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SINTEZA  

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul  

Hotarîrea Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2019” 
(denumirea proiectului) 

 
Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii  

(aviz nr.06/3-9771 din 

27.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La cap. I ”Identificarea problemei” în pct. 2 după cuvintele 

„ale Uniunii Europene” propunem de indicat normele Uniunii 

Europene relevante. 

Se acceptă.  Propunerea a fost încorporată în punctul 3 

cu următorul conținut ”Componentele de bază a 

Programul lucrărilor statistice corespunde prevederilor 

Regulamentul (CE) nr.223/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind 

statisticile europene (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0223) ” 

La cap. VII ”Lucrările, instituțiile responsabile şi termenele de 

realizare”, secțiunea A ”Lucrări şi cercetări statistice realizate de 

Biroul Național de Statistică”: 

 

2. Paragraful 2 „Statistica industriei și energeticii” la pct. 7 

propunem prezentarea datelor în a 40-a zi, la fel ca și în anul 

precedent. Extinderea prezentării datelor statistice operative 

pentru sectorul industrial va afecta activitățile Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii, inclusiv prognozarea indicatorilor 

macroeconomici, informarea operativă a factorilor de decizie, etc. 

Nu se acceptă. În urma consultărilor în cadrul 

ședințelor intersectoriale privind elaborarea PLS  2019 

și a solicitării parvenite din partea Confederației 

Naționale a Patronatelor s-a decis extinderea 

termenilor de prezentare a rapoartelor statistice lunare 

prezentate de către agenții economici, întru micșorarea 

presiunii informaționale asupra acestora, care 

respectiv a determinat necesitatea deplasării 

termenilor de prezentare a informației utilizatorilor.  

3.1. Elaborarea balanței energetică în profil teritorial, pe sectoare: 

Total; 

Se acceptă elaborarea indicatorilor privind consumul 

de energie în profil teritorial 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009R0223
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Industrie;  

Transport; 

Sectorul rezidențial;  

Servicii. 

În cazul imposibilității realizării unei balanțe energetice, rugăm 

analiza oportunității prezentării informației cu privire la 

consumurile de energie, în profil teritorial, pe sectoare. 

3.2. Fondul imobiliar, pe domeniu de folosință (clădiri 

rezidențiale, grădinițe, scoli, etc.) pe forme de proprietate, în 

aspect teritorial (pe localităţi urbane şi rurale), o dată în 3 ani. 

Indicatorul “Fondul imobiliar” pentru clădirile 

rezidenţiale: pe forme de proprietate, în aspect 

teritorial inclusiv pe localităţile urbane şi rurale se 

regăseşte în lucrarea indicată la pct.34. 

4. Paragraful 4. Statistica construcțiilor și a investițiilor la pct.35 

- în colonița 5 propunem de exclus cuvintele „organul de 

arhitectură şi urbanism” deoarece, conform Legii nr.163 din 

09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcție, autorizația de construire se eliberează de către 

administrația publică locală. 

Se acceptă. 

5. Paragraful 5 „Statistica transporturilor”:  

5.1. la pct. 36 propunem de exclus sintagma „și lungimea 

drumurilor rutiere de exploatare administrativă” din denumirea 

lucrării și sintagma „precum și care dispun de drumuri auto în 

exploatare” din  sfera de cuprindere deoarece expunerea 

sintagmei este una greșită și totodată, toate datele statistice cu 

privire la drumurile exploatate vor fi prezentate de către Î.S. 

„Administrația de stat a drumurilor”. 

