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Raport anual privind transparenţa în procesul decizional  

în cadrul Biroului Naţional de Statistică în anul 2010 
 

Raportul anual cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional al 
Biroului Naţional de Statistică  (BNS) pentru anul 2010 este elaborat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 « Cu privire la acţiunile de 
implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional ». 

Astfel, în cursul anului de raport au demarat următoarele acţiuni : 

1. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 a fost elaborat  în 
trimestrul I al anului 2010 şi pus în aplicare „Regulamentul intern privind informarea, 
consultarea şi participarea publicului în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în 
domeniul statistic”, aprobat prin ordinul directorului general al BNS nr. 33 din 19 aprilie 
2010 (atît Regulamentul, cît şi ordinul sînt plasate pe pagina web a Biroului Naţional de 
Statistică: 
http://www.statistica.md/public/files/despre/legi_hotariri/Interne/Regulament_ordin_transp
arenta.pdf).  

2. În aprilie 2010 a fost deschisă rubrica pe pagina web a BNS „Transparenţa în 
procesul decizional” cu următoarele subrubrici, organizate conform cerinţelor stipulate în 
dispoziţia Guvernului nr. 2503-180 din 06.11.2009: 

- Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziilor şi consultării publicului (cu 
plasarea proiectelor de decizii, materialelor aferente proiectelor, numele persoanelor 
responsabile de recepţionarea recomandărilor şi informaţia de contact, data limită de 
prezentare a recomandărilor). 

- Proiecte de decizii elaborate (cu menţionarea inclusiv a sintezei recomandărilor 
după finalizarea procedurilor de consultare şi a deciziilor aprobate - numărului şi datei 
Hotărîrilor de Guvern, sau Hotărîrilor Colegiului BNS, prin care au fost aprobate). 

- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională. 
- Programe trimestriale de activitate ale BNS. 
- Informaţie de contact. 
- Norme de reglementare. 

3. În cursul anului 2010 BNS a elaborat 5 proiecte de decizii cu consultarea şi 
participarea publicului (plasarea pe pagina web www.statistica.md, expedierea în adresa 
experţilor în domeniu, şedinţe ale grupului de lucru permanente): 
http://www.statistica.md/news.php?l=ro&idc=413& : 

- Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 
Sistemului Informaţional Automatizat al Biroului Naţional de Statistică" (aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 856 din 21.09.2010); 

- Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui 
Veaceslav Negruţă, ministru al finanţelor, pentru semnarea Acordului Specific între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suedia privind finanţarea proiectului 
recensământului general agricol în Republica Moldova" (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
903 din 24.09.2010); 
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 -  Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii 
profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic” (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 
din 08.10.2010);  

              - Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor  
statistice pe anul 2011” (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1044 din 08.11.2010); 

- Proiectul "Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale" (aprobat prin 
Hotărîrea Colegiului BNS nr.16  din 24 decembrie 2010).  

4. Sinteza propunerilor şi recomandărilor parvenite din partea societăţii civile în 
procesul de consultare publică a proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea 
Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”, poate fi accesată la adresa: 
http://www.statistica.md/public/files/Transparenta_decizionala/PLS_2011/tab_divergente_P
LS_2011.pdf . Pentru celelalte proiecte elaborate de BNS propuneri şi recomandări din 
partea societăţii civile nu au parvenit. 

5. Ţinînd cont de specificul activităţii sale, BNS elaborează mai puţine proiecte de 
acte legislative şi normative, dar desfăşoară diverse activităţi cu participarea 
reprezentanţilor societăţii civile. În anul 2010 au fost organizate următoarele seminare, 
conferinţe şi mese rotunde: 

- Masa rotundă privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în 
Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice” (25.02.2010). 

- Atelierul de lucru cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în 
contextul politicilor naţionale şi sectoriale (06.05.2010). 

- Masa rotundă cu producătorii şi utilizatorii datelor statistice în domeniul statisticii 
muncii (20.05.2010). 

