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Obiectul 

 
Servicii de ajustări și mentenanță post-implementare pentru sistemul informatic Baza 

de Date pentru Elaborarea Actelor Normative ”e-Legislație” 
 
 
Descriere generală a sistemului integrat ”e-Legislație” 
 

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Legislație” reprezintă o soluţie informatică 

identificată de a avea beneficii şi impact imediate în domeniul legiferării, prin utilizarea 

domeniului tehnologiilor informației și comunicațiilor, ce se va înscrie perfect în procesul de 

reformare a justiției, conform cerințelor unui stat de drept, și va permite îmbunătățirea actului 

de guvernămînt, în scopul de a asigura beneficii directe și indirecte pentru subiecții 

procesului legislativ, în special, și societatea civilă, în general. 

Soluţia informatică în cauză reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice, de program, 

informaţionale, organizaţionale, normelor de drept şi infrastructurii, destinate automatizării 

procedurii procesului legislativ și va include în sine toate etapele de creație legislativă, 

printre care: inițierea, elaborarea, avizarea, expertizarea, redactarea, aprobarea și ieșirea din 

vigoare a actelor legislative, inclusiv și tehnicile utilizate în acest sens. 

Destinaţia primordială a sistemului „e-Legislație” este asigurarea cu o soluţie 

informatică performantă pentru automatizarea procesului de gestiune a proiectelor de legi, 

trasabilitate şi evidenţă, monitorizare si control. 

Avantajul principal al sistemului „e-Legislație” constă în faptul că, în perspectivă, 

totalitatea proceselor şi a documentelor vor fi efectuate digital fiind posibilă preluarea 

automată a informaţiei din colecţiile de date externe şi expedierea şi procesarea online.  

Implementarea  sistemului „e-Legislație” permite să se atingă următoarele obiective: 

■ asigurarea tranziţiei activităţii elaborării actelor la o altă tehnologie de lucru 

bazată pe generarea şi evidenţa electronică a tuturor actelor,  înregistrarea şi aplicarea 

online a proiectelor de lege. 

■ integrarea sistemului „e-Legislație” cu sistemele informatice externe ale 

autorităţilor publice şi instituţiilor care deţin date relevante în scopul regăsirii şi 

recepţionării online a datelor şi expedierii online a solicitărilor. 

■ furnizarea autorităţilor şi instituţiilor publice ale Republicii Moldova a 

informaţiei analitice şi statistice veridice. 

■ micşorarea timpului necesar şi optimizare si control. 

■ reducerea timpului aferent efectuarii avizelor din partea institutiilor de ramura. 

■ realizarea unui mecanism eficient de colaborare între actorii implicaţi. 
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■ asigurarea controlului accesului la date şi asigurarea unei securităţi şi 

confidenţialităţi maxime, asigurarea informaţională a activităţii de analiză, prognozare şi 

cercetare ştiinţifică în domeniu. 

Sistemul informatic „e-Legislatie” furnizează o interfaţă WEB, accesibilă prin 

intermediul oricărui explorator Internet de largă utilizare (Microsoft Internet Exlorer, Mozila 

FireFox, Opera, Google Chrome sau Safari). 

Din punct de vedere funcţional s-a dezvoltat o soluţie fiabilă şi scalabilă atât în cazul 

creşterii numărului de utilizatori concurenţi sau, cât şi în cazul creşterii volumului de 

informaţie gestionată de acesta. 

Sistemul informatic „e-Legislație” a fost construit utilizând soluţii deschise, 

neproprietare, specifice aplicaţiilor WEB (XML, XSL, XHTML, WSDL, SOAP, LDAP, 

J2EE, etc.) şi permite dezvoltarea facilă de componente pentru sisteme de tip portal. 

Deoarece sistemul informatic „e-Legislație” nu este o soluţie informatică izolată, ci 

interacţionează cu alte subsisteme informatice a soluţiilor informatice externe, soluţia 

informatică dezvoltată oferă suport pentru integrarea cu alte subsisteme informatice. 

