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Cadrul, scopul şi metodologia cercetării 

 

Cadrul proiectului 

Proiectul Consolidarea transparenţei în instituţii ale administraţiei publice 

locale judeţene, finanţat printr-un grant al Guvernulu i României (Agenţia 

pentru Strategii Guvernamentale), a  fost realizat de către Centrul pentru 

Politici Publice, iar firma Kvantum Research, o firmă specializată în 

cercetări sociale, a  fost responsabilă pentru partea de cercetare a pro iectului, 

care s-a constituit de fapt într-o analiză de conţinut a rapoartelor anuale 

depuse de consilierii judeţeni.  

Tematica şi scopul cercetării  

Scopul practic al pro iectul a fost creşterea transparenţei privind funcţionarea 

administraţiei publice judeţene din România şi activ itatea aleşilo r judeţeni. 

Transparenţa şi vizibilitatea funcţionării Consiliilor Judeţene, conform leg ii  

544 d in 2001 priv ind accesul la in formaţii de interes public , este asigurată, 

printre altele, prin  publicarea regulată a rapoartelor de activ itate a le  

consilierilor, a  cadrulu i executiv şi a  instituţiilor subordonate acestor 

administraţii judeţene. Aşadar, obiectivul cercetării a fost acela de a evalua 

gradul de conformare a l consilierilor judeţeni cu obligativ itatea elaborării 

unor rapoarte de activitate anuală. Dintr-un motiv practic şi tehnic, ne-am 

concentrat strict asupra rapoartelor consilierilor judeţeni şi am exclus 

rapoartele preşedinţilor şi cele ale v ice-preşedinţilor, respectiv rapoartele 

instituţionale ale instituţiilor subordonate. Pe de o parte, motivul tehnic a 

fost dat de faptul că rapoartele instituţionale şi ale preşedinţilor de Consilii 

Judeţene diferă prea mult  unele de altele ca să permită analiza conform unei 

metode standardizate. Pe de altă parte, am intenţionat să concentrăm analiza 

asupra persoanelor aflate la acelaşi nivel al admin istraţiei locale, pentru a 

exclude capacitatea administrativă ca factor exp licat iv al d iferenţelor 

identificate în calitatea rapoartelor.  

Conform scopului nostru de politică publică (contribuţia la îmbunătăţirea 

calităţii rapoartelor), am stabilit mai multe obiective specifice concrete  care 

conduc la atingerea nivelului de calitate dorit : 

(1) După realizarea analizei privind calitatea rapoartelo r, am prezentat şi am 

dezbătut rezu ltatele la un curs de formare pentru funcţionari publici 

responsabili cu aplicarea legii 544 din 2001 din Consiliile Judeţene (23 
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octombrie 2009), respectiv la o dezbatere organizată pentru reprezentanţii 

societăţii civile (19 noiemb rie 2009). Dezbaterea a avut scopul de a 

concretiza (pe baza rezultatelor cercetării) recomandările privind 

îmbunătăţirea calităţii rapoartelo r.  

(2) Pe lângă aceste întâlniri, transparenţa este mărită şi prin faptul că 

Asociaţia CENPO publică rapoartele de activ itate pentru primul an d in 

mandatul 2008-2012 ale aleşilor locali din Consiliile Judeţene pe un singur 

portal web (www.cenpo.ro/rapoarte). 

Grupul ţ intă al pro iectului este format din toate cele 41 de Consilii Judeţene 

din România , iar beneficiarii direcţi sunt aleşii locali, respectiv funcţionarii 

publici d in cadrul administraţiilor judeţene care sunt responsabili pentru 

aplicarea legii 544 din 2001 privind accesul la  informaţii de interes public.  

Metodologia cercetării  

Colectarea datelor  

Partea de cercetarea a vizat  o analiză exhaustivă a rapoartelor depuse de 

către consilierii judeţeni. Colectarea datelor a fost efectuată în  baza leg ii 

544 din 2001 priv ind accesul la  informaţii de interes public. Aces t lucru a 

însemnat de fapt depunerea de solicitări de informaţii de interes public la  

Consiliile Judeţene pentru a ne pune la dispoziţie rapoartele. Conform 

prevederilor legale, Consiliile  Judeţene au obligaţia de a răspunde la cererea 

depusă într-un termen de maxim 30 de zile. 

Obiectivul analizei 

În afara colectării datelor , am elaborat o metodologie de analiză şi de 

evaluare a rapoartelor depuse de aleşii locali. Ca aspect tematic , ne-am 

concentrat asupra anumitor probleme:  

(1) Cum percep aleşii locali obligaţia de a informa cetăţenii privind 

activitatea lor. Acest lucru este indicat: (a) pe de o parte, de măsura în care 

ei sunt dispuşi să elaboreze şi să prezinte rapoarte de activ itate, (b) iar pe de 

altă parte, de continuţul informaţional al rapoartelor depuse. Cu alte cuvinte , 

întrebarea noastră a vizat  măsura în care consilierii depun rapoartele şi dacă 

rapoartele depuse conţin într-adevăr date relevante privind funcţionarea 

administraţiei locale sau numai informaţ ii minimale, care de fapt nu 

informează cetăţeanul despre procesul de guvernare locală.   
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Metodologia prelucrării datelor 

În primul rând, am analizat gradul de conformare cu obligativitatea 

elaborării rapoartelor de activitate prin cuantificarea număru lui de rapoarte 

de activitate, respectiv prin evaluarea măsuri i în care există diferenţe între 

consiliile judeţene, din această perspectivă. În al doilea rând, am analizat 

conţinutul rapoartelor conform metodologiei de lucru dezvoltate de experţ ii 
CENPO şi prezentat în lucrarea intitulată Studiu de politici privind 

informarea cetăţenilor despre activitatea aleşilor locali (Stănuş, Cristina, 

Suciu, Ana Maria, Pop, Daniel, 2009). A ici ne-am concentrat pe aspectele 

cuantificabile şi standard ale rapoartelor. A m creat o bază de date în SPSS 

(un soft folosit în domeniu l cercetării sociale) în care am introdus datele 

referitoare la rapoarte pe 8 dimensiuni p restabilite:  

1. Caracteristicile generale ale rapoartelo r. Care este perioada la 

care rapoartele se referă (an calendaristic sau an de mandat etc.)? 

