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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 ȘI
MEDIU ANTREPRENORIAL
DOMENIUL SECURITATE ȘI POLITICĂ
EXTERNĂ
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 FAMILIEI
Ministru: Valentina BULIGA
Persoana de contact (transparență): Diana Stratulat
Nr. telefon: 022269363
Email: diana.stratulat@mmpsf.gov.md
Web: http://mmpsf.gov.md/md/transparenta/
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la indexarea prestaţiilor
de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat

21.02.2014 –
06.03.2014

Consultare

Proiectul propus prevede indexarea, începînd cu 1 aprilie 2014, a prestaţiilor de asigurări sociale şi
a unor prestaţii sociale de stat. Astfel, se propune indexarea, cu 6,45%, a pensiilor stabilite în
temeiul Legii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 15.10.1998, pensiilor
pentru vechimea în muncă stabilite pînă la 01.01.1999, pensiilor stabilite cetăţenilor care au de
suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi a indemnizaţiilor de invaliditate persoanelor care
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şi-au stabilit invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale. De
asemenea, se propune de a indexa, cu 4,6%, compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării
cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie eliminarea din organism a
radionuclizilor stabilită persoanelor participante la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi
la experienţele nucleare, alocaţiile sociale de stat, pensiile militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la planurile de admitere
în anul 2014 în învățământul secundar profesional, mediu de
specialitate şi superior”

26.02.2014 –
26.03.2014

Consultare

Conform proiectului hotărîrii, se propune aprobarea planurilor de înmatriculare în anul 2014, cu
finanţare bugetară şi în bază de contract, în instituţiile de stat şi private de învăţămînt secundar
profesional, mediu de specialitate şi superior la studii de licenţă (ciclul I), studii de masterat (ciclul
II) şi studii postuniversitare de rezidenţiat şi secundariat clinic, precum şi a admiterii la studii a
cetăţenilor străini pentru onorarea obligaţiunilor Republicii Moldova în cadrul tratatelor
internaţionale. Planurile au fost elaborate în baza propunerilor ministerelor de resort, ţinîndu-se
cont de numărul preliminar al absolvenţilor învăţămîntului preuniversitar, cerinţele pieţii muncii,
înmatricularea realizată în anul 2013 şi posibilităţile financiare ale statului.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului
muncii al Republicii Moldova

27.02.2014 –
27.03.2014

Consultare

Proiectul propus prevede modificarea şi/sau completarea a circa 40 de articole ale Codului muncii,
care ţin de armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile altor acte normative în
vigoare; perfecţionarea legislaţiei muncii în vigoare; flexibilizarea legislaţiei muncii în vigoare şi
aducerea acesteia în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă; asigurarea
respectării drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi ale raporturilor de muncă.

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

Perioada

Etapa

Cu privire la crearea Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în
Învățămîntul Profesional

18.02.2014 –
01.03.2014

Consultare

Proiectul propus prevede crearea unei Agenții Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntu,
care va reprezenta o entitate independentă, ce va lucra în baza standardelor și metodologiilor de
evaluare/acreditare aprobate de Guvern și, respectiv, elaborate în conformitate cu Standardele și
Recomandările pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior. Se
propune ca numărul de posturi în Agenție să fie de 45 de persoane (15 persoane în Consiliul de
Conducere și 30 de persoane în aparatul administrativ). Pentru demararea activităților Agenției,
urmează să fie instituit un Consiliu interimar de conducere, care va elabora structura și
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției, precum și alte activități de instituire și
dezvoltare a acesteia. Odată instituită, Agenția urmează să evalueze programele tuturor
instituțiilor din învățămîntul superior și vocațional tehnic, precum și cele de formare continuă și
să efectueze acreditarea instituțională. Instituțiile de învățămînt acreditate în trecut vor trebui să
facă dovada că toate programele lor corespund standardelor, să obțină autorizare de funcționare
provizorie pentru programele noi și să-și reconfirme acreditarea o dată la cinci ani. Organizațiile
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care doresc să intre pe piața serviciilor educaționale vor trebui să obțină o autorizare de
funcționare provizorie, care le va permite organizarea admiterii și desfășurarea procesului de
studii. La următoarea etapă, aceștia trebuie să fie acreditați, pentru a putea emite diplome și alte
acte de studii recunoscute de Ministerul Educației. Obiectivul acreditării este asigurarea
comunității academice, beneficiarilor, angajatorilor şi publicului, în general, că instituţia de
educaţie satisface standardele minime de calitate ale unei instituţii de învăţămînt, preocupate de
formarea profesionala.