 

Cerințe privind mentenanța sistemului informatic ”e-Legislație” 

Mentenanța pentru sistemul informatic si suportul tehnic în perioada de post-garanţie 

va respecta următoarele cerințe: 

 actualizările de versiuni ale aplicației software (upgrade) să fie emise cu 

prezentarea avantajelor noilor versiuni precum a îmbunătățirilor tehnice adăugate. Fiecare 

versiune trebuie însoțită de actualizarea documentației de utilizare; 

 actualizările aplicaţiei fie să nu implice şi actualizări pentru hardware, fie 

acestea sa se aducă la cunoștință în timp util; 

 furnizorul trebuie să asigure un mecanism eficient pentru implementarea 

noilor versiuni ale aplicaţiei software ; 

 furnizorul trebuie să asigure întreținerea preventivă a consistenței bazelor de 

date; 

Pentru buna funcționare a sistemului, suportul tehnic va asigura asistența utilizatorilor 

sistemului. Suportul tehnic presupune un sistem de gestiune a problemelor precum 

organizarea unui centru online pentru asistență telefonică sau prin mijloace electronice. 

Suportul tehnic are ca principal obiectiv furnizarea de asistenţă tehnică de specialitate pe mai 

multe direcții: preluarea incidentelor, asigurarea bunei exploatări prin  furnizarea  

informațiilor necesare  utilizatorilor finali ai aplicației, asistența pentru instalarea şi 

configurarea la nivel local a aplicaţiilor acolo unde este cazul. 

Suportul tehnic se va desfăşura pe 3 direcții şi anume: suport tehnic reactiv, pro-activ 

şi activități complementare. 
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Suport tehnic reactiv 

Centrul de suport tehnic răspunde incidentelor datorate: 

 Lipsei cunoştinţelor de utilizare a modulelor / aplicaţiilor, analiza preliminară 

a incidentelor şi soluționarea pe loc a tipurilor de incidente care nu necesită 

escaladare; 

 înregistrarea incidentelor raportate de către utilizatorii sistemului; 

 Solicitări de îmbunătăţire a aplicaţiilor; 

 Transmiterea de rapoarte la cererea persoanelor autorizate din cadrul 

sistemului. 

 

Suport tehnic pro-activ 

Prestatorul  va face următoarele activități: 

 Transmiterea  confirmării  prin  mail/fax/telefon  cu  privire  la  înregistrarea 

incidentelor; 

 Transmiterea confirmării soluționării incidentului semnalat; 

 Colectarea de referințe din partea persoanelor care au semnalat incidentele, 

necesare pentru soluționarea problemelor; 

 Transmiterea datelor necesare echipelor destinate răspunsului în locație ; 

 Colectarea datelor transmiterea acestora către nivelele de suport superioare;  

 

Activități complementare 

 Sesiuni de verificare a sistemului, productive în situații speciale de tipul: 

punere în funcțiune, upgrade, rezolvarea problemelor critice, care ar putea determina 

indisponibilitatea sistemului; 

 Va pune la dispoziție un instrument software Service Desk, pentru înnaintarea 

incidentelor, asistența la instalarea corecțiilor și îmbunătățirilor specifice; 

 Să investigheze erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea aplicaţiei 

informatice pentru a diagnostica cauza acestora; 

 Să realizeze testarea unor aspecte cum ar fi: integritatea, performanţa, 

securitatea aplicaţiei după fiecare modificare minoră sau majoră care are loc în program; 

 Sa seteze opţiunile şi parametrii de lucru ai aplicaţiilor în conformitate cu 

nevoile utilizatorilor şi specificaţiile din documentaţia existentă; 

 Sa actualizeze pachetele informatice cu modificările legislative; 

 

 

În afara activităților de mai sus, Prestatorul va mai avea şi următoarele sarcini: 

 Realizarea de rapoarte de activitate şi transmiterea acestora către persoanele 

autorizate ; 

 Întreținerea bazei de date cu incidente şi raportarea în mod efectiv şi eficient 

a tuturor incidentelor în sistemul de urmărire pus la dispoziţie; 