Câte pagini are raportul? Are sau nu are raportul număr de 

înregistrare?  

2. Datele referitoare la  îndeplinirea mandatului, la as pecte formale, 

vizează măsura în care consilierul menţionează (menţionează cu 

detalii) că a participat la  şedinţele Consiliu lui Judeţean, la şedinţele 

comisiilor de specialitate din cadru l Consiliului Judeţean, dacă îşi 

detaliază activitatea priv ind audienţele, respectiv întâlnirile cu 

cetăţenii. 

3. Datele referitoare la aspecte legate de reprezentarea internă a 

Consiliului Judeţean vizează măsura în care aleşii locali 

menţionează faptul că sunt membri (reprezentanţi CJ) în consilii de 

administraţie ale  companiilor locale cu capital public, ale şcolilor 

sau spitalelor, dacă sunt reprezentanţi la n ivelul altor autorităţi 

publice gen ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică), sau 

la comisii ale Consiliulu i Judeţean care nu se referă la licitaţii şi au 

caracter nepermanent (ex: Comisia de valorificare a terenurilor d in 

patrimoniul CJ), respectiv dacă au participat ca membri în comisii 

de licitaţie publică. 

4. Reprezentarea externă a Consiliului Judeţean se referă la 

spaţiul acordat pentru menţiuni în legătură cu participarea la 

diverse evenimente şi întâlniri, în străinătate, suportate din fonduri 

publice (delegaţii în străinătate).  

5. Prin categoria implicare în comunitate , am investigat relaţiile cu 

consiliile locale (part icipare la şedinţele consiliilor locale şi la  

întâlnirile autorităţ ilor publice locale), respectiv relaţ ia cu ONG-u ri, 

cu societatea civilă.  
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6. Datele privind politicile publice vizează menţionarea iniţ iativelor 

de hotărâre ale Consiliulu i Judeţean propuse de către consilier, 

respectiv amendamente privind iniţ iativele altor consilieri sau 

interpelări la  adresa executivului (preşedinte şi aparatul CJ). Tot 

aici, am analizat măsura în care consilierul face referire la 

probleme de polit ică publică locală şi am categorizat  aceste 

domenii de politică publică.  

7. Aspectele simbolice se referă la vizibilitatea consilierului în mass -

media (aşa cum apare acest lucru în raport), part icipare la 

evenimente gen Ziua Oraşului, Festivalul Folcloric etc. Pe lângă 

aceste aspecte, am cercetat măsura în care consilierul menţionează 

că este membru în asociaţii gen Liga Aleşilor Locali, dar şi în  

grupuri informale precum aleşii unui partid politic d intr-un judeţ 

sau la alte asociaţii, fundaţii, grupuri.  

8. Relaţiile executiv-deliberativ se referă la menţiuni referitoare la 

relaţia cu puterea executivă la nivelul administraţiei judeţene 

(preşedinte, aparat CJ).  

Populaţia cercetată 

Populaţia cercetată a fost cea a consilierilo r judeţeni (1256 de persoane). În 

cursul analizei, nu am elaborat vreo metodă de eşantionare, ci am încercat 

colectarea tuturor rapoartelor. Bineînţeles, nu am reuşit să facem acest lucru, 

însă şi faptul că mulţi consilieri nu şi-au depus raportul, iar unele consilii 

judeţene nu au răspuns  solicitării noastre, este o informaţie relevantă din 

perspectiva transparenţei consiliilor judeţene.  

Perioada analizată 

Perioada analizată a fost primul an al mandatului după 2008. Ca evoluţia în 

timp – în ceea ce p riveşte data depunerii rapoartelor – am făcut o 

comparaţie cu perioada 2004-2007.   

 

Ratele de răs puns şi ponderea aleşilor judeţeni ce şi-au depus raportul 

După cum am menţionat anterior, rapoartele au fost colectate în urma unor 

solicitări depuse în baza leg ii 544 d in 2001, consiliile judeţene având 

obligaţia legală de a răspunde acestor solicitări într-un termen de 30 de zile. 

În tabelul de mai jos, se poate observa câte judeţe au răspuns în termen legal, 

câte au depăşit temenul şi câte nu au răspuns deloc solicitării noastre: 
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Tabelul 1: Situaţia răs punsurilor solicitării în baza legii 544 din 2001 

Situaţia răs punsurilor Nr. Consilii Judeţene % 

Răspuns în termen legal 29 70,7 

Răspuns cu depăşirea termenului legal  7 17,1 

Nu au răspuns solicitării 5 12,2 

TOTAL 41 100,0 

Din cele 41 de Consilii Judeţene, 29 (70,7%) au răspuns solicitării în 

termenul stabilit de lege, iar 7 (17,1%) au răspuns solicitării, dar au  depăşit 

termenul legal. De la cinci consilii nu am primit niciun răspuns, ceea ce 

înseamnă că nu avem informaţii privind situaţia rapoartelor din aceste 

judeţe. Deşi în  aceste cinci cazuri nu ştim dacă există sau nu există 

rapoartele aleşilo r locali, din perspectiva transparenţei administraţiilor 

judeţene chiar şi faptul că aceste consilii nu au răspuns solicitării este un 

fapt relevant. Graficul de mai jos reflectă această situaţie. 

 

Graficul 1 : Situaţia răs punsurilor solicitărilor în baza legii 544 din 2001 

(procente) 

Nu au răspuns 

solicitării; 12.2

Răspuns cu 
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Dacă detaliem situaţia ratei de răspuns şi a rapoartelor depuse , aflăm că din 

29 de consilii care au răspuns solicită rii în  termenul legal, doar 24 au trimis 

rapoartele consilierilor. În t rei cazuri, au fost depuse doar rapoartele 

instituţiilor subordonate Consiliulu i Judeţean, iar în trei cazuri nu au existat 

rapoarte. Cele şapte judeţe care ne-au răspuns, însă, au depăşit termenul 

legal, dar în cele d in urmă ne-au trimis rapoartele  existente.  

