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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.

DOMENIUL SOCIAL, SĂNĂTATE ȘI
EDUCAȚIE
DOMENIUL JUSTIȚIE ȘI
DREPTURILE OMULUI
DOMENIUL ECONOMIE, FINANTE
SI MEDIU ANTREPRENORIAL
DOMENIUL SECURITATE ȘI
POLITICĂ EXTERNĂ
DOMENIUL MEDIU

CARTARE POLITICI este realizat de CONSILIUL NAŢIONAL
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 ŞI EDUCAŢIE
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
Ministru: Valentina BULIGA
Persoana de contact (transparenţă): Diana Stratulat
Nr. telefon: 022269363
Email: diana.stratulat@mmpsf.gov.md
Web: http://mmpsf.gov.md/md/transparenta/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

16.01.2014 –
16.02.2014

Consultare

Proiectul de lege prevede introducerea unor modificări în Legea privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător nr.131 din 8 iunie 2012, care vor permite organelor de control de a
efectua, în afara graficului, controale inopinate fără evaluarea riscurilor în cazul unor situaţii ce
reprezintă în mod evident pericole iminente pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi în
cazul unor petiţii, venite de la cetăţeni, sesizări ale organelor cu atribuţii de control şi de drept,
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instituţii şi organizaţii, în care se invocă încălcare de drepturi.
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea completărilor ce
se operează în Hotărârea Guvernului nr.470 din 2 mai 2006

03.02.2014 –
17.02.2014

Consultare

Prin acest proiect se propune de a aduce în concordanţă prevederile Hotărârii Guvernului ”Privind
aprobarea completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.470 din 2 mai 2006” cu
prevederile Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor
categorii de populaţie.
Astfel, se propune ca, alocaţia lunară de stat pentru unul dintre părinţii, inapţi de muncă, ai
participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace şi la acţiunile de luptă pentru apărarea
integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la
datorie şi decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rândurile
Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, precum şi ai participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, să fie majorată cu 250 lei.
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru
elevii (studenţii) rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi
rămaşi fără ocrotire părintească din instituţiile de învăţământ
secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, şcolile de
tip internat şi a cuantumului acestor indemnizaţii

11.02.2014 –
25.02.2014

Consultare

Proiectul propus a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismului de stabilire şi plată a
prestaţiilor acordate copiilor orfani sau celor rămaşi fără ocrotire părintească care îşi fac studiile.
În acest context, proiectul hotărârii prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870 din
28.07.2004 despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii)
orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de
învăţământ mediu de specialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii şi
se propune un proiect de Regulament nou care reglementează: circumstanţele în care elevii
(studenţii) rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi rămaşi fără ocrotire părintească pot
beneficia de indemnizaţii; tipurile, cuantumurile, condiţiile de stabilire şi periodicitatea de plată a
indemnizaţiilor, precum şi termenele de actualizare a informaţiei privind elevii (studenţii) în drept
să beneficieze de indemnizaţii; actele necesare a fi prezentate administraţiei instituţiilor de
învăţământ de către elevii (studenţii) rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi rămaşi fără
ocrotire părintească; înregistrarea şi evidenţa de către autorităţile tutelare, administraţia
instituţiilor de învăţământ şi autorităţile administraţiei publice centrale a elevilor (studenţilor)
beneficiari de indemnizaţii.

MINISTERUL EDUCAŢIEI
Ministru: Maia SANDU
Persoana de contact (transparenţă): Tudor Cojocaru
Nr. telefon: 022232680
Email: t_cojocaru@mail.ru
Web: http://edu.gov.md/ro/transparenta-proces-decizional/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la transmiterea unor
instituţii rezidenţiale”

07.02.2014 –
17.02.2014

Consultare

Prin prezentul proiect se propune transmiterea, cu titlu gratuit, a şcolii-internat auxiliare din or.
Teleneşti, şcolii-internat auxiliare din s. Tocuz şi a şcolii-internat sanatoriale or. Drochia din
proprietatea publică a statului, aflată în gestiunea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu Strategia naţională şi Planul de acţiuni
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privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007, care prevede reorganizarea tuturor instituţiilor
rezidenţiale, Ordinul ministerului nr. 255 din 25.04.2012 privind revizuirea listei instituţiilor de tip
rezidenţial incluse în Planul-cadru de transformare.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Ministru: Octavian BODIŞTEANU
Persoana de contact (transparenţă):
Nr. telefon: 022820868
Email: monitorizare@mts.gov.md
Web: http://mts.gov.md/Proiecte_hotarari_gov
http://mts.gov.md/proiecte_legi1
http://mts.gov.md/proiecte_ordine_alte_acte2
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului Nr.
1552 din 4 decembrie 2002, Nota Informativă

