Formular de raportare a informației
cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii
Moldova
pentru perioada anului 2021
1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct. 2 a HG nr. 967/2016 pe
marginea:
-

Existenței și actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenței
în procesul decizional:

MAEIE se conduce de cadrul legal existent și asigură transparența decizională atât pe pagina
web oficială, cât și transmiterea pe platforma particip.gov.md. Cu privire la procedurile interne,
în scopul asigurării executării uniforme a prevederilor Legii privind transparența în procesul
decizional, nr. 239/2008 (Monitorul oficial, 2008, nr. 215-217, art. 798), Legii nr. 239/2008
privind transparența în procesul decizional și Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 privind
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional (Monitorul
Oficial, 2016, nr. 265-276, art. 1050), la 22 noiembrie 2021 a fost semnat ordinul MAEIE nr.
291-b-272 cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de consultare publică
cu societatea civilă în procesul decizional, care reglementează detaliat aspectele subiectului.
-

Datele responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea
civilă în procesul decizional:

Ordinului MAEIE nr. 291-b-272 din 22.11.2021, descrie amănunțit procedura de desemnare a
responsabililor de coordonare a procesului menționat, după cum urmează:
Extras din ordin:
„2. Șefii de Subdiviziuni se desemnează responsabili de asigurarea mecanismul de consultare
publică în procesul decizional de către subdiviziunile pe care le conduc și vor:
1) desemna persoane responsabile pentru organizarea și desfășurarea procedurilor
de consultare publică cu societatea civilă din cadrul subdiviziunii respective pentru fiecare
proiect de decizie în parte;
2) asigura publicarea programelor (planurilor) anuale de activitate, programelor
anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative, elaborate conform Legii
nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării
publice, cu informarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consulare
publică în procesul decizional;
3) asigura întocmirea și prezentarea listei părților interesate care vor fi informate
prioritar despre procesul decizional pentru generalizare și aprobare persoanei responsabile
de coordonarea procesului de consulare publică în procesul decizional.
4) asigura prezentarea informațiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor privind
transparența în procesul decizional persoanei responsabile de coordonarea procesului de
consulare publică în procesul decizional.
3. Se desemnează responsabili de coordonarea procesului de consultare publică în procesul
decizional, șeful Secției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor și șeful Serviciului
diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa.

4. Șeful Serviciului diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa (tel.022
578 254, e-mail: press@mfa.gov.md) și șeful Secției analiză, monitorizare și evaluare a
politicilor (tel. 022 578 283, e-mail: samep@mfa.gov.md) vor asigura plasarea proiectelor de
decizii expuse spre consultare publică și materialele aferente acestuia pe pagina web oficială a
Ministerului și pe portalul www.particip.gov.md.
5. Responsabilii desemnați vor asigura respectarea prevederilor actelor legislative și normative
menționate și a prezentului ordin și vor asigura colaborarea eficientă cu Serviciul diplomație
publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa și Secția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor în procesul decizional pentru implementarea Regulamentului privind
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul MAE
IE…”.
-

Funcționalității și informației cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică
instituțională de informare a societății civile:

În calitate de interfață a MAEIE, Biroul de presă recepționează solicitări de la societatea civilă
și le referă la subdiviziunile furnizor de informații (date de contact: telefon: +373 22 578 254,
telefon mobil de serviciu: +373 79 125 399, e-mail: press@mfa.gov.md). În 2021, prin Biroul de presă
au fost recepționate 60 apeluri (perioada alegerilor parlamentare), inclusiv de la organizațiile nonguvernamentale pe subiectul consultării deschiderii secțiilor de vot în străinătate, cu precizări pe partea
normativă.

- Listei ONG-urilor pe domenii de activitate.
MAEIE are stabilită o practică de colaborare neformalizată cu ONG-uri solicitante, proiectele
elaborate sunt publicate spre consultare publică deschisă către toate părțile interesate, precum
și asigură o cooperare activă la oricare interpelare, inclusiv din partea ONG-urilor.
2. Informația privind:
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Ordine/ordonanțe
privind activitatea
de bază a
ministerului/
autorității
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centrale

0

0

0

0

0

0

Procesul de consultare a deciziilor/ proiectelor de decizii
Publicare
Numărul
Mijlocul de informare (comunicat de presă,
informare direcționată, publicarea pe pagina
autorității, pe particip.gov.md).
6
Publicarea pe pagina autorității – www.mfa.gov.md
Anunțuri privind inițierea
elaborării deciziei
Anunțuri privind retragerea unui
0
proiect din procesul de elaborare
4
Pentru aducerea la cunoștință au fost folosite
Anunțuri privind organizarea
următoarele modalități: comunicat de presă, informare
consultării publice
direcționată prin e-mail, publicarea pe pagina autorității
și pe particip.gov.md.
Rezultatele consultărilor/ sinteza
recomandărilor

4 (pe proiectul
PAG 20212022)

Au fost recepționate prin e-mail 4 propuneri care au fost
incluse în sinteza recomandărilor și remise Cancelariei
de Stat, instituția responsabilă de elaborarea proiectului
PAG pentru anii 2021-2022.

Proiecte de decizii şi materialele
aferente acestora, precum şi
decizi adoptate

3

3 publicate pe pagina autorității – www.mfa.gov.md, iar
cu referire la PAG, MAEIE a transmis partea sa la anexa
Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2021 –
2022 și anume pe dimensiunea de politică externă, care,
împreună cu celelalte componente a fost aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 235/2021 din 13.10.2021.

Programe (trimestriale/anuale) de
elaborare a proiectelor de decizii,
cu indicarea proiectelor care
urmează a fi supuse obligatoriu
consultării publice
Raportul anual al autorității
publice privind transparența
procesului decizional

0

1

Raportul pentru anul 2020 a fost elaborat și plasat pe
pagina web a MAEIE.

Modalitățile1 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
administrației
publice
centrale

Numărul de
invitații
expediate
părților
interesate

1 Consultări
1 (pe proiectul
publice pe
PAG 2021marginea
2022)
proiectului
Planului de
Acțiuni al
Guvernului 20212022 (PAG),
compartimentul
Politică Externă

1

48

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

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

Aprecierea
privind
eficiența acestor
instrumente

16

1 Proces Verbal și
1 sinteză, ambele
fiind transmise
Cancelariei de Stat

Pozitivă

Modalitățile de consultare publică sînt selectate de fiecare autoritate publică în parte, fiind utilizate separat sau cumulativ,

după cum urmează: solicitarea opiniilor societății civile, experților, asociaților profesionale, mediului academic;
2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc;
3) organizarea dezbaterilor publice; 4) desfășurarea audierilor publice;
5) realizarea sondajelor publice; alte modalități de consultare
publică.

Numărul recomandărilor

Recepționate

Cetățeni
Asociații obștești
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

1
1
0
1
0
0
0
0
1

Incluse în sinteza
recomandărilor
1
1
0
1
0
0
0
0
1

Acceptate
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Contestații/sancțiuni
Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației
publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008
Contestate în organul ierarhic superior
Contestate în instanță de judecată
Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008

0
0
0

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea, precum și a
instrumentelor/ modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, cu
înaintarea unor recomandări de îmbunătățire a cadrului normativ.

MAEIE apreciază pozitiv mecanismele de cooperare și parteneriat cu societatea civilă, precum
și a instrumentelor, modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, existente.