 Menținerea unei legături transparente eficiente cu utilizatorii sistemului; 

 Informarea utilizatorilor cu privire la actualizări ale aplicației; 

 Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului instrumente și resurse pentru 

monitorizarea sistemului. 
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Organizarea   centrului          de  suport 

Sistemul de suport va fi organizat pe trei nivele în felul următor: 

Nivelul 1 – de bază 

 Preia incidentele și le înregistrează 

 Rezolvă problemele minore sau cunoscute 

 Transmite cereri la nivelele următoare 

 Transmite soluțiile utilizatorilor 

Nivelul 2 – de expertiză 

 Rezolvă problemele complexe 

 Transmite cereri la nivelul tehnic mentenanță și dezvoltare 

 Transmite soluțiile la nivelul 1 

 Escaladează problemele cu impact major la factorii de decizie 

Nivelul 3 – tehnic, mentenanţă și dezvoltare 

 Rezolvă probleme care necesită detalii de implementare tehnice 

 Rezolva probleme care presupun modificări ale aplicațiilor și infrastructurii 

 Transmite soluțiile la nivelul 2 

 Escaladează problemele cu impact major la factorii de decizie 

  

Condiții de desfăşurare a activităților de suport 

Activitățile desfăşurate de către serviciile de suport se vor efectua in funcţie de 

prioritate şi impact in felul următor : 

Prioritate Descriere 

Prioritate 4 
Nu există impact operațional, este o solicitare sub forma de cerere de 

informare sau sugestie. 

Prioritate 3 

Există un impact operaţional care poate afecta o parte din activitățile 

în sistem şi care nu afectează decât o parte nesemnificativă a 

utilizatorilor   aplicaţiilor. Activitatea se poate desfășura aproape 

normal 

Prioritate 2 

Există un impact operaţional minor, în care este posibil ca anumite 

funcții sa nu mai fie disponibile. O parte din funcționalitățile principale 

nu pot fi folosite sau o parte din utilizatorii aplicaţiei sunt afectați. Este 

posibil ca activitatea sa continue. 

Prioritate 1 

Există  un  impact  operaţional  major  sau blocant, în care este posibil 

ca funcții critice să nu mai fie disponibile. Funcționalități importante 

nu pot fi folosite sau mare parte din utilizatorii aplicaţiilor sunt afectaţi. 

Activitatea în sistem este perturbata în mod semnificativ 
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Tipurile de evenimente care pot apărea se considera: 

Tip eveniment  Descriere 

Incident  Fenomen datorat unei erori interne a sistemului informatic  care 

împiedică într-o oarecare măsură desfăşurarea activităţii in mod normal a 

beneficiarilor sistemului 

Eroare Problemă de funcționalitate a sistemului  informatic, de orice natură, 

care  duce la crearea unui incident care are ca efect oprirea temporară 

sau totală a activității sistemului informatic 

Informare Cerere de informare fără impact operațional 

 

În funcție de prioritatea definită mai înnainte şi tipul de eveniment se cer următorii 

timpi de răspuns (Service Level Agreement - SLA): 

 

Tip incident și prioritate Timp de răspuns Timp de 

rezolvare 

Orar de 

funcționare 

Incident 

Prioritate 1 

Prioritate 2 

Prioritate 3 

Prioritate 4 

 

20 min. 

1 oră 

1 oră 

1 oră 

 

4 ore 

1 zi 

2 zile 

5 zile 

 

24x7 

24x7 

8x6 

8x6 

Cerere remediere eroare 

Prioritate 1 

Prioritate 2 

Prioritate 3 

Prioritate 4 

 

1 oră 

1 oră 

1 oră 

1 oră 

 

 

4 ore 

1 zi 

2 zile 

5 zile 

 

24x7 

24x7 

8x6 

8x6 

Cerere de informare 

Prioritate 4 

 

1 oră 

 

7 zile 

 

8x6 
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Canalele de comunicare care vor fi folosite sunt: Service Desk, email, instant 

messenger şi/sau telefon. 

Termenul serviciilor de suport este de 12 luni din data semnării contractului de suport. 

