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Acest produs vine să faciliteze accesul tuturor
cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor
neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în
societatea noastră.
Cu toate că transparenţa în activitatea administraţiei
publice este un concept multidimensional, avem
plăcerea să vă oferim un produs ce poate asigura
participarea cetăţenilor la procesul decizional.
Accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de
interes public şi participarea lor la luarea deciziilor
sunt considerate două dintre premisele cele mai
importante ale unei guvernări democratice şi
responsabile. Informaţia conţinută în acest produs le
permite cetăţenilor, să aprecieze în cunoştinţă de
cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să
participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea
deciziilor care îi privesc.

1-5 DOMENIUL SOCIAL,
SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE
5-6 DOMENIUL JUSTIŢIE ŞI
DREPTURILE OMULUI
6-9 DOMENIUL ECONOMIE,
FINANȚE ȘI MEDIU
ANTREPRENORIAL
10-13 DOMENIUL SECURITATE
ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
13-14 DOMENIUL MEDIU

CARTARE POLITICI este realizat de CONSILIUL NAȚIONAL
PENTRU PARTICIPARE (CNP) şi vine să elucideze dacă este
sau nu respectată Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional şi alte reglementări privind procedurile de
asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.

DOMENIUL SOCIAL, SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE
MINISTERUL MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI A FAMILIEI
Ministru: Valentina Buliga
Persoana de contact (transparență): Diana Stratulat
Nr. telefon: 22- 26-93-6
Email: diana.stratulat@mmpsf.gov.md
Web: http://mpsfc.gov.md/md/transparenta/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

06.02.201306.03.2013

Consultare

Proiectul de hotărîre reglementează salarizarea personalului din serviciile de asistență socială și din
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noile servicii de suport menite să sprijine și să faciliteze școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale
speciale. Astfel, se include funcția de cadru didactic de sprijin cu stabilirea condițiilor de salarizare; se
stabilesc condițiile de salarizare pentru personalul serviciului de asistență psihopedagogică; se
propun unele sporuri la salariul asistentului parental profesionist; se specifică condițiile de salarizare
pentru personalul din casele comunitare pentru copii în situații de risc și din centrele de asistență
socială a familiei și copilului de pe lîngă direcțiile/secțiile raionale (municipale) de asistență socială.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003

14.02.201314.03.2013

Consultare

Proiectul de hotărîre prevede majorarea statelor de personal ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi structurilor ei teritoriale cu 43 de unităţi, personal care se va fi responsabil de
integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.
Proiectul Hotărîrii de Guvern de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.
933 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Programului național de
asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015

15.02.201315.03.2013

Consultare

Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31.12.2009 prevede aprobarea Planului de
acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului naţional de asigurare a egalităţii
de gen pe anii 2010-2015. Planul prevede atît acțiuni noi, cît și acțiuni din planul anterior, care necesită
continuitate.
Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la exercitarea unor
activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

18.02.201318.03.2013

Consultare

Proiectul de lege propus reglementează activităţile necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de
către zilieri întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă. Astfel, se
reglementează raporturile de muncă temporare ale zilierilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă
de zilier şi modul de activitate a zilierilor, în derogare de la prevederile Codului Muncii. Conform
proiectului se definesc un șir de noţiuni, printre care: activităţi cu caracter ocazional, beneficiar de
lucrări, registru de evidenţă a zilierilor, zilier, remuneraţie.

.
Proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

25.02.201325.03.2013

Consultare

Proiectul de hotărîre prevede stabilirea, începînd cu 1 iunie 2013, a unor noi salarii tarifare şi de
funcţie pentru angajaţii salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice, cu excepţia militarilor, efectivului de
trupă şi corpului de comandă. Astfel, vor fi majorate salariile de funcţie a peste 100 mii de angajaţi din
instituţiile de cultură şi artă, medico-sanitare şi de asistenţă socială, cultura fizică şi sport, din sfera
ştiinţei şi inovării, din alte instituţii bugetare, precum şi personalului cu profesii şi specialităţi complexe
din instituţiile de învăţămînt, salarizarea cărora se efectuează în baza Reţelei tarifare unice.
Începînd cu 1 iunie 2013, majorarea salariilor va fi în progres - de la 100 lei pentru angajaţii cu
categoria de salarizare 1-7, pînă la 170 lei pentru angajații cu categoria de salarizare 25.
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind controlul de stat
asupra activităţii de întreprinzător

