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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.

1-3 DOMENIUL SOCIAL,
SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE
3-5 DOMENIUL JUSTIŢIE ŞI
DREPTURILE OMULUI
6-9 DOMENIUL ECONOMIE,
FINANȚE ȘI MEDIU
ANTREPRENORIAL
9-11 DOMENIUL SECURITATE
ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
11-12 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

Proiectul Strategiei pentru protecția copilului și familiei (2013–
2020)

13.03.201313.04.2013

Etapa

Consultare
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Necesitatea elaborării și implementării Strategiei pentru protecția copilului și familiei, pe lîngă
argumente de natură obiectivă, rezultate din analiza situației actuale în sistemul de protecție a familiei
și copilului, este corelată cu angajamentele asumate de Republica Moldova pentru implementarea
tratatelor internaționale în domeniul respectiv, printre care în mod special se numără Convenția ONU
cu privire la drepturile copilului, Convențiile Consiliului Europei și Recomandările Cabinetului de
miniștri ale CoE în domeniul protecției copilului, Strategia Consiliului Europei privind drepturile copiilor
2012-2015. Strategia vizează copiii de la 0-18 ani şi familiile acestora, în mod special axîndu-se pe
următoarele categorii de beneficiari: copiii instituţionalizaţi şi copiii în risc de separare de părinți, copiii
victime sau potențiale victime ale violenței, exploatării, neglijării.
Strategia are ca obiective cîteva priorităţi: prevenirea separării copilului de familie, continuarea
dezinstituţionalizării copiilor, reducerea riscurilor sociale ale migraţiei părinţilor asupra copiilor,
prevenirea şi combaterea violenței, neglijării şi exploatării copiilor, facilitarea reintegrării în activitatea
profesională a părinţilor şi revigorarea rolului fiecăruia în creşterea copilului.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative

14.03.201314.04.2013

Consultare

Proiectul de lege prevede introducerea unui șir de modificări și completări în actele legislative în
vigoare (19 legi, Codul Familiei, Codul Penal, Codul Muncii, Codul Audiovizualului, Codul
contravențional) în vederea armonizării legislaţiei naţionale la prevederile Legii nr.5-XVI din 9 februarie
2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Proiectul Regulamentului cu privire la Serviciul de asistență
telefonică gratuită pentru copii

22.03.201307.04.2013

Consultare

Regulamentul stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistență telefonică
gratuită pentru copii. Serviciul urmează să fie prestat la nivel național de către un prestator public sau
privat, contractat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Serviciul va fi prestat
gratuit, prin intermediul numărului național unic 116 111, special atribuit unui operator național de
telefonie fixă și/sau mobilă de către Agenția Națională pentru Reglementarea în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației conform prevederilor legislației.

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/

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)

Perioada

Etapa
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008

26.03.201315.04.2013

Consultare

Proiectul prevede completarea anexei nr.2 a Hotărîrii Guvernului nr.454 din 24.03.2008 “Cu privire la
optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor
autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile
internaţionale” cu două organizaţii internaţionale la care a aderat Republica Moldova:
1. Reţeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN)
2. Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (FCTC).

DOMENIUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Ministru: Dl. Oleg Efrim
Persoana de contact: Dna Diana Cucer, Coordonator al procesului de consultare publică, asistent în Cabinetul
Ministrului Justiției
nr. telefon: 022 201 486
Email: diana.cucer@justice.gov.md
Web: http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182
Denumire (link)

Perioada

Proiectul Legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a)
din Legea nr. 768-XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului
local (anuntul nr. 65)

27.03.2013
12.04.2013

Etapa
Consultare

Proiectul de lege vine sa clarifice redacţia actuală a lit. a) din art. 7 alin. (1) al Legii privind statutul
alesului local, stabilind clar că alesul local va fi în situaţie de incompatibilitate în cazul în care acesta
va deţine concomitent o altă funcţie de demnitate publică.
Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaților
grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei (anuntul nr.
64)

21.03.2013
01.04.2013

Consultare

Modificările operate la Regulamentul cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi
pentru liberarea de la executarea pedepsei au fost efectuate în scopul excluderii carenţelor
constatate în normele art. 95 din Codul penal, care generează apariţia practicii judiciare neuniforme.
Or, redacţia anterioară a alin. (2) al art. 95, favoriza interpretări ambiguie şi subiective, care duceau
la aplicarea într-un mod discriminator şi privilegiat a normei în cauză faţă de persoane aflate practic,
în aceeaşi situaţie.
Un alt aspect atins de propunerile prezentului proiect vizează modificarea componenţei Comisiei
Medicale Psihiatrice, care urmează a fi compusă din 3 medici psihiatri, iar componenţa nominală a
acesteia să se aprobe printr-un ordin comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dl. Dorin Recean
Persoana de contact: 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)

