
MINISTERUL CULTURII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N

J/.Q3 aCffr nr. ^ ________

or. Chişinău

Cu privire la desemnarea persoanei 
responsabile de asigurarea transparenţei 
în procesul decizional şi a dialogului 
constructiv cu societatea civilă 
în cadrul Ministerului Culturii

în vederea asigurării executării prevederilor Legii nr. 205 din 28 septembrie 
2012 “Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 
2012-2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei” şi Legii nr. 
239 din 13.11.2008 “Privind transparenţa în procesul decizional” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1-5, art.4).

ORDON:

1. Se desemnează dna. Pâslariuc Ala, şef serviciu, Serviciul informare şi 
comunicare, responsabilă de asigurarea transparenţei în procesul decizional 
şi a dialogului constructiv cu societatea civilă în cadrul Ministerului Culturii.

2. Persoana nominalizată va avea următoarele responsabilităţi:
- cooperarea cu societatea civilă şi informarea ulterioară a Cancelariei de Stat;
- asigurarea transparenţei în procesul decizional în conformitate cu Legea 

nr.329 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Planul 
de acţiuni privind o Guvernare Deschisă la compartimentul Datele din 
domeniul culturii pe anii 2012-2013 (Hotărîrea Guvernului nr.195 din 
04.04.2012):

a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a 

materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, 

altor părţi interesate;



d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a 
proiectelor de decizii;

e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate;
f) elaborarea, remiterea către Cancelaria de Stat şi publicarea pe pagina web a 

ministerului, a rapoartelor semestriale privind transparenţa în procesul 
decizional.

3. Şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor:
- vor include în planul annual de activitate acţiuni întru realizarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile 
pentru perioada 2012-2015;

- vor elabora şi prezenta, în modul şi termenele stabilite, proiectele ce ţin de 
aducerea actelor normative în concordanţă cu Legea nr. 205 din 28 
septembrie 2012;

- vor prezenta, în modul şi termenele stabilite, rapoartele privind executarea 
prevederilor Legii nr. 205 din 28 septembrie 2012 şi Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru 
perioada 2012-2015.

4. Serviciul informare şi comunicare (Dna Ala Pâslariuc), responsabilă de 
asigurarea transparenţei în procesul decizional, în comun cu Direcţia 
Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor (Dna. Eugenia Balan), va 
elabora în modul şi termenii stabiliţi, raportul Ministerului Culturii pentru 
prezentarea lui Cancelariei de Stat.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin îmi revine.

Monica BABUC 
Ministru