27.02.201327.03.2013

Consultare

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
nr. 131 din 08.06.2012 are drept scop evitarea interpretării eronate a legislaţiei, referitor la
controalele efectuate de Casa Naţională de Asigurări Sociale în procesul de administrare şi gestionare a
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sistemului public de asigurări sociale. Proiectul înaintat reglementează procesul de efectuare a
controalelor de către CNAS, care sunt prevăzute de actele legislative şi normative speciale din
domeniul sistemului public de asigurări sociale.
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.756-XIV din 24.12.1999
asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale

27.02.201327.03.2013

Consultare

Proiectul de lege propune substituirea prestaţiei pentru reabilitare medicală, prestaţiei pentru
recuperarea capacităţii de muncă, prestaţiei pentru reabilitarea profesională, indemnizaţiei pentru
transferarea temporara la о altă muncă printr-un nou tip de plată pentru reabilitare medicală „compensarea tratamentului medical”.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Ministru: Maia Sandu
Persoana de contact (transparență): Tudor COJOCARU
Nr. telefon: 022-23-26-80
Email: t_cojocaru@mail.ru
Web: http://edu.md/ro/transparenta-proces-decizional/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Ministru: Andrei Usatîi
Persoana de contact (transparență): Iulia MIHALACHI
Nr. telefon: 022-26-88-90
Email: iulia.mihalachi@ms.gov.md
Web: http://ms.gov.md/public/debates/
Denumire (link)

Proiectul Planului de Acțiuni în domeniile medicinii și sănătății între
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al
statului Israel pentru 2013 - 2017

Perioada

25.02.201320.03.2013

Etapa

Consultare

Proiectul Planului de Acţiuni definește domeniile prioritare de colaborare bilaterală în domeniul
sănătăţii şi va influenţa considerabil intensificarea schimbului de experienţă într-un şir de domenii
precum: managementul spitalicesc şi coordonarea implementării reformelor în cadrul sistemului de
sănătate, finanţarea asistenţei medicale, dezvoltarea ştiinţelor medicale şi farmaceutice, epidemiologia
maladiilor prevalente în ambele ţări, programe naţionale de sănătate care sunt prioritare la etapa
actuală, prevenirea răspîndirii maladiilor transmisibile şi netransmisibile, precum şi alte domenii
convenite de către Părţi.
Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și
completărilor în Acordul cu privire la colaborarea în domeniul
soluționării problemelor HIV-infecției

25.02.201320.03.2013

Consultare

Acordul privind soluţionarea problemelor vizînd infecţia HIV a fost semnat la Moscova la 25 noiembrie
1998.Proiectul Protocolului în baza căruia este propusă iniţierea negocierilor va condiţiona introducerea
modificărilor şi completărilor în ceea ce priveşte programele de acţiuni comune ale statelor-membre ale
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Comunităţii Statelor Independente de luptă împotriva infecţiei HIV, care vor fi realizate ţinînd cont în
particular de prevederile programelor naţionale de luptă cu infecţia HIV şi în conformitate cu legislaţiile
naţionale ale statelor-membre la Acord. De asemenea, Protocolul menţionat prevede introducerea
obligativităţii solicitării acordului persoanelor infectate cu HIV în cazul informării operative reciproce
între statele-membre la Acord referitor la depistarea pe teritoriul unui stat membru a persoanelor
respective.
Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și
completărilor în Acordul privind acordarea asistenței medicale
cetățenilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente din
27 martie 1997