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/transparanta-decizionala
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Concepţiei
Serviciului Sănătate Ocupaţională

26.02.2014 –
18.03.2014

Consultare

Proiectul Concepţiei Serviciului de Sănătate Ocupaţională, propus spre aprobare, prevede crearea
Serviciului în cadrul structurilor existente ale Ministerului Sănătăţii, după principiul teritorial, în
limita bugetelor alocate. Serviciul va include specialiştii în sănătate ocupaţională din cadrul
Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice teritoriale şi medicii curativi din Instituţiile
Medico-Sanitare Publice. Crearea Serviciului va permite de a avea o monitorizare şi evaluare mai
bună a relaţiei dintre factorii de risc din mediul ocupaţional, la care sunt expuşi muncitorii, şi
sănătatea muncitorilor la nivel de stări premorbide, precum şi la elaborarea măsurilor
intersectoriale de prevenţie.

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Ministru: Octavian BODIȘTEANU
Persoana de contact (transparență):
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 și completarea Hotărârii Guvernului Nr.
1552 din 4 decembrie 2002, Nota Informativă

Plasat pentru
consultare
06.02.2014

Consultare

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern conține propuneri de modificare și completare a
plafoanelor de hrană, preparate vitaminoase precum și altor componente extrem de importante
în cadrul procesului de reglementare a finanțării acțiunilor sportive naționale și internaționale.
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DOMENIUL ECONOMIE, FINANTE ȘI MEDIU 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 pentru aprobarea tarifelor și
metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de
Institutul Naţional de Metrologie

14.02.2014 –
14.03.2014

Consultare

Scopul documentului propus spre elaborare este micșorarea prețurilor cu 15-25% și în unele cazuri
peste 25% față de cele prevăzute în metodologia existentă, reieşind din cheltuielile suportate de
INM şi, din faptul că nu includ amortizarea activelor pe termen lung (uzura mijloacelor de
măsurare) în procesul prestării serviciilor. Tarifele pentru aceste servicii poartă un caracter
necomercial, sunt nonprofit şi cu rata rentabilităţii zero.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei
nr.1 la Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la
exportul mărfurilor în Uniunea Europeană aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 262 din 07.03.2008

03.03.2014 –
17.03.2014

Consultare

Începând cu 1 ianuarie 2014, au fost anulate restricţiile cantitative stabilite anterior, exportul de
vinuri moldoveneşti către piaţa Uniunii Europene fiind liberalizat în totalitate. în vederea racordării
la modificările operate de către Parlamentul European, a fost demarată procedura de amendare a
Hotărârii Guvernului nr. 262 din 07.03.2008 prin excluderea din Anexa nr.1 la Regulamentul
privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană a rândului ce
corespunde denumirii mărfurilor „Vinuri din struguri proaspeţi, altele decât vinurile spumoase”.

MINISTERUL FINANTELOR
Ministru: Anatol ARAPU
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 Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la
aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim
special „Borderou de achiziție”

12.02.2014 –
05.03.2014

Consultare

Scopul aprobării unui nou document primar cu regim special este de a simplifica și de a reduce din
volumul de lucru al entităților în procesul achiziției bunurilor de la persoane fizice-cetățeni.
Proiectul Ordinului IFPS „Privind modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013”

28.02.2014 –
10.03.2014

Consultare

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat nr. 16 din 14.01.2013 ,,Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a
informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal.
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea

03.03.2014 –

Consultare
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Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

15.03.2014

Dispoziţiile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) din Codul fiscal, prevedeau că restituirea TVA se
efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au
fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. După modificările art.1011 alin.(2), art.1013
alin.(1) din Codul fiscal, efectuate prin Legea menţionată, limitarea termenului de 3 perioade
fiscale în care agentul economic poate beneficia de restituirea TVA a fost exclusă, fiind stabilit
termenul de 45 de zile din data depunerii cererii.

MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
Ministru: Pavel FILIP
Persoana de contact (transparență): Vasilachi Eleonora
Nr. telefon: 022251153
Email: eleonora.vasilachi@mtic.gov.md
Web: http://www.mtic.gov.md/consult_public_2014_rom/
Denumire (link)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

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)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCTIILOR
Ministru: Marcel RĂDUCAN
Persoana de contact (transparență): 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)
Metodologia de Calcul a Performanţei Energetice a Clădirilor

Perioada
Etapa
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 –
Consultare
accesibilităţii pentru persoane cu dezabilități - proiect Cod
21.03.2014
Practic
Prezentul Codul Practic se referă la proiectarea și crearea mediului arhitectural, care asigură nivelul
necesar al accesibilității clădirilor și construcțiilor pentru toate categoriile de populație cu mobilitate
limitată și folosirea lor liberă. Cerințele se referă la toate elementele clădirilor și construcțiilor sau a
unor părți ai acestora, precum și la terenuri.
NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare„ 27.02.2014 –
Consultare
25.03.2014
Prezentul normativ se referă la proiectarea tehnologică a elementelor componente ale sistemelor
de canalizare a localităţilor, obiectivelor noi sau a celor aflate în reconstrucţie: reţele de colectare,
de evacuare şi transportare a apelor uzate, construcţii anexă pe aceste reţele, staţii de pompare,
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staţii de suflante, staţii de epurare a apelor uzate.
CP D.02.22-2014 „Regulament privind lucrările de stabilizare a
27.02.2014 –
Consultare
solurilor (pământurilor) cu stabilizator de sol pe bază de compuși 25.03.2014
organici naturali polienzimici”
Prezentul Cod practic este elaborat pentru aplicarea tehnologiei de consolidare a pământurilor de
diferite tipuri, folosind compuşi organici naturali polienzimici la stabilizarea stratului superior al
terasamentelor, construcţia straturilor monolit de fundaţii,îmbrăcăminţi rutiere şi de aerodromuri,
platforme şi locuri de parcare a automobilelor, transformarea structurilor rutiere uzate din
macadam, balast şi mixte în straturi consolidate de calitate a structurilor rutiere, folosirea mai largă
a materiilor prime locale şi stabileşte reguli de execuţie şi de control a lucrărilor.
Normativ în construcții - NCM A.08.01-2013 ”Organizarea
27.02.2014 –
Consultare
construcţiilor”
25.03.2014
Prezentul document normativ stabileşte reguli generale de realizare a construcţiei, procedurile
privind controlul calităţii construcţiei şi evaluarea conformității obiectelor de construcţii finalizate
cerinţelor stabilite în documentaţia de proiect și documentația normativă. Documentul normativ se
aplică raporturilor privind construcţia obiectelor imobiliare noi şi reconstrucţia celor existente.
Prevederile prezentului document normativ pot fi aplicate raporturilor privind reparaţia,
demolarea, demontarea clădirilor şi construcţiilor.