- Seminarul internaţional privind diseminarea datelor statistice şi lansarea unei noi 
soluţii Web de diseminare a datelor statistice (27.05.2010). 

- Masa rotundă "Utilizarea datelor administrative în scopuri statistice de către Biroul 
Naţional de Statistică" (28.05.2010). 

- Seminarul internaţional în domeniul statisticii turismului (29.06.2010 – 
02.07.2010). 

- Conferinţa de lansare a rezultatelor cercetării „Activităţile copiilor în Republica 
Moldova” şi a proiectului Planului Naţional de Acţiuni privind prevenirea şi combaterea 
muncii copiilor pentru anii 2011-2015 (15.09.2010). 

- Evenimentul public organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, marcată pentru 
prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova (20.10.2010). 

- Masa rotundă privind lansarea rezultatelor cercetării statistice asupra gospodăriilor 
casnice „Reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie” (16.12.2010). 

Totodată, informăm că în anul 2010 BNS a aprobat 134 ordine interne şi 20 Hotărîri 
ale Colegiului vizînd activitatea de bază a Biroului. 

 

 Indicatorii Numărul Comentarii 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor elaborate pe 5 În numărul deciziilor elaborate sînt incluse doar 
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parcursul anului de referinţă proiectele de acte legislative şi normative, nu şi 
ordinele interne. 

2. Numărul deciziilor adoptate pe 
parcursul anului de referinţă 

5 4 proiecte de decizii elaborate de BNS au fost 
adoptate de Guvern, 1 a fost adoptat de Colegiul 
BNS.  

3. Numărul proiectelor de decizii 
care au fost consultate 

4 Deoarece proiectele de decizii elaborate de BNS 
vizează un public restrîns, consultarea publică a 
fost efectuată prin modalitatea informării 
direcţionate. Toate proiectele de decizii (5) au fost 
plasate pe pagina web: www.statistica.md . 

4. Numărul deciziilor adoptate în 
regim de urgenţă fără consultare 
sau care nu cad sub prevederile 
Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 
şi Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 
16.02.2010 

155 Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la 
acordarea deplinelor puteri dlui Veaceslav 
Negruţă, ministru al finanţelor, pentru semnarea 
Acordului Specific între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Regatului Suedia privind 
finanţarea proiectului recensământului general 
agricol în Republica Moldova" (1) nu cade sub 
prevederile Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008, 
precum şi ordinele interne ale BNS (134), 
hotărîrile Colegiului (20). 

5. Numărul întrunirilor consultative 
(audieri publice, dezbateri, şedinţe 
ale grupurilor de lucru etc.) 
desfăşurate  

1 În cazul proiectului de decizii privind Metodologia 
de calcul a Indicelui Producţiei Industriale a avut 
loc şedinţa grupului de lucru permanent (Colegiul 
BNS). 

6. Numărul recomandărilor 
recepţionate 

1  

7. Numărul recomandărilor incluse în 
proiectele de decizii 

0 Nu s-a acceptat, deoarece pentru colectarea 
informaţiei solicitate e necesară elaborarea şi 
testarea instrumentarului cercetării în 
corespundere cu standardele UE privind statistica 
inovaţională. Conform Hotărîrii Guvernului nr.191 
din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de 
acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 
de dezvoltare pe anii 2008-2011 responsabili de 
elaborarea indicatorilor solicitaţi este Academia de 
Ştiinţe a Moldovei. 

Contestaţii 

8. Numărul cazurilor în care acţiunile 
sau deciziile autorităţii 
administraţiei publice centrale au 
fost contestate pentru 
nerespectarea Legii nr. 239 XVI 
 din  13.11.2008: 

- în organul ierarhic superior 
- în instanţă de judecată 

0  

9. 
Numărul sancţiunilor aplicate 
pentru încălcarea Legii nr. 239-
XVI  din  13.11.2008 

0  

 