Volumul suportului va constitui 50 de ore lunar, cu posibilitatea trecerii orelor în luna 

următoare, în cazul în care nu s-au efectuat servicii de suport în luna precedentă. 

 

 

CRITERII DE EVALUARE 

 

Oferta va fi evaluată conform urmîtoarelor criterii după cum urmează: 

Criteriu Descriere Ponderea 

Preț Prețul minim ponderat se va calcula după 

formula: cel mai mic preţ oferit (Pmin) va fi 

raportat la prețul total al ofertei (Pn) şi înmulțit 

cu ponderea criteriului. 50% 

Experiența de dezvoltare în 

tehnologii PHP, Framework, 

Java  

 

Ofertantul cu cel mai mare număr de proiecte 

de complexitate similară va primi valoarea 

maximă a ponderii. Cel mai mic grad de 

acoperire - 0. Celelalte oferte vor fi 

cuantificate dupa următoarea formulă: 

En/Emax* ponderea, unde En – Numărul de 

proiecte, Emax – numărul maxim de proiecte 

prezentat.   50% 

TOTAL   100% 

 

Scorul final (Sn) va fi calculat prin sumarea scorurilor din compartimentele prezentate in 

tabelul de mai sus, în concordanță cu formula: Sn = (Pmin/Pn*50%)+ (En/Emax*50%).  

Oferta cu scorul combinat maximal este eligibilă pentru câștigarea Contractului 
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Urmare desfăşurării simulării procesului de implementare a sistemului E-legislație, 

au fost unele elemente care necesită unele ajustări adiţionale, care ar permite trecerea la 

implementarea treptată a sistemului în autorităţile naţionale.  

Ajustări generale 

1. pentru facilitatea implementării sistemului E-legislaţie, este necesar, ca primă 

etapă, divizarea proceselor interne de lucru ale autorităţilor naţionale în procesul de elaborare 

a actelor normative de cele de colaborare interinstituţională. Astfel, sistemul urmează să fie 

ajustat în măsura asigurării interacţiunii pe marginea întregului de colaborare 

interinstituţională în materie de elaborare a actelor normative şi legislative.  

2. fiecare  utilizator înregistrat în sistemul E-legislatie, trebuie să aibă fişa sa 

personală - aceasta include meta datatele despre acesta: nume, prenume, instituţie, direcţie, 

adresă, contacte, tel, email, supleant din cadrul instituţiei cu toate contactele aferente (fişă 

similară), ip, dată, browser. Rolul acestei fişe este de a fi anexată la fiecare acţiune realizată 

de către utilizator - ataşare integrală.  

3. Urmează a fi trecute în revistă toate rezultatele de colaborare 

interinstituţională, iar în baza acestora de realizat Rolurile utilizatorilor, pentru a fi reflectat în 

sistem. Prin rezultatele de colaborare se subîntelege rezultatul acţiunilor finite şi cu valoare 

juridică întreprinse de fiecare instituţie publică sau participant al procesului de elaborare 

legislativă şi normativă, iar în dependentă de aceasta urmează a fi implementată procedura de 

validare şi autentificare a acestor rezultat în registrele de stat (conform anexei nr.1).  

4. implementarea registrelor de evidenţă  a acţiunilor utilizatorilor - bază de dată 

separată care să înregistreze toate acţiunile instituţiilor ca rezultat a participării la procesul de 

elaborare normativă şi legislativă.  Principiul de lucru: după realizarea proceselor interne de 

lucru ale instituţiei, rezultatul (în dependenţă de rolul care îl are instituţia) este înregistrat în 

sistemul E-legislaţie, aşa cum a fost prezentat în cadrul simulări. Totodată, toată informaţia 

(inclusiv a datelor aferente despre utilizator) în cauză se va salva simultan şi într-o bază de 

date separată, care va reprezenta registrul  de evidenţă. Rezultatul înregistrării va fi generarea 

unui document PDF, care va fi imprimat de către utilizator şi ataşat la dosarul pe suport de 

hârtie al său.  Rolul acestor registre este conferirea legalităţii poziţiei şi acţiunilor realizate 

instituţiei reprezentate. Structura registrului - acţiunea de înregistrare a informaţiei în 

registru trebuie să fie reprezentată în baza de date într-o singură înregistrare: documentele, 

informaţia despre utilizator (fişa), şi alte date aferente. Nu se va permite editarea şi ştergerea 

informaţiei din aceste registre. Orice editare va presupune realizarea unei înregistrări noi. 