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 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 și Industriei Alimentare promovează inițiativa de
creare a unei Reprezentanțe FAO în Republica Moldova, precum și aprofundarea relațiilor de
parteneriat cu această organizație.
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”.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Plasat
Consultare
Regulamentului de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura
20.02.2014
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Ecologică – Republica Moldova”
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mărcii naţionale
„Agricultura Ecologică – Republica Moldova” are ca scop primordial promovarea modelului mărcii
naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” precum şi a regulamentului de utilizare a
mărcii menţionate.
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea şi
Plasat
Consultare
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221 din 16 martie 2009
25.02.2014
Hotărârea Guvernului nr. 221 din 16 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 5961, art. nr. 153, din 24 martie 2009), se completează şi se modifică.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Plasat
Consultare
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
26.02.2014
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc al
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei
Alcoolice
Prezenta Metodologie de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei criteriilor de risc (în continuare - Metodologie) este elaborată în scopul eficientizării
controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător în domeniul fabricării, păstrării şi
comercializării cu ridicata al alcoolului etilic, producţiei alcoolice şi a berii, conform Legii nr.131 din
8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege pentru completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova 26.02.2014
nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997
Proiectul de lege pentru completarea Codului Fiscal nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 este elaborat
de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Prezenta completare are drept scop scutirea
de la plata de acciz a întreprinderilor producătoare de alcool etilic şi producţie alcoolică,
deţinătoare de licenţă, ce expediază din încăperea de acciz mărfuri utilizate în calitate de materie
primă la fabricarea producţiei alcoolice către alţi agenţi economici producători de producţie
alcoolică supusă accizării.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege pentru modificarea și completarea Legii privind
26.02.2014
aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională
şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învățământ superior, ciclul I, nr. 142-XVI din 07.07.2005
În condiţiile diversificării şi înnoirii rapide a ofertei de mărfuri agroalimentare, globalizării pieţelor,
creşterii continue a exigenţelor consumatorilor, calitatea produselor alimentare devine factor
determinant al competitivităţii acestora atât pe piaţa internă, cât şi cea externă.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Plasat
Consultare
de lege pentru modificarea și completarea Legii privind
26.02.2014
aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea
cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de
specialitate nr. 1070-XIV din 22.06.2000
Proiectul de lege nominalizat are drept scop efectuarea unor modificări la Nomenclatorul
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de
specialitate. Propunerile au fost înaintate în scopul perfecţionării domeniilor de pregătire a
cadrelor, introducerii unor specialităţi competitive pe plan naţional şi internaţional, mai atractive
pentru tineri, şi solicitate pe piaţa muncii, precum şi întru susţinerea Strategiei de dezvoltare a
învățământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui
Plasat
Consultare
teren
26.02.2014
Transmiterea a 11,43 ha terenuri agricole amplasate în hotarele Unității Administrative Teritoriale
Corlăteni, raionul Râșcani, aflate în folosința Instituției Publice „Institutul de Cercetări pentru
Culturile de Când „Selecția”, din domeniul privat al statului, în folosința Întreprinderii „Administrația
de Stat a Drumurilor”.
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BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
Ministru: Dorin DRĂGUȚANU
Persoana de contact (transparență): 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%
Proiectul Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii
28.02.2014 –
Consultare
Naţionale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea
17.03.2014
Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile
din Republica Moldova
Scopul proiectului este optimizarea procedurii de identificare a persoanelor responsabile de
ridicarea de la/depunerea numerarului la BNM, precum şi identificarea şi sporirea eficienţei utilizării
unităţilor de transport care asigură transportarea numerarului de la / la BNM, în vederea procesării
numerarului în cadrul băncilor licenţiate, precum şi combaterii riscului de fraudă.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI A REPUBLICII MOLDOVA
Director: Grigore VARANIȚA
Persoana de contact (transparență): --Nr. telefon:--Email: consultare@anrceti.md
Web: http://www.anrceti.md/consultation/current
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Consultarea publică a proiectelor de documente pentru
12.02.2014 –
Consultare
concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor
07.03.2014
radio din benzile 800, 900 şi 1800 MHz
Proiectul Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare
competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe
791-821/832-862 MHz, 880- 915/925-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz stabileşte principiile
generale, modul de organizare şi desfăşurare a concursului, atribuţiile organizatorului concursului şi
a comisiei de concurs.
Proiectul privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 12.02.2014 –
Consultare
de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
07.03.2014
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 11 din 28
martie 2013
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 28.03.2013 se modifică şi se
completează, după cum urmează: După punctul 1 se completează cu un punct nou 11 cu următorul
conţinut: “11. Prezenta procedură este aplicabilă doar tipurilor de concursuri în care se licitează un
lot unic de frecvenţe”.
Proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului
12.02.2014 –
Consultare
pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio
07.03.2014
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Benzile de frecvenţe de 791-821/832-862 MHz, 880-915/925 – 960 MHz şi 1710 - 1785/1805 - 1880
MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare
terestre.
Proiectul privind aprobarea Procedurii generale de organizare şi 12.02.2014 –
Consultare
desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare
07.03.2014
competitivă
Pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe de791821/832-862 MHz, 880-915/925 – 960 MHz, şi 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz, în scopul furnizării
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Director: Lucia SPOIALĂ
Persoana de contact (transparență): 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 anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