Judeţele care au răspuns în termen legal şi au  trimis rapoarte sunt Arad, 

Argeş, Botoşani, Braşov, Brăila, Caraş -Severin, Călăraşi, Clu j, Covasna, 
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Dâmboviţa, Galaţ i, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, 

Suceava, Teleorman, Tu lcea, Vâlcea şi Vaslui. Mai avem rapoartele d in 

judeţele Hunedoara, Buzău, Harghita, Gorj, A lba, Mehedinţi şi Timiş. În 

Dolj, Giurg iu şi Maramureş existau doar rapoartele instituţionale. Consiliile  

Judeţene din Bihor şi Bistriţa-Năsăud ne-au răspuns, însă nu existau 

rapoarte depuse. Consiliile  Judeţene din Bacău, Constanta, Ialomiţa, 

Prahova şi Vrancea nu au răspuns. Acest lucru poate fi observat uşor în 

tabelul şi în graficul de mai jos: 

 

Tabelul 2: Situaţia raportării pe judeţe  

Situaţia 

raportării 

Nr. 

judeţe  
Judeţele % 

Răspuns în 

termen legal, 

au trimis 

rapoarte 

24 

Arad, Argeş, Botoşani, Braşov, Brăila, 

Caraş-Severin, Călăraşi, Clu j, Covasna, 

Dâmboviţa, Galaţ i, Iaşi, Ilfov, Mureş, 

Neamţ, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sib iu, 

Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, 

Vaslui. 

58,5 

Au depăşit 

termenul legal, 

dar au trimis 

rapoarte 

7 
Hunedoara, Buzău, Harghita, Gorj, 

Alba, Mehedinţi, Timiş.  
17,1 

Răspuns în 

termen legal, 

numai rapoarte 

instituţionale 

3 Dolj, Giurgiu, Maramureş.  7,3 

Răspuns în 

termen legal, 

nu au fost 

depuse 

rapoarte 

2 Bihor, Bistriţa-Năsăud. 4,9 

Nu au răspuns 

solicitării pe 

baza leg ii 

544/2001 

5 
Bacău, Constanta, Ialomiţa, Prahova, 

Vrancea. 
12,2 

TOTAL 41  100,0 
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Graficul 2 : Situaţia raportării pe  judeţe (procente) 
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Cu toate că am primit din partea a 75.6% d intre consilii rapoartele depuse, 

procentul rapoartelor care au putut fi analizate u lterior este mai scăzut. 

Acest lucru este cauzat de faptul că în  majoritatea judeţelor nu au fos t 

depuse toate rapoartele de activitate. Aşadar, am avut 609 rapoarte la 

dispoziţie.  

În funcţie de regiune şi judeţ, am analizat care este raportul dintre numărul 

total al mandatelor consilierilor (fără vicepreşedinţi) şi numărul consilierilor 

care au trimis raportul. Situaţia arată în felul următor:  

 

Tabelul 3: Numărul rapoartelor trans mise către CENPO pe judeţe  

Nr. 
crt.  

Judeţ Regiune 
Mandate consilieri 

(fără vicepreşedinţi) 
Rapoarte 

trimise 
% 

1 Alba Transilvania 30 25 83,3 

2 Arad Banat 30 12 40,0 

3 Argeş  Muntenia 32 27 84,4 

4 Bacău  Moldova 34 - - 

5 Bihor 
Crişana-
Maramureş 

32 0 0,0 

6 Bistriţa-Năsăud Transilvania 28 0 0,0 

7 Botoşani Moldova 30 9 30,0 

8 Brăila Muntenia 30 14 46,7 
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9 Braşov Transilvania 32 7 21,9 

10 Buzău Muntenia 30 12 40,0 

11 Călăraşi Muntenia 28 23 82,1 

12 Caraş-Severin Banat 28 28 100,0 

13 Cluj Transilvania 34 25 73,5 

14 Constanta Dobrogea 34 - - 

15 Covasna 
Transilvania 
de Est 

28 8 28,6 

16 Dâmboviţa Muntenia 32 18 56,3 

17 Dolj Oltenia 34 0 0,0 

18 Galaţi Moldova 32 22 68,8 

19 Giurgiu Muntenia 28 0 0,0 

20 Gorj Oltenia 30 22 73,3 

21 Harghita 
Transilvania 

de Est 
28 20 71,4 

22 Hunedoara Transilvania 30 10 33,3 

23 Ialomiţa Muntenia 28 - - 

24 Iaşi Moldova 34 5 14,7 

25 Ilfov Muntenia 28 22 78,6 

26 Maramureş 
Crişana-

Maramureş 
32 0 0,0 

27 Mehedinţi Oltenia 28 27 96,4 

28 Mureş 
Transilvania 

de Est 
32 27 84,4 

29 Neamţ Moldova 32 23 71,9 

30 Olt Oltenia 30 24 80,0 

31 Prahova Muntenia 34 - - 

32 Sălaj Transilvania 28 23 82,1 

33 Satu Mare 
Crişana-

Maramureş 
30 22 73,3 

34 Sibiu Transilvania 30 27 90,0 

35 Suceava Moldova 34 30 88,2 

36 Teleorman Muntenia 30 26 86,7 

37 Timiş Banat 34 32 94,1 

38 Tulcea Dobrogea 28 8 28,6 

39 Vâlcea Oltenia 30 28 93,3 

40 Vaslui Moldova 30 3 10,0 

41 Vrancea Moldova 30 - - 

TOTAL (41 judeţe) 1.256 609 48,5 

TOTAL (36 judeţe care au răspuns 
solicitării) 

1.096 609 55,6 
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Din cele 36 de consilii judeţene care au răspuns solicitării , în cazu l a cinci 

judeţe avem informaţia că nu există niciun raport depus de consilierii aleşi. 

În trei cazuri, ponderea rapoartelor depuse este sub 25%. Din această 

categorie, cele mai puţine rapoarte există în Vaslu i (t rei rapoarte) şi în Iaşi 

(cinci rapoarte). În şapte cazuri, procentul consilierilor care şi-au depus 

raportul este între 25-50%, respectiv între 51-75%. În 13 judeţe, acest 

procent depăşeşte 75%, iar într-un singur judeţ toţi consilierii şi-au depus 

rapoartele (judeţul Caraş -Severin).   

