RAPORT
privind asigurarea transparenţei în procesul decizional
în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale
în anul 2020

Procesul de elaborare a deciziilor

Tipul deciziilor

1. Proiecte de decrete ale Preşedintelui
2. Proiecte de legi
3. Proiecte de hotărîri și dispoziții ale
Guvernului
4. Ordine privind activitatea de bază a
Casei Naționale de Asigurări Sociale

Nr. de decizii
adoptate în
perioada de
raportare

Nr. proiecte
lor de decizii
consultate
(din nr. de de
cizii adoptate)

291

Nr. proiectelor
de decizii supu
se consultărilor
publice repetat

Nr.
deciziilor
adoptate
în regim
de urgenţă

Aprecierea perioa
dei de timp (în me
diu) de la iniţierea
proiectului deciziei
pînă la aprobarea
acesteia

Nr. deciziilor adop
tate care nu cad
sub
prevederile
Legii 239/2008 şi a
HG976/2010

291

Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii
Publicarea

Numărul

Anunţurilor privind iniţierea elaborării
deciziei
Anunţurilor privind retragerea unui proiect
din procesul de elaborare
Anunţurilor privind organizarea consultării

2

Mijlocul de informare (comunicat de presă, informare
direcţională, publicarea pe pagina autorităţii, pe particip.gov.md)
publicarea pe pagina autorităţii, pe particip.gov.md

publice rezultatelor consultărilor/sinteza
recomandărilor
Proiectelor de decizii şi materialelor
aferente acestora, precumşi deciziilor
adoptate
Programelor (trimestriale / anuale) de elabo
rare a proiectelor de decizii, cu indicarea
proiectelor care urmează a fi supuse
obligatoriu consultării publice
Raportul anual al autorităţii publice privind
transparenţa procesului decizional
Modalităţile de consul
tare publică aplicate
(dezbateri publice, audi
eri publice, sondaj de
opinie, referendum,
solicitarea opiniilor
experţilor în domeniu,
crearea grupurilor de
lucru permanente sau
ad-hoc cu participarea
reprezentanţilor
societăţii civile )

Numărul întrunilor
consultative
desfăşurate de
autoritatea
administraţiei publice
centrale

1

Numărul de invitaţii
expediate părţilor
interesate

publicarea pe pagina autorităţii

Numărul participanţi
lor la întrunirile
consultative (audieri
publice, dezbateri,
şedinţe ale grupurilor de
lucru etc., desfăşurate de
autoritatea
administraţiei publice
centrale (exclusiv
funcţionarii publici)

Publicarea rezultatelor Aprecierea privind
consultărilor publice
eficienţa acestor
DA/NU, adresa unde
instrumente
pot fi accesate
(procesele – verbale ale
întrunilor publice
consultative, sinteza
recomandărilor)

Numărul recomandărilor
Cetăţeni
Asociaţii obşteşti
Sindicate
Asociaţii de patronat
Partide şi alte organizaţii social – politice
Mijloace de informare în masă
Reprezentanţi ai mediului de afaceri
Parteneri de dezvoltare
Alte părţi interesate

recepţionate

Incluse în sinteza recomandărilor

Contestaţii /sancţiuni
Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice centrale au fost contestate
pentru nerespectarea Legii nr.239/2008
Contestate în organul ierarhic superior
Contestate în instanţa de judecată
Numărul sanţiunilor aplicate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008

Director general
Ex.:O.Reguş
Tel.: 257-634

Elena ŢÎBÎRNĂ

acceptate