25.02.201320.03.2013

Consultare

Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor
Independente a fost semnat la Moscova la 27 martie 1997 şi a intrat în vigoare pentru Republica
Moldova începînd cu 02.10.2002. Proiectul Protocolului în baza căruia este propusă iniţierea
negocierilor va condiţiona introducerea completărilor în ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă
acordată cetăţenilor statelor-părţi şi persoanelor, recunoscute drept refugiaţi, în cazul depistării unui
focar de maladii infecţioase cu scopul de a localiza focarul, precum şi pentru a preveni răspîndirea în
continuare a infecţiei. De asemenea, Protocolul prevede introducerea unor modificări şi în ceea ce
priveşte acordarea asistenţei medicale planificate cetăţenilor pe teritoriul statului de şedere provizorie,
asistenţă ce va fi acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului de reşedinţă. Totodată,
Protocolul dat prevede introducerea completărilor în privinţa asistenţei medicale în cazul sarcinii şi
naşterii, care va fi acordată persoanelor cu domiciliul permanent în statul de şedere temporară în baza
vizei de reşedinţă şi care sunt cetăţeni ai altor state din Comunitate, în egală măsură cu cetăţenii
statului de şedere temporară.
Acordul privind colaborarea în domeniul producerii și livrării reciproce
a medicamentelor, dispozitivelor medicale și tehnicii medicale,
produse pe teritoriul statelor – member ale Comunității Statelor
Independente

25.02.201320.03.2013

Consultare

Inițierea Acordului dat va servi drept temei în vederea colaborării în domeniul producerii comune a
medicamentelor, dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale şi promovarea pe piețele statelor–membre
a mărfurilor produse în comun; efectuării schimbului de informaţii privind cerinţele impuse de
legislaţiile statelor membre ale CSI în sfera controlului calităţii şi securităţii medicamentelor,
dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale aflate în circulaţie pe teritoriile acestor state; precum şi în
domeniul cooperării şi schimbului de informaţii cu privire la depistarea punerii în circulaţie a
medicamentelor, dispozitivelor medicale şi tehnicii medicale ce nu corespund cerinţelor de calitate
stabilite şi prezintă o ameninţare pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, şi după caz introducerea
măsurilor restrictive împotriva produselor respective.
Protocol cu privire la introducerea modificărilor și completărilor la
Acordul privind colaborarea în domeniul protecției sanitare a
teritoriilor țărilor – membre ale Comunității Statelor Independente

25.02.201320.03.2013

Consultare

Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei sanitare a teritoriilor ţărilor-membre ale Comunităţii
Statelor Independente a fost semnat la Minsk la data de 31 mai 2001. Prin semnarea Acordului
menţionat ţara noastră s-a angajat să colaboreze cu statele membre ale Comunităţii Statelor
Independente în domeniul ocrotirii sănătăţii şi asigurării bunăstării sanitaro-epidemiologice a
populaţiei. Proiectul Protocolului în baza căruia este propusă iniţierea negocierilor va condiţiona
introducerea completărilor în ceea ce priveşte colaborarea în vederea combaterii introducerii şi
răspîndirii maladiilor infecţioase şi prevenirii situaţiilor de urgenţă în domeniul sănătăţii publice, şi
măsurile necesare pentru protecţia sanitară a teritoriilor statelor-membre la Acord. De asemenea,
Protocolul prevede introducerea unor modificări şi în ceea ce priveşte lista maladiilor infecţioase
(parazitare), asupra cărora se răsfrîng acţiunile de protecţie sanitară a teritoriilor statelor – membre ale
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Comunităţii Statelor Independente. Astfel lista respectivă, care este prevăzută în Anexa 1 la Acordul
menţionat, a fost actualizată şi în ea au fost incluse maladiile infecţioase (parazitare) în conformitate cu
cerinţele Regulamentului Sanitar Internaţional (RSI – anul 2005) şi a Clasificatorului Internaţional al
Maladiilor (CIM). De asemenea Protocolul dat prevede introducerea completărilor în privinţa listei de
mărfuri supuse controlului sanitar de carantină. Lista reînnoită a mărfurilor respective este prevăzută în
Anexa 2 la Acord.

DOMENIUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dl. Dorin Recean
Persoana de contact (transparență): Dl. Oleg Cebotaru, Inspector principal al Direcției generale analiza,
monitorizare si evaluare politici
Nr. telefon: 022 255 307
Email: control@mai.gov.md
Web: http://mai.gov.md/transparenta_ro

Denumire (link)

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiect de lege este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne şi are drept scop asigurarea unei
coerenţe a reglementărilor din Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază nr. 283-XV
din 4 iulie 2003 prin stabilirea condiţiilor de licenţiere a activităţii particulare de detectiv şi de pază, a
listei documentelor suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei, temeiurile de
retragere şi sistare temporară a licenţei, precum şi alte noi prevederi expuse în proiectul de lege.
Proiectul HG ”Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012”
Proiectul a fost elaborat în vederea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.990 din 26
decembrie 2012 ,,Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”, Planului de
acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a
structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.439 din
16 iunie 2011, Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate
şi desconcentrate ale acestuia aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010.
Proiectul HG „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie
2009”
Proiectul are ca scop operarea modificărilor în partea ce ţine de anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 778 din 27 noiembrie 2009, prin expunere în redacţie nouă a Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dl. Dorin Recean
Persoana de contact (transparență): Dl. Oleg Cebotaru, Inspector principal al Direcției generale analiza,
monitorizare si evaluare politici
Nr. telefon: 022 255 307
Email: control@mai.gov.md
Web: http://mai.gov.md/transparenta_ro
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Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ A RM
Director General: Dna Lilia Bolocan
Persoana de contact (transparență): Dna Corina CRISTEA, Jurist principal, Secția legislație
Nr. telefon: 022 400 562
Email: corina.cristea@agepi.md
Web: http://agepi.md/md/transparency/

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

BIROUL RELAȚII INTERETNICE
Director General: Dna Lilia Bolocan
Persoana de contact (transparență): Dna Corina CRISTEA, Jurist principal, Secția legislație
Nr. telefon: 022 400 562
Email: corina.cristea@agepi.md
Web: http://agepi.md/md/transparency

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

DOMENIUL ECONOMIE, FINANȚE ȘI MEDIUL ANTREPRENORIAL
MINISTERUL ECONOMIEI
Ministru: Valeriu LAZĂR
Persoana de contact (transparență): Victoria Cazac
Nr. telefon: 022250640
Email: victoria.cazac@mec.gov.md
Web: http://mec.gov.md/proiecte/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiect de Hotărâre al Consiliului Concurenței cu privire la
aprobarea actelor normative necesare punerii în aplicare a
prevederilor Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012

25.02.2013 –
15.03.2013

Consultare

Proiectul are drept scop implementarea prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 și
crearea premiselor pentru creșterea competitivității economiei naționale și bunăstării
consumatorilor, precum şi oferirea întreprinderilor unor norme secundare clare referitor la modul
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de evaluare a acordurilor întru eliminarea încălcărilor concurențiale.
Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative

25.02.2013
– 15.03.2013

Consultare

Pentru modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.184-187, art.711)

MINISTERUL FINANȚELOR
Ministru: Veaceslav NEGRUȚA
Persoana de contact (transparență): Iaconi Liliana
Nr. telefon: 022213895
Email: liliana.iaconi@mf.gov.md
Web: http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi
22.02.2013 –
Consultare
completarea unor hotărîri ale Guvernului”
15.03.2013
Modificări și completări la Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), având în vedere necesitatea reglementării
exprese a cazurilor cînd urmează a fi eliberate documentele de licitație contra plată și cazurile cînd
acestea se eliberează gratis.
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind
Plasat la
Consultare
datoria publica, garanțiile de stat și recreditarea de stat pentru
21.02.2013
efectuarea expertizei juridice.
Se aprobă şi se prezintă spre examinare Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.419-XIV din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat
și recreditarea de stat. Proiectul de lege este elaborat în scopul îmbunătății proiectului de lege este
elaborat în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ aferent managementului datoriei de stat,
garanţiilor de stat şi recreditării de stat.
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea unor
18.02.2013 –
Consultare
Hotărîri ale Guvernului
11.03.2013
Proiectul elaborat, urmăreşte scopul de a exclude interpretări unilaterale în aplicarea prevederilor
actelor normative vizate şi cuprinderea tuturor entităţilor care utilizează hotărîrile menţionate,
indiferent de standardele de contabilitate aplicate de acestea.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
Ministru: Anatol ȘALARU
Persoana de contact (transparență): Valentin Dogotari
Nr. telefon: 022820730
Email: valentin.dogotari@mtid.gov.md
Web: http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=116&lang=ro
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Hotărâre de Guvern cu privire la reforma sistemului de
întreţinere a drumurilor publice

