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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.

1-4 DOMENIUL SOCIAL, SĂNĂTATE ȘI
EDUCAȚIE
4-8 DOMENIUL ECONOMIE, FINANTE
SI MEDIU ANTREPRENORIAL
8-11 DOMENIUL SECURITATE
ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
11-14 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- 26-93-63
Email: diana.stratulat@mmpsf.gov.md
Web: http://mpsfc.gov.md/md/transparenta/
Denumire (link)
Proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 cu privire la

Perioada
18.06.201318.07.2013

Etapa
Consultare
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aprobarea Programului național de asigurare a egalității de gen pe anii
2010-2015”
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.
Proiectul Hotarîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de stabilire şi plată a compensaţiei unice în mărime de 15 salarii
medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent decesului,
familiilor ce și-au pierdut întreținătorul în urma catastrofei de la C.A.E.
Cernobîl

11.07.201311.08.2013

Consultare

Proiectul Regulamentului prevede mecanismul de stabilire și plată a compensaţiei unice în mărime de
15 salarii medii lunare pe republică familiilor ce și-au pierdut întreținătorul în urma catastrofei de la
C.A.E. Cernobîl, modul de finanțare a acesteia, precum și modalitatea de raportare cu privire la
utilizarea mijloacelor financiare respective. De asemenea, proiectul Regulamentului aduce o caritate în
ceea ce privește potențialii beneficiari de această compensaţie unică, în scopul evitării situațiilor de
interpretare în sens larg a prevederilor alineatului patru al articolului 9 al Legii nr.909-XII din
30.01.1992.

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

Metodologia de calculare a taxei de studii pentru instituțiile de 08.07.2013învățămînt superior la autogestiune
25.07.2013

Etapa
Consultare

Conform metodologiei de calculare a taxei de studii, propusă de către Ministerul Educației, taxa de
studii va deriva din costurile medii per student pentru anul de studii în curs, separat pentru fiecare
domeniu, treaptă de studii și specialitate/program. Calcularea taxei de studii pentru auditorii cursurilor
de formare profesională continuă, altor cursuri de scurtă durată se va efectua, reieșind din cheltuielile
aferente desfășurării procesului respectiv de instruire. Taxele de studii pentru cetățenii străini se vor
stabili de instituțiile de învățămînt superior prin negocieri cu părțile interesate, la preț contractual în
valută străină și nu vor putea fi mai mici decît cele stabilite pentru studenții autohtoni.

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/ro/transparanta-decizionala
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Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la Centrul pentru Analize şi 25.06.2013Inovaţii în Sănătate”
15.07.2013

Consultare

Prin prezentul proiect se propune reorganizarea Centrului Naţional de Management în Sănătate, în
Centrul pentru Analize şi Inovaţii în Sănătate, instituţie publică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care
va avea misiunea de fundamentare a deciziilor pentru consolidarea sistemului naţional de sănătate prin
inovare şi dezvoltarea celor mai eficiente şi productive servicii medicale în baza analizei experienţei
instituţiilor medicale naţionale, progreselor şi tendinţelor înregistrate în cadrul sistemelor de sănătate
globale şi regionale. Fortificarea capacităţilor financiare ale Centrului se propune de a fi realizată prin
menţinerea statutului de instituţie publică pentru activităţile de bază (monitorizarea stării sănătăţii
populaţiei, statistica medicală, activitatea ştiinţifică analiza comparativă şi a tendinţelor de dezvoltare a
sistemelor globale de sănătate, managementul resurselor umane, etc.) şi din contul mijloacelor
financiare speciale, granturi şi alte surse, conform legislaţiei în vigoare, acumulate de la prestarea
serviciilor cu plată pentru realizarea proiectelor şi studiilor de fezabilitate a partenerilor de dezvoltare.
Odată cu transformarea Centrului Naţional de Management în Sănătate în Centrul pentru Analize şi
Inovaţii în Sănătate nu vor fi necesare careva alocaţii suplimentare de la bugetul de stat, de asemenea nu
se prevăd disponibilizări de personal.

