Raport privind transparența în procesul decizional asigurată de către
Inspectoratul Școlar Național
în anul 2017
Denumirea indicatorilor
Procesul de elaborare a deciziilor
1.Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare
1.1. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.2 Proiecte de acte normative
1.3. Ordine privind activitatea de bază a autorităţii publice
1.4. Alte proiecte
2. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de
decizii adoptate)1

Valoarea indicatorilor

2
9
161
2

publicate pe www.isn.edu.md
2.1. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
2.2. Proiecte de acte normative
2.3. Ordine privind activitatea de bază a autorităţii publice
2.4. Alte proiecte
3.Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri,
şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea
publică
4.Numărul de invitații expediate părților interesate
5.Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri
publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.)
desfăşurate de autoritatea publică
6.Numărul recomandărilor
6.1. Cetăţeni
6.2. Instituții de învățământ
6.3. Organe locale de specialitate din domeniul de învățământ
6.4. Asociații obștești
6.5. Sindicate
6.6. Mijloace de informare în masă
6.7. Reprezentanți ai mediului de afaceri
6.8. Parteneri de dezvoltare2
6.9. Alte părți interesate
Contestaţii/sancţiuni
7.Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii
administraţiei publice centrau fost contestate pentru
nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008
10.1. Contestate în organele ierarhic superior
10.2. Contestate în instanţa de judecată
8.Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239XVI din 13.11.2008
1

2
9
83
2
15
38
2000
Recepționate

Acceptate

446
258
4

150
183
3

13
15

4
10

0
0
0
0

Numărul de proiecte consultate nu poate să depășească numărul de decizii adoptate.
Va fi identificată denumirea asociației obștești/partenerului de dezvoltare care a prezentat
propunerile.
Datele persoanei care este responsabila de plasarea proiectelor elaborate pe www.isn.edu.md:
Cojocaru Diana, Specialist superior (comunicare și relații cu publicul);
Telefon de contact: (+373) 22 106 947, adresa e-mail diana.cojocaru@isn.edu.md
2

