
Ministerul Educatiei, Culturii
qi Cercetlrii al Republicii Moldova

ORDIN
,(Y-0f.dfrA n,. L{R8

mun. Chi;inIu

Cu privire la asigurarea transparen(ei procesului decizional
in cadrul Ministerului Educa(iei, Culturii qi Cercetlrii

in temeiul Legii nr. 23912008 privind transparenfa in procesul decizional, pct. 2, subpct.
l) - 3) din Hotardrea Guvernului nr. 96712016 cu privire la mecanismul de consultare publicd cu
societatea civilS in procesul decizional, pct.9, subpct. ll) din Regulamentul cu privire la
organizarea gi funclionarea Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii, aprobat prin Hotdrdrea
Guvemului nr. 691 12017,

ORDON:

1. Se aprobd Regulile interne privind transparen(a in procesul decizional in cadrul
Ministerului Educaliei, Culturii Ei Cercetdrii, conform anexei.

2. Se desemneazd responsabila de coordonarea procesului de consultare publici in
procesul decizional dna Mariana Doroqenco, consultant superior, Direclia analizd, monitorizare
qi evaluare a politicilor.

3. Se instituie linia telefonicd institulionala de infbrmare a societatii civile: (+373) 22-
23-38-82.

4. Subdiviziunile N4inisterului vor asigura respectarea Regulilor interne privind
transparenfa in procesul decizional in cadrul MECC.

5. Controlul executdrii prezentului ordin se pune in sarcina domnului Anatolie Topala,
secretar general al Ministerului.

Ministru C %-- LiliaPoGoL$A

Ex.: Doroqenco M.,
tel'022233882



Anex6la ordinul n . 4!!a;n "/:+.0,f lyl

Reguli interne pril'ind transparen(a in procesul decizional

tn cadrul Ministerului Flducatici, (iulturii qi Ccrcetlrii

I. Cadru general

l. Regulile inteme privind transparenta in procesul dccizional in cadrul Ministerului Educafiei.

Culturii gi Cercetarii (in continuare - Reguli) sunt elaborate in contbrmitate cu prevederile Legii nr.

23912008 privind transparen[a in procesul decizional (ar1. 3" 9. l0 - 13. 15. 16), pct.2, subpct. 1) din

Hotardrea Guvernului nr.96712016 cu privire la mecanismul de consultare publicd cu societatea

civi16 in procesul decizional.

2. Regulile vrzeazd proiectele de acte normative, administrative care pot avea impact social,

economic qi de mediu (asupra modului de via(6 pi drepturilor omului, asupra culturii, sandtAlii qi

protecfiei sociale, asupra colectivitalilor locale" serviciilor publice).

3. Regulile nu se aplica in procesul de elaborare a deciziilor care vi'z.eazd infbrmalii oficiale

cu accesibilitate limitata in condiliile legii.

I I. Proceduri pentru asigurarea transparen{ei procesului decizional

4. Subdiviziunea-autor/persoana responsabila. durpa initierea procesului de elaborare a

deciziei:

a) va asigura plasarea unui anun! (anexa 1), in termen de cel mult I 5 zile lucrdtoare inainte

de consultarea proiectului de decizie, pe pagina web oficiala a Ministerului, pe pagina web

www.pqrticip.gov.md, il va expedia imediat prin intermediul poqtei electronice pa(ilor
interesate, il va afiga intr-un spaliu accesibil publicului Ei/sau il va difuza in mass-media, dupi

caz,

b) va asigura accesul la proiectele de decizii gi la materialele aI-erente acestora prin publicarea

obligatorie a lor pe pagina web oficiala a Ministerului. pe pagina web www.particip.gov.md,

precum gi prin expediere prin pogta electronicd sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea

lactori lor i nteresa[i.

5, Proiectul de decizie gi matcrialele af'crentc accstuia sc plaseazd pe paginile web oficiale

anterior menlionate" cel pulin pentru perioada receptionarii ;;i cxanrinarii rccontand[rilor.

6. Anun{ul rel-eritor la inilierea elaborarii deciziei poate ti retras de pe pagina web oficiala a
Ministerului, pagina web www.particip.gov.md doar dupa adoptarea deciziei sau retragerea

proiectului de decizie din procesul de elaborare.

7. Informalia despre organizarea consultArilor publice privind proiectul de decizie este

prezentatd in forma unui anun[ (anexa 2). insolit de proiectul deciziei qi materialele aferente

acestuia (note informative comprehensive" studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanta

cu legislatia comunitard, alte materiale, care au stat la baza elaborarii proiectului de decizie), care

se plaseazd pe pagina web oficiala a Ministerului. precum qi pe pagina web

www.particip.gov.md cu cel pu(in 15 zile lucrf,toare inainte de definitivarea proiectului de

decizie.



