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3. Prezentarea statistică

3.1. Descrierea generală
Datele statistice privind activitatea agricolă a gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier) care au în folosinţă terenuri de pămînt cu suprafaţa mai mică de 10 ha (în continuare –micii
producători agricoli) sunt obţinute în baza chestionarelor A,B,C şi D - cercetărilor statistice selective în
aceste gospodării (CMPA), realizate în corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.619 din 30 iunie 2000„Cu privire la organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice selective ale
activităţii agricole a gospodăriilor personale auxiliare ale cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)”.
Obiectivul CMPA este obţinerea informaţiei complexe autentice privind activitatea micilor producători
agricoli, inclusiv:
i)
caracteristica sectorului de teren
ii) existenţa animalelor şi păsărilor
iii) volumul producţiei obţinute
iv) structura utilizării producţiei agricole
v) veniturile primite din activitatea agricolă
vi) mărimea şi structura consumurilor şi cheltuielilor privind producţia agricolă
vii) existenţa tehnicii
viii) încorporarea îngrăşămintelor, atragerea forţei de muncă, etc.
CMPA privind producţia agricolă se realizează trimestrial (indicatorii I-III indicate mai sus).Datele
privind veniturile şi cheltuielile - (indicatorii IV-VIII) sunt elaborate şi disponibile cu periodicitate
anuală.

3.2. Concepte şi definiţii
3.2.1. Definiţii
Micii producători agricoli - această categorie de producători include gospodăriile populației,
gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu terenurile de pămînt pînă la 10 ha, înregistrate în modul stabilit, şi
persoanele care au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria în
modul stabilit.
Gospodăriile populației – forma producerii producţiei agricole realizată prin munca proprie depusă de
membrii gospodăriilor populaţiei ( pe loturile pe lîngă casă şi grădini) în scopul satisfacerii necesităţilor
în produse alimentare şi alte nevoi.
Gospodării ţărăneşti (de fermier) – forma activităţii de antreprenoriat desfăşurată în baza utilizării
terenului şi patrimoniului aflat în proprietate privată sau în folosinţa fermierului ce se ocupă cu
producerea, prelucrarea şi vînzarea producţiei agricole. În această categorie de producători sunt incluse şi
persoanele care au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria în
modul stabilit.Volumul producţiei vegetale pe categoria dată de producători include numai recolta globală
a culturilor agricole obţinută pe terenurile fermierilor, excluzînd producţia de pe loturile pe lîngă casă.
Tipul gospodăriei:
tip 2 – dacă gospodăria, care se cercetează, în afară de lotul de lîngă casă are şi teren atribuit în contul
cotelor de teren echivalent, indiferent de faptul a înregistrat sau nu gospodăria sa ţărănească în modul
stabilit.
tip 3 – dacă gospodăria care se cercetează dispune numai de lot pe lîngă casă și grădini.
În volumul vînzării producţiei agricole atît în stare naturală, cît şi prelucrată se include vînzarea
producţiei pe toate canalele întreprinderilor şi organizaţiilor de achiziţii, pe piaţă ş.a.
În volumul stocurilor de producţie se include toată producţia existentă în gospodărie la sfîrşitul /
începutul anului, atît producţia proprie, cît şi cumpărată, atribuită în contul plăţii de arendă, primită prin
schimb natural (barter), primită în dar ş.a.
Consumurile şi cheltuielile privind producţia agricolă includ: valoarea resurselor materiale procurate
în anul curent pentru în scopul producerii producţiei agricole, plata pentru serviciile şi lucrările executate
de alte organizaţii (persoane) (aratul, recoltarea roadei etc.), remunerarea muncii persoanelor angajate,
contribuţiile pentru asigurarea socială şi contribuţiile privind asigurările medicale obligatorii, executate
pentru lucrătorii angajaţi, plata pentru arenda pămîntului, obiectelor fondurilor fixe, animalelor ,etc.
Veniturile aferente activităţii agricole includ: încasările din comercializarea producţiei vegetale şi
animaliere (inclusiv din vînzarea producţiei prelucrate), piscicole; veniturile băneşti de la transmiterea în
arendă a pămîntului, tehnicii şi altor bunuri; veniturile din efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor;
sumele din vînzarea fondurilor fixe de producţie şi altor bunuri, dotaţiile şi indemnizaţiile eliberate din
mijloacele bugetului de stat, legate de producţia agricolă, precum şi sumele creditelor (împrumuturilor)
luate pentru necesităţile de producţie agricolă şi alte venituri (compensaţii din asigurare, amenzi,
penalităţi, despăgubiri şi altele).
3.2.2. Unitatea de măsură

