
 

Raport anual privind transparenţa în procesul decizional pe parcursul anului 2016 

 
Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare  

1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui ------- 

1.2. Proiecte de legi 4 

1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  6 

1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
 

109 

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare  

    2.1.     Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  ------- 

    2.2.     Proiecte de legi ------ 

    2.3.     Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 4 

    2.4.     Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii     

               administrative centrale 
 

------- 

3. Numărul proiectelor de decizii care au fost publicate pe pagina web oficială a 

autorității publice / www.particip.gov.md (din numărul de decizii adoptate)1 

 

    3.1.     Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  ------- 

    3.2.     Proiecte de legi 4 

    3.3.     Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 6 

    3.4.     Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii     

               administrative centrale 
 

------- 

4. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgență  

    4.1.     Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  ------- 

    4.2.     Proiecte de legi ------- 

    4.3.     Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului ------- 

    4.4.     Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii     

               administrative centrale 
 

------- 

5.  Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr.239-XVI din 

13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010  

 

------- 

    5.1.     Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  

    5.2.     Proiecte de legi  

    5.3.     Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  

    5.4.     Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii     

               administrative centrale 

 

6.   Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale 

grupului de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale  

32 

7. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, 

şedinţe ale grupului de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei 

publice centrale (exclusiv funcţionarii publici) 

 

80 

8. Numărul recomandărilor  recepţionate acceptate 

    8.1.   Cetăţenii ------- ------- 

    8.2.   Asociaţii obşteşti ------- ------- 

    8.3.   Sindicate ------- ------- 

    8.4.   Asociaţii de patronat ------- ------- 

    8.5.   Partide şi alte organizaţii social-politice ------- ------- 

    8.6.   Mijloace de informare în masă ------- ------- 

    8.7.   Reprezentanţi ai mediului de afaceri ------- ------- 

    8.8.   Parteneri de dezvoltare ------- ------- 

    8.9.   Alte părţi interesate ------- ------- 

    ------- ------- 

9. Numărul tabelilor de sinteză (cu recomandările recepționate) plasate pe 

pagina web oficială a autorității publice și/sau afișate acestiea într-un spațiu 

accesibil publicului și/sau se difuzează în mass-media centrală sau locală 

  

 

 

http://www.particip.gov.md/


 

 

Contestaţii / sancţiuni 

10.  Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei 

publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea legii nr.239-XVI  din 

13.11.2008  

 

------- 

   10.1. Contestate în organul ierarhic superior ------- 

    10.2. Contestate în instanţa de judecată ------- 

11. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239-XVI din  

     13.11.2008 

   

------- 

 
 

      