 

 

Graficul 3 : Numărul judeţelor în funcţie de ponderea consilierilor cu 

rapoarte depuse (cele 36 judeţe care au răs puns solicitării) 
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Graficul 4 : Situaţia judeţelor cu rata de raportare peste 50%  (21 

judeţe) 
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Depunerea rapoartelor în funcţie de regiune, sex şi apartenenţa de 

partid 

Pentru a evidenţia diferenţele regionale am făcut o categorizare a judeţelor 

pe regiuni istorice. A m folosit 8 regiuni: Banat (Arad, Caraş -Severin), 

Crişana-Maramureş (Bihor, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj), Dobrogea 

(Constanţa şi Tulcea), Moldova (Bacău, Botoşani, Galaţ i, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui şi Vrancea), Muntenia (Argeş, Brăila, Buzău, Că lăraşi, 
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Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Teleorman), Oltenia (Dolj, 

Gorj, Mehedinţi, Olt , Vâlcea), Transilvania (Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, 

Cluj, Hunedoara, Sibiu) şi Transilvania de Est (Covasna, Harghita, Mureş).  

Dacă efectuăm calcule pe judeţele care au răspuns solicitării aflăm că au 

depus rapoartele într-un procent mai ridicat  faţă de media naţională 

consilierii bănăţeni, olteni, cei din Transilvania de Est şi munteni, iar cei d in 

Transilvania, Moldova, Dobrogea şi Crişana-Maramureş  într-un procent 

mai scăzut.   

 

Graficul 5 : Ponderea consilierilor cu rapoarte depuse în funcţie de 

regiuni (cele 36 judeţe care au răspuns solicitării) 
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Nu există un răspuns univoc la aceste diferenţe regionale. O ipoteză ar putea 

fi relaţia presupusă între procentul in  care au fost depuse rapoartele şi 
diferenţele regionale a le culturii politice. Bineînţeles , d in datele noastre 

privind rapoartele existente, aceste diferenţe esenţiale ale cu lturii polit ice nu 

pot fi descifrate. O altă ipoteză : depunerea rapoartelor poate să depindă de 
caracterul periferic sau central al regiunii. Putem însă aborda această 

problemă şi d intr-o altă perspectivă. Pe lângă caracterul socio-economic sau 
cultural al regiunilor, regulamentul privind funcţionarea internă  a 

diferitelor consilii poate avea un efect  asupra raportării. Prevederea unor 
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sancţiuni în regulamentul de funcţionare internă a Consiliilor Judeţene  poate 

duce la un grad mai mare de raportare. 

Graficul 6 : Rata de raportare în funcţie de sex  
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Dacă analizăm rata raportării pe sexe, aflăm că femeile – deşi sunt într-o 

măsură foarte mare sub-reprezentate în rândul consilierilor – au depus într-

un procent mai rid icat rapoartele.  

 

Graficul 7 : Distribuţia consilierilor care şi-au depus raportul după 

apartenenţă politică 
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34% d intre consilierii care şi-au depus raportul sunt membri PD-L, 32% 

membri PSD, 19% membri PNL, 8% membri UDMR şi 1% membri PCM 

(Part idul Civ ic Maghiar). Putem constata că şi-au depus raportul într-un 

procent de 61,3 cei de la UDMR, cei din PD-L în 50,1, cei din  PSD în  47,1, 

iar cei d in PNL în 42,2 procente.  

 

Tabelul 4: Rata de raportare în funcţie de apartenenţă politică  

Apartenenţă politică 
Mandate (fără 

viceprimari) 

Rapoartele 

depuse 
% 

Partidul Democrat Liberal 413 207 50.1 

Partidul Social Democrat  408 192 47.1 

Partidul Naţ ional Liberal 268 113 42.2 

Uniunea Democrată Maghiară din 

România  
80 49 61.3 

Partidul Civ ic Maghiar - Magyar 

Polgári Párt 
19 9 47.4 

Partidul Conservator 15 8 53.3 

Partidul România Mare  10 6 60.0 

Alianţa Pentru Timiş 

(PNL+PNTCD+FDGR) 
10 8 80.0 

Forumul Democrat al Germanilor 

din România  
9 8 88.9 

Partidul Noua Generaţ ie - Creştin 

Democrat  
5 0 0.0 

Partidul Naţ ional Liberal 

(PNL+PNTCD) 
6 0 0.0 

Alianţa Românească pentru Judeţul 

Covasna 
5 2 40.0 

Partidul Naţ ional Democrat Creştin 5 1 20.0 

Partidul Naţ ional Ţărănesc Creştin 

Democrat  
2 2 100.0 

Candidat independent 1 1 100.0 

Fără date  3  

Total 1256 609 48.5 

 

Diferenţele pot fi cauzate de modul în  care funcţionează intern partidele . 

Ele pot avea în acest sens o importantă  funcţie de disciplinare, în sensul că 

anumite sancţiuni pot fi aplicate la  nivelu l formaţiunilor polit ice din  care fac 

parte consilierii. 
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Concluzii 

În ceea ce priveşte rata de răspuns la solicitarea noastră, din cele 41 de 

judeţe ne-au răspuns 36 de consilii, însă cinci dintre acestea nu au avut nici 

un raport depus de consilieri. Aşadar, în cinci judeţe nu cunoaştem situaţia 

raportării, fapt care –  din  moment ce colectarea datelor a fost bazată pe 

prevederile legale – este un semn negativ din perspectiva transparenţei 

instituţionale. 

Tabelul 5: Rata răspuns  

Nr. judeţe  Judeţe care au răspuns solicitării   

41 36 87,8%  

 

Procentul în care consilierii şi-au depus raportul poate fi calculat prin două 

metode. În cazu l primei metode, presupunem că în  judeţele care nu au 

răspuns solicitării nu există rapoarte. Din punctul de vedere a l transparenţei, 

această metodă poate fi justificată. De vreme ce rapoartele nu sunt 

disponibile, nu contribu ie la t ransparenţa instituţională. Calculat astfel, 

obţinem o rată a raportării de 48,4%.  

 

Tabelul 6: Rata raportării (calculată pe baza numărului total de 

mandate) 

Consilieri (fără v ice-preşedinţi) Consilieri care au depus rapoarte % 

1256 609 48,4%  

 

O metodă alternativă ar consta în calculul efectuat doar pe judeţele care au 

răspuns solicitării. Astfel, ajungem la  o rată a depunerii rapoartelor de 

55,6%. 

