
MINISTERUL                  МИНИСТЕРСТВО 

 TINERETULUI  ŞI SPORTULUI   МОЛОДЕЖИ И СПОРТА                                                                               

AL REPUBLICII MOLDOVA     РЕСПУБЛИКИ MOЛДOВA 

 
                   Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162                        Пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162 

          MD-2004 Chişinău, Republica Moldova             МД-2004  Кишинэу, Республика Молдова 

Tel/fax: 820-861                                                                                      Тел/факс: 820-861 
 

 

____________ Nr.___________                                                    
  

                                                                                                      Cancelaria de Stat a 

                                                                                                Republicii  Moldova       

 

Cu referire la demersul nr.2503-421 din 30.12.2014 privind punerea în 

aplicare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 „Privind transparenţa în 

procesul decizional” şi a Hotărîrii Guvernului  nr.96  din 16 februarie 2010 „Cu 

privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional”, Ministerul Tineretului și Sportului 

informează următoarele. 

 Persoana responsabilă de plasarea proiectelor elaborate pe portalul 

www.particip.gov.md este desemnat domnul Alexandru Şchiopu, programator. 

Datele de contact: alexandru.schiopu@mts.gov.md, (tel. 022 820 839). 

De asemenea, Ministerul prezintă datele despre transparenţa în procesul 

decizional, conform cerinţelor stabilite în tabelul anexat. 

Anexă: 2 file.  

 

                                                                                                                                                             

         Ministru                                                       Octavian BODIȘTEANU 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                       
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. Nina Catîrev 

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


    Tel. 022 820 868 

 

 

              Date despre transparenţa în procesul decizional în aparatul central al  

                       Ministerului Tineretului și Sportului, anul 2014  

 

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 
                                  Procesul de elaborare a deciziilor 
1. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 
 

797 

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 
    1.2. Proiecte de legi  - 
    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  6 
    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
791 

2. Numărul proiectelor de decizii consultate  (din numărul de decizii 

adoptate)
1  

7 

    2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 
    2.2. Proiecte de legi  - 
    2.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  5 
    2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
2 

3. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă  - 
    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 
- 

4.  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 
- 

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe 

ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei 

publice centrale 
11 

6. Numărul de invitații expediate părților interesate 78 

7. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, 

dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea 

administraţiei publice centrale (exclusiv funcţionarii publici) 
76 

8.  Numărul recomandărilor  recepționate acceptate 

8.1. Cetățeni 3 2 

8.2. Consiliul Național pentru Participare (CNP) 2 2 

8.3. Asociații obștești
2
 24 12 

8.4. Sindicate - - 

8.5. Asociații de patronat - - 

8.6. Partide și alte organizații social-politice - - 

8.7. Mijloace de informare în masă - - 

8.8. Reprezentanți ai mediului de afaceri - - 

8.9. Parteneri de dezvoltare
2
 5 4 



 

8.10. Alte părți interesate (Școli sportive din subordinea MTS) 27 26 

Contestaţii / sancţiuni 
9. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 

administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea 

Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008  privind transparenţa în procesul 

decizional 

- 

    9.1.  Contestate în organul ierarhic superior - 
    9.2.  Contestate în instanţă de judecată - 

10. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI 

 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional 

 

- 


