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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 ECONOMIE, FINANTE ȘI
MEDIU ANTREPRENORIAL
DOMENIUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE
OMULUI
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 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 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
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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.
Proiectul hotărîrii de Guvern Privind modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 cu privire la
aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen
pe anii 2010-2015

05.03.2014 –
26.03.2014

Consultare

Proiectul propus prevede completarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii
2010-2015 cu o anexă nouă ce ţine de aprobarea unui Plan de Acţiuni pentru implementarea, în
perioada 2014-2015, a Observațiilor Finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării
împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe marginea Raportului periodic
patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării
tuturor formelor de discriminare faţă de femei.
Proiectul hotărîrii de guvern Cu privire la iniţierea negocierilor
asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Statului Qatar privind angajarea temporară a
cetățenilor din Republica Moldova în Statul Qatar

05.03.2014 –
26.03.2014

Consultare

Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind
regulamentul angajării forței de muncă în Statul Qatar a fost elaborat în vederea consolidării
cooperării între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar în domeniul migraţiei de
muncă, precum şi în scopul diminuării efectelor negative ale migraţiei. Prin încheierea prezentului
Acord Părţile se obligă să coopereze în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi creării
condiţiilor ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de muncă de către lucrătorii migranţi; să
efectueze schimb de date şi alte informaţii în domeniul migraţiei de muncă, care prezintă interes
comun; să asigure protecţia drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi în conformitate cu
legislaţia statului lor şi tratatele internaţionale, la care sunt parte statele ambelor Părţi; să asigure
un proces de recrutare transparent cu implicarea autorităţilor publice ale ambelor state.
Proiectul Hotărârii Guvernului Privind cerinţele minime pentru 13.03.2014 –
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi 31.03.2014
securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din expunerea la
vibraţii mecanice

Consultare

Proiectul propus vine să armonizeze legislația națională cu cea europeană şi are drept scop
transpunerea dispozițiilor Directivei Parlamentului European și Consiliului 2002/44/CE din 25 iunie
2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de agenți fizici (vibrații). Proiectul prevede că angajatorii vor trebui să evalueze și,
dacă este necesar, să măsoare nivelurile de vibrații mecanice la care sunt expuşi lucrătorii.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative

06.03.2014 –
31.03.2014

Consultare

Proiectul propus ţine de introducerea modificărilor şi completărilor într-un şir de acte legislative
din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu
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privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu
privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la
asistența juridică garantată de stat, Legea nr.436-XVI privind administraţia publică locală din 28
decembrie 2006, Legea nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, Legea
nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, Legea nr.200 din
16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea nr.270-XVI din 18 decembrie
2008 privind azilul în Republica Moldova, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 al Republicii
Moldova, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul de procedură civilă al
Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul de executare al Republicii Moldova nr.443XV din 24 decembrie 2004
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

13.03.2014 –
27.03.2014

Consultare

Conform proiectului, se propune substituirea lunilor care nu au fost lucrate complet în perioada
celor 12 luni calendaristice din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu
pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, cu
cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (900 lei) sau, după
caz, cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (1400 lei) sau, la cererea asiguratului,
lunile care nu au fost lucrate complet din motivele expuse mai sus se propun a fi substituite cu o
perioadă similară anterioară în care a fost realizat venit asigurat, cu condiția că aceasta va conduce
la majorarea cuantumului indemnizației. O altă modificare propusă va viza situația persoanelor
asigurate care în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat s-au
aflat în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Totodată, în proiectul de lege se
propune revenirea la situația existentă de pînă la adoptarea Legii nr. 332 din 23 decembrie 2013 în
cazul persoanelor care în perioada concediului de îngrijire a copilului şi-au reluat munca în condiţiile
timpului de muncă parţial. În acest caz, aceste persoane vor beneficia de salariu pentru timpul
efectiv lucrat și de indemnizație stabilită în mărime de 30% din baza de calcul pînă cînd copilul va
împlini vîrsta de 3 ani. Proiectul de lege se propune să intre în vigoare la 1 aprilie curent.