Forţa juridică a registrului va fi garantată de lege. Tipurile de înregistrări: - înregistrarea 

iniţiativei, înregistrarea transmiterii spre avizare, înregistrarea avizelor primite, înregistrarea 

sintezei obiecțiilor și propunerilor, înregistrarea transmiterii spre expertizare la diferite 

autorități, înregistrarea rapoartelor de expertiză primite, înregistrarea sintezei obiecțiilor și 

propunerilor Centrului Național Anticorupție, înregistrarea sintezei obiecțiilor și propunerilor 

Ministerului Justiției, înregistrarea hotărîrii Guvernului de aprobare a proiectului de act 

normativ/ a deciziei altui organ care îl aprobă, înregistrarea faptului adoptării proiectului de 

către Parlament (doar pentru legi), înregistrarea modificărilor/completărilor la proiect 

efectuate pe tot parcursul lucrului cu acesta, înregistrarea documentului aprobat/adoptat.. 

Numerele generate de registru -  acestea trebuie să aibă o structură lizibilă de către 

persoane - numărul trebuie să fie compus din anumite elemente predefinite în sistemul E-

legislatie.  

5. Sistemul E-legislaţie urmează să înregistreze toate acţiunile de cooperare 

interinstituţională în materie de elaborare a actelor normative, ducînd evidenţa rezultatelor 
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finale ale instituţiilor implicate în proces, fără a intra în aspectele de cooperare intra-

instituţională.  

Aspecte particulare 

1. La compartimentul elaborării avizelor, forma de colectare a datelor trebuie să 

editată după cum urmează: cîmpurile art., al.,  pc.. de substituit cu liste dropdown care să 

conţină toate elementele constitutive ale actului normativ/lege: Carte, parte, titlu, capitol, 

secțiune, articol/punct, paragraf, alineat, literă, etc.. Numărul de dropdown liste trebuie să fie 

flexibil ca sa permită utilizatorului să reflecte toată calea spre norma juridică după necesitate. 

De asemenea, să fie inclus un cîmp în care utilzatorul să fie selecteze comentariile lui se 

referă  al documentul de bază sau anexe - de adăugat un dropdown list - document de bază - 

anexă + textfield - în care să scrie la care anexă se referă comentariul. 

 

2. Urmează a fi implementat un compartiment separat Rapoarte. În acest 

compartiment urmează a fi introduse funcţionalităţi de generare a diferitor documente tipizate 

din informaţia disponibilă în sistemul E-legislaţie. Exemplu de rapoarte: sinteza obiecțiilor și 

propunerilor, lista instituțiilor care au prezentat avizele (în termen, cu încălcarea termenului, 

sau nu au prezentat nici un aviz), corespondenta interinstituțională pe marginea proiectului, 

raportul proiectului (toata informaţia despre proiect), alte rapoarte după necesitate.  
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(Anexa nr. 1) Fişa rezultatelor finale ale autorităţilor urmare procesului de tehnică legislativă/normativă în baza cărora sunt 

stabilite etapele procesului de elaborare. 