8. Modalitatile de consultare publicd sunt stabilite de citre subdiviziunea-autor/persoana

responsabi16 Ei sunt utilizate separat sau cumulativ" dupd cum urmeaz6:

a) solicitarea opiniilor societalii civile" expe(ilor" asocia{iilor profesionale. mediului

academic:

b) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad- hoc:

c) organizarea dezbaterilor publice:

d) desfdgurarea audierilor publice;

e) realizarea sondajelor publice.

9. Procedura de consultare a proiectului de decizic claborat se sincroniz.eazd cu etapa de

avizare a acestuia de cdtre autoritatilc publice gi institr-rliile publice interesate" in confbrmitate cu

legisla{ia.

10. Recomandlrile, in fbrma verbala Ei scrisa, prezentate in cadrul consult[rilor vor fi
reflectate in procesele-verbale ale qedinlelor respective, intocmite de subdiviziunea-

autor/persoana responsabild, iar cele prezentate pe suport de hirtie sau in formd electronic6 se

inregistreaz[ in Registrul Ministerului de intrare a documentelor.

I l. Termenul de prezentare a recomanddrilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel

pulin l0 zile lucrdtoare de la data mediatizarii anurn{ului relbritor la inilierea elaborarii deciziei

sau de la data mediatizarii anun{ului privind organizarea consultirilor publice. La solicitarea

pa4ilor interesate, Ministerul poate prelungi termenul de prezentare a recomanddrilor.

72. Dacd. in termenul stabilit, pA(ile interesate nu au prezentat recomanddri, proiectul de

decizie se considerd consultat public fbrd recomandari,

13. in cazul modificnrii esenliale (schimbarii conccptului. cxtirrderii obiectului gi sferei de

aplicare, modillcarii impactulr.ri) a variantei iniliale a proicctului de decizie supus procedurilor de

consultare, daca modiflcarea respectivd nu a survcrrit in urma consultarii publice, Ministerul

supune proiectul respectiv consultarii publice repetate,

14. Subdiviziunea-autor/persoana responsabilS inregistreazd toale recomanddrile p64ilor

interesate remise pe parcursul desftgurdrii consultarii publice a proiectului de decizie, le
analizeazd impreun[ cu alte subdiviziuni structurale din cadrul Ministerului. dupa caz, Si decide

asupra acceptarii sau respingerii fiecarei recomandari in parte. sistematizdndu-le intr-o sintezd

privind consultarea proiectului de decizie. intocmita in fbrma unui tabel (conform anexei 3). in
cazul unei decizii de respingere a recomandirilor, aceasta se argumenteazS temeinic.

15. Sinteza recomanddrilor receplionate se plaseazd pe pagina web oficiald a Ministerului, se

afiqeazd intr-un spa{iu accesibil publicului gi/sau se difuzeazf, in mass-media. dupd caz.

16. in caz.ul retragerii unui proicct de decizie din procesul de consultare publica"

subdiviziunea-autor/persoana rcsponsabila care a iniliat procesul de claborarc. r,'a plasa anunlul

despre retragere pe pagina web oflciala a Ministerului. pe pagina web www.particip.gov.md,

indic6nd motivul.

17. Dupa tinahzarea consultdrii publice a proiectului deciziei, subdiviziunea-autor/persoana

responsabild intocmeqte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, in care se includ:

a) anunlul de iniliere a elabordrii deciziei:

b) anunlul de organizare a consultarii publice:

c) proiectul deciziei;

d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informatii relevante);

e) procesele-verbale ale intrunirilor de consultare public[;
l1 recomanddrile parvenite qi sinteza acestora.



18. in cazul in care pa4ile interesate nu prezintd recomanddri in termenul stabilit, iar

Ministerul, in mod motivat. nu considerd necesard organiz,arca consultdrilor publice repetate,

proiectul de decizie poate fi suplrs procedurii dc adoptarc. Motivul pentru care nu se considerd

necesard organizarea consultdrilor publice repetate sc aduce la cunogtinla publicului prin plasare

pe pagina web oficiala a Ministerului.

19. Deciziile adoptate de catre Minister gi supuse consultArii publice sunt fEcute publice in

conformitate cu art. l5 din Legea nr.23912008 privirrd transparenla in procesul decizional gi pct.

33 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publica cu societatea civilS in
procesul decizional aprobat prin Llotar6rea Guvernultti nr. 96712016.

20. $edinlele in cadrul cf,rora se exanrineaza ;i sc adopta deciziile sunt publice, cu exceptia

cazurilor in care la qedinle sunt examinate sau audiate inflorma{ii of-rciale cu accesibilitate

limitata, conform art. 7 din Legea privind accesul la informalie. Argumentarea desftqurdrii

qedinielor inchise va fi fEcutd public6.

21. Anuntul referitor la desldqurarea qedin{ei publice, conform anexei 4, se face public cu cel

putin 3 zile lucr[toare inainte de data desfbgurarii gedinlei. fiind plasat pe pagina web oficiald a

Ministerului. expediat prin internrediul pogtei electronice parlilor interesate. afiEat intr-un spaliu

accesibil publicului ;i/sau diluzat in mass-nredia dupa caz" con{inAnd data. ora qi locul

desfEqurarii gedinfei publice. precum qi ordinea de'zi a acesteia.