 

Tabelul 7: Rata raportării (calculată pe judeţele care au răspuns 

solicitării) 

Consilieri (fără v ice-preşedinţi) Consilieri care au depus rapoarte % 

1096 609 55,6%  

 

Ca evoluţie în t imp, putem constata o creştere semnificativă faţă de perioada 

2004-2007, perioadă în care a fost efectuată o cercetare anterioară 

coordonată de CENPO. Între 2004 şi 2007 (ca medie), doar 34% d intre 
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consilieri şi-au  depus raportul de activitate, iar număru l judeţelor cu o rată 

de raportare peste 50% a crescut de la 9 la 21.  

 

Graficul 8 : Situaţia depunerii rapoartelor 2004-2008 
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Graficul 9 : Număr de judeţe cu rata de raportare peste 50% 
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Această creştere poate fi exp licată prin faptul că există Consilii Judeţene 

unde au fost incluse prevederi privind depunerea rapoartelor de activitate. 

Acesta este de fapt mijlocul cel mai eficient de stimulare a  raportării.  
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Analiza rapoartelor depuse 
 

După cum am menţionat anterior, în cadrul analizei de conţinut ne-am 

concentrat pe aspecte cuantificabile a le rapoartelor. A m avut opt dimensiuni 

de analiză prestabilite, iar rapoartele au fost clasificate conform acestor 

dimensiuni, într-o bază de date. În ceea ce urmează , vom prezenta 

rezu ltatele analizei noastre pe aceste dimensiuni.  

Caracteristici generale    

La acest capitol am identificat trei variabile importante care, înainte de a 

intra în analiza conţinutului efectiv al rapoartelor, ne spun foarte multe 

despre calitatea acestora. Rapoartele au fost categorizate în funcţia de 

perioada la care se referă, în funcţie de numărul de pagin i şi în funcţie de 

existenţa numărulu i de înregistrare.    

 

Graficul 10:  Perioada la care se referă rapoartele  
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Majoritatea rapoartelor care ne-au fost puse la d ispoziţie se refereau la 

perioada iunie 2008 – decembrie 2008 (62,4%) sau ianuarie 2008 – 

decembrie 2008, adică la  anul calendaristic. Bineînţeles , raportarea pe 

perioada ianuarie 2008 – decembrie 2008 a fost posibilă doar în cazul 

consilierilor realeşi. Doar un procent de 6,3% a raportat pe perioada iunie 
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2008 –  iunie 2009. Cu  alte cuvinte, majoritatea rapoartelor sunt depuse pe 

an calendaristic şi nu pe an de mandat.  

 

Graficul 11: Rapoartele înregistrate şi neînregistrate oficial  
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Faptul că doar 36,5% d intre rapoarte au fost înregistrate oficial constituie o 

problemă majoră. Fără înreg istrare oficială nu există nicio dată oficială a 

depunerii raportului.  

 

Tabelul 8: Lungimea rapoartelor  

Lungimea medie  Cel mai scurt raport Cel mai lung raport 

1,67 pagini 2,5 rânduri 12 pagini 

 

Lungimea medie a rapoartelor a fost de 1,67 pagin i, cel mai scurt raport de 

2,5 rânduri, iar cel mai lung de 12 pagin i.  
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Graficul 12: Lungimea rapoartelor  
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15,8% d intre rapoarte au fost sub o pagină, 21,7% de o pagină, 29,2% între 

două pagini, 13,6% de două pagini şi mai puţin de 20% a depăşit lungimea 

de 2 pagini (19,7%). E foarte greu de imaginat că rapoartele sub două 

pagini, dar mai ales sub o pagină, pot fi de substanţă.   

Aspecte formale ale îndeplinirii mandatului  

Aspectele formale ale îndeplin irii mandatului (participarea la şedinţele 

Consiliului Judeţean, la şedinţele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean, audienţele, respectiv întâlnirile  cu cetăţenii) reprezintă 

dimensiunea cea mai bine elaborată a rapoartelor. În  mai mult de 80% 

dintre rapoarte, această dimensiune ocupă mai mult de 50% din spaţiul total 

al raportulu i.   

 

Tabelul 19: S paţiul din raport acordat as pectelor formale 

Spaţiu acordat în %  Rapoarte  % 

sub 25% din raport  21 3,4 

între 25% şi 50% din raport  89 14,6 

între 50% şi 75% din raport  226 37,1 

peste 75% din raport  273 44,8 

 

Aproape fiecare raport menţionează participarea la şedinţele comisiilor 

(98%), respectiv la şedinţele Consiliulu i Judeţean (97%). Aceste aspecte, în 
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majoritatea cazurilor, sunt menţionate detaliat (71,8%, respectiv 57,3%). 

Întâlnirile dintre cetăţeni şi consilieri sunt menţionate într-un procent de 

56% şi într-un procent de 28,6% cu detalii. Aud ienţele sunt menţionate în 

33% d intre rapoarte şi detaliate în 17%. 8% menţionează participarea la 

instruiri, cursuri de formare finanţate din bani publici.      

Graficul 13: As pecte formale ale mandatului  
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Tabelul 10: Aspecte formale ale mandatului 

Activi tăţi  
Menţionează 

cu detalii 

Menţionează 

fără detalii  

Nu 

menţionează 

Participare la şedinţe 

comisii 
71,8 26,1 2,1 

Participare la şedinţe CJ  57,3 39,2 3,4 

Întâlniri cu cetăţenii 28,6 27,6 43,8 

Audienţe 16,9 15,6 67,5 

Instruiri / programe de 

formare 
3,8 3,8 92,4 

Reprezentarea internă a Consiliului Judeţean  

Prin această componentă, am investigat dacă aleşii locali menţionează faptul 

că sunt membri (reprezentanţi CJ) în consilii de admin istraţie la companii 

locale cu capital public, la  şcoli sau a spitale, dacă sunt reprezentanţi la  

nivelul altor autorităţi publice gen ATOP (Autoritatea Teritorială de Ord ine 

Publică), sau la comisii ale Consiliu lui Judeţean care nu se referă la licitaţii 

şi au caracter nepermanent (ex: Comisia de valorificare a terenurilor d in 
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patrimoniul CJ), respectiv dacă au participat ca membri în comisii de 

licitaţie publică. 