Perioada

Etapa
Consultare

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
Președinte: Artur GHERMAN
Persoana de contact (transparență): Eruşevschi Boris
Nr. telefon: 022859409
Email: boris.erusevschi@cnfp.md, cnpf@cnpf.md
Web: http://www.cnpf.md/md/anuntlst/
Denumire (link)
Nu sunt anunțuri

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI
Președinte: Leonid CERESCU
Persoana de contact (transparență): 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 anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

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

AGENȚIA TURISMULUI

Perioada

Etapa
Consultare
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Director: Nicolae PLATON
Persoana de contact (transparență): Constantin Tricolici
Nr. telefon: 022226634
Email: info@turism.gov.md
Web: http://www.turism.gov.md/index.php?pag=proiecte&l=
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Regulamentului privind modul de utilizare a Mărcii
26.02.2014 –
Consultare
Turistice
17.03.2014
Proiectul are drept scop asigurarea promovării turistice a ţării prin utilizarea Mărcii Turistice, care va
acorda o plusvaloare exprimată prin recunoaşterea Republicii Moldova ca destinaţie turistică,
dezvoltarea turismului intern şi receptor, majorarea vizibilităţii sectorului turismului în cadrul
economiei naţionale, diversificarea instrumentelor de promovare turistică, etc.

AGENȚIA 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/transparenta/
Denumire (link)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

DOMENIUL MEDIU
MINISTERUL MEDIULUI
Ministru: Gheorghe ŞALARU
Persoana de contact (transparență): 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 de Lege pentru modificarea şi completarea Codului
26.02.2014 –
Consultare
silvic nr.887 din 21 iunie 1996
12.03.2014
Prevede completarea Codului Silvic cu noi competenţe şi sarcini ale autorităţilor administraţiei
publice locale în vederea gestionării pădurilor comunale precum și amendamente la calcularea
cuantumului despăgubirilor pentru tăierile ilicite şi transportarea masei lemnoase fără acte de
provenienţă.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea,
26.02.2014 –
Consultare
completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
12.03.2014
Proiectul propune transmiterea rezervaţiilor ştiinţifice „Codru”, „Prutul de Jos”, „Plaiul Fagului” şi
„Pădurea Domnească” în subordinea Ministerului Mediului și concretizarea statului acestor
rezervații.
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor și
18.02.2014 –
Consultare
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
05.03.2014
Structura Ministerului Mediului se completează cu serviciul e-Transformare care se va ocupa cu
asigurarea sincronizării politicilor şi strategiilor din domeniul mediu cu programul de modernizare
tehnologică a guvernării, în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor ministerului, creşterii
performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
18.02.2014 –
Consultare
Regulamentului privind organizarea și funcționarea
05.03.2014
Inspectoratului Piscicol de Stat, a structurii și efectivului-limită a
acestuia
Prevede ajustarea activităţii Serviciului Piscicol, la cerinţele Legii nr. 149 din 08.06.2006 „privind
fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura”, a art. 107 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, a Legii
nr.98 din 04.05.2012 „privind administraţia publică centrală de specialitate”, precum şi a
Convenţiilor şi Acordurilor internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi resurselor naturale, la
care Republica Moldova este parte.

AGENŢIA MOLDSILVA
Director general: Ștefan CHITOROAGĂ
Persoana de contact (transparență): 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)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa
Consultare

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 Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și unor hotărîri
ale Guvernului, anunțul nr. 114

26.02.201414.03.2014

Etapa

Consultare

Conform notei informative, modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 757 din
04 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă”
constă în expunerea în redacţie nouă a formularului certificatului de naştere şi a formularului
certificatului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui și are drept scop aducerea actelor şi
certificatelor de stare civilă în concordanţă cu modificările la Legea privind actele de stare civilă.
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Președinte: Dl. Dumitru Visterniceanu
Persoana de contact: Dna Ioana Chironeț, Șefă a Aparatului CSM,
Nr. telefon: 022 22 30 76
Email: aparatul@csm.md
Web: http://csm.md/

