RAPORT
PRIVIND TRANSPARENTA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN AGENŢIA REZERVE
MATERIALE PE PARCURSUL ANULUI 2011
Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparenţa în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de
implementare a Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la
secret de stat.
a) Informaţie vizînd lista proiectelor de acte juridice puse la dispoziţie/consultate cu părţile
interesate în anul 2011, în corespundere cu Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008.
Ţinînd cont de specificul activităţii instituţiei noastre şi unele restricţii stipulate în Hotărîrea
Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret
de stat, deciziile în perioada de referinţă au fost adoptate în regim de urgenţă fiind coordonate doar cu
organele publice implicate.
b) Informaţie vizînd persoanele responsabile de asigurarea transparenţei în procesului
decizional.
în temeiul ordinului nr. 31 din 01.07.2010, sunt desemnate responsabile de asigurarea
transparenţei procesului decizional în Agenţia Rezerve Materiale următoarele persoane:______________
Nr.
Numele,
Funcţia
Telefon
E-mail
Prenumele
serviciu
d/o
1.
Sterpu Mihail
şef Direcţia rezerve
24-50-38 mihail.sterpu@rezerve. gov.md
materiale ale statului
2.
Ciocanu Eugenia şef Direcţia analiză,
24-31-04 eugenia.ciocanu@rezerve.gov.md
monitorizare şi evaluare a
politicilor
3.

Stratulat Tamara

4.

Timofeeva
Snejana
Bătrînu Oxana

5.

şef Direcţia buget
finanţe
şef Direcţia juridică

şi 24-35-00
21-02-93

tamara. stratulat@rezerve.gov.md
snejana.timofeeva@rezerve.gov.md

Şef
Serviciu
resurse 24-33-24 oxana.batrinu@rezerve.gov.md
umane
In temeiul ordinului menţionat mai sus, Alexei Vasilică, consultant informare şi relaţii cu presa
din
cadrul Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (tel: 21-02-95, e-mail:
alexei.vasilica@rezerve.gov.md) este desemnat coordonator al procesului de consultare publică.
c) Date despre transparenţa în procesul decizional în aparatul central al Agenţiei Rezerve
Materiale:
Denumirea indicatorilor
Valoarea
indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor
1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare
9
Inclusiv:
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
8
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
60
centrale
1.5. Ordine privind personalul
146
2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare
7
Inclusiv:
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
-

-

-