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)

Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Populare Chineze cu privire la cooperarea în domeniul
învățămîntului

Perioada

Etapa

06.03.2014 –
17.03.2014

Consultare

Proiectul Acordului propus spre aprobare vine să impulsioneze relațiile de colaborare în domeniul
învăţămîntului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze. Părțile
şi-au propus, în special, susținerea și amplificarea aspectelor ce țin de mobilitatea academică,
precum și intensificarea relațiilor în domeniul implementării tehnologiilor informaționale în
educație.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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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.
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea
proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative”

04.03.2014 –
24.03.2014

Consultare

Prin prezentul proiect de lege se propune introducerea modificărilor şi completărilor în 5 acte
legislative: Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi
a producţiei alcoolice, Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, Legea nr.1227-XIII din 27
iunie 1997 cu privire la publicitate, Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi
prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
şi Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006. Proiectul a fost elaborat reieşind din imperativul
situaţiei actuale în care se află Republica Moldova la capitolul consumului de alcool, precum şi întru
realizarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. Totodată, proiectul
are drept scop respectarea Recomandării 2001/458/EC din 05.06.2001 cu privire la consumul de
alcool de către persoanele tinere, în special copii şi adolescenţi, care stipulează că producţia
alcoolică nu trebuie să fie proiectată sau promovată pentru a atrage copiii şi adolescenţii.

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

Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru
anii 2014-2020

Plasat
pentru
consultare
17.03.2014

Consultare

Planul de Acţiuni al Strategiei Naţionale de Dezvoltare a
Sectorului de Tineret pentru anii 2014-2020
Planul de Monitorizare şi Evaluare al Strategiei Naționale de
Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 2014 – 2020
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Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020 trasează direcţiile
prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru următorii şapte ani şi defineşte un plan
specific de acţiuni. Acest document prevede implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor şi organizaţiilor
de tineret şi alţi actori de imediată tangenţă, în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării.

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 cu privire la modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 800 din 28.10.2011

05.03.2014 –
19.03.2014

Consultare

Introducerea unei clauze în Hotărârea de Guvern nr. 800 din 28.10.2011, în scopul asigurării bunei
participări a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială “Milano 2015”, care se va desfăşura în
perioada 1 mai – 31 octombrie 2015 în oraşul Milano, Republica Italiană.
Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la organizarea şi
funcţionarea pieţelor (versiunea după avizări)

05.03.2014 –
19.03.2014

Consultare

Proiectul stabilește reguli clare și transparente pentru desfășurarea comerțului în piețe prin
asigurarea accesului liber în piață a vânzătorilor și consumatorilor, asigurarea unei infrastructuri
comode și sigure în vederea comercializării produselor/prestării serviciilor, modalitatea de
atribuire a locurilor de vânzare în piață, mărfurile interzise comercializării în piețe etc.
Cadrul Managementului de Mediu pentru al doilea Proiect de
Ameliorare a Competitivității

07.03.2014 –
21.03.2014

Inițierea
consultărilo
r

Organele şi instituţiile de stat din Republica Moldova vor beneficia de mecanisme care
îmbunătăţesc implementarea reformelor pentru ameliorarea mediului propice pentru afaceri.
Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unui
imobil

07.03.2014 –
21.03.2014

Consultare

Transmiterea S.A. „Sud-Trans”, or. Basarabeasca în proprietatea publică a oraşului Basarabeasca.
Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea Consiliului
pentru Competitivitate

17.03.2014 –
27.03.2014

Consultare

Conform proiectului hotărârii prezentat se propune instituirea Consiliului pentru Competitivitate,
aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale al Consiliului şi împuternicirea organului dat
de a coordona, monitoriza şi evalua procesul de implementare a Foii de parcurs nominalizate cu
informarea anuală a Guvernului despre progresele şi rezultatele obţinute.
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea tarifelor la
serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie

13.03.2014 –
13.04.2014

Proiectul Hotărârii Guvernului elaborat va asigura:
– accesul la servicii în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii;

Consultare
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– stabilitatea financiară, eficienţa funcţionării şi dezvoltarea continuă a INM;
– recuperarea costurilor suportate pentru prestarea serviciilor;

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 formularului tipizat de document primar „Act de
confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente
operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”

10.03.2014 –
20.03.2014

Consultare

Scopul elaborării formularului tipizat de document primar este asigurarea unei prezentări
relevante în situaţiile financiare a diferențelor de curs valutar aferente creanţelor, datoriilor,
inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină, ca urmare a operaţiunilor
efectuate între rezidenţii Republicii Moldova.
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al
întreprinderii de stat

17.03.2014 –
27.03.2014

Consultare

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat în vederea reglementării aspectelor legale ale
procedurii de selectare din rândul candidaților la ocuparea funcției vacante de administrator al
întreprinderii de stat, a celui mai potrivit candidat.