Datele exprimate în valori absolute: suprafaţa terenurilor în proprietate şi folosinţă, suprafaţa însămînţată (loturile
de pe lîngă casă şi terenurile fermierilor) sunt prezentate în hectare şi mii hectare (mii ha). Recolta globală este
exprimată în chintale , mii chintale şi mii tone (mii t), recolta medie este exprimată în chintale la 1 hectar (q/ha),
structura utilizării producţiei agricole- în procente. Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole- în lei.
Unele variabile sunt exprimate în alte unităţi de măsură (numărul angajaţilor temporar- în om-zile, existenţa şi
mişcarea tehnicii agricole - în unităţi, etc.).

3.2.3. Formula de calcul
Recolta medie a culturilor agricole pe loturile pe lîngă casă,chintale de pe 1 ha = (roadă totală,kg /
suprafaţa,m2)* 100

Recolta medie a culturilor agricole pe loturile fermierilor,chintale de pe 1 ha = roadă totală,q /
suprafaţa,ha
Structura suprafeţelor însămînţate,% = (suprafaţa însămînţată a unei culturi sau grupe de culturi /
suprafaţa însămînţată totală)* 100
Preţul mediu de vînzare a produselor agricole,lei pentru 1 kg= încasările din vînzare,lei / cantitatea
vîndută,kg
Productivitatea medie de lapte (de la o vacă,capră),litri pe zi = S-a produs lapte,litri/ total zile aflate în
gospodărie
Productivitatea medie de ouă de la o găină ouătoare,buc.= S-au obţinut ouă / numărul mediu găinilor
ouătoare
Venituri bănesti obţinute din activitatea agricolă în medie pe o gospodărie= Venituri bănesti obţinute,lei
/Numărul gospodăriilor cercetate
Venituri bănesti obţinute din activitatea agricolă în medie la 1 ha= Venituri bănesti obţinute,lei /suprafaţa
totală în folosinţă,ha
Valoarea mijloacelor materiale procurate şi a serviciilor achitate în medie pe o gospodărie = Valoarea
mijloacelor materiale procurate şi a serviciilor achitate,lei / Numărul gospodăriilor cercetate
Valoarea mijloacelor materiale procurate şi a serviciilor achitate în medie la 1 ha = Valoarea mijloacelor
materiale procurate şi a serviciilor achitate,lei / suprafaţa totală în folosinţă,ha
Datele anuale se calculează ca medii aritmetice ale datelor trimestriale,cu exepţia datelor privind volumul
producţiei, consumurile şi cheltuieli privind producţia agricolă şi veniturile aferente activităţii agricole .
3.3. Clasificările utilizate
Clasificatorului formelor de proprietate din Republica Moldova (CFP), aprobat prin Hotărîrea
Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică nr.276-st.din 04.02.97.
3.4. Sfera de cuprindere
3.4.1. Acoperirea sectorială
Cercetările statistice selective în sectorul agrar cuprind activitatea micilor producători agricoli.
3.4.2. Populaţia statistică
În sfera de cuprindere a cercetărilor statistice selective în sectorul agrar întră:
- gospodăriile populației, ocupate cu creşterea animalelor şi păsărilor şi cu cultura plantelor pe loturile de
pe lîngă casă şi grădini, care sunt situate atît în intravilanul, cît şi extravilanul localităţii, atribuite în
conformitate cu art.11 (82) şi 39 ale Codului Funciar;
- gospodăriile ţărăneşti (de fermier), precum şi persoanele care au primit sectoare de teren atribuite în
contul cotelor de teren echivalent (conform art. 12 al Codului Funciar al Republicii Moldova şi art. 2 al
Legii vizînd introducerea schimbărilor şi completărilor în Codul Funciar nr. 173-Х.IV din 22.10.98), dar
n-au înregistrat gospodăria lor agricolă în modul stabilit 1, cu suprafaţa agricolă mai mică de 10 ha;
3.4.3. Geografică
CMPA se desfăşoară în întreaga ţară, cu excepţia localităţilor situate în partea stîngă a r.Nistru şi m.
Bender.
3.4.4. Temporală
Datele CMPA sunt disponibile începînd cu anul 2001.
3.5. Nivelul de dezagregare
Datele din CMPA sunt dezagregate după:

1

-

categoriile de producători;

-

zone geografice (Nord, Centru, Sud,) în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii

Notă: În continuare – “gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”

Moldova nr.514 din 10 mai 2007;
În cazul dacă datele la nivel dezagregat conţin informaţie confidenţială , diseminarea acestora nu este
efectuată şi se purcede la agregarea datelor la nivelul minim disponibil care asigură protecţia
confidenţialităţii dalelor.
3.6. Periodicitatea diseminării
Trimestrială - datele privind sectoarele de teren, existenţa animalelor şi păsărilor, volumul producţiei
obţinute
Anuală- datele privind mărimea şi structura veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii
agricole,structura utilizării producţiei agricole, existenţa tehnicii, încorporarea îngrăşămintelor,
atragerea forţei de muncă, etc.
3.7. Termenele limită de prezentare (diseminare)
Trimestrial –la a 45 zi după trimestrul de raportare.
Anual – luna aprilie.
3.8. Revizuirea
Datele sunt finale la prima diseminare.
3.9. Perioada de referinţă
Perioada de referinţă pentru datele cercetărilor trimestriale privind suprafeţele, existenţa animalelor şi
păsărilor, volumul producţiei obţinute, mărimea şi structura veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor
aferente activităţii agricole,structura utilizării producţiei agricole, existenţa tehnicii, încorporarea
îngrăşămintelor, atragerea forţei de muncă, etc. este începutul şi sfîrşitul trimestrului de raport, pentru
cercetarea unică privind suprafeţele însămînţate cu culturi agricole în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) –
conform stării la 1 iunie, pentru cercetarea unică privind recolta globală obţinută în gospodăriile ţărăneşti
(de fermier) – conform stării la 1 decembrie.

4. Colectarea şi procesarea datelor
4.1. Sursa de date
4.1.1. Cercetări statistice
Cercetarea micilor producători agricoli (CMPA) se efectuiează prin intermediul chestionării gospodăriilor
supuse studiului din 106 sate selectate pe baza utilizării metodelor statistico-matematice prin sondaj.
4.1.2. Surse administrative
Sunt utilizate datele Cadastrului Funciar al Republicii Moldova, elaborat de către Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru şi datele administrative privind efectivul de animale şi păsări deţinute de
gospodăriile populaţiei - furnizate de către primăriile satelor(comunelor), oraşelor şi mnicipiilor cu
periodicitate trimestrială.
4.1.3. Estimări
Nu se aplică
4.2. Caracteristica cercetării statistice
4.2.1. Obiectiv şi scurt istoric
CMPA este unica sursa de obţinere a informaţiei complexe autentice privind activitatea agricolă a
gospodăriilor populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care au în folosinţă terenuri de pămînt cu
suprafaţa mai mică de 10 ha, inclusiv caracteristica sectorului de teren, existenţa animalelor şi păsărilor,
volumul producţiei obţinute, mărimea şi structura consumurilor şi cheltuielilor privind producţia agricolă,
structura utilizării producţiei agricole, veniturile primite din activitatea agricolă, existenţa tehnicii,
încorporarea îngrăşămintelor, atragerea forţei de muncă, utilizarea creditelor în scopul lărgirii procesului
de producţie.
Concepţia metodologică şi organizatorică a CMPA a fost realizată cu asistenţa tehnică a specialiştilor
Departamentului Dezvoltării Internaţionale (DFID) al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord.