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ministru: Octavian Bodișteanu
Persoana de contact (transparență):
Nr. telefon: 022-82-08-68
Email: monitorizare@mts.gov.md
Web: http://mts.gov.md/Proiecte_hotarari_gov
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a propunerii de politică 22.05.2013publică privind crearea și dezvoltarea infrastructurii sportului de
performanță

Inițierea
procesului
de
elaborare
a politicii
publice

Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă iniţierea procesului de elaborare a propunerii de politică publică
privind crearea şi dezvoltarea infrastructurii sportului de performanţă.
25.06.2013-

Consultare

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea termenilor de
referință destinaţi elaborării Sistemului informațional automatizat
„Registrul Sportiv”

Lipsa unui mecanism eficient de evidenţă şi control asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice, care
prestează serviciile sportive şi a celor de educaţie fizică, precum și lipsa unei surse de date sistematizate
despre structurile sportive, sportivii de performanţă, sportivii profesionişti şi amatori, succesele
înregistrate la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, profesori-antrenori, deţinătorii gradelor
didactice, titluri şi categorii sportive, competiţiile sportive la care participă sportivii din loturile naţionale,
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creează impedimente la evaluarea nivelului de dezvoltare a domeniului. Astfel, se impune necesitatea
creării unui sistem informațional automatizat care va reprezenta o sursă oficială de evidenţă şi control și
care va permite statului monitorizarea politicilor realizate în sectorul culturii fizice şi sportului, ridicarea
rolului culturii fizice şi sportului în educarea modului sănătos de viaţă al cetăţenilor şi a evoluţiei
performanţelor sportive realizate.

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 de Guvern cu privire la transmiterea unor
bunuri materiale

12.06.2013 –
12.07.2013

Consultare

Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Ştefan Vodă, bunuri proprietatea
publică a statului aflate în gestiunea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în proprietatea publică
oraşului Ştefan Vodă.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la dizolvarea unei
societăţi pe acţiuni

01.07.2013 –
15.07.2013

Consultare

Se acceptă propunerea Ministerului Economiei privind dizolvarea cu derularea procedurii de
lichidare a societăţii pe acţiuni „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova”.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
regulamentului de stabilire a cerințelor către sticle utilizate ca
recipiente de măsurare

03.07.2013 –
17.07.2013

Consultare

Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a cerințelor
către sticle utilizate ca recipiente de măsurare vine să transpună în legislaţia naţională Directiva
75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene (JOCE) L 042 din 15 februarie 1975. Proiectul de Hotărâre de Guvern cu
privire la aprobarea regulamentului de stabilire a cerințelor către sticle utilizate ca recipiente de
măsurare vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 75/107/CEE a Consiliului din 19
decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca
recipiente de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) L 042 din 15
februarie 1975.
Proiect Hotărâre Guvern cu privire la dizolvarea prin lichidare a
Întreprinderii de Stat Biroul Special Tehnologic de Construcţie al
A.P. “Mezon”

03.07.2013 –
17.07.2013

Consultare

Se solicită susţinerea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la dizolvarea prin lichidare a
Întreprinderii de Stat Biroul Special Tehnologic de Construcţie al A.P. “Mezon”. Lichidarea Î.S.
Biroul Special Tehnologic de Construcţie al A.P. “Mezon” este determinată de mai mulţi factori. În
primul rând, genul de activitate al societăţii, care este efectuarea lucrărilor de proiectare şi
reparaţie în domeniul electronicii, se atribuie unui domeniu liberalizat, unei pieţe în care
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intervenţia statului nu este necesară, iar în condiţiile actuale, menţinerea unei întreprinderi a
statului în acest sector este practic imposibilă datorită unei concurenţe enorme din sectorul privat.
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative elaborat în vederea implementării Legii 131/2012

08.07.2013 –
22.07.2013

Consultare

Proiectul propus este elaborat în executarea prevederilor art. 33 al. (2) lit. (c) din Legea nr.131 din
08.06.2012 privind controlul de stat a activităţii de întreprinzător cu scopul de a aduce unele acte
legislative în concordanţă cu noile prevederi ce reglementează controlul de stat a activităţii de
întreprinzător, stabilite prin Legea nr.131 din 08.06.2012.
Proiect de Lege Pentru aprobarea Nomenclaturii Combinate a
mărfurilor a Republicii Moldova

10.07.2013 –
09.08.2013

Consultare

Elaborarea şi aprobarea acestui act legislativ, către trimestru IV al anului curent, este prevăzută şi
de Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei
Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 112 din 14 decembrie
2010.