Comparativ  cu aspectele formale, această dimensiune acoperă un spaţiu 

mult mai restrâns în rapoarte. Reprezentarea Consiliului Judeţean în „alte” 

autorităţi publice a fost menţionată în 26% d intre rapoarte, calitatea de 

membru în admin istraţia companiilo r locale în 9%, iar în cea a şcolilor, 

respectiv a instituţiilo r culturale în 7%. 6% au menţionat că fae parte din 

consiliul de administrare al spitalelor şi 2% că au participat în comisiile de 

licitaţie publică.  

 

Graficul 14: Reprezentare internă a Consiliului Judeţean  
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Tabelul 11: Reprezentare internă a Consiliului Judeţean  

 
Menţionează 

cu detalii 

Menţionează 

fără detalii  

Nu 

menţionează 

Membru/reprezentant a 

CJ la n ivelul altor 

autorităţi publice gen 

Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică, sau 

Comisia de valorificare a 

terenurilor din 

patrimoniul CJ 

12,0 13,6 74,4 

Membru în consilii de 

administraţie la companii 

locale cu capital public  

4,3 4,9 90,8 
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Membru în consilii de 

administraţie sau alte 

modalităţi de implicare în 

activitatea unor instituţii 

culturale în subordinea 

CJ 

3,6 3,4 92,9 

Membru în consilii de 

administraţie ale şcolilor 
2,5 4,3 93,3 

Membru/reprezentant a 

CJ în consilii de 

administraţie ale 

spitalelor  sau ale 

Serviciulu i Judeţean de 

Ambulanţă 

2,0 3,6 94,4 

Participare la comisii de 

licitaţii publice ale CJ 
0,5 1,5 98,0 

 

Reprezentarea externă a Consiliului Judeţean  

11,3% dintre consilierii care au depus raport au menţionat că au participat în 

delegaţii în străinătate. 4,9 au menţionat acest aspect cu detalii.  

 

Graficul 15: Reprezentarea Consiliului Judeţean în străinătate  
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Implicare în comunitate  

Implicarea în comunitate vizează un aspect foarte important atât din 

perspectiva transparenţei instituţionale cât şi din cea a funcţionării 

Consiliului Judeţean. Priv ind această dimensiune , am vizat două aspecte: 

relaţia vizav i de  Consiliile Locale şi de alte organe ale administraţiei locale, 

respectiv relaţia cu ONG-u rile.  

După cum era de aşteptat, primul aspect a ocupat un spaţiu mult mai mare 

în rapoartele consilierilor aleşi. 65% au  menţionat că au  participat la  

şedinţele Consiliilor Locale, sau au avut contact cu acest nivel al 

administraţiei locale, iar 34% au detaliat acest lucru. Relaţ ia cu sfera non-

profit este menţionată în doar 6,1% d in rapoarte şi în doar 1,8% a fost 

detaliată.  

Graficul 16: Implicare în comunitate  
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Tabelul 12:  Implicare în comunitate  

 
Menţionează 

cu detalii 

Menţionează 

fără detalii  

Nu 

menţionează 

Relaţii cu / participare la 

şedinţe şi întâlniri cu 

autorităţile publice locale 

(Primării şi Consilii 

locale d in judeţ) 

34,0 30,5 35,5 

Colaborare cu ONG, 

asociaţii patronale sau 

sindicale 

1,8 4,3 93,9 
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Politici publice 

 

Prin dimensiunea politicilor publice am vizat două lucruri. În primul rând, 

întrebarea noastră a fost în ce măsură apar problemele concrete de polit ică 

publică în rapoarte, iar dacă apar,  care sunt domeniile cele mai importante 

(din perspectiva rapoartelor). În al doilea rând , am analizat  modul şi măsura 

în care aleşii raportează faptul că au fost implicaţi în procedura de luare a 

deciziilor în cadrul administraţiei locale judeţene. Prin această sub-

dimensiune am analizat  in iţiativele de hotărâre CJ, respectiv 

amendamentele şi interpelările consilierilor.  

Analiza arată că 48% dintre aleşi au menţionat probleme legate de polit ici 

publice concrete, iar 22,6% au detaliat acest lucru. Iniţ iativele au fost 

menţionate într-un procent de 29, amendamentele într -un procent de 27, iar 

interpelările în 13 procente. 9 procente dintre consilieri fac referire la 

programul politic al part idului pe lista căruia au fost aleşi.  

 

Graficul 17: Politici publice 
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Tabelul 13: Politici publice  

 
Menţionează 

cu detalii 

Menţionează 

fără detalii 

Nu 

menţionează 

Raportul scoate în evidenţă 

probleme de politică publică locală 

(da, menţionate cu/fără detalii / nu)  

22,6 25,9 51,6 

Iniţiative HCJ 15,4 13,1 71,4 

Amendamente HCJ 6,9 19,9 73,2 

Interpelări şi întrebări la adresa 

executivului (preşedinte şi aparatul 

CJ) 

3,3 9,5 87,2 

În redactarea raportului consilierul 

menţionează că îşi autoevaluează 

activitatea în raport cu programul 

politic pe baza căruia a fost ales 

2,0 7,2 90,8 

 

În 271 de rapoarte (31%) am putut identifica cele mai de interes domenii: 

infrastructura (52,4%), problemele sociale (22,1% ), protecţia mediului şi 

salubrizarea (16,6%), prob lemele legate de învăţământ (15,5%), de 

economie, investiţii şi fonduri europene (13,3%), de sănătate (11,8%) şi de 

agricultură (10%).  

Graficul 18: Domenii de politici publice (au putut fi identificate în 271 

de raporturi, 31%  din totalul raporturilor)  
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Aspecte simbolice 
 

Aspectele simbolice se referă la  vizibilitatea mass-media a consilierului (aşa 

cum apare acest lucru în raport), participarea la evenimente gen Ziua 

Oraşului, Festivalul Fo lcloric etc. Pe lângă aceste aspecte, am investigat 

dacă consilieru l menţionează că este membru în asociaţii precum Liga 

Aleşilor Locali, dar şi al grupurilor informale precum aleşii unui part id 

politic d intr-un judeţ, sau al altor asociaţii, fundaţii, grupuri.  