06.04.2012 –
06.04.2013

Consultare

În scopul realizării prevederilor Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017
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aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 01 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, Nr. 30-31 , art. 159)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Ministru: Vasile BUMACOV
Persoana de contact (transparență): Angela Velicu
Nr. telefon: 022210122, 022211615
Email: adm_maia@maia.gov.md
Web: http://www.maia.gov.md/lib.php?l=ro&idc=49&
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor
asupra proiectului Acordului de grant, prin schimb de note,
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în
vederea realizării Proiectului „Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasă” şi acordarea deplinelor
puteri dlui Vasile Bumacov, ministru al agriculturii şi industriei
alimentare

22.02.2013 –
9.03.2013

Consultare

Se acordă depline puteri dlui Vasile BUMACOV, Ministru al agriculturii şi industriei alimentare,
pentru semnarea proiectului Acordului de grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului „Utilizarea Eficientă a
Combustibilului Solid din Biomasă”.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1005 din 26 octombrie 2010

22.02.2013 –
9.03.2013

Consultare

În scopul facilitării accesului Beneficiarilor potenţiali la resursele financiare
oferite de BEI, prin intermediul operaţiunilor de leasing a Programului și la promovarea
restructurării industriei vitivinicole a ţării, se propune spre examinare și promovare
proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26 octombrie 2010 ”.
Proiect de lege pentru completarea Articolului 103 din Codul
fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

27.02.2013 –
14.03.2013

Consultare

Suspendarea temporară a taxei pe valoare adăugată la importul a 100 mii tone de cereale utilizate
în sectorul zootehnic.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului
de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului

27.02.2013 –
14.03.2013

Consultare

Necesitatea modificării anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995, …, a apărut în
rezultatul efectuării lucrărilor de inventariere și stabilire a hotarelor terenurilor proprietate
publică a statului ocupate de drumurile naționale.
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ENERGETICĂ
Președinte: Nicolae RAILEANU
Persoana de contact (transparență): Elena Breahnă
Nr. telefon: 022852908
Email: ebreahna@anre.md
Web: http://www.anre.md/projects/index.php?vers=1
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Actului normativ-tehnic „Metodologie cu privire la determinarea
valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent
termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor
termice cu apă”

Data limită:
1.03.2013

Consultare

Utilizarea Metodologiei asigură abordarea unificată la determinarea valorilor chetuielilor de exploatare
tehnic motivate, a pierderilor de agent termic şi de energie termică, a consumului de energie electrică
pentru transportul energiei termice şi altor indici de exploatare.

AGENDA REZERVE MATERIALE
Președinte: Vasile PÎNTEA
Persoana de contact (transparență): Alexei Vasilica
Nr. telefon: 022210295
Email: alexei.vasilica@reserve.gov.md
Web: http://rezerve.gov.md/md/particip/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative

14.02.2013 –
28.02.2013

Consultare

Elaborat de MMPSF cu scopul de a perfecționa mecanismul de indexare a pensiilor care ar menține
nivelul real al pensiilor.
Proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activităţi
necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

18.02.2013 –
18.03.2013

Consultare

Prezenta lege are drept scop reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.
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DOMENIUL SECURITATE ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN
Persoana de contact (transparenţă): Alexandru GANACIUC
Nr. telefon: 255676
Email: alexandru.ganaciuc@mai.gov.md

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor
speciale, al tipurilor de arme de foc, al muniţiilor aferente şi
regulile de aplicare a acestora

