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Raportul 

privind transparența în procesul decizional în cadrul Agenției de Investiții pe 

parcursul anului 2020 

 
 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 

consultăril

or 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.967/2016  

Proiecte de 

Decrete ale 

Președintelui  

- - -  -  -  - 

Proiecte de 

legi  

- - - - -  - 

Proiecte de 

hotărâri şi 

dispoziții ale 

Guvernului  

- - - - -  -  

Ordine 

privind 

activitatea 

de bază a 

Agenției  

25 - - - în mediu de 

la 5 zile 

- 

 

 
 Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii: 

 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  

-  -  

anunțurilor privind retragerea 

unui proiect din procesul de 

elaborare  

- -  

anunțurilor privind organizarea 

consultării publice  

-  -  

rezultatelor consultărilor/sinteza 

recomandărilor  

-  -  
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proiectelor de decizii şi 

materialelor aferente acestora, 

precum şi deciziile adoptate  

-  -  

programelor (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 

1 raport  Publicat pe pagina web a 

Agenției de Investiții 

 
Modalitățile1 de 

consultarepublică 

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  

Numărul 

de invitații 

expediate 

părților 

interesate  

Numărul 

participanților 

la întrunirile 

consultative 

(audieri publice, 

dezbateri, 

ședințe ale 

grupurilor de 

lucru etc.) 

desfășurate de 

autoritatea 

administrației 

publice centrale 

(exclusiv 

funcționarii 

publici)  

Publicare 

rezultatelor 

consultărilo

r publice 

DA/NU, 

adresa unde 

pot fi 

accesate  

(procese-

verbale ale 

întrunirilor 

publice 

consultative, 

sinteza 

recomandăril

or)  

Aprecierea 

privind 

eficiența 

acestor 

instrumente  

Ședințe de 

lucru/Crearea grupurilor 

de  

- - - - - 

lucru permanente sau 

ad-hoc  

     

Dezbateri publice  - - - - - 

Ședinte de lucru (format 

on-line)  

- - - - - 

Solicitarea opiniilor 

experților în domeniu. 

- - - - - 

1Modalităţile de consultare publică sînt selectate de fiecare autoritate publică în parte, fiind utilizate separat sau 

cumulativ, după cum urmează:solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului 

academic;  

2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad hoc;  

3) organizarea dezbaterilor publice;  

4) desfăşurarea audierilor publice;  

5) realizarea sondajelor publice;  

alte modalităţi de consultare publică.   
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Numărul recomandărilor  recepționate  incluse în sinteza 

recomandărilor  

acceptate  

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  - - - 

 
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  

-  

 

 

 

Director general                                                                 Rodica VERBENIUC 
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