
Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în anul 2012 

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 

Inclusiv: 

295 

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    1.2. Proiecte de legi  7 

    1.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  30 

    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

143 

    1.5. Ordine privind personalul  115 

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 

Inclusiv: 

272 

    2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    2.2. Proiecte de legi  1 

    2.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  15 

    2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

141 

    2.5. Ordine privind personalul  115 

3. Numărul proiectelor de decizii consultate 

Inclusiv: 

31 

    3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    3.2. Proiecte de legi  3 

    3.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  27 

    3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

Ordinul MTIC nr. 15 din 02.02.2012 prin 

care au fost consultate 3 reglementări şi 

anume:  

 1.Reglementare tehnică "Criterii de 

planificare şi coordonare ale frecvenţelor 

radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 

MHz-3 GHz" RT 3837070-006 

2.Reglementare tehnică „Televiziunea 

digitală. Sisteme, parametrii de bază şi 

metodele de măsurări” 

3.Reglementare tehnică „Sisteme de 

radioacces de bandă largă. Parametri şi 

probleme ale spectrului de frecvenţe radio” 

4. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă fără 

consultare sau care nu cad sub prevederile Legii nr.239-XVI 

din 13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 

inclusiv 

257 

    4.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    4.2. Proiecte de legi  - 

    4.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  2 

    4.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

140 

    4.5. Ordine privind personalul 115 

5. Numărul întâlnirilor consultative (audieri publice, dezbateri, 

şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea 

administraţiei publice centrale. 

35 

6. Numărul recomandărilor recepţionate 167 

7. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii 126 

Contestaţii /sacţiuni 

8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile 

autorităţii administraţiei publice centrale au fost 

contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI  din  

13.11.2008  

- 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=226
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=226
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=226
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=226
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=228
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=228
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=228
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=227
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=227
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=227


8.1. contestate în organul ierarhic superior  - 

8.2. contestate în instanţa de judecată - 

9. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239-

XVI din 13.11.2008 

- 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional şi Hotărârii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu 

privire la acţiunile de implementare a legii menţionate, MTIC a întreprins măsurile 

necesare pentru asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.  

Principalul mecanism prin care se asigură consultarea publică este pagina oficială 

Internet a ministerului, care prevede un compartiment separat „Transparenţa 

decizională”.  
Responsabil de asigurarea transparenţei în procesul decizional este coordonatorul 

procesului de consultare publică, desemnat prin dispoziţia nr.10 din 25.03.2010, dna 

Eleonora Vasilachi, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.  

Proiectele supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina web a ministerului şi 

redirecţionate direct pe portalul guvernamental www.particip.gov.md prin intermediul 

instrumentului „Modulul de participare”.  

În scopul facilitării accesului cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor, precum şi 

sporirea implicării actorilor activi ai societăţii civile, în îmbunătăţirea propunerilor de 

politici publice, MTIC pe parcursul anului 2012, a supus consultărilor publice 31 proiecte 

de decizii, dintre care 16 au fost adoptate, la care au fost recepţionate 167 de 

recomandări. Dintre acestea 126 au fost considerate întemeiate şi au dus la modificarea şi 

completarea proiectelor de decizii. 
 


