
R A P O R T pe anul 2013 
(Notă informativă pe perioada trimestrului IV a anului 2013) 

 

cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării Planului de acțiuni pentru anii 2012-2013 pentru implementarea 
 Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe anii 2011-2015 

 
 

Numărul și acțiunea concretă din 
plan 

Indicatori 
de progres 

Nivelul de 
realizare 

Măsurile întreprinse Dificultăți/ 
probleme 

1 2 3 4 5 
COMPONENȚA DE CERCETARE 

III. Întocmirea și publicare rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii și ale justiției despre contracararea corupției, precum și a rapoartelor autorităților publice privind 
implementarea măsurilor anticorupție prevăzute de documentele de politici 

10. Publicarea rapoartelor autorităţilor 
publice privind măsurile întreprinse în 
vederea implementării Strategiei 
naţionale anticorupţie 

permanent se 
realizează 

Transparență sporită. - 

COMPONENȚA LEGISLATIVĂ 
- 

COMPONENȚA INSTITUȚIONALĂ 
VII. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor 

31. Implementarea planurilor de 
integritate instituţională, elaborate în 
conformitate cu Metodologia de 
evaluare a riscurilor de corupţie în 
instituţiile publice, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 
iulie 2008 

permanent se 
realizează 

Planul de integritate privind prevenirea corupției în cadrul Biroului Naţional de Statistică (BNS) 
în continuu se implementează privind evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice. 

- 

34. Desemnarea în cadrul autorităţilor 
publice centrale şi locale a persoanelor 
responsabile de colectarea declaraţiilor 
cu privire la venituri şi proprietate şi a 
declaraţiilor de interese personale 
 
 
 
 
 

1 - persoană 
responsabilă 

pentru 
colectarea 

declarațiilor. 

realizat În anul 2013 de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate fiind responsabilă 
Secția resurse umane conform Ordinului BNS nr.2 din 9 ianuarie 2013 de colectarea 
declaraţilor prenotate în corespundere cu Legea nr. 181 din 19.12.2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative şi a Legii nr. 1264 din 19.07.2002 cu privire la declararea şi 
controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

- 



1 2 3 4 5 
38. Asigurarea respectării transparenţei 
în procesul decizional în cadrul 
autorităţilor publice centrale şi locale 

permanent 
 

se 
realizează 

- În decursul anului 2013 au fost înaintate pentru consultare publică 3 - proiecte de acte precum: 
Hotărîrea de Guvern „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2014”; 
Hotărîrea de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului”; 
Hotărîrea de Guvern „Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de 
colaborare în domeniul statisticii oficiale între Guvernele statelor –participante al Comunității 
Statelor Independente”. 
 

Ţinînd cont de 
specificul activităţii 
sale BNS 
elaborează mai 
puţine proiecte de 
acte normative. 

39. Implementarea acţiunilor de 
prevenire a corupţiei în procesul de 
recrutare, selectare, angajare şi 
promovare a personalului în funcţiile 
publice 

permanent 
 

se 
realizează 

În procesul de de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice 
într-u excluderea situațiilor de coruptie se ține cont de prevederile Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și a Hotărîrii Guvernului 
nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii sus menționate, 
pentru funcționarii publici și a Codului muncii pentru restul personalului BNS. 
 

- 

41. Elaborarea şi aprobarea 
regulamentelor de creare şi funcţionare a 
ghişeului unic pentru domenii specifice, 
în condiţiile Legii nr. 161 din 22 iulie 
2011 privind implementarea ghişeului 
unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător  

- - Această acțiune nu ţine de competenţa BNS. 
 
 
 
 
 
 

- 

42. Crearea de ghişee unice în 
domeniile specifice, identificate în 
condiţiile Legii nr. 161 din 22 iulie 
2011 privind implementarea ghişeului 
unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător 

1 - ghișeu 
unic creat în 

domeniul 
obținerii 
codurilor 
statistice 
(CUIÎO, 
COCM, 

CUATM, 
CAEM). 

realizat În conformitate cu prevederile pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr. 790 din 1.12.2009 (pct.1 din 
obiectivul 1 „Reducerea poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor”, cap. 2 
„Relansarea activităţii economice”) BNS obţine informaţia în mod electronic privind crearea, 
lichidarea şi modificările în datele de înregistrare ale unităţilor de drept prin intermediul 
ghişeului unic conectat la Camera Înregistrării de Stat. 
Totodată, începînd cu luna iunie 2009 codurile statistice (CUIÎO, COCM, CUATM, CAEM) se 
eliberează de către Camera Înregistrării de Stat. Astfel, a fost eliminată necesitatea prezentării 
agenţilor economici la organele statistice pentru obţinerea codurilor nominalizate şi punerea la 
evidenţă statistică. 

