Raportul AGEPI privind transparența în procesul decizional pentru anul 2020
1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.2 a HG nr.967/2016 pe marginea:
- Datelor responsabililor de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă în
procesul decizional:
Daniela Morari, Direcția juridică; tel. 022 400 652; e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md.
- Listei ONG-urilor pe domenii de activitate:
Asociația Obștească a Mandatarilor Autorizați în Domeniul Proprietății Industriale din Republica
Moldova;
Asociația Patronală Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova);
Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC);
Asociația Obștească Asociația Națională “Copyright”;
Asociația Obștească ”Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica
Moldova (ANPFI)”;
Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale;
Asociația Obștească ”Asociația Femeilor Inovatoare din Republica Moldova (AFIRM)”;
Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”.
2. Informația privind:
Procesul de elaborare a deciziilor
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Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii
Publicarea

Numărul

anunțurilor privind inițierea
elaborării deciziei
2
anunțurilor privind retragerea
unui proiect din procesul de
elaborare
anunțurilor privind organizarea
consultării publice
7
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proiectelor de
acte normative
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proiectelor de decizii şi 3 proiecte de
materialelor aferente acestora, decizii
și
precum şi deciziile adoptate
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aferente
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1
decizii, cu indicarea proiectelor
care urmează a fi supuse
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raportul anual al autorității
1
publice privind transparența
procesului decizional

Mijlocul de informare (comunicat de presă,
informare direcționată, publicarea pe pagina
autorității, pe particip.gov.md).

Anunț publicat pe pagina web a AGEPI:
www.agepi.gov.md.

Anunțuri publicate pe pagina web a AGEPI:
www.agepi.gov.md și pe particip.gov.md.

Proiectele de decizii și materialele aferente
acestora au fost publicate pe pagina web a
AGEPI: www.agepi.gov.md.
Planul de activitate al AGEPI pentru anul 2020,
care conține acțiuni și termene concrete
referitoare la elaborarea proiectelor de acte
normative a fost publicat pe pagina web a AGEPI:
www.agepi.gov.md.
Raportul AGEPI privind transparența în procesul
decizional pe parcursul anului 2019 a fost
publicat în directoriul: Transparența/consultări
publice/Rapoarte privind transparența în procesul
decizional.
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Numărul recomandărilor
Cetățeni
Asociații obștești
Sindicate
Asociații de patronat
Partide și alte organizații socialpolitice
Mijloace de informare în masă
Reprezentanți ai mediului de afaceri
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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. 239XVI din 13.11.2008

-