Organizarea practică şi conducerea CMPA în teren se efectuează de către Biroul Naţional de Statistică
prin direcţiile/secţiile teritoriale de statistică.
În realizarea CMPA distingem 2 etape:
I etapă. Anii 2000 – 2003 – organizarea şi implementarea în conformitate cu Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.619 din 30 iunie 2000 „Cu privire la organizarea şi efectuarea cercetărilor
statistice selective ale activităţii agricole a gospodăriilor personale auxiliare ale cetăţenilor şi a
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)”conform chestionarelor A,B şi C cu diseminare trimestrială/anuală.
În semestrul II anul 2000 a fost efectuată ancheta pilot. Scopul anchetei pilot a fost cel de verificare
şi evaluare a instrumentarului şi a modului de organizare în teren, precum şi testarea programului
electronic de întroducere şi prelucrare a datelor obţinute în cadrul cercetării. Începând cu 2001 a demarat
cercetarea continuă propriu-zisă.
Eşantionul gospodăriilor selectate pentru cercetare a fost format prin metoda eşantionării stratificate în 3
etape de extragere:
- extragerea primăriilor satelor (comunelor) au fost selectate cu probabilitatea proporţională
mărimii indicatorului care se află la baza selecţiei – suprafaţa loturilor de pe lîngă casă şi a
sectoarelor atribuite gospodăriilor populaţiei în contul cotelor de teren echivalent.
- crearea reţelei de sate participante în sondaj din cadrul primăriilor selectate
- unităţile de studiu – gospodăriile populaţiei şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) au fost
selectate cu probabilitate egală.
Ca rezultat a fost creată reţeaua de cercetare din 106 centre de cercetare (UPE). Mărimea eşantionului de
bază conform chestiuonarului A constituie 2332 de gospodării, cercetarea gospodăriilor se efectuiează pe
parcursul unui an cu rotaţia trimestrială a acestora, cercetările unice în iunie şi decembrie(chestionarele B
şi C) cuprind peste 3 mii de gospodării. Pentru efectuarea lucrărilor în teren au fost angajaţi 106 operatori
de interviu şi 11 de specialişti controlori.
II etapă. Pentru obţinerea informaţiei complexe privind activitatea micilor producători agricoli inclusiv
venituri şi cheltuieli aferente activităţii lor agricole, existenţa tehnicii, încorporarea îngrăşămintelor,
atragerea forţei de muncă, utilizarea creditelor în scopul lărgirii procesului de producţie, a fost elaborat
chestionarul D, în decembrie 2003 a fost efectuată cercetarea de probă şi începînd cu 2004 a demarat
cercetarea continuă.
În scopul obţinerii informaţiei nominalizate din eşantionul de bază al gospodăriilor populaţiei (2332),în
baza căruia se efectuiază monitorizarea producţiei agricole, a fost extras un eşantion din 530 gospodării.
În eşantion au fost incluse atît gospodăriile populaţiei care dispun numai de loturi pe lîngă casă, cît şi
gospodăriile ce dispun de loturi pe lîngă casă şi loturi de fermier, care pe parcursul anului au participat în
cercetarea de bază.
4.2.2. Unitatea statistică
Unitatea de observare este: - gospodăria populației;
- gospodăria ţărănească (de fermier), cu suprafaţa agricolă mai mică
de 10 ha;
4.2.3. Cercul unităţilor cuprinse în cercetare
În cadrul studiului de bază trimestrial: chestionarul A -2332 gospodării, cu rotaţia trimestrială 14% a
gospodăriilor; chestionarul D-530 gospodării, cu rotaţia anuală a acestora.
În cadrul cercetărilor unice: chestionarele B şi C – peste 3000 gospodării ţărăneşti (de fermier).
4.2.4. Periodicitatea cercetării
Colectarea, prelucrarea şi generalizarea datelor centralizate privind cercetarea producătorilor mici în
agricultură se efectuează trimestrial - privind suprafeţele, existenţa animalelor şi păsărilor, volumul
producţiei obţinute, mărimea şi structura veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii
agricole,structura utilizării producţiei agricole, existenţa tehnicii, încorporarea îngrăşămintelor, atragerea
forţei de muncă, etc. şi anual -privind suprafeţele însămînţate cu culturi agricole în gospodăriile ţărăneşti
(de fermier) – conform stării la 1 iunie, şi recolta globală obţinută în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)–