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunțuri

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

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la abrogarea Hotărîrii
Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2009”

24.02.201414.03.2014

Etapa

Consultare

Conform notei informative, proiectul are drept scop abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30
ianuarie 2009 ,, Cu privire la aprobarea Normelor de dotare a subdiviziunilor Ministerului
Afacerilor Interne cu mijloace de transport de serviciu”. Normele de dotare a Ministerului
Afacerilor Interne, inclusiv a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine cu mijloace
de transport de serviciu, vor fi aprobate prin ordinul ministrului afacerilor interne.
Proiectul hotărârii Guvernului privind actele de călătorie care
conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a
Republicii Moldov

25.02.201417.03.2014

Consultare

Conform notei informative, prin proiectul în cauză se aprobă lista actelor de călătorie care conferă
titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.
De asemenea, proiectul stabilește că în cazul necesității modificării sau completării listei actelor
de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova,
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va iniția procedurile de rigoare.
Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al armelor

26.02.201419.03.2014

Consultare

Proiectul stabileşte modul de organizare şi funcţionare a resursei informaţionale “Registru de stat
al armelor” ca parte integrată a Sistemului informaţional a organelor de drept, modul de asigurare
informaţională în cadrul desfăşurării activităţii organelor competente în procesul supravegherii
circulaţiei armelor cu destinaţie civilă pe teritoriul Republicii Moldova.
Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea şi completarea
unor Hotărîri ale Guvernului”

03.03.2014
-

Consultare

Se propune completarea pct. 2 al Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006
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“Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul
organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice”, cu un nou subpunct – 11), prin
care efectivului de trupă şi corpului de comandă al Ministerului Afacerilor Interne, antrenaţi
nemijlocit în prevenirea şi combaterea crimei organizate, li se stabileşte un supliment lunar
pentru risc sporit, în mărime de 30% din salariul de funcţie.
În ceea ce priveşte stabilirea acestui supliment salarial angajaţilor Serviciului de Informaţii şi
Securitate, se propune completarea punctului 7 din Regulamentul cu privire la asigurarea
financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253 din 20
aprilie 2012 privind asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate cu un nou
subpunct - 12), prin care se stabileşte un supliment lunar pentru risc sporit ofiţerilor de informaţii
şi securitate antrenaţi nemijlocit în prevenirea şi combaterea crimei organizate, în mărime de 30%
din salariul de funcţie.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPIE
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 anunțuri

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)

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Nu sunt anunțuri

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

Denumire (link)
Nu sunt anunțuri
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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/

Denumire (link)

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182-XVI
din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii,
efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Perioada

Etapa

Consultare

Se propune completarea gi modificarea prevederilor Regulamentului Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, reieșind din domeniul de competență și excluderea anexei
nr.2 ce vizează structura Centrului, aceasta urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Parlamentului
Proiectul Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii şi
efectivului-limită al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

Consultare

Proiectul elaborat urmărește scopul majorării efectivului-limită al Centrului Național pentru protecția
Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (Centrul) de la 2l la 48 unități de personal
începând cu 0l ianuarie 2015. Necesitatea majorării efectivului-limită este determinată de
insuficiența personalului responsabil pentru asigurarea procesului normal de lucru al autorității
publice naționale, chemate să supravegheze asupra caracterului adecvat al nivelului de protecție a
datelor cu caracter personal în Republica Moldova.
Regulamentul privind controlul legalităţii prelucrărilor de date cu
caracter personal

Consultare

Elaborarea proiectului în cauză este condiţionat de necesitatea instituirii unui cadru normativ (care
este determinată de prevederile art. art. 19 şi 20 al Legii privind protecţia datelor cu caracter
personal), privind reglementarea activităţii de control a Centrului, în limitele funcţionale cu care este
învestit, şi a tuturor elementelor constitutive (drepturile şi obligaţiile participanţilor) care derivă din
acţiunea de control.
Scopul proiectului este de a stabili procedura desfăşurării controlului legalităţii prelucrărilor de date
cu caracter personal, fiind individualizate procedeele operaţionale, competenţele controlului,
precum şi a fost stabilit un sistem adecvat de garanţii de control asupra realizării acestor activităţi, în
scopul prevenirii oricăror eventuale abuzuri.
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DOMENIUL SECURITATE SI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea şi completarea unor
Hotărîri ale Guvernului”.

