
„Monitorul transparenţei decizionale” reprezintă o sinteză periodică a proiectelor de decizii (legi, 
hotărîri, regulamente, ordine ş.a.) elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale şi lan-
sate consultării publice. 

Scopul acestei publicaţii electronice este de a facilita accesul cetăţenilor, organizaţiilor neguver-
namentale şi a mass-media la procesul de luare a deciziilor, informarea despre proiectele de 
decizii cu impact major, precum şi sporirea implicării actorilor activi ai societăţii în îmbunătățirea 
propunerilor de politici promovate de autorităţi. Textele integrale ale proiectelor de decizii sînt 
disponibile pe paginile web ale autorităţilor respective, iar pentru comoditatea utilizatorilor, în 
cuprinsul sintezei sînt înserate doar link-urile la documente. 

„Monitorul transparenţei decizionale” este întocmit de Asociaţia ADEPT şi reprezintă unul din 
rezultatele exercițiului de monitorizare a respectării Legii cu privire la transparenţa în procesul 
decizional şi a altor reglementări privind procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor.  

Activităţile de monitorizare sunt desfăşurate în cadrul proiectului „Guvernul şi Parlamentul Des-
chis: Creşterea transparenţei în procesul decizional prin participarea publicului”, implementat 
de Asociaţia ADEPT cu susţinerea financiară a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos. 

Sumarul actelor lansate de către autoritățile administrației publice centrale 
de specialitate spre consultare publică 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
Proiect de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte 

legislative” (consumul de alcool) 

Data publicării:  4 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor:  24 martie 2014 

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. 

Proiect de Hotărîre a Guvernului al Republicii Moldova „Cu privirea la 

aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ 

preşcolar” 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor:  25 martie 2014 

Prin prezenta Hotărâre de Guvern se aprobă normele sanitare privind 
amplasarea instituţiilor preşcolare, a clădirii şi încăperilor de bază, 
organizarea alimentaţiei, amenajarea sanitaro – tehnică a încăperilor, 
întreţinerea teritoriului şi a încăperilor, regimul de activitate a copiilor, 
organizarea asistenţei medicale. 
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MINISTERUL ECONOMIEI 
Proiect de Hotărîre a 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 

Data publicării:  3 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 17 martie 2014 

În contextul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.1384/2013 din 8 iunie 
2011 privind modificarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.55/2008 din 21 ianuarie 2008 privind 
introducerea unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene din 28.12.2013, Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire  la 
modificarea Anexei nr.1 la Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea 
Europeană. 

Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unui imobil 

Data publicării:  7 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 21 martie 2014 

Proiectul dat a fost elaborat în temeiul Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice şi în scopul asigurării exploatării eficiente a fondului locativ din orașul Basarabeasca. La 
momentul reorganizării Întreprinderii de Stat „Baza de Transport Auto nr.21  din Basarabeasca” în societate pe 
acţiuni, clădirea blocului locativ, cu valoarea estimativă de 207149,60 lei conform situaţiei din 01.04.1995, 
amplasată în or. Basarabeasca, str. Nicolai Gogol, 23, nu a fost inclusă în capitalul social al S.A. 
«Întreprinderea pentru transporturi de încărcături şi persoane «Sud-Trans», or. Basarabeasca dar a fost 
transmisă societăţii cu drept de gestiune economică şi constituie proprietate de stat. 

Proiectul Cadrului Managementului de Mediu al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii 

Data publicării:  7 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 21 martie 2014 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului este de a contribui la creşterea competitivităţii întreprinderilor 
moldoveneşti, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin sporirea legăturilor lor cu pieţele, îmbunătăţirea 
capacităţii lor de a accesa finanţe pe termen mediu şi lung, precum şi ameliorarea mediului propice pentru 
afaceri. Proiectul este format din trei componente: 1. Componenta „Reforma de reglementare”. 2. Componenta 
„Dezvoltarea IMM”. 3. Componenta „Accesul la finanţe”. 

Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 19 martie 2014 

Proiectul stabileşte reguli clare și transparente pentru desfășurarea comerțului în piețe prin asigurarea 
accesului liber în piață a vînzătorilor și consumatorilor, asigurarea unei infrastructuri comode și sigure în 
vederea comercializării produselor/prestării serviciilor, modalitatea de atribuire a locurilor de vînzare în piață, 
mărfurile interzise comercializării în piețe etc. Alte norme inovative cuprinse în noul proiect, vizează 
obligativitatea utilizării “cartelei comerciantului” – aplicabilitatea căreia, vine să eficientizeze eforturile depuse 
întru diminuarea comerțului neautorizat. Concomitent, proiectul creează condiții favorabile producătorilor 
agricoli autohtoni, prin utilizarea “certificatului de producător”, în scopul comercializării produselor agricole 
obținute în gospodăriile proprii. 
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Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii  Guvernului nr. 800 din 

28 octombrie 2011 (expoziţia mondială “Milano 2015”) 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 19 martie 2014 

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, precum şi urmare a deciziei 
Comitetului organizatoric pentru pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială "Milano 2015", se 
propune modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 800 din 28.10.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2011, 
nr.187-191, art.879).  