Plasat pentru
consultare
06.02.2014

Consultare

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern conţine propuneri de modificare şi completare a
plafoanelor de hrană, preparate vitaminoase precum şi altor componente extrem de importante
în cadrul procesului de reglementare a finanţării acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Ministru: Andrei USATÎI
Persoana de contact (transparenţă): Iulia Mihalachi
Nr. telefon: 022-26-88-90
Email: iulia.mihalachi@ms.gov.md
Web: http://ms.gov.md/transparanta-decizionala
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

2.DOMENIUL JUSTIŢIE ŞI DREPTURILE OMULUI
MINISTERUL JUSTIŢIEI
Ministru: Dl. Oleg Efrim
Persoana de contact: Dna Diana Cucer, Coordonator al procesului de consultare publică, asistent în Cabinetul
Ministrului Justiţiei
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

Etapa

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea anexei la
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 698 din 2 iunie 2002
(nr. 112)

12.02.201403.03.2014

Consultare
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Potrivit notei informative, proiectul propune completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 698 din
3 iunie 2002. Acest amendament presupune de fapt, completarea Listei statelor cu care urmează a
fi iniţiate negocieri asupra Acordului interministerial de colaborare în domeniul justiţiei cu state
precum Republica Georgia, Republica Estonia, Republica Federativă a Braziliei, Republica India,
Republica Coreea şi Japonia.
Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 96 din 13 aprilie 2007
privind achizitiile publice

13.02.201428.02.2014

Consultare

Potrivit notei informative, prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte sporirea securităţii
procesului de tipărire a documentelor de stare civilă cu grad de protecţie.
De asemenea, adoptarea prezentului proiect, va contribui la: - asigurarea calităţii documentelor de
stare civilă; - asigurarea uniformităţii caracteristicilor tehnice ale documentelor de stare civilă; excluderea posibilităţilor de contrafacere a acestora.
Modificarea Codului Civil

Începînd cu
24.01.2014

Iniţiere

Potrivit notei informative, prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte sporirea securităţii
procesului de tipărire a documentelor de stare civilă cu grad de protecţie.
De asemenea, adoptarea prezentului proiect, va contribui la: - asigurarea calităţii documentelor de
stare civilă; - asigurarea uniformităţii caracteristicilor tehnice ale documentelor de stare civilă; excluderea posibilităţilor de contrafacere a acestora.
Modificare a cadrului legal privind organizaţiile necomerciale

Începînd cu
04.02.2014

Consultare

Potrivit punctului 76 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012, urmează a fi revizuite prevederile Legii cu privire la asociaţiile
obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996, Legii cu privire la fundaţii nr.581 din 30 iulie 1999, Legii Patronatelor
nr. 976 din 11 mai 2000, precum şi Legii Sindicatelor nr. 1129 din 7 iulie 2000.
În vederea ajustării cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale la normele
internaţionale şi pentru eficientizarea procesului de creaţie legislativă, solicităm respectuos implicarea
activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Preşedinte: Dl. Dumitru Visterniceanu
Persoana de contact: Dna Ioana Chironeţ, Şefă a Aparatului CSM,
Nr. telefon: 022 22 30 76
Email: aparatul@csm.md
Web: http://csm.md/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dl. Dorin Recean
Persoana de contact: Dl. Oleg Cebotaru, Inspector principal al Direcţiei 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

Proiectul de Lege privind importul unor autovehicule

03.02.201421.02.2014

Etapa
Consultare

Conform notei informative, ca urmare a negocierilor purtate cu Ministerul de Interne al Germaniei,
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Inspectoratului General al Poliţiei i se oferă cu titlu de donaţie trei autovehicule de marca Mercedes
Benz, model Daimlerchrysler.
Aceste autovehicule urmează a fi oferite Inspectoratului General al Poliţiei de către Oficiul de Stat
pentru servicii centrale poliţieneşti al Ministerului de Interne din landul Nordrhein-Westfalen (LZPD
NRW), Duisburg, Germania
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 283 din 28
decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră

04.02.201410.03.2014

Consultare

Conform notei informative, proiectul include modificări referitor la gradele speciale ale poliţiştilor de
frontieră privind stabilirea pentru corpul de ofiţeri a gradelor speciale de general-locotenent şi
general-colonel, avînd ca exemplu şi alte autorităţi publice cu statut special cum ar fi, de exemplu,
Inspectoratul General de Poliţie şi Serviciul Vamal.
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea
actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor”.

