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Dr. hab., prof.univ. 

 
__________________________ 

 ,, ___” _________________ 2018 
       Raport 

privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul  
Consiliului Concurenței pentru anul 2017 

 
Raportul a fost întocmit în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional și Hotărârii Guvernului nr. 967 din  09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică 
cu societatea civilă în procesul decizional. 

Procesul de consulatre pubică și de adoptare a 
deciziilor 

 

Nr. Denumirea indicatorilor Numărul Comentarii 
1 Numărul deciziilor adoptate 

 
     69 Toate deciziile care se publică au fost publicate în 

termeni rezonabili pe pagina web oficială a Consililui 
Concurenței. 

2 Numărul întrunirilor 
consultative,  al dezbaterilor 
și ședințelor publice 
organizate 

188 Întrunirile s-au desfășurat în cadrul ședințelor, meselor 
rotunde și seminarelor. 

3 Numărul total al 
recomandărilor recepționate 

72     Au fost recepționate: 
• 2 recomandări asupra proiectului Programului 
național în domeniul concurenței și ajutorului de stat 
pentru anii 2017-2020. 
• 19 avize asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 
Penal nr. 985 din 18 aprilie 2002, Codul Contravențional 
nr.2018 din 24 octombrie 2008, Legea nr. 139 din 15 
iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat etc.) 
• 14 avize la proiectul Hotărârii Parlamentului nr. 
433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele 
comemorative, zile de sărbătoare și zile de odihnă în 
Republica Moldova 
• 8 avize la proiectul Hotărârii Consiliului 
Concurenței cu privire la aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor prestate contra plată de Consiliul Concurenței. 
• 10 avize la proiectul Regulamentului privind 
evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului și 
energiei. 
• 12 avize la proiectul Regulamentului privind 
evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională. 
• 1 aviz asupra  testului de piață cu referire la 
preluarea controlului asupra „Global Prestservice” S.R.L. 
de către Rusnac Dumitru. 
• 6 avize la proiectul angajamentului complementar 
Codul de Bune Practici privind relația dintre lanțurile de 
unități comerciale cu profil alimentar și furnizorii de 
produse. 

 



 

 
                                                                         

 
                Direcția Politici și Relații cu Publicul 

             
 

4 Numărul hotărârilor adoptate        2  Hotărârile adoptate urmează a fi plasate pe pagina web 
oficială și publicate  în Monitorul Oficial. 
 

5 Numărul cazurilor în care 
hotărârile Consililui 
Concurenței au fost 
contestate pentru 
nerespectarea Legii nr. 239-

   
 

 

0  

6 Numărul sancţiunilor 
aplicate pentru încălcarea 
Legii nr. 239-XVI din 
13.11.2008 

0  