MINISTERUL FINANŢELOR 
Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea 

taxei pe valoarea adăugată 

Data publicării:  3 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 15 martie 2014 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe 
valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, a fost elaborat în scopul aducerii în 
concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) şi art.102 alin.(8) pct.8), 
pct.11), pct.15) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative. Astfel, 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. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Proiectul acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire 

la cooperarea în domeniul învăţămîntului 

Data publicării:  6 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 17 martie 2014 

În temeiul acestui Acord, Părţile colaborează în aspecte ce ţin de schimbul de bursieri, donaţii de carte, 
participarea în comun la conferinţe, simpozioane internaţionale, susţinerea procesului de studiere a limbii chineze 
în cadrul Universităţii de Stat din Moldova etc.  

MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI 
Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului de Acord între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind angajarea temporară a cetăţenilor din 

Republica Moldova în Statul Qatar 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 26 martie 2014 

Scopurile prezentului Acord sunt următoarele: a. de a asigura un proces de angajare legal, echitabil şi bine-
informat pentru cetăţenii moldoveni care sosesc în Statul Qatar pentru munci temporare, în conformitate cu 
principiile stipulate în prezentul Acord. b. de a constitui un cadru de cooperare între Părţi privind migrația de muncă 
temporară și schimbul de informaţii pertinente. c. de a asigura cooperarea între Părţi cu privire la recrutarea, 
selectarea, plasarea, sosirea, angajarea şi reîntoarcerea lucrătorilor moldoveni după activitatea lor temporară în 
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Statul Qatar. d. de a asigura ca lucrătorii moldoveni, care sunt angajați în baza prezentului Acord, să înţeleagă 
termenii şi condiţiile de şedere legală în Statul Qatar şi obligaţia de a reveni în ţară după finalizarea perioadei 
de activitate legală în Statul Qatar. e. de a promova protecţia drepturilor la muncă și protecție socială a 
lucrătorilor moldoveni care realizează munci temporare în Statul Qatar pe tot parcursul procesului de recrutare, 
selectare, plasare, sosire, angajare şi reîntoarcere.  

Proiect de Hotărîre a Guvernului 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 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: 26 martie 2014 

Respectarea drepturilor egale ale femeilor și bărbaților în participarea lor la viața publică, economică și politică 
a țării va conduce la sporirea bunăstării cetăţenilor ţării, utilizînd pe deplin potenţialul uman existent. Realizarea 
egalităţii de gen constituie unul din mijloacele eficiente de combatere a sărăciei şi stimulării dezvoltării 
societăţii. Asigurarea de facto a egalităţii de gen va contribui la reorientarea resurselor umane şi financiare 
necesare pentru înlăturarea consecinţelor grave ale actelor de violență în familie și traficului de ființe umane, 
fenomene ce au la bază tratamentul discriminatoriu a femeilor, spre programe de dezvoltare economică, 
socială, culturală, etc. 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE 
Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de 

combatere a febrei aftoase 

Data publicării:  5 martie 2014 

Data limită pentru prezentarea contribuțiilor: N/A 

Norma sanitar-veterinară privind măsurile de combatere a febrei aftoase (în continuare – prezenta Norma) 
stabileşte: a) măsurile minime de combatere care urmează a fi aplicate în cazul apariţiei unui focar de febră 
aftoasă, indiferent de tipul virusului în cauză; b) măsuri preventive care au scop sensibilizarea şi pregătirea  
subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi a proprietarilor de animale la 
apariţia focarului de febră aftoasă. 
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Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" este o organizaţie 
obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în 
ianuarie 2000. 

Misiune 

ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind proce-
sul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi 
din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi 
sprijinirea participării active a cetăţenilor în viaţa publică. 

Obiective strategice 

 contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale orienta-
te spre dezvoltarea social-economică şi democratizarea Republicii Mol-
dova; 

 promovarea şi consolidarea instituţiilor şi procedurilor democratice; 

 încurajarea şi facilitarea participării cetăţenilor la procesul decizional. 

Programe 

Pentru realizarea misiunii sale, ADEPT derulează următoarele programe:  

 monitorizarea guvernării;  

 alegeri; 

 partide politice. 
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