Participarea la evenimente a fost menţionat într-un procent de 31, 

vizibilitatea în mass-media 6%, iar 1% d intre rapoarte conţin  referiri la  

apartenenţa aleşilor la asociaţii.  

Graficul 19: As pecte simbolice  
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Tabelul 14: Aspecte simbolice 

 
Menţionează 

cu detalii 

Menţionează 

fără detalii  

Nu 

menţionează 

Participare la evenimente 

gen Ziua Oraşului X, 

Festivalul Fo lcloric Y 

13,6 17,1 69,3 

Autoevaluare vizib ilitate 

media  
1,0 5,4 93,6 

Apartenenţa la asociaţii 

gen Liga A leşilor Locali 
0,8 0,5 98,7 



 30 

Relaţia cu executivul 
 

 

6,9% dintre rapoarte conţin referiri priv ind relaţia cu executivul 

administraţiei la nivel judeţean (preşedintele CJ, instituţii subordonate). În 

marea majoritate a cazurilor, evaluarea acestei relaţii a fost una pozitivă.  

 

Graficul 20: Relaţia cu executi vul  
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Concluzii şi recomandări  

 

În ceea ce priveşte spaţiul acordat d imensiunilor analizate , putem constata 

că aspectele formale ale îndeplinirii mandatului sunt cele mai prezente în 

rapoartele individuale de activitate ale consilierilor judeţeni. În medie, 

această dimensiune ocupă 66,7% d in spaţiul total al rapoartelor. După 

această dimensiune, urmează politicele publice (12,2%), implicarea în 

comunitate (7,9%) şi reprezentarea internă a Consiliu lui Judeţean (5,9%).  
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Graficul 21: Procentele din rapoarte acordate dimensiunilor analizate 
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(1) De această pondere a dimensiunilor analizate se leagă prima noastră 

concluzie (şi recomandare). În rapoarte sunt menţionate rar probleme de 

substanţă, ele se referă mai degrabă la aspecte formale de genul „am fost 

prezent la şedinţa Consiliului Local  sau a comisiilor de specialitate”. 

Aşadar, cetăţeanul care citeşte aceste rapoarte nu devine mai informat 

privind funcţionarea reală a Consiliulu i Judeţean, mecanismele de decizie, 

sau modul în care bugetul CJ a fost alocat ţinând cont de diferitele priorităţi 

de politică publică. Se pare că raportarea privind activitatea în calitate de 

ales local, prevăzută de lege, este concepută de consilieri ca o obligaţie 

formală. Aşadar, îndeplinirea  acestei obligaţii este una strict formală. 

Rapoartele nu sunt concepute ca un spaţiu de  comunicare cu cetăţenii, de 

aceea aceste rapoarte contribuie doar într-o măsură foarte mică la 

transparenţa reală a administraţiei locale judeţene. Un program care v izează 

mărirea transparenţei – pe lângă facilitarea raportării în sine –  trebuie să 

schimbe această percepţie.  

Rapoartele vor contribui într-adevăr la transparenţa instituţională dacă vor fi 

concepute de către aleşi ca o formă de comunicare cu cetăţenii (alegătorii). 

Aici trebuie precizat un lucru foarte important privind funcţia acestor 

rapoarte. Polit icile publice privind t ransparenţa instituţională pornesc de la 

viziunea cetăţeanului raţional, bine informat şi activ în sfera publică. În 

cazul nostru acest cetăţean ideal este dispus  să citească rapoartele. Deşi ca 

model normativ această viziune este foarte importantă în proiectele privind 

calitatea democraţ iei, rămâne un model normativ şi nu unul care descrie 

realitatea socială. În realitate, cetăţeanul de rând nu este dispus să citească 

rapoarte de activitate şi acest lucru  nu se datorează nivelu lui scăzut al 
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culturii polit ice în România. Însă accesibilitatea acestor rapoarte (dacă ele 

sunt de substanţă) poate fi totuşi esenţială din punctul de vedere a l 

transparenţei instituţionale. Rapoartele pot fi citite de jurnalişti, de 

specialişti, sau de membri ai organizaţiilor societăţii civ ile (ONG-uri). 

Acestea sunt instituţiile care pot transmite in formaţii spre cetăţeni privind 

funcţionarea admin istraţiei. Ni se pare o abordare mult mai realistă să luăm 

în calcu l aceste instituţii de mediere decât să ne ataşăm necondiţionat  de 

modelu l normativ a l cetăţeanului activ care participă în mod d irect în sfera 

publică.  

Pe lângă acestea, un alt obstacol îl constituie limbaju l acestor rapoarte, care 

este un limbaj oficial, un „limbaj de lemn” al instituţiilo r birocrat ice. Acest 

limbaj e străin de limbajul cotidian. Cu alte cuvinte, cetăţenii de rând pur şi 

simplu nu înţeleg aceste rapoarte. Din perspectiva puterii sectorului 

administrativ, p roblema este concepută ca problema analfabetis mului 

funcţional. Din această perspectivă, eşecul procesului de comunicare d intre 

sectorul administrativ şi cetăţeni este din v ina cetăţeanului (care deşi e 

capabil să citească, nu este capabil să înţeleagă cele cit ite). Noi nu suntem 

de acord cu această abordare. După părerea noastră , limbaju l administrativ 

trebuie reformat şi adus mai aproape de limbajul cotid ian.  

O altă concluzie se leagă de o recomandare anterioară formulată de 

CENPO.În urma analizei privind perioada 2004-2007, CENPO a propus 

aleşilor locali nişte dimensiuni de raportare. Aceste dimensiuni sunt identice 

cu dimensiunile conform cărora rapoartele au fost analizate şi în cercetarea 

noastră. Această recomandare a fost folositoare pentru aleşii locali în 

structurarea rapoartelor şi în identificarea domeniilo r care pot fi raportate. 

