respectiv procesul de executare a lucrărilor.



Se recomandă ca organele abilitate să ia atitudine de cazurile de distribuire și utilizare frauduloasă a
fondurilor semnalate de mass-media și societatea civilă.
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Anexe
Anexa 1. Structura politică a primarilor după:
Partid
CI
AMN
BEPPP
BEFT
BELP
BEPPEM
PCRM
PDM
PDSM
PEAVM
PL
PLD
PLDM
PNL
PPCD
PPNT
PPPN
PPR
PRM
PSDM
PPRM
PSL
PSD
PSM
PSRM
MSPR
PUM
UCM
PCNM
TOTAL

Alegerile locale
2011

2007
135
158
10
0
0
0
336
73
28
2
13
3
0
5
60
0
0
19
0
15
0
26
0
0
0
0
1
14
0
898

Situația
2016-2017

2015

69
0
0
1
0
0
203
220
0
2
97
0
286
4
6
2
0
0
4
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
898

67
0
0
0
0
27
77
287
0
0
51
0
287
3
0
0
44
0
0
0
1
0
0
0
52
1
0
0
1
898

53
0
0
0
0
25
67
401
0
0
50
0
206
2
0
0
44
0
0
0
1
0
0
0
47
1
0
0
1
898

Sursa: Pagina web a Comisiei Electorale Centrale http://www.cec.md/index.php?pag=page&id=1587&l=ro, paginile web ale partidelor politice

Anexa 2. Structura politică a președinților de raion după:
Partid
PCRM
PDM
PLDM
BEPPEM
PSRM
Neafiliat
TOTAL

Alegerile locale
2011

Situația
2016-2017

2015
10
6
16
0
0
0
32

1
18
9
1
3
0
32

0
25
2
0
4
1
32

Sursa: Pagina web a Comisiei Electorale Centrale http://www.cec.md/index.php?pag=page&id=1587&l=ro, paginile web ale partidelor politice
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Harta clientelismului politic poate fi accesată pe pagina https://www.expert-grup.org/ro/
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