
 
 
 

 

 
 

 
 

O R D I N 
 
Nr. 29 din 25 februarie 2022                                                                    mun. Chișinău 
 
 
 
Cu privire la asigurarea transparenței  
în procesul decizional în cadrul  
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  
 

În temeiul prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 
decizional (MO nr.215-217/798 din 05.12.2008), Legii nr.982/2000 privind accesul la 
informație (MO nr.88-90/664 din 28.07.2000) şi Hotărîrii Guvernului nr.967/2016 cu 
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional 
(MO nr.265-276/1050 din 19.08.2016), 

 

ORDON: 

1. Se aprobă: 
a) Regulile interne privind procedurile de informare, consultare și participare 

în procesul decizional în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale (anexa nr.1); 

b) Lista generală a părților interesate în procesul de consultare publică 
desfășurat în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
(anexa nr.2); 

c) Lista persoanelor responsabile de asigurarea transparenței în procesul 
decizional în cadrul subdiviziunilor Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale (anexa nr.3); 

d) Componența nominală a Grupului de lucru privind asigurarea transparenței 
în procesul decizional în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale (anexa nr.4); 

e) Regulamentul de activitate a Grupului de lucru privind asigurarea 
transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale (anexa nr.5). 

2. Conducătorii subdiviziunilor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
care dețin atribuții în elaborarea proiectelor de acte normative și documente de 
politici publice, vor asigura includerea în Fișele postului ale persoanelor 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova 



desemnate responsabile de transparență, a unei sarcini/subsarcini privind 
asigurarea respectării Regulilor interne privind procedurile de informare, 
consultare și participare în procesul decizional în cadrul Ministerului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

3. Serviciul resurse umane va monitoriza includerea sarcinii/subsarcinii privind 
asigurarea respectării Regulilor interne privind procedurile de informare, 
consultare și participare în procesul decizional în cadrul Ministerului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în Fișele postului ale persoanelor 
responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional. 

4. Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor, de comun cu Serviciul 
informare și comunicare cu mass-media, vor asigura plasarea, în termen optim, a 
informațiilor prezentate de subdiviziunile-autor privind proiectele de decizii și 
materialele aferente acestora la toate etapele procesului de transparență: inițiere, 
consultare, retragere, rezultatele consultărilor publice, deciziile adoptate pe 
pagina web oficială a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și pe 
portalul www.particip.gov.md și/sau difuzarea în mass-media, după caz.  

5. Coordonator al procesului de consultare publică se desemnează Direcția analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor. 

6. Responsabilii de asigurarea transparenței decizionale desemnați, vor asigura 
respectarea prevederilor actelor normative menționate în prezentul Ordin şi 
colaborarea eficientă cu Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, 
Serviciul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și Serviciul informare și 
comunicare cu mass-media în procesul implementării Regulilor interne privind 
procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional în 
cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

7. Se stabilește că, în caz de eliberare a persoanelor responsabile de asigurarea 
transparenței în cadrul subdiviziunilor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, atribuțiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 
posturile respective, fără a emite un nou ordin.  

8. Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum. 
  

 

Viceprim-ministru,   /semnat/   Andrei SPÎNU 
      ministru 
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