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

Proiectul de lege privind Comitetul Naţional pentru Stabilitate
Financiară

08.07.2013 –
22.07.2013

Consultare

Proiectul de lege privind Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară a fost elaborat în scopul
creării cadrului normativ necesar pentru cooperarea eficientă a tuturor instituţiilor publice
responsabile de supravegherea sistemului financiar, având ca obiectiv coordonarea acţiunilor de
prevenire şi gestionare a crizelor financiare, sistemice şi de menţinere a stabilităţii sistemului
financiar naţional.

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/participgovmd/
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Hotărârii Comisiei de Stat pentru Frecvențe Radio
01.07.2013 –
Consultare
privind interzicerea importului, punerii la dispoziţie pe piaţă şi
01.08.2013
utilizarea dispozitivelor de bruiaj a comunicaţiilor electronice
Se interzice importul, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea dispozitivelor de bruiaj a
comunicaţiilor electronice civile în Republica Moldova.
Hotărârii Guvernului cu privire la punerea in aplicare a
buletinului de identitate electronic

24.06.2013 –
31.08.2013

Consultare
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Scopul principal al prezentului proiect este de a da posibilitatea cetăţenilor de a alege mijloacele de
identificare şi autentificare în procesul de prestarea a serviciilor electronice, în conformitate cu
Legea nr. 264-XV din 15.07.2004 „Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală”.
Conform actului legislativ respectiv, semnătură digitală este un atribut indispensabil al
documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii
private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
Ministru: Vasile BOTNARI
Persoana de contact (transparență): Valentin Dogotari
Nr. telefon: 022262636
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

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
„scutirea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor (Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din
Moldova”) de compensarea pierderilor cauzate de excluderea
din circuitul agricol a terenurilor pentru construcţia liniei de
cale ferată Cahul – Giurgiuleşti“

03.07.2013 –
15.07.2013

Consultare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor Moldova solicită aprobarea Proiectului de
Hotărâre a Guvernului privind „scutirea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
(Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”) de compensarea pierderilor cauzate de
excluderea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată Cahul –
Giurgiuleşti, în mărime de 138 576,2 lei.
Proiectul HG cu privire la atribuirea terenurilor a caselor şi
terenului sportiv

03.07.2013 –
15.07.2013

Consultare

Prezenta Hotărâre de Guvern vine întru executarea obligaţiilor asumate de către Guvern şi
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, faţă de cetăţenii a căror case au fost demolate
în vederea construirii liniei de cale ferată Cahul - Giurgiuleşti.
Proiectul HG Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

11.07.2013 –
25.07.2013

Consultare

Proiectul în cauză propune modificarea art. 198, 237, 240 şi 244 ale Codului Contravenţional RM,
la capitolul înăspririi sancţiunii pentru săvârşirea acestor contravenţii.
Proiectul HG Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
tarifele pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană

11.07.2013 –
25.07.2013

Consultare

Scopurile urmărite la emiterea prezentului Regulament includ, dar nu se limitează la următoarele:
1) minimizarea riscului aplicării de către entitățile de administrare a aeroporturilor și furnizorii
serviciilor de navigație aeriană a practicilor anticoncurențiale sau a eventualelor abuzuri din partea
agenților aeronautici care se pot folosi de poziția dominantă pe piața serviciilor aeroportuare și de
navigație aeriană;
2) neadmiterea discriminării și asigurarea transparenței la aplicarea tarifelor pentru serviciile
aeroportuare și de navigație aeriană;
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
Ministru: Marcel RĂDUCAN
Persoana de contact (transparență): Grigorean Ecaterina plasează informații 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=144&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-documente&
Denumire (link)
Proiectul Legii cu privire la locuințe

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
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.
Codul urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova
redacția 19.04.2013

Perioada
Trimis pe
14.03.2013

Plasat pentru
consultare la
30.04.2013

Consultare

Prezentul Cod va stabili: cadrul legal unitar care va reglementa relaţiile din domeniile de
amenajare a teritoriului şi urbanismul, autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii,
asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii, exploatarea
construcţiilor, certificarea profesională a întreprinderilor din construcţii, exercitarea controlului de
stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare şi executare a
construcţiilor, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul utilizării şi postutilizării construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova.