conform stării la 1 decembrie.
4.2.5. Colectarea datelor
Colectarea datelor de la gospodăriile incluse în cercetarea de bază sau unică se efectuează prin metoda
chestionării populaţiei de către operatori de interviu în baza instrumentarului respectiv (chestionarelor,
registrelor de evidenţă, informaţiei complexe autentice privind activitatea agricolă a normelor
metodologice privind completarea acestora şi instucţiunilor pentru intervievatori).
Completarea chestionarelor cercetării de bază se efectuează de operatorii de interviu o dată în trimestru,
în baza datelor lunare colectate pe parcursul vizitării gospodăriilor cercetate. Completarea chestionarelor
cercetărilor unice (din iunie şi decembrie) se efectuează în timpul intervievării gospodăriilor.
4.3. Procesarea şi compilarea datelor
4.3.1. Validarea datelor
După primirea datelor cercetării, acestea sunt supuse controlului logic, aritmetic şi prelucrării electronice.
Datele sînt verificate şi analizate privind calitatea acestora, în special coerenţa internă, temporală şi cu
alte date.
4.3.2. Compilarea/extrapolarea datelor
Datele anuale privind suprafeţele, existenţa animalelor şi păsărilor, volumul producţiei obţinute, mărimea
şi structura veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii agricole,structura utilizării
producţiei agricole, existenţa tehnicii, încorporarea îngrăşămintelor, atragerea forţei de muncă sunt
calculate prin sumarea datelor trimestriale.
4.3.3. Ajustările
Nu se efectuează ajustări.
4.3.4. Asigurarea calităţii
Asigurarea calităţii datelor statistice, se bazează pe respectarea principiilor fundamentale ale statisticii
oficiale aprobate de Comisia Economica pentru Europa a Naţiunilor Unite in 1992 (şi de Comisia de
Statistică/ ONU în 1994), precum şi stipulate în Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială.
În activitatea de producere a informaţiei statistice, BNS acordă importanţă primordială asigurării calităţii
înalte a datelor.
În acest scop, o serie de măsuri de asigurare a calităţii sunt realizate la fiecare etapă a demersului statistic:
în procesul de organizare a cercetărilor statistice, colectare, procesare şi elaborare a informaţiei statistice.
Eforturi importante sunt depuse pentru asigurarea plenitudinii şi calităţii prezentării datelor de către
respondenţii incluşi în cercetările statistice.
Se scot la iveală datele eronate, inconsistenţele şi datele suspicioase în vederea verificării şi corectării
acestora.
Datele primare sunt verificate şi analizate privind coerenţa internă (în cadrul chestionarului), temporală
(cu datele pentru perioadele precedente), cu datele altor unităţi similare, precum şi datele disponibile din
alte cercetări statistice şi surse de date administrative. În caz de necesitate se purcede la imputarea datelor
lipsă sau celor inconsistente.
Pentru asigurarea calităţii datelor primare, sunt organizate întruniri (seminare) cu operatori de interviu şi
specialişti controlori pentru explicarea definiţiilor, modului corect de completare a chestionarelor, în
special în cazul operării de modificări sau implementării acestora.
4.4. Precizia datelor
4.4.1. Rata de non-răspunsuri
Rata de non-răspuns se calculează după formula r/n unde:
r – numărul de gospodării care au participat efectiv la sondaj; n – numărul de gospodării selectate în
esantion.
În CMPA rata de non-răspuns nu depăşeşte 1%.
4.4.2. Erori de eşantionare
Nu se calculează.

5. Comparabilitate şi coerenţă

5.1. Comparabilitatea internaţională

Cercetarea se desfășoară conform recomandărilor europene.
5.2. Comparabilitatea în timp
Indicatorii principali privind activitatea agricolă a gospodăriilor populaţiei (suprafeţele însămînţate,
recolta globală şi roada medie) sunt comparabili întru totul cu seria de date din anii precedenţi.
5.3. Coerenţa cu alte statistici
Coerenţa datelor CMPA cu datele cercetărilor exhaustive a unităţilor economice pe baza formularelor
statistice: „Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole”, „Suprafeţele însămînţate şi recolta globală a
culturilor agricole” , „Starea sectorului zootehnic”.
Diferenţe de măsurare: Informaţiile colectate prin metoda cercetărilor exhaustive , se referă (ca perioadă
de referinţă) la data calendaristică sau luna calendaristică, anul calendaristic, datele cercetărilor selective
se referă la trimestrul calendaristic.

6. Mandatul instituţional (baza normativ-juridică)

Activitatea BNS se bazează pe respectarea Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la statistica
oficială nr. 93 din 26.05.2017, alte acte legislative şi normative, ordinele şi dispoziţiile conducerii BNS.
Legea cu privire la statistica oficială reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al
statisticii oficiale, cu stabilirea principiilor generale pentru colectarea, prelucrarea, centralizarea,
diseminarea, stocarea informaţiei statistice (art.1).
Art. 5 al Legii stipulează că producerea informaţiei statistice se bazează pe respectarea principiilor
independenței profesionale, imparţialităţii, obiectivității, relevanţei, transparenţei, confidenţialităţii,
cost/eficienţei ș.a.
Biroul Naţional de Statistică, în calitatea sa de organ central de statistică, este o autoritate administrativă
creată pe lângă Guvern pentru conducerea şi coordonarea activităţii în domeniul statisticii.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului 1034 din 29.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului
Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică BNS:
− elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă
metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu
standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări,
precum şi ţinând cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova;
− organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern,
cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării,
executând lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor
statistice;
Actele legislative şi normative după care BNS se conduce în activitatea pot fi accesate pe pagina oficială
www.statistica.md , rubrica Despre BNS (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=323& )

7. Confidenţialitatea
7.1. Principiile
Conform art.19 al Legii cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017, producătorii de statistici
oficiale întreprind toate măsurile regulatorii, administrative, tehnice și organizatorice pentru protecția
datelor confidențiale și neadmiterea divulgării lor.
În cap. VII al legii nominalizate este stipulat, ca datele colectate, procesate şi depozitate pentru
producerea informaţiei statistice sunt confidențiale în cazul în care permite identificarea directă sau
indirectă a respondenților. Nu sînt considerate confidenţiale:

a) datele care pot fi obţinute din surse public accesibile conform legislaţiei;
b) datele individuale privind adresa, telefonul, denumirea, genul de activitate, numărul de personal ale
persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
c) datele ce se referă la întreprinderile cu capital de stat, instituţii şi organizaţii finanţate din buget,
prezentate la solicitarea autorităţilor administraţiei publice.
Conform Legii cu privire la statistica oficială, art. 20, au acces la datele individuale persoanele care,
conform atribuţiilor de serviciu, participă la producerea informaţiei statistice, în măsura în care datele
individuale sînt necesare pentru producerea acestei informaţii.
Acelaşi articol stipulează, că accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a
respondenţilor poate fi acordat pentru proiecte de cercetări ştiinţifice ale căror rezultate scontate nu se
referă la unităţi individuale identificabile, în conformitate cu regulamentul aprobat de autoritatea centrală
în domeniul statisticii.
Art. 23 (5) al Legii stipulează că „Informația statistică nu poate fi diseminată utilizatorilor în cazul în care
se referă la 1–3 unități statistice.”.
7.2. Asigurarea practică a regulilor confidenţialităţii
Întru asigurarea protecţiei datelor statistice confidenţiale în conformitate cu Legea cu privire la statistica
oficială nr. 93 din 26.05.2017, Biroul Naţional de Statistică întreprinde toate măsurile regulatorii,
administrative, tehnice și organizatorice pentru protecția datelor confidențiale și neadmiterea divulgării
lor.
În conformitate cu Legea nominalizată, Personalul producătorilor de statistici oficiale, inclusiv cel angajat
temporar, care, conform atribuţiilor de serviciu, are acces direct la datele individuale este obligat să
respecte confidenţialitatea acestor date în timpul şi după încetarea activităţii în funcţia respectivă..
Până la diseminarea datelor statistice, acestea sunt verificate dacă corespund cerinţelor de protecţie a
datelor confidenţiale. În cazul dacă datele statistice conţin informaţie confidenţială (vedeţi p.7.1)
diseminarea acestora nu este efectuată şi se purcede la agregarea datelor la nivelul minim disponibil care
asigură protecţia confidenţialităţii dalelor.

