RAPORT
cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional
în cadrul Biroului Național de Statistică în anul 2021
1. Informația privind îndeplinirea prevederilor pct.2 al Hotărârii Guvernului nr.967/2016 pe
marginea:
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
pagina sa oficială www.statistica.gov.md, cât și pe platforma www.particip.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 Secția juridică și resurse umane din cadrul BNS.
Datele responsabililor 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 efectuiază prin intermediul poștei
electronice instituționale, cu adresa electronică moldstat@statistica.gov.md.
Secția 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.
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: 022 403 000,
care este frecvent utilizată de solicitanți.
În anul 2021 în total au fost recepționate peste 2,8 mii 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//pageview.php?l=ro&idc=471&id=3965
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Modalităţile de consultare publică sînt selectate de fiecare autoritate publică în parte, fiind utilizate separat sau cumulativ, după
cum urmează:
1) 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;
6) alte modalităţi de consultare publică.
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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
Contestate în instanță de judecată
Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008
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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.
Mecanismele de cooperare şi de parteneriat aplicate în prezent permit buna informare a
părților interesate despre inițiativele de îmbunătățire a cadrului normativ în domeniul statisticii
oficiale precum și discutarea problemelor existente, soluțiilor propuse și a proiectelor de decizii.
Toate obiecțiile, propunerile, recomandările parvenite în procesul consultărilor publice în
adresa BNS sunt analizate minuțios și se iau în considerare în procesul de definitivare a proiectelor
de documente.
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