
COMUNICAT DE PRESĂ

NOU! Serviciul public de raportare electronică

Proiectul USAID|BIZTAR, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională,
împreună cu partenerii săi – Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS)  şi Biroul Naţional de
Statistică (BNS) – au lansat astăzi un nou serviciu public de raportare electronică prin internet la
CNAS şi BNS.

La evenimentul de prezentare publică a noului serviciu au partici pat reprezentanţi ai
mediului de afaceri, ai unor instituţii publice, ai comunit ăţii donatorilor şi ai presei.

În mesajul lor, reprezentanţii BNS au remarcat faptul că, crearea portalului unic pentru
raportarea electronică în cadrul sistemului statistic naţional este un pas important în procesul
informatizării autorităţii şi mediului de afaceri. Ca urmare, crearea posibilităţii pentru age nţii
economici de a raporta electronic printr-o formă standardizată, va favoriza pozitiv cooperarea
între agenţii economici şi organele publice.

Pentru agenţii economici acest sistem va facilita enorm prezentarea rapoartelor,
simplificînd efortul uman şi de timp. Mai mult ca atît, dezvoltarea sistemelor de informatizare a
agenţilor economici va permite pe viitor raportarea automat izată prin intermediul acestor
sisteme.

Pentru BNS, implementarea acestui sistem va uşura procesul de colectare a datelor de la
agenţii economici, aceştia introducînd de sinestătător datele primare, verificînd şi validînd datele
la locul de muncă. Acest fapt va economisi timpul respondenţilor va contribui la majorarea
calităţii datelor primare colectate, ceea ce va avea un impact esenţial asupra calităţii statisticilor
finale.

BNS planifică iniţial de a introduce prin intermediul portalului doar rapoartele de prioritate
înaltă şi care sunt bine pregătite pentru integrare, ulterior toate rapoartele statistice fiind
disponibile pe spaţiul portalului .

Serviciul dat a fost elaborat cu suportul Proiectului USAID|BIZTAR şi este destinat
agenţilor economici, care vor avea posibilitatea să prezinte rapoartele anuale şi trimestriale la
CNAS şi BNS prin reţeaua Internet cu începere de la 1 ianuarie 2012 prin intermediul portalului
unic www.raportare.md.

Pentru contacte:

CNAS: tel. 257-550, comunicare@cnas.gov.md, www.cnas.md
BNS: tel. 403 051, ala.paslariuc@statistica.md, www.statistica.md

USAID|BIZTAR: tel. 595 050, slavian_gutu@dai.com, www.biztar.md
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