Însă la unii a apărut situaţia în care  documentul care conţinea dimensiunile 

propuse a fost perceput ca un formular sau chestionar. Unii au completat 

documentul respectiv în forma: participare la şedinţe ale comisiilor: „da” 

sau participare la şedinţele Consiliu lui Judeţean: „75%”. Aceste rapoarte, 

bineînţeles , nu sunt de substanţă şi nu contribuie la transparenţa 

instituţională.           
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Impactul proiectelor CENPO în privinţa raportării de către aleşii locali 

de la nivelul consiliilor judeţene. Analiza situaţiei raportării în 2008 

faţă de perioada 2004-2007 

 

Nr. 

crt. 
CJ 

Procent de 

raportare  

2004-2007 

Situaţia în 2009 

1.  Alba 2,19 

Dacă în perioada 2004-2008 rata 

de raportare a consilierilor d in 

cadrul CJ Alba a fost de 2,19%, în 

2008, după solicitarea în baza 544 

adresată de CENPO, CJ Alba  a 

utilizat modelul de raport propus 

de CENPO în procent de 100%, iar 

rata de raportare a crescut la 

83,3%. Cu toate acestea, termnul 

legal de răspuns a fost depăşit.  

2.  Arad 6,08 

73% au utilizat modelu l propus de 

CENPO, iar rata de raportare a 

crescut la 40%. 

3.  Argeş 23,65 

Rata de raportare a crescut la 

84,4%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

4.  Bacău 29,27 
Nu au răspuns solicitării pe 

544/2001 

5.  Bihor 33,33 
Rapoartele pe 2008 nu au fost 

depuse în septembrie 2009 

6.  Bistriţa-Năsăud 16,67 Nu au fost depuse rapoarte. 

7.  Botoşani 4,23 

Creşterea ratei de raportare la 30%. 

Includerea unei prevederi priv ind 

obligativitatea depunerii raportului 

anual în regulamentul de 

funcţionare al CJ.  

8.  Braşov 0,00 

Creşterea ratei de raportare scrisă 

la 21,9%. În anii anteriori, la  CJ 

Braşov rapoartele ind ividuale se 

susţineau oral în cadrul unei 

şedinţe de consiliu.  
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9.  Brăila  7,69 

Din 14 rapoarte depuse 11 

utilizează modelul p ropus de 

CENPO. Rata de raportare a 

crescut la 46,7%.  

10.  Buzău  13,57 

Rata de raportare a crescut la 40%. 

Au utilizat parţial modelul de 

raport propus de CENPO. 

11.  Caraş-Severin  80,00 

Rata de raportare a crescut la 

100%. Au utilizat parţial modelul 

de raport propus de CENPO. 

12.  Călăraşi 28,79 

Rata de raportare a crescut la  

82,1%. Au utilizat în proporţie de 

65,2% modelu l de raport propus de 

CENPO. 

13.  Cluj 48,05 

Rata de raportare a crescut la  

73,5%.  

 Includerea unei prevederi privind 

obligativitatea depunerii raportului 

anual în regulamentul de 

funcţionare al CJ. Au utilizat 

parţial modelul de raport propus de 

CENPO. 

14.  Constanţa 0,00 
Nu au răspun solicitării pe 

544/2001. 

15.  Covasna 46,40 

Rata de raportare a scăzut la 

28,6%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

16.  Dâmboviţa 1,28 

Rata de raportare a crescut la  

56,3%. Includerea unei prevederi 

privind obligativitatea depunerii 

raportului anual în regulamentul de 

funcţionare al CJ. Au utilizat în 

proporţie de 60%  modelul de 

raport propus de CENPO. 

17.  Dolj 1,99 
Nicio schimbare. Există doar 

raportul preşedintelui CJ.  

18.  Galaţ i 51,35 
Rata de raportare a crescut la 

62,5%. 
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19.  Giurg iu 3,13 

Nicio schimbare. Există doar 

raportul preşedintelui şi cele ale 

vicepreşedinţilor.  

20.  Gorj 46,15 

Rata de raportare a crescut la  

73,3%.  Au utilizat parţial modelu l 

de raport propus de CENPO. 

21.  Harghita  42,97 

Rata de raportare a crescut la  

71,4%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

22.  Hunedoara 73,24 

Rata de raportare a scăzut la  

33,3%. Au utilizat în proporţie de 

70% modelu l de raport propus de 

CENPO. 

23.  Ialomiţa 4,51 
Nu au răspuns solicitării pe 

544/2001 

24.  Iaşi 2,60 

Rata de raportare a crescut la   

14,7%. Includerea unei prevederi 

privind obligativitatea depunerii 

raportului anual în regulamentul de 

funcţionare al CJ.  

25.  Ilfov 48,78 
Rata de raportare a crescut la  

85,7%. 

26.  Maramureş  0,00 

Nicio schimbare. Există doar 

raportul preşedintelui şi cele ale 

vicepreşedinţilor.  

27.  Mehedinţi 41,27 

Rata de raportare a crescut la  

96,4% . Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

28.  Mureş 41,43 

Rata de raportare a crescut la  

84,4%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

29.  Neamţ  44,44 

Rata de raportare a crescut la  

75%. Au utilizat în proporţie de 

70% modelu l de raport propus de 

CENPO. 

30.  Olt  45,77 
Rata de raportare a crescut la  

80%.  

31.  Prahova 0,00 
Nu au raspuns solicitarii pe 

544/2001 
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32.  Satu Mare 74,45 

Rata de raportare a scăzut la  

73,3%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

33.  Sălaj 63,16 
Rata de raportare a crescut la  

82,1%. 

34.  Sib iu 52,78 

Rata de raportare a crescut la  

90%. Au utilizat parţ ial modelul de 

raport propus de CENPO. 

35.  Suceava 68,15 

Rata de raportare a crescut la   

88,2%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

36.  Teleorman  44,37 

Rata de raportare a crescut la 

83,3%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

37.  Timiş  84,42 

Rata de raportare a crescut la  

94,1%. Includerea unei prevederi 

privind obligativitatea depunerii 

raportului anual în regulamentul de 

funcţionare al CJ. Au utilizat 

parţial modelul de raport propus de 

CENPO. 

38.  Tulcea 15,67 

Rata de raportare a crescut la  

28,6%. Au utilizat parţ ial modelul 

de raport propus de CENPO. 

39.  Vâlcea  86,71 

Rata de raportare a crescut la  

93,3%.  Au utilizat parţial modelu l 

de raport propus de CENPO. 

40.  Vaslui 13,48 Rata de raportare a scăzut la 10%.  

41.  Vrancea 15,33 
Nu au raspuns solicitarii pe 

544/2001. 

 