14.02.201407.03.2014

Consultare

Conform notei informative, proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul
apărării împotriva incendiilor conţine prevederi referitoare la organizarea activităţii ghişeului unic, şi
anume, modalitatea de recepţionare a cererilor privind solicitarea actelor permisive în domeniul
apărării împotriva incendiilor, verificarea corectitudinii şi completitudinii cererilor privind solicitarea
actelor permisive, procesarea şi transmiterea cererilor privind solicitarea actelor permisive spre
examinare, către autoritatea publică abilitată cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.Evoluţia numărului cauzelor penale încetate pe
motive de reabilitare, implicit în legătură cu împăcarea părţilor este în continuă creştere, fapt care
generează un volum mare de lucru, însă care într-un final nu se încununează cu atingerea scopului
legii penale, acela de prevenire a săvîrşirii de noi infracţiuni. Prin urmare, este necesar a se ţine
cont de oportunitatea aplicării pedepsei penale şi efectul ei în vederea corectării infractorului, şi
dacă corectarea infractorului poate fi atinsă fără imixtiunea forţei coercitive a statului.

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORPUŢIE
Director: Dl. Viorel Chetraru
Persoana de contact: Dl. Radu COTICI, Şeful Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
Nr. telefon: 022 257 410
Email: radu.cotici@cccec.md
Web: http://www.cccec.gov.md/Parerea_TA
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ A RM
Director General: Dna Lilia Bolocan
Persoana de contact: Dna Corina CRISTEA, Jurist principal, Secţia legislaţie
Nr. telefon: 022 400 562
Email: corina.cristea@agepi.md
Web: http://agepi.md/md/transparency/
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
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DOMENIUL ECONOMIE, FINANTE ŞI MEDIU ANTREPRENORIAL
MINISTERUL ECONOMIEI
Ministru: Valeriu LAZĂR
Persoana de contact (transparenţă): 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 modificarea şi
completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
919 din 30 iulie 2008” (cu redactările/reformulările în rezultatul
propunerilor si sugestiilor din avizele primite)

04.02.2014 –
18.02.2014

Consultare

Modificări pentru Anexa nr. 1, „Regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de
privatizare a proprietăţii publice”, şi Anexa nr. 2 „Componenţa nominală a Comisiei pentru
desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice”
Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind mecanismul utilizării mijloacelor
financiare alocate din bugetul de stat destinate susţinerii
investitorilor în vederea pregătirii şi instruirii personalului
(cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă

05.02.2014 –
19.02.2014

Consultare

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern, a fost elaborat în scopul executării prevederilor
articolului 2, alin. 5), lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 339 din 23 decembrie 2013.
Articolul în cauză, prevede alocarea unor mijloace financiare din bugetul de stat, în scopul
susţinerii investitorilor care creează noi locuri de muncă şi însărcinează Guvernul să aprobe un
Regulament care ar stabili procedura şi modul în care se vor utiliza aceste mijloace financiare.

MINISTERUL FINANTELOR
Ministru: Anatol ARAPU
Persoana de contact (transparenţă): Iaconi Liliana
Nr. telefon: 022262636
Email: liliana.iaconi@mf.gov.md
Web: http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică
proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la
modificarea pct.3 al Instrucţiunii privind modul de completare a
facturii aprobate prin Ordinul nr. 47 din 31 martie 2010

18.02.2014 –
03.03.2014

Consultare

În contextul celor expuse, pct.3 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010, se modifică şi va conţine prevederi
referitoare la întocmirea facturii în cazul livrărilor impozitate la cota zero a TVA conform art.104,
lit. a) al Codului fiscal.
Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la
aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim
special „Borderou de achiziţie”

12.02.2014 –
05.03.2014

Consultare
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Scopul aprobării unui nou document primar cu regim special este de a simplifica şi de a reduce din
volumul de lucru al entităţilor în procesul achiziţiei bunurilor de la persoane fizice-cetăţeni.

MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
Ministru: Pavel FILIP
Persoana de contact (transparenţă): Vasilachi Eleonora
Nr. telefon: 022251153
Email: eleonora.vasilachi@mtic.gov.md
Web: http://www.mtic.gov.md/consult_public_2014_rom/
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 09.01.2014 –
Consultare
2 la Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 "Cu privire la 01.03.2014
reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare
"Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi
introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora"
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor în scopul optimizării procedurii de înmatriculare de stat a mijloacelor de transport şi
agregatelor marcate.
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
09.01.2014 –
Consultare
modificărilor şi a completărilor ce se operează în unele hotărâri
01.03.2014
ale Guvernului
Prezentul proiect a fost elaborat cu scopul implementării politicii statului în domeniul promovării
serviciilor electronice prin implementarea buletinului de identitate electronic.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
Ministru: Vasile BOTNARI
Persoana de contact (transparenţă): 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
Proiectului hotărârii Guvernului de aprobare a proiectului de
09.08.2013 –
Consultare
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi a 28.02.2014
hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Agenţiei Feroviare şi
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
Prezenta lege transpune în cadrul normativ naţional Directiva nr. 2004/49/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de
modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare
şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea
de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare si certificarea siguranţei (Directiva privind
siguranţă feroviară), publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 164/30 aprilie 2004.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCTIILOR
Ministru: Marcel RĂDUCAN
Persoana de contact (transparenţă): Grigorean Ecaterina
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)
Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie şi

Perioada
30.01.2014 -

Etapa
Consultare
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accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi ncm c. 01.06- 01.03.2014
2014
Prezentul normativ în construcţii stabileşte norme de proiectare privind căile de acces în clădiri
publice, locative şi industriale a persoanelor cu dizabilităţi.
Metodologia de Calcul a Performanţei Energetice a Clădirilor
10.12.2013 –
Consultare
05.03.2014
În vederea realizării angajamentelor asumate în cadrul Matricei de politici privind suportul bugetar
acordat de UE în domeniul energetic se prezintă spre ancheta publica proiectul Metodologiei de
Calcul a Performanţei Energetice a Clădirilor.
Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea
17.02.2014 –
accesibilităţii pentru persoane cu dezabilităţi - proiect Cod
21.03.2014
Practic
Prezentul Codul Practic se referă la proiectarea şi crearea mediului arhitectural, care asigură nivelul
necesar al accesibilităţii clădirilor şi construcţiilor pentru toate categoriile de populaţie cu mobilitate
limitată şi folosirea lor liberă. Cerinţele se referă la toate elementele clădirilor şi construcţiilor sau a
unor părţi ai acestora, precum şi la terenuri.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Ministru: Vasile BUMACOV
Persoana de contact (transparenţă): 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 Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege de aderare a Republicii Moldova la Tratatul Internaţional 03.02.2014
privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi
Agricultură
Tratatul privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură reprezintă cadrul
juridic internaţional pentru conservarea, utilizarea durabilă şi partajarea echitabilă a acestor
resurse, şi este în concordanţă cu Convenţia privind diversitatea biologică.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
04.02.2014
Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor din
speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini şi a descendenţilor obţinuţi prin încrucişarea
acestora, cu excepţia animalelor sălbatice. Modificările şi completările propuse au drept scop de a
genera noi clarităţi atât pentru solicitanţii de informaţii, cât şi pentru furnizorii acesteia.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Plasat
Consultare
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
06.02.2014
activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor
alimentare, sanitar-veterinar, fitosanitar, semincer,
managementului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,
în baza analizei criteriilor de risc
Proiectul de act normativ prevede aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat
asupra activităţii agenţilor economici din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitarveterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23
10.02.2014
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului
Necesitatea modificării anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995, pentru aprobarea Listei
unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, a apărut din
următoarele considerente: au fost comercializate unele fonduri fixe, neutilizate de Combinatul
Vitivinicol „Naţional-Vin” (actualmente gestionate de către ÎS „Combinatul de Vinuri de Calitate
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„Mileştii Mici”) către SRL „MoldTransTur” şi SRL „F.V.I. Traian Invest”; au fost comercializate unele
fonduri fixe, neutilizate de Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie (actualmente
gestionate de către IP „Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”)
către SRL „MoldTransTur”, SRL „York - Refrigerent”, SRL „Lux Gaz”, SRL „Market Plast” şi de
cetăţeanul Soroca Valeri Vladimir;
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Cerinţelor
Plasat
Consultare
privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate şi 10.02.2014
frunzişul ornamental proaspăt
Moldova privind apropierea de practicile administrative şi legislative ale UE şi internaţionale privind
standardele, reglementările tehnice şi evaluarea conformităţii.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării
Plasat
Consultare
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia
14.02.2014
pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru
Instituirea unei Reprezentanţe FAO în Republica Moldova
Pe parcursul ultimelor 3 ani, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare promovează iniţiativa de
creare a unei Reprezentanţe FAO în Republica Moldova, precum şi aprofundarea relaţiilor de
parteneriat cu această organizaţie.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi
Plasat
Consultare
completarea Regulamentului privind modul de utilizare a
17.02.2014
mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor
tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 355 din 31 mai 2012
Proiectul hotărârii nominalizat este elaborat la solicitarea producătorilor agricoli, beneficiari de
tehnică, cu scopul de ale da posibilitate celor care dispun de ferme să-şi înzestreze acestea cu
tehnica necesară.
Obiectivul proiectului hotărârii de Guvern este lărgirea spectrului de tehnică comercializat de către
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro, precum şi, stimularea dezvoltării tehnice a sectorului
zootehnic.
Proiectului legii pentru aprobarea Regulamentului privind
Plasat
Consultare
controlul de conformitate şi verificarea calităţii fructelor şi
18.02.2014
legumelor proaspete
Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu prevederile pct. 2.4. (28) al Planului de acţiuni
Uniunea Europeană – Republica Moldova privind apropierea de practicele administrative şi
legislative ale UE şi internaţionale care va servi temei pentru Hotărârea Guvernului nr. 929 din
31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare
pentru fructe şi legume proaspete”.

BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
Ministru: Dorin DRĂGUŢANU
Persoana de contact (transparenţă): Rodica Teleuca
Nr. telefon: 022226374
Email: official@bnm.md
Web: http://www.bnm.md/md/drafts?redirect=1
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii
18.02.2014 –
Consultare
Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea
07.03.2014
Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”
Se propune efectuarea unor modificări în Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii
ce ţin de detalierea descrierii condiţiilor depozitelor – garanţii şi ale împrumuturilor cu termen
mai mare de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0% şi restricţionarea aplicării
normei de 0% în situaţiile de restituire anticipată de către bancă a mijloacelor contractate iniţial
pe termen mai mare de 2 ani, în scopul evitării cazurilor aplicării neargumentate a normei
rezervelor obligatorii de 0%
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A REPUBLICII MOLDOVA
Director: Grigore VARANIŢA
Persoana de contact (transparenţă): --Nr. telefon:--Email: consultare@anrceti.md
Web: http://www.anrceti.md/consultation/current
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
Consultare

Perioada

Etapa
Consultare

Perioada

Etapa
Consultare

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Director: Lucia SPOIALĂ
Persoana de contact (transparenţă): Diana Bîrsa
Nr. telefon: 022403159
Email: diana.birsa@statistica.md
Web: http://www.statistica.md/news.php?l=ro&idc=412&
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
Preşedinte: Artur GHERMAN
Persoana de contact (transparenţă): Eruşevschi Boris
Nr. telefon: 022859409
Email: boris.erusevschi@cnfp.md, cnpf@cnpf.md
Web: http://www.cnpf.md/md/anuntlst/
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI
Preşedinte: Leonid CERESCU
Persoana de contact (transparenţă): Nu au persoană responsabilă, sau serviciu de presă
Nr. telefon: 022222301
Email: cnpm@mdl.net
Web: http://www.cnpm.md/lib.php?l=ro&idc=39&t=/Activitati/Consultare-i-avizare
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
Consultare

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
Director general: Victor PARLICOV
Persoana de contact (transparenţă): Elena Breahnă
Nr. telefon: 022852908
Email: ebreahna@anre.md
Web: http://www.anre.md/projects/index.php?vers=1
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
Consultare
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AGENŢIA TURISMULUI
Director: Nicolae PLATON
Persoana de contact (transparenţă): Constantin Tricolici
Nr. telefon: 022226634
Email: info@turism.gov.md
Web: http://www.turism.gov.md/index.php?pag=proiecte&l=
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
Consultare