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
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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)
Perioada
Etapa
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,
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)
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc al

Perioada
Plasat
26.02.2014

Etapa
Consultare
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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”.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei
Plasat
Consultare
sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei
05.03.2014
aftoase
Norma sanitar-veterinară transpune parţial Directiva 2003/85/CE a Consiliului Uniunii Europene din
29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a
Directivei 85/511/CEE şi a Deciziilor 89/531/CEE şi 91/665/CEE şi de modificare a Directivei
92/46/CEE publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 306 din 22 noiembrie 2003, p. 1.
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea limitelor
Plasat
Consultare
pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în
10.03.2014
alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în
furaje”
Scopul prezentului act normativ constă în stabilirea limitelor pentru prezenţa coccidiostaticelor sau
a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furaje.
Obiectul de bază al proiectului menţionat constă în neadmiterea plasării pe piaţă a alimentelor de
origine animală necalitative, contribuind în cele din urmă la realizarea prevederilor alin 1) art. 5 al
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Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153)
Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Normei sanitar- Plasat
Consultare
veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi 12.03.2014
sănătate publică şi de certificare veterinară a importurilor de
lapte crud şi a produselor lactate destinate consumului uman”
Scopul prezentului act normativ constă în asigurarea consumatorilor cu produse de origine animală
salubre din punct de vedere igienic, sigure şi calitative, precum şi excluderea riscului pentru
sănătatea publică pe care îl reprezintă aceste produse.
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243Plasat
Consultare
XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor
17.03.2014
de producţie în agricultură
La art. 23 al Legii se propune stabilirea cuantumului subvenției primei de asigurare de 40% din
valoarea acestora pentru toate culturile agricole, plantațiile multianuale și animale, precum și
plafonarea acestora până la suma de 700 mii lei pentru asigurarea sfeclei de zahăr și 500 mii lei
pentru asigurarea celorlalte culturi și a animalelor, pentru unul și același producător agricol.

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)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa

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)
Nu sunt anunțuri

Perioada

Etapa

Perioada

Etapa
Consultare

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
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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

Perioada

Etapa
Consultare

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
a

Perioada

Etapa
Consultare

Perioada

Etapa
Consultare

AGENȚIA TURISMULUI
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)
Nu sunt anunțuri

AGENȚIA REZERVE MATERIALE
Președinte: Vasile PÎNTEA
Persoana de contact (transparență): Alexei Vasilica
Nr. telefon: 022210295
Email: alexei.vasilica@reserve.gov.md
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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 Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei corpurilor 17.03.2014 –
Consultare
de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie şi a
31.03.2014
construcţiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea
administrativă de gestionare a apelor
Scopul elaborării proiectului hotărîrii constă în stabilirea Listei corpurilor de apă de suprafaţă, a
zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor hidrotehnice de întreținerea cărora este
responsabilă autoritatea administrativă de gestionare a apelor.
Corpurile de apă de suprafață au fost delimitate în baza prevederilor Metodologiei privind
identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 881
din 07.11.2013.
Denumire (link)
Perioada
Etapa
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de
17.03.2014 –
Consultare
lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul cu privire 31.03.2014
la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru
supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al
poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), întocmit la Geneva la
28 septembrie 1984, la Convenţia din 1979 asupra poluării
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi
Fiind Parte la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi,
Republica Moldova, prin prevederile articolului 9 al Convenţiei este obligată să asigure aderarea la
Programul de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al
poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) şi implementarea acestuia, crearea reţelelor naţionale
EMEP de monitorizare şi colectarea datelor respective, schimbul de informaţii referitor la emisiile
poluanţilor şi transportul acestora, precum şi efectele poluării atmosferice asupra altor componente
de mediu, sănătăţii omului şi organismelor vii etc. Aderarea la Protocolul va permite Republicii
Moldova să participe cu toate drepturile la Programul EMEP, atragerea asistenţei tehnice,
consultative şi juridice pentru implementarea acestui Program şi, respectiv, va contribui la
implementarea Convenţiei.
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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 Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul
expertului judiciar, anunțul nr. 116

