
CANCELARIA DE STAT A REPUBLIC!! MOLDOVA 

Nr. 14-93-56-4984 Chi§ingu 14 iulie 2021  

  

    

Organelor de control 
(conform listei) 

Copie: Ministerul Economiei si Infrastructurii 
Ministerul Finantelor 
Ministerul SAnatatii, Muncii si 
Protectiei Sociale 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii 
Regionale si Mediului 

In conformitate cu prevederile pct. 3 si pet. 11 din Hot-al-area Guvernului nr. 380 
din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea i functionarea Consiliului pentru solutionarea disputelor in cadrul 
organelor de control, mandatul de 3 ani a membrilor Consiliului din randul 
asociatiilor mediului de afaceri expira la data de 27 iulie 2021 pentru toate 
componentele Consiliilor mentionate. 

Prin urmare, pentru asigurarea selectiei reprezentantilor din cadrul mediului de 
afaceri in componenta Consiliilor nominalizate, Cancelaria de Stat a intocmit lista 
actualizata a asociatiilor din cadrul mediului de afaceri ce intrunesc membri care 
desfAsoara activitati cu relevanta pentru organele de control, aceasta find accesibila 
pe portalul public www.controale.gov.md, pe pagina de start si la rubrica „Noutati". 

Reiesind din cele expuse, se solicia organelor de control publicarea pe pagina 
oficiala a institutiei, a anuntului privind selectarea asociatilor de afaceri in vederea 
includerii reprezentantilor acestora in componenta Consiliului pentru solutionarea 
disputelor (modelul anunfului se anexeath). 

Termen - 2 zile. 

Secretar General al GuverpInt signed 
itiA1/44 ate: 21.07.15 

Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

Ex: Oleg ANGHELUP.  
Tel: 022-250-236 

ectro Liliana IACONI 

TATEA AERONAUTICA CiVILA• AU REPUBLICA MOL OVA 

INTRARE Nr 

,15 
Data 

-1 
Casa Guvemului, 
MD-2033, Chisindu, 
Republica Moldova 

  

Telefon: 	 Fax: 
+373 22 250 104 	+373 22 242 696 

E-mail: 
cancelaria@aov.md  



Anexii 

ANUNT (model) 

privind selectarea asociatilor de afaceri in componenta Consiliului pentru 
solutionarea disputelor al 	 (denumirea organului de control) 

Conform prevederilor pct. 2 al HotArarii Guvernului nr.380 din 
25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si 
functionarea Consiliului pentru solutionarea disputelor in cadrul organelor de 
control, 	  (denumirea organului de control) anuntA despre 
selectarea asociatiilor de afaceri care intrunesc conditiile stipulate in pct. 7 din 
Regulamentului-cadru, in vederea includerii reprezentantilor acestora in 
componenta Consiliului. 

Toate asociatiile din cadrul mediului de afaceri ce intrunesc membri care 
desfasoard activitati cu relevanta pentru organele de control, pot vota candidatul prin 
transmiterea informatiei concomitent la adresele de e-mail 	  
(adresa organului de control) i controale@gov.md,  pia la data de 06 august 
2021. 
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