- 

47. Instituirea unui sistem eficient de 
management al riscurilor în autorităţile 
publice centrale 

1 – registru 
creat și 

plasat pe 
site-ul 

oficial al 
BNS. 

realizat La data de 01 noiembrie 2013 a fost aprobat de Directorul general – Registrul riscurilor în 
cadrul BNS. 
 
 
 
 
 

- 



1 2 3 4 5 
COMPONENȚA EDUCAȚIONALĂ ȘI DE COMUNICARE PUBLICĂ 

X. Cultivarea intoleranței față de corupție 
59. Includerea unui modul cu subiecte 
de prevenire şi combatere a corupţiei în 
programele de instruire iniţială a 
angajaţilor debutanţi 

permanent - Această acțiune nu ţine de competenţa BNS, întru cît instruirea se face conform Planului de 
realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia 
publică, stabilită Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova prin Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 21 decembrie 2012. Ținînd cont de Raportul de 
monitorizare a implementării SNA, la angajare toți colaboratorii debutanți fac cunoștință, sub 
semnătură, cu prevederile Legii nr. 90 din 25.04.2008 și a prevederile Codului Penal și Codului 
Contravențional, sub aspect anti-corupțional. 

- 

XI. Încurajarea denunțării corupției 
61. Asigurarea funcţionării liniilor 
fierbinţi anticorupţie guvernamentale şi 
neguvernamentale 

2 - persoane 
responsabile 

pentru 
gestionarea 

liniilor 

se 
realizează 

În cadrul BNS funcționează linia verde. Telefonul liniei verzi – 022 40 31 51 este plasat pe site-
ul BNS și în permanență fiind monitorizat de o persoană responsabilă. 
1 – persoane responsabilă pentru gestionarea liniei specializate anticorupție; 
1 – persoană responsabilă pentru gestionarea liniei instituționale pentru informare. 

Linia verde este 
utilizată adesea 
drept telefon 
privind solicitarea 
informației 
statistice. 

XII. Conlucrarea autorităților publice cu societatea civilă și cu mass-media 
63. Promovarea dreptului de acces la 
informaţie prin stabilirea şi 
consolidarea parteneriatelor cu mass-
media şi cu societatea civilă 

permanent se 
realizează BNS implementează în activitatea sa de comunicare următoarele documente/strategii elaborate 

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media: Regulamentul organizării interne a 
activităţii de diseminare a informaţiei statistice, aprobat prin ordinul directorului general al BNS 
nr. 46 din 24.04.2009. Principiile de diseminare a informaţiilor statistice, elaborate pentru 
publicul larg şi plasate pe pagina web a instituţiei, ce prevăd informaţii privind unităţile de 
diseminare ale BNS, beneficiarii informaţiei statistice, care sunt informaţiile statistice standard, 
calendarul de emitere a comunicatelor de presă, abonarea şi procurarea publicaţiilor statistice, 
informaţiile statistice diseminate on-line, cum se adresează solicitările de informaţie statistică, 
produsele statistice oferite contra cost. Începînd cu 2010 BNS a pus la dispoziția publicului 
Banca de date statistice, ce este un instrument interactiv de căutare a datelor. Datele statistice 
elaborate de BNS apar zilnic în reportajele jurnaliștilor, aceasta și este misiunea BNS de a 
asigura suport informațional știrilor emise de mass-media. Începînd cu 2013 de la crearea 
Serviciului informare și comunicare cu mass-media BNS efectuează săptămînal revista presei, 
în care sunt selectate, în măsura posibilităților, știrile în care au fost descrise datele statistice 
elaborate de BNS, numărul total de reviste elaborate în anul 2013 fiind 38 de reviste, care au 
fost expediate specialiștilor BNS pentru a verifica corectitudinea utilizării și interpretării datelor 
statistice în știri. 

- 

 