18.03.201428.03.2014

Etapa

Consultare

Conform notei informative, proiectul de lege are următoarele obiective:
- Reglementarea exactă și complexă a sistemului național de expertiză judiciară;
- Consolidarea infrastructurii de expertiză judiciară și a statutului expertului judiciar;
- Ridicarea nivelului calității serviciilor de expertiză judiciară oferite de către experții
judiciari;
- Consolidarea oportunităților pentru expertiza judiciară alternativă
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (elaborat în vederea executării acţiunii 2, domeniul
specific de intervenţie 3.3.1 din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru
anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 sin 16
februarie 2012

18.03.201414.04.2014

Consultare

Conform notei informative, acest proiect de Lege se urmăreşte atingerea obiectivului specific al
Pilonului III din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016: „Ameliorarea
cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: …, examinarea cauzelor şi
executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile,…”.
Totodată, proiectul are drept scop, înlăturarea unor deficienţe din alte acte legislative, care fie sunt
nemijlocit legate de procesul de executare al hotărîrilor judecătoreşti, fie vizează alte aspecte care
trebuie soluţionate în mod prioritar.
Proiectul de lege vizează, în principal, operarea modificărilor în Codul de executare, Codul de
procedură civilă, Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului
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la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii
judecătoreşti, Legea insolvabilităţii, Legea taxei de stat.

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

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

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare

Termen limită
26.03.2014

Consultare

Prezentul proiect stabileşte procedura de comunicare a influenţelor necorespunzătoare de către
agenţii publici, precum şi modul de completare şi gestionare de către entităţile publice a registrului
pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare, în vederea implementării prevederilor Legii nr.
325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

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

Denumire (link)
Nu sunt anunțuri

Perioada

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

Denumire (link)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunțuri

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
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scopul prevenirii oricăror eventuale abuzuri.

DOMENIUL SECURITATE ȘI POLITICĂ EXTERNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministru: Dorin RECEAN

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

Perioada

Etapa

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
(Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003, Hotărîrea Guvernului
nr. 650 din 12 iunie 2006, Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27
noiembrie 2009, Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012

17.03.2014 –
15 zile
lucrătoare

Consultare

Prevede:
- Majorarea efectivului-limită stabilit în pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009
“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”, cifrele „17374”
şi „17216” substituindu-se cu cifrele „17542” şi „17384”.
- Majorarea efectivului-limită al Inspectoratului General al Poliţiei şi al subdiviziunilor subordonate
(ex. cifra „9229” se substituie cu cifra „9243”. Majorarea unităţilor este preconizată pentru:
Departamentul trupelor de carabinieri (145 unităţi) în vederea trecerii treptate a militarilor în
termen ai trupelor de carabinieri la militari prin contract şi Serviciul poliţiei judecătoreşti al
Inspectoratului General al Poliţiei (23 unităţi),
- Excluderea unităţilor finanţate din contul mijloacelor speciale.
- Redenumirea Direcţiei audit intern în Direcţia control şi audit intern
- Schimbarea statutului Secţiei relaţii internaţionale în Direcţia relaţii internaţionale
- Crearea Secției relații internaționale în cadrul IGP
- Transferarea Direcţiei securitate publică din cadrul aparatului central al Inspectoratului General al
Poliţiei în calitate de subdiviziune subordonată Inspectoratului General al Poliţiei cu statut de
direcţie generală
- crearea Dispeceratelor regionale, cu statut de secţie ca servicii publice desconcentrate ale
Inspectoratului General al Poliţiei.

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)

Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa
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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)

Perioada

Etapa

Nu sunt anunţuri

13.12.2013 –
24.01.2014

Consultare

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

BIROUL PENTRU REINTEGRARE
Viceprim-Ministru: Eugen CARPOV
Persoana de contact (transparenţă): ….
Nr. telefon: ……..
Email:
Web: http://www.gov.md/category.php?l=ro&idc=600
Denumire (link)

Nu sunt anunţuri

Perioada

Etapa