03.03.2014 –
15 zile
lucrătoare

Consultare

Prevede:
-

-

Stabillirea unui supliment lunar pentru risc sporit, în mărime de 30% din salariul de funcţie pentru
efectivul de trupă şi corpul de comandă al Ministerului Afacerilor Interne, antrenaţi nemijlocit în
prevenirea şi combaterea crimei organizate.
Stabillirea unui supliment lunar pentru risc sporit în mărime de 30% din salariul de funcţie,
ofiţerilor de informaţii şi securitate antrenaţi nemijlocit în prevenirea şi combaterea crimei
organizate.

Persoana de contact: Irina Andrieş
Nr. telefon: 022 255-697
Email: irina.andries@mai.gov.md

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al armelor”

26.02.2014 –
15 zile
lucrătoare

Consultare

Prevede:
-

-

-

modul de organizare şi funcţionare a resursei informaţionale “Registru de stat al armelor” ca parte
integrată a Sistemului informaţional a organelor de drept, modul de asigurare informaţională în
cadrul desfăşurării activităţii organelor competente în procesul supravegherii circulaţiei armelor
cu destinaţie civilă pe teritoriul Republicii Moldova.
condiţiile pe care trebuie să le întrunească fiecare participant, pentru obţinerea nivelului de acces
conform atribuţiilor funcţionale, în cadrul accesării datele persoanelor fizice şi juridice de la etapa
de eliberare a permiselor de procurare a armelor letale şi neletale, inclusiv şi arhivarea datelor
despre arme şi posesori, după încetarea dreptului de deţinere a armelor
instituite procedura de vizualizare a procesului de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii o
dată cu importul armelor în Republica Moldova de către armurierii licenţiaţi în domeniu, transferul
armelor în ţară şi în străinătate, suspendarea, revocarea permiselor de armă sau privarea de
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dreptul de deţinere port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării

Persoana de contact: Ion Lisnic
Nr. telefon: 022 255-990
Email: ion.lisnic@igp.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul
hotărârii
Guvernului privind actele de călătorie care conferă
Denumire
(link)
titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.

25.02.2014
–
Perioada
15 zile
lucrătoare

Consultare
Etapa

Prevede:
-

lista actelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii
Moldova
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova va fi posibilă doar în baza actelor de călătorie
care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei Republicii Moldova despre care statele terţe
au informat autorităţile Republicii Moldova

Persoana de contact: Andrei Gruia
Nr. telefon: 022 259-747
Email: andrei.gruia@border.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Proiectul Programului de dezvoltare strategică al Ministerului Afacerilor
Interne pentru perioada 2014-2016

21.02.2014 –
03.03.2014

Consultare

Este principalul instrument de planificare managerială şi strategică a activităţii în cadrul MAI pentru
următorii trei ani.
Stabilirea unui cadru strategic de politici care va coordona activităţile referitoare la buna desfăşurare a
reformei sistemului afacerilor interne şi a elaborării/armonizării cadrului normativ naţional relevant
activităţii MAI, reacţionării la modificările care au loc în mediul intern şi cel extern, îmbunătăţirii
permanente a calităţii serviciilor prestate şi planificării mai eficiente a resurselor.
Persoana de contact: irina Mihalachi
Nr. telefon: 078 710 684
Email: irina.mihalachi@mai.gov.md

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Ministru: Natalia GHERMAN
Persoana de contact (transparenţă):
Nr. telefon: 201042, 201043

Martie 2014
Web: http://www.mfa.gov.md
Denumire (link)

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

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

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
Şef: Mihai BALAN
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

Perioada

Etapa

Martie 2014
BIROUL PENTRU REINTEGRARE
Viceprim-Ministru: Eugen CARPOV
Web: http://www.gov.md/category.php?l=ro&idc=600
Denumire (link)
Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa

