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                                                             Raportul  
Băncii Naţionale a Moldovei privind transparenţa în procesul decizional 

pentru anul 2011 
 

 
 

N/o Indicatorii Numă-
rul 

Comentarii 

1. Numărul total al deciziilor elaborate  45 Include atît proiecte de hotărîri ale Consiliului 
de administraţie al BNM, cît şi proiecte de legi, 

hotărîri ale Guvernului RM şi Parlamentului 
RM elaborate în cadrul BNM 

2. Numărul total al deciziilor adoptate 37  

3. Numărul total al proiectelor de decizii 

consultate public 
  33 Prezentul raport nu include informaţii 

referitor la deciziile ce nu au impact social, 

economic, de mediu (asupra modului de 

viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, 

sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra 

colectivităţilor locale, serviciilor publice), 

care nu au caracter normativ sau care 

constituie atribuţii exclusive ale Băncii 

Naţionale, cum ar fi deciziile ce ţin de 

aplicarea diverselor instrumente ale politicii 

monetare (stabilirea ratelor dobânzilor, 

regimului rezervelor obligatorii, cursului 

oficial al monedei naţionale, intervenţiile pe 

piaţa monetară (valutară)), de rezultatele 

analizelor, alte aspecte macroeconomice. 

Elaborarea deciziilor respective, conform 

legii, hotărîrii guvernului şi regulamentului 

BNM privind transparenţa în procesul 

decizional, nu implică necesitatea 

consultării publice.  

 
 

33  

8  

  

  

4. Numărul total:  
 

- întruniri consultative 
- dezbateri publice 
 

- şedinţe publice organizate 
- alte modalităţi de consultare publică 25 Cea mai frecventă modalitate de consultare 

publică pe marginea proiectelor de decizie 

elaborate de BNM a fost realizată prin 

intermediul recepţionării avizelor/ 
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recomandărilor părţilor interesate. 

5. Numărul total al recomandărilor 
recepţionate* 

842  

6. Numărul total al recomandărilor 
acceptate* 

425  

-  

  

  

7. Numărul total al cazurilor în care 
acţiunile sau deciziile au fost contestate 

pentru nerespectarea prevederilor legale 
privind transparenţa în procesul 
decizional: 

- rezolvate favorabil reclamantului; 
- rezolvate favorabil Băncii Naţionale a 

Moldovei; 
- în curs de examinare 

  

8. Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea 
prevederilor legale privind transparenţa 
în procesul decizional 

 
- 
 

 

  

 

 

                                                 
* Datele includ şi recomandările prezentate de autorităţile publice 