Perioada

Etapa

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Începînd cu
13.02.2013

Consultare

Proiect de lege 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.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORPUȚIE
Director: Dl. Viorel Chetraru
Persoana de contact: Dl. Radu COTICI, Șeful Direcției legislație și expertiză anticorupție
Nr. telefon: 022 257 410
Email: radu.cotici@cccec.md
Web: http://www.cccec.gov.md/Parerea_TA

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunturi

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ A RM
Director General: Dna Lilia Bolocan
Persoana de contact: 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)
Nu sunt anunturi

Perioada

Etapa
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BIROUL RELAȚII INTERETNICE
Director General: Dna Lilia Bolocan
Persoana de contact: 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 anunturi

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Director: Dl Vitalie PANIȘ
Persoana de contact: Dna Valeria Bănărescu, Consultant principal în cadrul Direcției juridice și relații cu publicul
Nr. telefon: 022 82 08 04
Email: valeria.banarescu@datepersonale.md
Web: http://www.datepersonale.md/md/transp_consult/
centru@datepersonale.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Strategia naţională de dezvoltare a domeniului protecţiei datelor cu
caracter personal pentru anii 2013-2018 și Planul de acţiuni privind
implementarea Strategiei (anunțul nr. 3 și 4)

Termen
limită 5.04

Consultare

Strategia abordează problemele existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
identifică instrumentele de soluţionare a acestora şi analizează impactul asupra persoanei, în
particular, şi asupra statului, în general. Principalul obiectiv al documentului este asigurarea unui
nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în Republica Moldova, care să corespundă
standardelor europene, să asigure supremaţia legii, precum şi să contribuie la încrederea subiecţilor
că prelucrarea datelor cu caracter personal care-i vizează de către diferite entităţi nu are scopul final
de a limita dimensiunea intimităţii şi a vieţii lor private, inclusiv prin educarea subiecţilor de date cu
caracter personal în spiritul conştientizării importanţei sferei private, parte componentă a vieţii
contemporane.
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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 Hotarîre de Guvern cu privire la transmiterea unor
bunuri

18.03.2013 –
01.04.2013

Consultare

Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Chişinău, din proprietatea publică a
statului, din gestiunea întreprinderii de stat „Litoral” aflată în administrarea Serviciului Informaţii şi
Securitate în proprietatea publică a Consiliului municipal Chişinău, în gestiunea Institutului
Municipal de Proiectări „Chişinăuproiect” ½ din baza de odihnă „Reabinuşca din zona Parcului
Nistrean din or.Vadul-lui-Vodă alcătuită din căsuţele din lemn cu nr.1-11 şi terenul aferent al
acestora cu suprafaţa de 0,5 ha.
Proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la modificările şi
completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

20.03.2013 –
08.04.2013

Consultare

Se propun modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 „Cu privire la
unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de
participare a statului şi al întreprinderilor de stat”, Hotărîrea Guvernului nr.568 din 06 mai 2008
„Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice şi circulaţia acesteia”

MINISTERUL FINANȚELOR
Ministru: Veaceslav NEGRUȚA
Persoana de contact (transparență): Iaconi Liliana
Nr. telefon: 022262636
Email: liliana.iaconi@mf.gov.md
Web: http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiect de hotărîre a Guvernului „Cu privire la limitele numărului
Plasat pentru
Consultare
de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în autoritățile consultare la
(instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la
15.03.2013
bugetele autorităților administrativ – teritoriale pe anul 2013”
Scopul proiectului constă în menținerea stabilității financiare în sistemul bugetar și eficientizarea
procesului de monitorizare și analiză a cheltuielilor de personal și numărului de angajați din sectorul
bugetar.
Necesitatea elaborării proiectului este generată de prevederile art.8 din Legea bugetului de stat pe
anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269,
art.853).
Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor la Ordinul nr.150 din 22 noiembrie
2010

20.03.2013 –
03.04.2013

Consultare

Scopul elaborării prezentului proiect constă în aducerea în concordanţa a prevederilor Normelor
de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit (în continuare - Norme) cu ultimele
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modificări si completări operate în Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007.
Totodată, necesitatea elaborării proiectului este generată de punerea în aplicare pe teritoriul
Republicii Moldova a Standardelor Internaţionale de Audit (SIA) şi a Codului etic pentru auditul
rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 1 ianuarie 2012.
Proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor la Ordinul nr. 149 din 22 noiembrie 2010”

21.03.2013 –
11.04.2013

Consultare

Necesitatea elaborării prezentului proiect constă în ajustarea prevederilor Indicaţiilor metodice
privind modul de asigurare a riscului de audit cu ultimele modificări şi completări la Legea privind
activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007.
Astfel, terminologia utilizată în textul Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de
audit a fost adusă în concordanţă cu prevederile Standardelor Internaţionale de Audit, care au fost
puse în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind
perioadele începînd cu 1 ianuarie 2012.
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea modificărilor și
completărilor la ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 „Cu privire la
aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității
de auditor pentru auditul general”

22.03.2013 –
15.04.2013

Consultare

Astfel, scopul de bază al iniţierii prezentului proiect este ajustarea prevederilor Programului de
examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general.

MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
Ministru: Pavel FILIP
Persoana de contact (transparență): Vasilachi Eleonora, Şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Nr. telefon: 022251153
Email: eleonora.vasilachi@mtic.gov.md
Web: http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/
Denumire (link)
Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio

Perioada
Etapa
19.03.2013 - Consultare
19.04.2013
Prezentele modificări şi completări ale TNABF, prezentate în Anexa nr. 1, au ca scop armonizarea
cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu cel internaţional.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
Ministru: Marcel RĂDUCAN
Persoana de contact (transparență): Grigorean Ecaterina plasează pe site, fiecare proiect are persoana
responsabilă de transparență
Nr. telefon: 022204582
Email: serviciuldepresa.mcdr@gmail.com
Web: http://mdrc.gov.md/lib.php?l=ro&idc=143&t=/Transparenta-decizionala/Anunturi-consultare-publica&
Denumire (link)
Proiectul Legii cu privire la locuințe

Perioada
Trimis pe
14.03.2013

Etapa
Trimis
Guvernului
pentru
aprobare
Scopul principal și condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege constă în aceea că actualul
Cod cu privire la locuinţe nr. 2718-X care a fost adoptat încă la 3 iunie 1983 reflectă şi
reglementează relaţiile social - economice perioadei respective. În legătură cu trecerea la noile
relaţii social-economice, adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, a multiplelor acte legislative
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noi, ce reglementează trecerea economiei la relaţiile de piaţa, Codul cu privire la locuinţe, adoptat
în 1983 a pierdut actualitatea, iar prevederile ce se conţin în el în mare măsură sunt depăşite.

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

Consultarea publică asupra Strategiei de Transport și Logistică –
2013-2022

12.03.2013 –
12.04.2013

Inițierea
consultării
publice

Scopul acestui proiect de lege este realizarea unui sistem eficient de combatere
şi sancţionare a călătoriei fără bilet în transportul rutier.

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 privind aprobarea Regulamentului
privind folosinţa apelor de suprafaţă pentru necesităţile
comunităţii, irigaţie şi piscicultură

18.03.2013 –
02.04.2013

Consultare

Regulamentul reglementează modul de folosinţă a apei din bazinele de apă indiferent de forma de
proprietate în scopul necesităţii comunităţii, irigaţiei şi pisciculturii.

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
Consultare

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr.
2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008”.

26.03.2013
–
15.04.2013

Proiectul în cauză prevede completarea anexei nr.2 a Hotărîrii Guvernului nr.454 din 24.03.2008
“Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice,
precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de
organizaţiile internaţionale” cu două organizaţii internaţionale la care a aderat Republica Moldova:
1. Reţeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN)
2. Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (FCTC).
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Ministerul Sănătăţii vine cu această iniţiativă, în urma recomandărilor
parvenite din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi
Ministerului Finanţelor.

DOMENIUL SECURITATE ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN
Persoana de contact (transparenţă): Alexandru GANACIUC

Nr. telefon: 022 255 676
Email: alexandru.ganaciuc@mai.gov.md

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006"

01.04.1320.04.13

Consultare

Prevede:
- ajustarea redacțională a prevederilor Anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai
2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la
acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor
speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, la reglementările actelor
normative care au determinat crearea noii structuri organizatorice a Ministerului Afacerilor
Interne.
Persoana de contact: Daniela Morari
Nr. telefon: 022 255 172
Email: mailto:daniela.morari@mai.gov.md

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): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://www.mfa.gov.md

Perioada

Etapa
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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

SERVICIUL VAMAL
Director General: Tudor BALIŢCHI
Persoana de contact (transparenţă): ….

Numărul V (martie) 2013
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

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementarea Activităților
Nucleare și Radiologice Regulamentul ANRANR
Nota informativă

Etapa
Consultare

Noile responsabilităţi, inclusiv elaborarea de politici în domeniu, delegate Agenţiei Nucleare prin
Legea nr. 132 dictează abrogarea Hotărârii Guvernului nr.328 din 23.03.2007 “Privind aprobarea
Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.43-46, art.344) şi aprobarea unei noi hotărâri pentru a asigura implementarea eficientă a Legii nr.
132 din 8 iunie 2012.

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)
Nu sunt anunturi

Perioada

Etapa

Numărul V (martie) 2013

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.

