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Raport privind transparenţa în procesul decizional
în cadrul Biroului Naţional de Statistică în anul 2011

Raportul pentru anul 2011 cu privire la asigurarea transparenţei în procesul
decizional al Biroului Naţional de St atistică  (BNS) 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 tra nsparenţa în procesul
decizional ».

Astfel, în cursul anului 2011 BNS a elaborat următoarele  proiecte de decizii cu
consultarea şi participarea publicului (plasarea pe pagina web www.statistica.md,
expedierea în adresa experţilor în domeniu) : http://www.statistica.md/news.
php?l=ro&idc=412& :

1) Proiectul Hotărîrii Colegiului BNS "Metodologia anchetei lunare asupra câştigurilor
salariale în întreprinderi" : http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=413&id=3246
( Aprobat prin Hotărîrea Colegiului BN S nr. 1 din 27.01.2011) .

Dosarul privind elaborarea proiectului de hotărîre conţine:
- Proiectul Hotărîrii Colegiului BNS
- Nota informativă
- Metodologia anchetei lunare asupra câştigurilor salariale în întreprinderi.

2) Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr. 160 privind statistica muncii . http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc
=412&id=3311 (Aprobat prin HG nr. 0581 din 29.07.2011).

Dosarul privind elaborarea proiectului de lege respectiv conţine:
- Anunţul privind organizarea consultării publice a proiectului de lege.
- Proiectul Legii
- Proiectul Hotărîrii de Guvern
- Nota informativă
- Convenţia nr. 160 „Convenţia privind statistica muncii”
- Recomandarea nr. 170 „Recomandare privind statistica muncii” .

3) Proiectul Hotărîrii de Guvern “Cu privire la aprobarea Regulamen tului privind
organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii şi efectivului limită
ale aparatului central”: http://www.statistica.md/newsview. php?l=ro&idc =412&id=3363

Dosarul privind elaborarea proiectului hotărîr ii de Guvern conţine:
- Anunţul privind organizarea consultării publice a proiectului hotărîrii de Guvern.
- Proiectul Hotărîrii de Guvern
- 6 anexe la proiectul hotărîrii de Guvern
- Nota informativă.

4) Proiectul de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din
Republica Moldova în anul 2013.

      Dosarul privind elaborarea proiectului de Lege conţine:
- Anunţul privind organizarea consultării publice a proiectului de lege  cu privire

la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013 .
- Proiectul Legii
- Nota informativă.

   5) Proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii
Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”: http://www.statistica.md/newsview.php?l=
ro&idc=413&id=3461 .
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Dosarul privind elaborarea proiectului de hotărîre conţine:
- Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectulu i Hotărîrii de Guvern

,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”
- Proiectul Hotărîrii de Guvern
- Nota informativă.

6) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2012”: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc =41&id=3520

Dosarul privind elaborarea proiectului de hotărîre conţine:
- Anunţ privind organizarea consultării p ublice a proiectului Hotărîrii de Guvern

“Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2012”
- Proiectul Hotărîrii de Guvern
- Programul Lucrărilor Statistice 2012
- Nota informativă.

7) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la punerea în aplicare a noilor registre de
evidenţă a gospodăriilor populaţiei : http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=
413&id=3573 .

Dosarul privind elaborarea proiectului de hotărîre conţine:
- Proiectul Hotărîrii de Guvern
- Nota informativă
- Registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei (Tipizat: nr.1, nr.2,  nr.3).

         8) Proiectul Programului de Dezvoltare Strategică al BNS pe anii 2012 -2014:
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=413&id=3595  .

Dosarul privind elaborarea proiectului Programului conţine:
- Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de

Dezvoltare Strategică al BNS pe anii 2012 -2014
- Programul de Dezvoltare Strategică al BNS pe anii 2012 -2014
- Ghidul pentru elaborarea Prog ramelor de Dezvoltare Strategică a autorităţilor .

http://www.statistica.md/newsview.php
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Tabelul nr.1
Date despre transparenţa în procesul deci zional în aparatul central al BNS anul 2011

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare
Inclusiv:
    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui -
    1.2. Proiecte de legi 2
    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 4
    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale

107

    1.5. Ordine privind personalul 597
2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare
Inclusiv:
    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui -
    1.2. Proiecte de legi 1
    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului -
    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale

107

    1.5. Ordine privind personalul 597
3. Numărul proiectelor de decizii consultate
Inclusiv:
    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui -
    1.2. Proiecte de legi 2
    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului 4
    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale

-

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
Inclusiv:

1 (aprobată în cadrul
Colegiului BNS)

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui -
    1.2. Proiecte de legi -
    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii al e Guvernului -
    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative
centrale

107

    1.5. Ordine privind personalul 597
5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor
de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale

1

6. Numărul recomandărilor recepţionate -
7. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii -

Contestaţii / sancţiuni
8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile auto rităţii administraţiei publice
centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239 -XVI din  13.11.2008,
Inclusiv:

-

    8.1. contestate în organul ierarhic superior -
    8.2. contestate în instanţă de judecată -
9. Numărul sancţiunilor apli cate pentru încălcarea Legii nr. 239 -XVI din
13.11.2008

-