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 Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea
Regulamentului-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracţiune
animală şi condiţiilor de admitere a acestora la trafic

08.07.2013 –
26.07.2013

Consultare

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în scopul asigurării realizării prevederilor alin.(6),
art.30 din Legea nr.131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, cu modificările şi
completările ulterioare, şi prevederilor pct.110 din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009.
Cu privire la dizolvarea prin lichidare a Întreprinderii de Stat
“Univers-Agro”

09.07.2013 –
29.07.2013

Consultare

Reieşind din cele menţionate, având în vedere ineficienţa întreprinderii precum şi a datoriilor
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acumulate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare propune spre examinare şi avizare
proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la dizolvarea prin lichidare a Î.S. ”Univers-Agro”.

DOMENIUL SECURITATE ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul HG "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu
privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul
penal"

15 zile
lucrătoare din
4 iulie2013

Consultare

Prevede:
Perfecţionarea mecanismului de asigurare a securităţii participanţilor la procesul penal a
căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sunt ameninţate din considerentul
că deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor de ocrotire a normelor de drept şi
care constituie probe concludente în ceea ce priveşte săvîrşirea unor infracţiuni grave,
deosebit de grave sau excepţional de grave
Persoana de contact: Viorica Bitca
Nr. telefon: 022 551490
Email: viorica.bitca@mai.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Decretului "Privind iniţierea negocierilor asupra
proiectului Hotărîrii Consiliului Şefilor de State al Comunităţii
Statelor Independente asupra Programului cu privire la
colaborarea statelor – membre ale Comunităţii Statelor
Independente în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
pe anii 2014-2018"

10 zile
lucrătoare
din 3
iulie2013

Consultare

Prevede:
Reglementarea formatului multilateral de contracarare al traficului de fiinţe umane. Proiectul este
elaborat în vederea realizării prevederilor Planului de acţiuni principale de realizare a Concepţiei
dezvoltării pe viitor a CSI, adoptate prin Hotărîrea Consiliului Şefilor de State al CSI la Duşanbe, la 5
octombrie 2007. Republica Moldova a semnat Hotărîrea în cauză, ratificată de Parlamentul RM prin
Legea nr.51 din 25 martie 2010
Persoana de contact: Carolina Miscoi
Nr. telefon: 022 255 448
Email: carolina.miscoi@mai.gov.md

Proiectul Decretului "Privind acordarea deplinelor puteri
domnului Dorin RECEAN, ministrul afacerilor interne pentru
semnarea Acordului între Republica Moldova şi Regatul Spaniei

10 zile
lucrătoare
din 3

Consultare

Numărul X (iulie) 2013
privind cooperarea în domeniul securităţii şi luptei împotriva
criminalităţii"

iulie2013

Prevede:
Semnarea unui Acord-cadru de cooperare în domeniul securităţii şi combaterii criminalităţii
în domeniile: infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii (integritatea corporală); terorismul, inclusiv
finanţarea şi sprijinul acestuia: migraţia ilegală şi traficul de persoane; răpiri şi luarea de
ostatici; producerea şi răspîndirea materialelor cu caracter pornografic, cu participarea
minorilor, inclusiv pornografia infantilă; infracţiuni împotriva libertăţii sexuale; traficul ilicit
de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi materii prime strategice, substanţe
chimice şi biologice şi hoţ de fabricaţie; producerea ilicită, comerţ ilegal şi contrabanda cu
arme, muniţii, explozibil şi substanţe nocive, nucleare şi radioactive; furtul obiectelor de artă,
obiectelor de anticariat şi a altor bunuri de înaltă valoare, precum şi traficul ilicit cu acestea;
furtul de autovehicule şi contrabanda cu acestea, cît şi activităţi criminale conexe; falsificarea
banilor şi altor mijloace de plată, precum şi a hîrtiilor de valoare şi punerea acestora în
circulaţie; falsificarea de documente şi punerea acestora în circulaţie; infracţiunile
economice si spălarea banilor; criminalitatea cibernetică; infracţiuni contra resurselor
naturale, mediului şi corupţiei
Persoana de contact: Carolina Miscoi
Nr. telefon: 022 255 448
Email: carolina.miscoi@mai.gov.md
Proiectul Decretului "Privind iniţierea negocierilor în vederea
semnării proiectului Protocolului privind ordinea transmiterii de
către organele competente ale Comunităţii Statelor Independente
a substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, a armelor de
foc, muniţiilor, substanţelor şi dispozitivelor explozive, care
constituie dovezi materiale pe cauzele penale şi acordarea
deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor
interne pentru semnarea Protocolului privind ordinea transmiterii
de către organele competente ale statelor - membre ale
Comunităţii Statelor Independente a substanţelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor, a armelor de foc, muniţiilor,
substanţelor şi dispozitivelor explozive, care constituie dovezi
materiale pe cauzele penale"