Perioada

Etapa
Consultare

AGENŢIA REZERVE MATERIALE
Preşedinte: Vasile PÎNTEA
Persoana de contact (transparenţă): Alexei Vasilica
Nr. telefon: 022210295
Email: alexei.vasilica@reserve.gov.md
Web: http://rezerve.gov.md/md/transparenta/
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

DOMENIUL MEDIU
MINISTERUL MEDIULUI
Ministru: Gheorghe ŞALARU
Persoana de contact (transparenţă): Raisa Leon
Nr. telefon: 022204521
Email: leon@mediu.gov.md
Web: http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-in-procesul-decizional/consultari-publice
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun 10.02.2014 –
Consultare
imobil din proprietate publică a statului în proprietate publică a
25.02.2014
autorităţii publice locale
Proiectul Hotărârii Guvernului prevede retragerea din folosinţa specială a Societăţii Vânătorilor şi
Pescarilor din Republica Moldova şi transmiterea din proprietate publică a statului în proprietate
publică a autorităţii publice locale a bazinului acvatic amplasat pe teritoriul Spitalului raional Orhei
(str. Negruzzi, 85).
Beneficiarul proiectului hotărârii este Consiliul raional Orhei.

AGENŢIA MOLDSILVA
Director general: Ştefan CHITOROAGĂ
Persoana de contact (transparenţă): Viorica Caciuc
Nr. telefon: 022 277-288
Email: vioricacaciuc@moldsilva.gov.md
Web: http://moldsilva.gov.md/map.php?l=ro&idc=245&t=/Transparenta-decizionala
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Îmbunătaţirea Regulamentului de funcţionare a Parcului
05.02.2014 –
Consultare
Naţional Orhei
20.02.2014
Proiectul Regulamentului stabileşte statutul juridic, scopul, obiectivele, sarcinile, structura
organizaţională, competenţele, bazele activităţii ştiinţifice şi economico-financiare, precum
şi regimul zonelor de management ale Parcului Naţional "Orhei".
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DOMENIUL SECURITATE ŞI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea
actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor”.

14.02.2014 –
15 zile
lucrătoare

Consultare

Prevede:
- programul de activitate al ghişeului unic, procedura unică de depunere a cererilor privind
solicitarea actelor permisive,
- modalitatea de recepţionare a cererilor privind solicitarea actelor permisive în domeniul apărării
împotriva incendiilor, procesarea şi transmiterea cererilor privind solicitarea actelor permisive
spre examinare, către autoritatea publică abilitată cu atribuţii de reglementare şi control în
domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
- termenul de eliberare a actelor permisive, precum şi cazurile de neacceptare a cererilor privind
solicitarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor, etc
Persoana de contact: Alexei Lavrinenco
Nr. telefon: 022 251-482
Email: sefadj.dsp@dse.md

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 283 din 28
decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.

04.02.2014 –
10.03.2014

Consultare

Prevede:
- stabilirea unor exigenţe privind condiţiile de angajare
- modificări referitor la gradele speciale ale poliţiştilor de frontieră privind stabilirea pentru corpul
de ofiţeri a gradelor speciale de general-locotenent şi general-colonel,
- dreptul poliţiştilor de frontieră la asigurare cu locuinţă de serviciu
- reformularea prevederilor ce stipulează dreptul poliţiştilor de frontieră la asigurare socială şi
asigurarea riscurilor de pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, precum şi stabilirea
asigurării sociale pentru membrii familiei poliţiştilor de frontieră, etc
Persoana de contact: Andrei Gruia
Nr. telefon: 022 259 747
Email: andrei.gruia@border.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Ministru: Natalia GHERMAN
Persoana de contact (transparenţă):
Nr. telefon: 201042, 201043
Web: http://www.mfa.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea
semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

Nu este
indicată

Consultare
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Persoana de contact: nu este indicată
Nr. telefon: nu este indicat
Email: nu este indicat

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

Perioada

Etapa
Consultare

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): Vitalie Verebceanu
Nr. telefon: 257425
Email: vitalie.verebceanu@cna.md
Web: http://cna.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

Perioada

Etapa
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Denumire (link)

Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa

