
Raportul AGEPI privind transparența în procesul decizional pentru anul 2020 

1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.2 a HG nr.967/2016 pe marginea: 
- Datelor responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional: 

Daniela Morari, Direcția juridică; tel. 022 400 652; e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md. 

- Listei ONG-urilor pe domenii de activitate: 

Asociația Obștească a Mandatarilor Autorizați în Domeniul Proprietății Industriale din Republica 
Moldova; 
Asociația Patronală Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova); 
Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC); 
Asociația Obștească Asociația Națională “Copyright”; 

Asociația Obștească ”Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica    
Moldova (ANPFI)”; 
Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale; 

Asociația Obștească ”Asociația Femeilor Inovatoare din Republica Moldova (AFIRM)”; 
Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”. 
 

2. Informația privind: 
Procesul de elaborare a deciziilor 

Tipul deciziei  Numărul 
de decizii 
adoptate în 
perioada de 
raportare 

Numărul 
proiectelor 
de decizii 
consultate 
(din 
numărul de 
decizii 
adoptate) 

Numărul 
proiectelor 
de decizii 
supuse 
consultărilor 
publice 
repetat 

Numărul 
deciziilor 
adoptate 
în regim 
de 
urgență 

Aprecierea 
perioadei de 
timp (în 
mediu) de la 
inițierea 
proiectului 
deciziei până 
la aprobarea 
acesteia 

Numărul 
deciziilor 
adoptate 
care nu cad 
sub 
prevederile 
Legii nr. 
239/2008 şi 
Hotărârii 
Guvernului 
nr.967/2010 

Proiecte de 
Decrete ale 
Președintelui 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Proiecte de legi 
 

  
2 

 
1 

 
- 

 - 

Proiecte de 
hotărâri şi 
dispoziții ale 
Guvernului 

3 proiect 
de hotărîre 
a 
Guvernului  

 
5 

 
3 

 
- 

În mediu, 
aproximativ 
180 de zile. 

 
- 

Ordine privind 
activitatea de 
bază a 
ministerului/ 
autorității 
administrative 
centrale 

 
160 

 
- 

 
- 

  
72 

  
160 



 
Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii 

Publicarea  Numărul Mijlocul de informare (comunicat de presă, 
informare direcționată, publicarea pe pagina 
autorității, pe particip.gov.md). 

anunțurilor privind inițierea 
elaborării deciziei 

 
2 

Anunț publicat pe pagina web a AGEPI: 
www.agepi.gov.md. 

anunțurilor privind retragerea 
unui proiect din procesul de 
elaborare 

-  

anunțurilor privind organizarea 
consultării publice 

 
7 

Anunțuri publicate pe pagina web a AGEPI: 
www.agepi.gov.md și pe particip.gov.md. 

rezultatelor 
consultărilor/sinteza 
recomandărilor 

Rezultatele 
consultărilor 
proiectelor de 
acte normative 
au fost înserate 
în sinteza 
recomandărilor 
perfectată 
pentru fiecare 
proiect. 

 

proiectelor de decizii şi 
materialelor aferente acestora, 
precum şi deciziile adoptate 

3 proiecte de 
decizii și 
materialele 
aferente 
acestora. 

Proiectele de decizii și materialele aferente 
acestora au fost publicate pe pagina web a 
AGEPI: www.agepi.gov.md.  

programelor 
(trimestriale/anuale) de 
elaborare a proiectelor de 
decizii, cu indicarea proiectelor 
care urmează a fi supuse 
obligatoriu consultării publice 

 
 

1 

Planul de activitate al AGEPI pentru anul 2020, 
care conține acțiuni și termene concrete 
referitoare la elaborarea proiectelor de acte 
normative a fost publicat pe pagina web a AGEPI: 
www.agepi.gov.md. 

raportul anual al autorității 
publice privind transparența 
procesului decizional 

1 Raportul AGEPI privind transparența în procesul 
decizional pe parcursul anului 2019 a fost 
publicat în directoriul: Transparența/consultări 
publice/Rapoarte privind transparența în procesul 
decizional.   

 

 

 

 

 

 

 



Modalitățile de 
consultare publică 
aplicate (dezbateri 
publice, audieri 
publice, sondaj de 
opinie, referendum, 
solicitarea opiniilor 
experţilor în 
domeniu, crearea 
grupurilor de lucru 
permanente sau ad-
hoc cu participarea 
reprezentanţilor 
societăţii civile) 

Numărul 
întrunirilor 
consultative 
desfășurate 
de 
autoritatea 
administrați
ei publice 
centrale 

Număru
l de 
invitații 
expediat
e 
părților 
interesat
e 

Numărul 
participanțil
or la 
întrunirile 
consultative 
(audieri 
publice, 
dezbateri, 
ședințe ale 
grupurilor de 
lucru etc.) 
desfășurate 
de autoritatea 
administrației 
publice 
centrale 
(exclusiv 
funcționarii 
publici) 

Publicare 
rezultatelor 
consultărilor 
publice 
DA/NU, 
adresa unde 
pot fi accesate 
(procese-
verbale ale 
întrunirilor 
publice 
consultative, 
sinteza 
recomandărilo
r) 

Aprecierea privind 
eficiența acestor 
instrumente 
 

 
Dezbateri/consult
ări publice 

 
12 

 
68 

 
58 

 Organizarea 
dezbaterilor/consultări
lor publice pe 
marginea proiectelor 
de acte normative 
aprobate de AGEPI 
este considerată o 
modalitate eficientă, 
deoarece permite 
lansarea platformelor 
de discuții în cadrul 
cărora toate părțile 
interesate pot prezenta 
observații/recomandăr
i în raport cu acestea.  

 

Numărul recomandărilor  recepționate incluse în sinteza 
recomandărilor 

acceptate 

Cetățeni    
Asociații obștești 2 proiecte de 

legi  
- - 

Sindicate    
Asociații de patronat    
Partide și alte organizații social-
politice 

   

Mijloace de informare în masă    
Reprezentanți ai mediului de afaceri    
Parteneri de dezvoltare    
Alte părți interesate 93 93 85 

 

 



Contestații / sancțiuni 

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității 
administrației publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea 
Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 

 

Contestate în organul ierarhic superior - 
Contestate în instanță de judecată - 

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-
XVI  din  13.11.2008 

 

 

  
 


