
RAPORT  

cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional  

în cadrul Biroului Național de Statistică în anul 2022 

 

1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.3 al Hotărârii Guvernului nr.967/2016 cu 

referire la:  

Existenței și actualizării procedurilor interne cu privire la asigurarea transparenței în procesul 

decizional: 

Biroul Național de Statistică (BNS) se conduce în activitatea sa de cadrul normativ în vigoare 

privind asigurarea transparenței decizionale, cu publicarea documentelor relevante atât pe pe platforma 

www.particip.gov.md cât și pe pagina sa oficială www.statistica.gov.md.  Cu privire la procedurile interne, 

proiectele de decizii sunt elaborate de către subdiviziunile BNS, activitatea cărora ține de subiectul 

proiectelor respective. La elaborarea proiectelor de acte legislative şi administrative participă nemijlocit 

Direcția juridică și resurse umane din cadrul BNS.  

 

Datele de contact ale persoanei responsabile de coordonare a procesului de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional:  

În activitatea sa, BNS cooperează cu societatea civilă, de la care recepționează obiecții, propuneri 

și recomandări pe marginea proiectelor de decizii relevante. Acestea sunt examinate de subdiviziunile care 

sunt inițiatoare ale proiectelor supuse procesului de consultare publică, cu implicarea altor subdiviziuni 

relevante. Comunicarea se efectuează prin intermediul poștei electronice instituționale, cu adresa 

electronică moldstat@statistica.gov.md.  

Direcția  juridică și resurse umane execută rolul de coordonator al procesului de consultare publică, 

fiind responsabilă de monitorizarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de 

decizii, iar Direcția diseminare și comunicare a BNS este responsabilă de asigurarea dialogului cu societatea 

civilă și de publicarea pe pagina Web a BNS și pe portalul www.particip.gov.md a tuturor anunțurilor, 

proiectelor ce țin de inițierea elaborării deciziilor și a materialelor necesare, în corespundere cu prevederile 

legislației privind transparența decizională. 

Persoana responsabilă de coordonare a procesului de consultare publică cu societatea civilă este 

Ștefan Demian, consultant principal al Secției juridice și resurse umane, e-mail: 

stefan@demian@statistica.gov.md  tel. +37367770679 . 

 

 Funcționalitatea și informație cu privire la numărul de apeluri la linia telefonică instituțională 

de informare a societății civile: 

 Biroul Național de Statistică a instituit linia telefonică instituțională de informare/oferire a 

explicațiilor la interpelările telefonice ale persoanelor fizice și juridice interesate: 022 40 30 00, care este 

frecvent utilizată de solicitanți. În anul 2022 în total au fost recepționate peste 1355 de apeluri telefonice 

de la respondenți și utilizatori de date statistice, la care solicitanților li s-a oferit informație relevantă, 

inclusiv cu referire la pagina Web a BNS, care cuprinde informații detaliate privind instrumentarul și 

informația statistică, date de contact ale responsabililor din cadrul subdiviziunilor BNS, care pot oferi suport 

informațional suplimentar.  

 

Listei ONG-urilor pe domenii de activitate:  

Lista ONG-urilor, pe domenii de activitate, care au participat la procesul de elaborare a deciziilor 

este plasată pe pagina Web a BNS și poate fi accesată la următorul link: https://statistica.gov.md/ro/parti-

interesate-117.html 

 

 

 

 

http://www.particip.gov.md/
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2. Informația privind: 

Procesul de elaborare a deciziilor 

Tipul deciziei Numărul 

de decizii 

adoptate 

în 

perioada 

de 

raportare 

Numărul 

proiectelor 

de decizii 

consultate 

(din 

numărul de 

decizii 

adoptate) 

Numărul 

proiectelor 

de decizii 

supuse 

consultărilor 

publice 

repetat 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

în regim 

de 

urgență 

Aprecierea 

perioadei de 

timp (în 

mediu/zile) 

de la inițierea 

proiectului 

deciziei până 

la aprobarea 

acesteia 

Numărul 

deciziilor 

adoptate 

care nu cad 

sub 

prevederile 

Legii nr. 