10 zile
lucrătoare
din 3
iulie2013

Consultare

Prevede:
Acordarea ajutorului reciproc în vederea transmiterii de către organele competente ale
Comunităţii Statelor Independente a substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, a
armelor de foc, muniţiilor, substanţelor şi dispozitivelor explozive, care constituie dovezi
materiale pe cauzele penale. Semnarea Protocolului este preconizată în cadrul şedinţei
Miniştrilor Afacerilor Interne ai statelor – membre CSI, care ca avea loc la Astana, Kazahstan,
în perioada 9-11 septembrie 2013.
Persoana de contact: Carolina Miscoi
Nr. telefon: 022 255 448
Email: carolina.miscoi@mai.gov.md

MINISTERUL APĂRĂRII
Ministru: Vitalie MARINUŢĂ
Persoana de contact (transparenţă): Viorel REMEŞOVSCHI

Numărul X (iulie) 2013
Nr. telefon: 022 25 21 18
Email: remesovschi@army.md
Web: http://www.army.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Ministru: Iurie LEANCĂ
Persoana de contact (transparenţă): Violeta Agrici, Andrei Paladuţa
Nr. telefon: 201042, 201043
Email: andrei.paladuta@mfa.md sau violeta.agrici@mfa.md
Web: http://www.mfa.gov.md
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

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

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

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

Perioada

Etapa

Numărul X (iulie) 2013
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)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

DOMENIUL MEDIU
MINISTERUL MEDIULUI
Ministru: Gheorghe ȘALARU
Persoana de contact: Raisa LEON
Telefon: 022 204 521
Email: leon@mediu.gov.md
Web: www.mediu.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii de Guvern cu privire la reglementarea vînătorii şi
reglarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale
protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013 - 2014

05.07.13–
20.07.13

Consultare

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la reglementarea vînătorii
şi reglarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale
protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013 - 2014
Nota informativă
Proiectul conţine listele, locurile şi limitele de recoltare a vânatului în ariile naturale protejate de
stat în sezonul de vânătoare 2013 – 2014.
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind planificarea gestionării secetei
Proiectul Regulamentului privind planificarea gestionării secetei
Proiectul Hotărîrii Guvernului
Nota informativă

11.07.13–
10.08.13

Consultare

Numărul X (iulie) 2013
Proiectul are drept obiect de reglementare identificarea vulnerabilităţii la secetă la nivel de bazin
hidrografic şi sub-bazin principal, cu politici şi acţiuni corespunzătoare pentru a diminua
vulnerabilitatea la secetă pe termen lung, utilizarea sistemului de monitorizare
hidrometeorologică şi măsurare a indicatorilor, elaborarea planurilor de gestionare a secetelor,
pentru a minimiza efectele adverse.
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii
de
Guvern
cu
privire
la aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în
corpurile de apă
Proiectul Regulamentului privind privind condiţiile de deversare a
apelor uzate în corpurile de apă
Proiectul HG
Nota Informativă

12.07.13–
12.08.13

Consultare

Scopul proiectului este determinat de cerinţele articolelor 34, alin.(1,2), 35, 36 şi 44, alin.(2) din
Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, precum şi crearea unui cadru normativ privind stabilirea
cerinţelor şi normelor referitoare la deversarea apelor în copurile de apă.
Obiectivul proiectului este reducerea poluării apelor şi aducerea lor în limitele standardelor de
calitate pentru ape.
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii
de
Guvern
cu
privire
la aprobarea
Regulamentului privind cerinţele de epurare a apelor uzate în
localităţile urbane şi rurale
Proiectul Regulamentului privind cerinţele de epurare a apelor
uzate în localităţile urbane şi rurale
Proiectul HG
Nota Informativă

12.07.13–
12.08.13

Consultare

Scopul proiectului este protecţia mediului împotriva poluării cauzate de evacuările de ape uzate,
respectarea cerinţelor de calitate a mediului, precum şi stabilirea valorilor-limită admisibile ale
poluanţilor din apele uzate evacuate în receptori naturali din staţiile de epurare a apelor uzate şi
punerea în aplicare a art. 39 şi 40 din Legea apelor, nr. 272 din 23.12.2011.