 

Autoritatea vizată în 

elaborare 

Iniţiativă 

legislativă/ 

normativă 

Avize 

ale 

actelor 

Legislat

ive/nor

mative 

Înaintarea 

propunerilor 

de modificare 

şi completare 

a proiectului 

 

Expertiza 

juridică, 

anticorupţie, 

economică, 

financiară, 

ştiinţifică, 

ecologică, 

lingvistică, 

parteneri 

internaţionali 

Redactare 

unilaterală 
Rapoarte 

Avize 

tematice 
Aprobare 

Alte rezultate 

finale 

 Avizare

a 

textelor 

proiectel

or 

actelor 

normati

ve şi 

legislati

ve pînă 

la 

aprobare 

altele decât 

expuse in avize 

după validarea 

unui text care nu 

poate suferi 

modificări şi 

completări  

A se indica expres 

care expertiză 
dacă autoritatea 

poate insera în 

textul 

proiectului 

modificări şi 

completări 

unilateral şi 

urmează 

necondiţionat de 

a fi considerate 

  Acceptarea şi validarea 

finală a proiectului 

actului legislativ şi 

normativ urmare căruia 

nu mai pot fi operate 

modificări şi 

completări, 

A se indica documentul 

care atestă aprobarea 

Se vor indica alte 

documente cu care 

autoritatea 

contribuie la 

procesul legislativ 

Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova; 

Da Da Da Nu  Nu Nu  Nu  Nu  Nu  

Preşedintele RM 
Da Da  Da  Nu Nu Nu Nu Da 

Decret de 

Promulgare 

Nu 
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Cancelaria de Stat; 
         

Serviciul Informații și 

Securitate; 

         

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

         

Consiliul Economic pe 

lîngă Prim Ministru 

         

Curtea de Conturi; 
         

Oficiul Avocatului 

Poporului 

         

 Comisia Electorală 

Centrală 

         

Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

         

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului 

         

Consiliul Concurenţei 
         

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

         

Comisia Naţională de 

Integritate 

         

Serviciul de Protecţie şi 

Pază de Stat 
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Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii; 

         

Banca Naţională a 

Moldovei 

         

Comisie Naţională a 

Pieţei Financiare 

         

Agenția Națională pentru 

Reglementare în 

Energetică; 

         

Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia Informaţiei 

         

Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

         

Consiliul pentru 

Prevenirea şi Eliminarea 

Discriminării şi 

Asigurarea Egalităţii 

         

Ministerul Economiei 
         

Ministerul Finanţelor 
         

Ministerul Justiţiei 
         

Ministerul Afacerilor 
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Interne 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

         

Ministerul Apărării 
         

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

         

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

         

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

         

Ministerul Mediului 
         

Ministerul Educaţiei 
         

Ministerul Culturii 
         

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

         

Ministerul Sănătăţii 
         

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

         

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 
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Comunicaţiilor 

Biroul Naţional de 

Statistică 

         

Agenţia Relaţii Funciare 

şi Cadastru 

         

Biroul Relaţii Interetnice 
         

Agenţia “Moldsilva” 
         

Agenţia Rezerve 

Materiale 

         

Agenţia Turismului 
         

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

         

Serviciul de Stat de 

Arhivă, inclusiv arhivele 

centrale de stat (Arhiva 

Naţională şi Arhiva 

organizaţiilor social-

politice 

         

Consiliul Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare 

         

Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică 

         

Centrul Serviciului Civil 
         

Serviciul de Stat de 
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Curieri Speciali 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

         

Agenția de Stat pentru  

Proprietatea Intelectuală 

         

Consiliilor raionale şi 

municipale (37 de 

consilii și Adunarea 

Populară a UTA 

Găgăuzia) 

         

Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

         

Curtea Supremă de 

Justiție; 

         

Toate Curțile de Apel 

(Chișinău, Bălți, Cahul, 

Comrat); 

         

Toate instanțele 

judecătorești (48 

judecătorii); 

         

Procuratura Generală; 
         

Consiliul Superior al 

Procurorilor 

         

Consiliul Național pentru 

Asistență Juridică 

Garantată de Stat 
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Consiliul de Mediere 
         

Î.S. Editura de imprimare 

„Statistica” 

         

Întreprinderea de Stat 

„Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat 

„Registru” 

         

Curtea de Arbitraj 

Comercial Internațional 

pe lîngă Camera de 

Comerț și Industrie 

         

Serviciul de Stat de 

Arhiva 

         

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină 

         

Asociația Judecătorilor 

din Republica Moldova 

         

Institutul Național al 

Justiției 

         

Uniunea avocaților 
         

Uniunea Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

         