239/2008 şi 

HG 

nr.967/2016 

Proiecte de legi 

 

2 2 2   0 

Proiecte de 

hotărâri şi 

dispoziții ale 

Guvernului 

10 10 10  150 zile 0 

Ordine/ordonanțe 

privind 

activitatea de 

bază a 

ministerului/ 

autorității 

administrative 

centrale 

63     63 

 

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii 

Publicare  

 

Numărul Mijlocul de informare (comunicat de presă, 

informare direcționată, publicarea pe pagina 

autorității, pe particip.gov.md) 

Anunțuri privind inițierea 

elaborării deciziei 

18 Pe platforma www.particip.gov.md și pagina Web a 

BNS www.statistica.gov.md 

1. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 244/2018 cu privire la 

Consiliul Național pentru Statistică (13.01.2022 -

avizare/expertizare); 

2. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de Lege privind recensământul 

populației și locuințelor (18.02.2022 - anunț); 

3. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

„Depozitarul public al situațiilor financiare” 

(18.02.2022 – anunț); 

4. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea cadrului național de monitorizare a 

implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 

(01.03.2002 -avizare/expertizare); 

http://www.particip.gov.md/


5. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

„Depozitarul public al situațiilor financiare” 

(03.03.2022 – consultare repetată); 

6. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de Lege privind recensământul 

populației și locuințelor (04.03.2022 – 

avizare/expertizare); 

7. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

„Depozitarul public al situațiilor financiare” 

(13.05.2022 – consultare repetată); 

8. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de Lege privind recensământul 

populației și locuințelor (18.05.2022 – consultare 

repetată); 

9. Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea 

proiectului de Lege privind modificarea unor acte 

normative (03.06.2022 – avizare/expertizare); 

10. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

„Statistici demografice și sociale” (13.06.2022 – 

avizare/expertizare); 

11. Proiectul Hotărârii Guvernului Proiectul Hotărârii 

Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege 

privind modificarea unor acte normative(05.09.2022 – 

avizare repetată); 

12. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

organizarea și efectuarea recensământului populației 

și locuințelor în anul 2024 (08.09.2022 – 

avizare/expertizare); 

13. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 

2023 (16.09.2022 – avizare/expertizare); 

14. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului 

Statistic Național pentru perioada 2022-2030 

(16.09.2022 – avizare/expertizare); 

15. Proiectul Hotărârii Guvernului Conceptul 

Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național pentru perioada 2022-2026 (02.11.2022 – 

anunț); 



16. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

organizarea și efectuarea recensământului populației 

și locuințelor în anul 2024 (02.11.2022 – avizare 

repetată); 

17. Proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului 

Statistic Național pentru perioada 2022-2030 

(15.11.2022 – avizare repetată); 

18. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 

2023 (15.11.2022 – avizare repetată); 

Anunțuri privind retragerea unui 

proiect din procesul de elaborare 

0  

Anunțuri privind organizarea 

consultării publice 

3 Publicarea pe pagina web a BNS, 

www.statistica.gov.md  în compartimentul 

,,Transparența decizională”; 

Publicarea pe portalul www.particip.gov.md; 

Informare direcționată. 

Rezultatele consultărilor/sinteza 

recomandărilor 

31 Toate proiectele de acte normative remise Guvernului 

pentru examinare sunt însoțite de tabelul de sinteză 

care poate fi accesat pe pagina web a BNS  

www.statistica.gov.md 

Proiecte de decizii şi materialele 

aferente acestora, precum şi decizi 

adoptate 

  

Programe (trimestriale/anuale) de 

elaborare a proiectelor de decizii, 

cu indicarea proiectelor care 

urmează a fi supuse obligatoriu 

consultării publice 

  

Raportul anual al autorității 

publice privind transparența 

procesului decizional 

 Raportul privind asigurarea transparenței în procesul 

decizional de către Biroul Național de Statistică  în 

anul 2022 este publicat pe pagina web și poate fi 

accesat la următoarea adresă: 

https://statistica.gov.md/ro/rapoarte-anuale-84.html  

 