22. Rezultatele gedin{elor respective sunt fEcute publice, prin publicarea acestora pe pagina

web oficiald a Ministerului.
23. Persoana responsabila de coordonarea procesului de consultare publica in Minister, in

colaborare cu subdiviziurrile structurale ale Ministcrului. va clabora gi va aducc' la cunogtinla

publicului:

I ) Raportul anual privind transparenta procesului decizional (anexa 5), care va fi IEcut public

nu mai ti.rziu de sfArgitul trimestrului I al anului imediat urmdtor anului de referinld gi va

contine:

a) numdrul deciziilor adoptate de Minister pe parcursul anului de referinfd;

b) numarul total al recomanddrilor recep{ionate in cadrul procesului decizional;

c) numarul intrunirilor consultative. al dezbaterilor publice :;i al Eedinlelor publice

organizatel

d) numdrul cazurilor in care acfiunile sau deciziile Ministerului au fost contestate pentru

nerespectarea [.egii nr.23812008 privind transparenta procesului decizional gi sancliunile

aplicate pentru incdlcarea prezentei legi;

2) Programul anual de elaborare a proiectclor dc dccizii. cu indicarea proiectelor ce urmeazl a fi
supuse obligatoriu consultarii publice (anexa 6).



Anexa 1

ANUN'J'-TIP

privind inilierea elaborirrii decizici

Anexa 2

ANUNT.TIP

privind organizarea consultlrii publice a proiectului de decizie

iniliaza. incepdnd cu data de

(denumirea autoritatii publice)

consultarea publica a proiectului de lege/proiectului de hotdrdre/proiectului de ordin etc.

(denumirea Proiectului)
Scopul proiectului

Necesitatea elabordrii gi adoptirii proiectului de decizie

Prevederile de bazdale proiectului ............
Beneficiarii proiectului de decizie

Rezultatele scontate ca urmare a implenrentarii deciziei supusc consultarii publice

Impactul estimat al proiectului de decizie

Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legislafia in

(denumirea documentelor relevante)

prevederile corespondente ale legislaliei comunitare

qi cu tratatele interna{ionale la carc Republica Moldova este pafie

1 Denumirea proiectului de decizie

2. Materialele aferente acestuia

Argumentarea necesititii de a qdoptalggtl* _
Termenul-limita. locul qi modalitatea in care par{ile interesate pot prezenta

recomanddri

sau expedia4.

5. Datele de contact ale persoanelor responsabile de receplionarea 9i examinarea

recomanddrilor (numele qi prenumele, numdrul dqlelefon, adresa elec

(denumirea documentelor relevante)



Recomandarile pe marginea proiectului de decizie supus consultarii publice pot fi expediate pdn[

pe data de ..,.......... Miriistenrlui ..........,..., sau la adresa electronicS:

Proiectul deciziei...., ... Ei nota

(denumirea)

informativ[ (dupa caz, studii analitice, acte de analizd a impactului de reglementare, alte

materiale care au stat la baza elabordrii proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina

web oficiald a MECC ... ....

sau la sediul MECC......

Anexa 3

SINl'F]ZA
obiecfiilor ;i propunerilor ( recomandlrilor)

Anexa 4

ANtTNT_'ilP
privind desfigurarea qedin{ei publice

Participantul la
aviza re(expertiza re)/cons u lta re

publici

Conf inutul obiecfiei/p ropunerii
(recomandlrii)

Argumentarea autorului
proiectului

I Denumirea proiectului de decizie.

2 Ordinea de zi
-J Data. ora. locul deslbgurarii qedinlei



Itaport
privind transparen{a procesului decizional

in cadrul Ministerului Educa(iei, Culturii qi Cercetirii
pentru anul _ _--*.

Anexa 5

Anexa 6

Programul de elaborare a proiectelor de decizii
supuse consultlrilor publice in anul _

I Numarul deciziilor adoptate de autoritatea publica respectivd pe parcursul

anului de referinta
2. Numf,ru total al recomanddrilor recep{ionate in cadrul procesului decizional:

J. Numiru intrunirilor consultati l'e :

4. Numdru dezbaterilor publice
5. Numiru gedin{elor publ icc orgattizatc
6. Numiru

contesta
I cazurilor in carc acliunile sau deciz-iile aLrtoritalii publice au tbst

te pentru nerespectarea prezentei legi
7. Sancliunile aplicate pentru incilcarea Legii 23912008 privind transparenfa

procesului decizional

Persoana
responsabila/date de

contact

Trimestrul II

Trimestrul lll

'frimestrul lV

Nr.
d/o

Proiectele de decizie Subdiviziunea - autor

'frimestrul I

1.

2.

Etc.
I

1 I

I

2.

Etc.

1.

2.

Etc.

I

2.

Etc.