Proiectul Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii
Moldova
Nota informativă
Proiect HG

12.06.13–
05.07.13

Consultare

Strategia de adaptare la schimbarea climei este un document strategic care urmează să asigure
ca dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova să devină rezistente la impactul
schimbărilor climatice de viitor. Strategia susţine realizarea obiectivelor globale în acest aspect,
stabilite de către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
la care Republica Moldova este Parte. La fel, aceasta va crea cadrul naţional strategic necesar
pentru funcționarea mecanismului prin intermediul căruia Republica Moldova va putea primi
suportul internațional pentru ţările în curs de dezvoltare, oferit prin intermediul mecanismelor
financiare ale Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.

Numărul X (iulie) 2013
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
gestionarea riscului la inundații în Republica Moldova
Proiectul Regulamentului cu privire la gestionarea riscului de
inundații în Republica Moldova
Proiectul Hotărîrii Guvernului
Nota informativă

24.06.13–
21.07.13

Consultare

Regulamentul prevede gestionarea riscului de inundaţii în baza de district al bazinului hidrografic,
desemnează autoritatea competentă de gestionarea riscului de inundaţii, stabileşte mecanismul
de gestionare a riscului de inundaţii cu indicarea domeniului de aplicare a planurilor de
gestionare a riscurilor de inundaţii, stabileşte procedurile şi mecanismele de urgenţă în caz de
inundaţii.
ANUNȚ privind inițierea elaborării Raportului pe țară privind
implementarea Convenției privind accesul la informație, justiție și
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul
mediului

01.06.13 –
15.07.13

Consultare

Scopul este elaborarea Raportului pe țară privind implementarea Convenției privind accesul la
informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.
ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare cu
emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2020
Proiectul Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii
Moldova pînă în anul 2020
Proiect HG
Nota informativă

12.06.13–
05.07.13

Consultare

Scopul elaborării proiectului costă în necesitatea aprobării unei viziuni strategice care să permită
Republicii Moldova să-şi ajusteze calea de dezvoltare spre o economie cu emisii reduse de carbon
şi să realizeze o dezvoltare durabilă verde, bazată pe priorităţile socio-economice şi de dezvoltare
a ţării.

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu
apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027
Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii
Moldova pentru anii 2014-2027
Nota informativă Planul de acțiuni
Proiect HG

12.06.13–
17.07.13

Consultare

Scopul proiectului este de a asigura un cadru strategic de dezvoltare a sectorului de alimentare cu
apă şi sanitaţie, de planificare a asigurării graduale a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată
pentru toate localităţile şi populaţia din Republica Moldova, până în anul 2027, contribuind astfel la
îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi susţinând dezvoltarea economică a ţării.

ANUNT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului
de Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea
Master Planului de alimentare cu apă şi sanitaţie în Republica
Moldova
Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de

05.06.13–
05.07.13

Consultare

Numărul X (iulie) 2013
alimentare cu apă și sanitație în Republica Moldova
Proiectul Ordinului MM
Nota Informativă
Scopul elaborării proiectului constă în stabilirea cerinţelor minime privind elaborarea Master Planul
de alimentare cu apă şi sanitaţie în Republica Moldova.

Conceptul Strategiei Nationale si Planul de Actiuni in domeniul
conservarii diversittaii biologice a Republicii Moldova pana in
2020.
Tintelor si Obiectivelor specifice a Planului de Actiuni al Strategiei
Nationale in domeniul conservarii biodiversitatii.

Consultare

Planul de Acţiuni va include ţintele naţionale spre care se tinde, obiectivele specifice, acţiunile
concrete şi realistice, perioada de realizare, instituţiile responsabile de implementare, costurile
(estimative), sursele de finanţare, indicatori de performanţă şi rezultatele aşteptate.

AGENȚIA MOLDSILVA
Director: Ștefan CHITOROAGĂ
Persoana de contact: Viorica CACIUC
Telefon: 022 277 288
Email:
Web: www.moldsilva.gov.md

Nu sunt procese decizionale supuse consultărilor publice.

Numărul X (iulie) 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) și Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin
autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al
Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau
Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

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.