Modalitățile1 de 

consultare 

publică aplicate 

(dezbateri 

publice, audieri 

publice, sondaj 

de opinie, 

referendum, 

Numărul 

întrunirilor 

consultative 

desfășurate 

de autoritatea 

administrației 

publice 

centrale 

Numărul de 

invitații 

expediate 

părților 

interesate 

Numărul 

participanților 

la întrunirile 

consultative 

(audieri 

publice, 

dezbateri, 

ședințe ale 

Publicarea 

rezultatelor 

consultărilor 

publice DA/NU, 

adresa unde pot fi 

accesate 

(procese-verbale 

ale întrunirilor 

Aprecierea 

privind 

eficiența 

acestor 

instrumente 

 

 
1 Modalităţile de consultare publică sînt selectate de fiecare autoritate publică în parte, fiind utilizate separat sau cumulativ, după 

cum urmează:solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic; 

2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc; 

3) organizarea dezbaterilor publice; 

4) desfăşurarea audierilor publice; 

5) realizarea sondajelor publice; 

 alte modalităţi de consultare publică. 

http://www.particip.gov.md/
https://statistica.gov.md/ro/rapoarte-anuale-84.html


solicitarea 

opiniilor 

experților în 

domeniu, 

crearea 

grupurilor de 

lucru 

permanente sau 

ad-hoc cu 

participarea 

reprezentanților 

societății civile) 

grupurilor de 

lucru etc.) 

desfășurate de 

autoritatea 

administrației 

publice 

centrale 

(exclusiv 

funcționarii 

publici) 

publice 

consultative, 

sinteza 

recomandărilor) 

dezbateri 

publice 

     

audieri publice      

sondaj de opinie      

referendum      

solicitarea 

opiniilor 

experților în 

domeniu 

5 25 52  

 

Pozitivă. 

Opiniile 

prezentate de 

către experți au 

contribuit la 

definitivarea 

proiectelor.  

crearea 

grupurilor de 

lucru 

permanente sau 

ad-hoc 

8 61 93  Pozitivă. S-a 

ținut cont de 

recomandările 

înaintate de 

către grupurile 

de lucru la 

îmbunătățirea 

calității 

proiectelor 

      

 

 

Numărul recomandărilor  Recepționate Incluse în sinteza 

recomandărilor 

Acceptate 

Cetățeni 1 1 0 

Asociații obștești 12 12 1 

Sindicate    

Asociații de patronat    

Partide și alte organizații social-politice    

Mijloace de informare în masă    

Reprezentanți ai mediului de afaceri    

Parteneri de dezvoltare    

Alte părți interesate    

 

 

 

Contestații/sancțiuni 

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației 

publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008 

 

Contestate în organul ierarhic superior 0 

Contestate în instanță de judecată 0 

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008 0 



 

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea, precum și a instrumentelor/ 

modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, cu înaintarea unor recomandări de 

îmbunătățire a cadrului normativ. 

 

Instrumente și modalități de asigurare a 

transparenței în procesul decizional 

Recomandări/comentarii 

BNS apreciază pozitiv mecanismele de cooperare 

și parteneriat cu societatea civilă, precum și a 

instrumentelor, modalităților de asigurare a 

transparenței în procesul decizional, existente. 

Mecanismul de cooperare: 

- solicitarea opiniilor societății civile, experților, 

asociaților profesionale, mediului academic;  

- instruirea grupurilor de lucru permanente sau 

ad-hoc; 

Modalitățile de consultare publică sunt selectate de 

fiecare  subdiviziune în parte, fiind utilizate separat 

sau cumulativ 

Modalitatea de consultare:  

- organizarea dezbaterilor publice;  

- desfășurarea audierilor publice;  

- realizarea sondajelor publice:  

- alte modalități de consultare publică 

  

 

 

 

 

 

 

Director general                                                             Oleg CARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