26.02.1315.03.13

Consultare

Prevede:
proiectul are drept scop aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc,
al muniţiilor aferente, precum şi Regulile de aplicare a acestora, în funcţie de particularităţile
activităţii, de atribuţiile în domeniile de responsabilitate
se aplică obligatoriu personalului, care deţin grade şi statut special, din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Protecţie şi
Pază de Stat, Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal, Serviciului de Stat Curieri Speciali,
Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, procurori, precum şi personalului
special imputernicit al Inspectoratului Ecologic de Stat şi al Serviciului Piscicol ale Ministerului
Mediului, serviciilor specializate din cadrul autorităţilor publice centrale, create în scopul
transportării purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat, a mijloacelor financiare şi
a obiectelor de preţ
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012"

20.02.1310.03.13

Consultare

Prevede:
- transmiterea competenţelor de efectuare a controlului de securitate al pasagerilor,
bagajelor, încărcăturilor, personalului aeronautic, etc., Poliţiei de Frontieră
- crearea unei noi structuri a subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative

13.02.1305.03.13

Consultare

Prevede:
Modificarea Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, prin
acordarea întreprinderilor de stat specializate în domeniul prestării serviciilor de pază dreptului în
exclusivitate să asigure paza la:
- autorităţile publice centrale, obiectivele de păstrare şi depozitare a armelor, muniţiilor,
materialelor explozibile, substanţelor toxice, radiocative şi periculoase, precum şi a
substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, cu excepţia instituţiilor medicale şi
farmaciilor private, instanţele judecătoreşti, Banca Naţională a Moldovei, instituţiile,
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organizaţiile finanţate de la bugetele de stat şi cele locale, întreprinderile cu capital
preponderent de stat, în cazul în care acestea nu dispun de pază internă
Modificarea Legii privind activitatea particulară de detectiv şi de pază nr. 283-XV din 4 iulie 2003 prin
stabilirea condiţiilor de licenţiere a activităţii particulare de detectiv şi de pază, a listei documentelor
suplimentare, ce se anexează la cererea de eliberare a licenţei, temeiurile de retragere şi sistare
temporară a licenţei, precum şi alte noi prevederi expuse în proiectul de lege

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative

08.02.1328.02.13

Consultare

Prevede:
- modificări la Codul de procedură penală şi Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală
nr. 333 din 10.11.2006
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la aprobarea Acordului privind
cooperarea statelor membre ale Comunităţii Statelor
Independente privind lupta împotriva traficului de ființe umane,
organe și țesuturi umane, încheiat la 25 noiembrie 2005, la
Moscova, Federaţia Rusă"

06.02.1320.02.13

Consultare

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului"

01.02.1320.02.13

Consultare

Prevede:
Modificarea structurii şi efectivului-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei

MINISTERUL APĂRĂRII
Ministru: Vitalie MARINUŢĂ
Persoana de contact (transparenţă): Viorel REMEŞOVSCHI
Nr. telefon: 022 25 21 18
Email: remesovschi@army.md
Web: http://www.army.md
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Ministru: Iurie LEANCĂ
Persoana de contact (transparenţă): ….

Perioada

Etapa
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Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://www.mfa.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
Şef: Mihai BALAN
Persoana de contact (transparenţă): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://sis.md/
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE
Şef: Viorel CHETRARU
Persoana de contact (transparenţă): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://cccec.md/
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

BIROUL PENTRU REINTEGRARE
Viceprim-Ministru: Eugen CARPOV
Persoana de contact (transparenţă): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://www.gov.md/category.php?l=ro&idc=600
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri
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SERVICIUL VAMAL
Director General: Tudor BALIŢCHI
Persoana de contact (transparenţă): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://www.customs.gov.md/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

DOMENIUL MEDIU
MINISTERUL MEDIULUI
Ministru: Gheorghe ŞALARU
Persoana de contact (transparenţă): Raisa Leon
Nr. telefon: (+373 22) 20-45-21
Email: leon@mediu.gov.md
Web: www.mediu.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Cadastrului
de stat al apelor
Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor
Proiectul HG
Nota informativă