Uniunea notarilor din 

RM 
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Liga națională a notarilor 
         

Asociația notarilor din 

Moldova ”NOTA” 

         

SRL „NotPel” 
         

Consiliul Național 

pentru Participare 

         

A.O. ”Centrul de Resurse 

Juridice din Republica 

Moldova” 

         

A.O. ”Centrul de analiză 

și prevenire a corupției” 

         

A.O. ”ADEPT” 
         

A.O. ”Transparency 

International-Moldova” 

         

A.O. ”Institutul de 

reforme penale” 

         

A.O. ”Juriștii pentru 

drepturile omului” 

         

A.O. ”PROMEDIERE” 
         

A.O.  ”Asociația Promo-

Lex” 

         

A.O. ”Asociația Tinerilor 

Avocați” 

         

A.O. ”Asociaţia 
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Femeilor Avocate” 

A.O. ”Centrul de Drept 

al Avocaţilor” 

         

A.O. „Ambasada pentru 

drepturile omului”  

         

Camera de Comerț și 

Industrie 

         

Institutul pentru 

Dezvoltare şi Iniţiative 

Sociale „Viitorul” 

         

Asociația Agențiilor de 

Publicitate 

         

A.O. „Centrul de 

Promovare a Libertății de 

Exprimare și a Accesului 

la Informație „Acces-

info” 

         

Zona 

Antreprenorialului 

Liber “Expo-Business-

Chişinău” 

         

Confederația Națională a 

Patronatului din 

Republica Moldova 

         

Asociația Patronală a 

Serviciilor Publice Din 

Republica Moldova 

         

Confederația Națională a 
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Sindicatelor Din 

Republica Moldova 

Camera tinerilor 

antreprenori (Junior 

Chamber International) 

         

Organizația pentru 

dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

         

Asociația Națională a 

Tinerilor Manageri 

         

Asociaţia Obştească 

“Asociaţia Europeană a 

Tinerilor Antreprenori” 

         

Centrul Naţional de 

Asistenţă și informare a 

Ong-urilor Din Moldova 

"Contact" 

         

Centrul de Resurse al 

Organizațiilor 

Neguvernamentale 

pentru Drepturile Omului 

din Moldova(Credo)  

         

Centrul de Dezvoltare și 

Implementare a 

Reformelor Economice 

         

Asociația Băncilor din 

Moldova 

         

INCASO Compania de 
         

http://www.contact.md/
http://www.contact.md/
http://www.contact.md/
http://www.contact.md/
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Colectare a Datoriilor 

Asociaţia surzilor din 

Republica Moldova 

         

Academia de Științe din 

Moldova 

         

Universitatea de Stat din 

Moldova 

         

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

         

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova 

         

Misiunea Norvegiană de 

Experți pentru 

Promovarea Supremației 

Legii în Moldova 

         

OSCE 
         

Fundația SOROS 
         

Programul Naţiunilor 

Unite Pentru Dezvoltare 

(UNDP),  

         

Camera de Comerţ 

Americană din Moldova 

         

Programul USAID de 

Consolidare a 

Instituţiilor Statului de 
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Drept (ROLISP) 

Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova; 

         

Cancelaria de Stat; 
         

Serviciul Informații și 

Securitate; 

         

 Comisia administrație 

publică, dezvoltare 

regională, mediu și 

schimbări climatice 

         

Comisia agricultură şi 

industrie alimentară 

         

Comisia cultură, 

educaţie, cercetare, 

tineret, sport şi mass-

media 

         

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice 

         

Comisia economie, buget 

şi finanţe 

         

Comisia juridică, numiri 

şi imunităţi 

         

Comisia politică externă 

şi integrare europeană 

         

Comisia protecţie 
         

http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/5/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/5/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/5/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Comisiipermanente/tabid/84/CommissionId/5/language/ro-RO/Default.aspx
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socială, sănătate şi 

familie 

Comisia securitate 

naţională, apărare şi 

ordine publică 

         

Parlamentul Republicii 

Moldova (plenul) 

         

Guvernul RM (plenul) 
         

 