8. Accesul la informaţie şi formatul diseminării

8.1. Accesul la informaţie
8.1.1. Calendarul de emitere
Anual este elaborat Calendarul de emitere a informaţiilor statistice elaborate de BNS.
8.1.2. Accesul la calendarul de emitere
Calendarul de emitere a informaţiilor statistice este plasat pe pagina oficială web a BNS
www.statistica.md .
8.1.3. Accesul la date statistice
Conform Legii cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017, art. 23:
a) Producătorii de statistici oficiale sînt obligaţi să disemineze informația statistică în termenele
prevăzute în programul de lucrări statistice şi în calendarul de diseminare a informației
statistice oficiale.
b) Diseminarea informaţiei statistice prevăzute în programul de lucrări statistice tuturor
categoriilor de utilizatori se efectuează gratis şi în condiţii egale de acces sub aspectul
volumului, calităţii şi termenelor de diseminare.;
Programul lucrărilor statistice poate fi accesat pe pagina www.statistica.md, rubrica Despre BNS / Acte
legislative şi normative (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=323& )
Pagina web a BNS www.statistica.md reprezintă sursa informaţională cea mai importantă în asigurarea
accesului utilizatorilor la informaţia statistică diversă, transparenţei privind activitatea BNS.
Toate informaţiile operative, notele informative, seriile de timp, precum şi publicaţiile statistice elaborate
de BNS se plasează pe pagina oficială.

8.2. Formatul diseminării
8.2.1. Informaţii operative / Note analitice
Informaţiile operative şi notele analitice sînt publicate pe pagina oficială a BNS: http://www.statistica.md
la rubrica Comunicate de presă, conform Calendarului de emitere a informaţiilor de presă.
8.2.2. Publicaţii
Publicaţia privind rezultatele cercetărilor în agricultura se elaborează anual:
- „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova (în tabele)” - conţine
descrierea principiilor metodologice de bază privind efectuarea cercetării şi materiale tabelare
în total pe ţară, pe categoriile de producători cercetaţi.
Acces la publicaţii:
- în format electronic, pe pagina oficială a BNS www.statistica.md, rubrica Publicaţii
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&nod=1& )
8.2.3. Baze de date/serii de timp
Seriile de timp privind Agricultura,inclusiv pe categoria micii producători agricoli,sînt plasate pe pagina
oficială www.statistica.md, rubrica Statistici pe domenii / Agricultura.
8.2.4. Chestionare/date transmise la solicitarea organizaţiilor internaţionale
Nu se transmit.
8.2.5. Solicitări de date suplimentare
BNS pune la dispoziţia utilizatorilor şi informaţii statistice suplimentare celor disponibile în publicaţiile
statistice, notele informative, informaţiile operative, celor plasate pe pagina oficială web în limita
informaţiilor disponibile, în corespundere cu Legea cu privire la statistica oficială. Solicitarea poate fi
transmisă personal la sediul BNS, prin poștă, prin poșta electronică moldstat@statistica.md sau online –
www.statistica.md
rubrica Produse și servicii / Solicitare de informații statistice
http://www.statistica.md/solicitare_informatii_statistice.php?l=ro

9. Referinţe (link-uri) utile

9.1. Accesibilitatea documentaţiei privind metodologia
Metodologia este disponibilă pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica Metadate
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=351&nod=1& ).
9.2. Accesibilitatea documentaţiei privind Rapoartele de evaluare
Rapoartele de evaluare a BNS sînt disponibile pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica Despre BNS
/ Evaluări şi opinii despre BNS / Rapoarte de evaluare
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2739 ).
9.3. Accesibilitatea informaţiei privind studiul de opinie al utilizatorilor
Sondajele de opinie ale utilizatorilor sînt disponibile pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica
Despre BNS / Evaluări şi opinii despre BNS / Sondaje de opinie
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2740 ).
9.4. Alte referinţe utile
Standardul Special de Diseminare a Datelor
(SDDS) al FMI

http://www.statistica.md/SDDS/?lang=ro

Baza de date EUROSTAT

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Baza de date UNData

http://data.un.org/Browse.aspx

Baza de date statistice a Comisiei Economice
pentru Europa a ONU

http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/