08.02.13 –
01.03.13

Consultare

Scopul proiectului constă în evidența de stat a datelor cadastrale și asigurarea autorităților publice
centrale și autorităților administrației publice locale, persoanelor fizice și juridice interesate cu
informație cadastrală, cu respectare legislației Republicii Moldova și cerințelor tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
cerințele de calitate pentru apele de suprafață
Regulamentul cu privire la cerințele de calitate pentru apele de
suprafață Proiectul HG Nota informativă

06.02.13 –
25.02.13

Consultare

Scopul proiectului constă în completarea cadrului normativ în domeniul monitorizării stării apelor,
prin crearea unui sistem complex multianual de evaluare cantitativă și calitativă a apelor de
suprafață și ale celor subterane și stabilirea procedurilor, responsabilităţilor şi sarcinilor pentru
elaborarea, actualizarea şi implementarea programelor de monitorizare a stării apelor de suprafaţă
şi apelor subterane.
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
protecția apelor subterane
Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane

06.02.13 –
25.02.13

Consultare
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Proiectul HG

Nota informativă

Scopul proiectului este de a stabili concret modalitățile de utilizare a apelor subterane, precum și
măsurile ce urmează a fi întreprinse de fiecare persoană implicată pentru prevenirea poluării apelor
subterane, asigurarea folosinței raționale a resurselor de apă.
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
elaborarea planului de gestionare a districtului bazinului
hidrografic
Regulamentul privind elaborarea planului de gestionare a
districtului bazinului hidrografic
Proiectul HG
Nota informativă

04.02.13 –
28.02.13

Consultare

Scopul proiectului constă în asigurarea cadrului normativ pentru elaborarea planurilor de gestionare
a districtelor bazinelor hidrografice, menite să asigure protecția eficientă a resurselor de apă și a
ecosistemelor conexe districtului bazinului hidrografic în vederea realizării treptate a obiectivelor de
mediu prevăzute în aceste planuri.
ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de constituire și funcționare a comitetului districtului
bazinului hidrografic
Regulamentul privind modul de constituire și funcționare a
comitetului districtului bazinului hidrografic
Proiectul HG
Nota informativă

04.02.13 –
24.02.13

Consultare

Scopul proiectului constă în asigurarea cadrului normativ pentru crearea unui organ consultativ care
va activa sub conducerea organului central al administrației publice în domeniul mediului, cu
respectarea legislației Republicii Moldova și cerințelor tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova și va asigura respectarea şi aplicarea principiilor gestionării durabile a resurselor de apă şi
menţinerea echilibrului între conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă.

AGENȚIA APELE MOLDOVEI
Director adjunct: Marin ADAM
Persoana de contact (transparenţă):
Nr. telefon: (+373 22) 280 752
Email: agentia_am@apele.gov.md
Web: www.apelemoldovei.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice

03.01.13

Consultare

Scopul proiectului Legii este de a stabili cadrul legal în domeniul siguranţei construcţiilor
hidrotehnice, evaluării şi gestionării riscurilor de inundaţii, cu scopul de a reduce consecinţele lor
negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, şi, totodată,
pentru a reglementa raporturile juridice între autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice,
raporturi ce ţin de proiectarea, construcţia, punerea în exploatare, reconstrucţia, reparația,
conservarea şi lichidarea construcţiilor hidrotehnice.
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Misiunea CNP este de a contribui la
adoptarea deciziilor de politici publice care
să răspundă intereselor societăţii.

Acest produs este realizat de CNP cu suportul Fundaţiei
Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei
prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi
Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin
autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al
Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida.

Consiliul are ca scop dezvoltarea şi
promovarea parteneriatului strategic între
autorităţile publice, societatea civilă şi
sectorul privat în vederea consolidării
democraţiei participative în Republica
Moldova, prin facilitarea comunicării şi
participării
părţilor
interesate
în
identificarea şi realizarea priorităţilor
strategice de dezvoltare a ţării la toate
etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor
instituţionale de asigurare a implicării
plenare a părţilor interesate în procesul de
luare a deciziilor.