Se acceptă: 

 

5.2. la pct. 38 şi la pct.45 – Nu este clar dacă extinderile de 

termene va avea impact asupra termenilor de prezentare a datelor 

operative lunare utilizatorilor. În acest context, remarcăm 

necesitatea prezentării datelor în domeniul transporturilor în 

Nu se acceptă. În urma consultărilor în cadrul 

ședințelor intersectoriale privind elaborarea PLS 2019 

și a solicitării parvenite din partea Confederației 

Naționale a Patronatelor s-a decis extinderea 

termenilor de prezentare a rapoartelor statistice lunare 



 

3 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

aceiași termeni ca și anul trecut. prezentate de către agenții economici, întru micșorarea 

presiunii informaționale asupra acestora, care 

respectiv a determinat necesitatea deplasării 

termenilor de prezentare a informației utilizatorilor.   

6. Paragraful 9 „Statistica comerțului exterior de bunuri şi 

servicii” propunem de completat cu următoarea lucrare: 

”Exporturile și importurile definitive de mărfuri produse în zone 

libere” (pe țară și zone libere, cu periodicitate anuală). 

Se acceptă în următoarea redacție: 

Exporturile, importurile și reexporturile de mărfuri 

din/în zonele libere (date anuale definitive, structurate 

pe zone libere și mărfuri). 

7. La tab. B ”Lucrări executate și informații furnizate de 

ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și alte 

entități Biroului Național de Statistică pentru elaborarea 

statisticilor oficiale”, la paragraful ”Î.S. „Administraţia de Stat a 

Drumurilor””, pct.104: sintagma ”pe țară, în aspect teritorial” 

propunem de înlocuit cu sintagma ”pe țară, în aspect teritorial și 

administrativ”. 

Se acceptă. 

Ministerul Finanţelor 

(aviz nr.07/3-12-203/893 

din 29.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Nota informativă la proiect de hotărîre:  

1. Capitolul fundamentarea economico-financiară urmează a fi 

completat cu informația privind argumentarea costului lucrărilor 

și cercetărilor statistice, care se propune a fi majorat cu cca 43% 

față de anul 2018. Totodată, vă informăm că Ministerul 

Finanțelor prin circulara bugetară a prezentat limita de cheltuieli 

pentru anul 2019 pentru Biroul Național de Statistică care 

constituie suma de 85 553,4 mii lei, inclusiv cheltuieli de 

întreținere și lucrări statistice. 

Se acceptă. Nota informativă a fost ajustată. 

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2019:  

2. La capitolul V, punctul 9 urmează a fi exclus, pentru a evita o Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

neconcordanță cu volumul de alocații care urmează a fi aprobat 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2019. 

3. La capitolul VII punctul 78 coloana 10, sintagma ,,2 mai” de 

substituit cu sinagma ,,5 februarie”, dat fiind faptul că indicatorul 

referitor la numărul populației se utilizează în procesul bugetar, 

începînd cu elaborarea CBTM pe termen mediu. Prin urmare, 

diseminarea materialelor mai tîrziu de 5 februarie va împedica 

procesul nemijlocit și va crea premise pentru neasigurarea 

prezentării la Guvern a CBTM în termenul stabilit prin Legea 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 

25 iulie 2014. 

De asemenea, va exista o diferență între datele utilizate în 

prezent și cele începând cu 2019 în partea ce ține de numărul 

populației. Astfel, în prezent la calcule se operează cu informația 

privind numărul populației prezente, iar din 2019 se propune a fi 

utilizată informația privind numărul populației cu reședință 

obișnuită, ceea ce poate crea careva reticențe din partea 

autorităților publice locale. 

Nu se acceptă. Activitățile incluse în PLS presupun 

diseminarea datelor către toți utilizatorii. În scopurile 

menționate și pentru uz intern, BNS va prezenta 

Ministerului Finanțelor numărul populației prezente 

(conform definiției vechi) conform termenilor 

solicitați.  

4. La capitolul VII, secțiunea B, în punctele 1 și 2, coloana 6 de 

exclus sintagma ,,suport de hîrtie”, ținînd cont de volumul mare 

de date care se conțin în informațiile respective. 

Se acceptă. 

Ministerul Justiției 

(aviz nr.04/10997 din 

29.09.2018) 

I. Obiecţiile  

1. La capitolul I ”Identificarea problemei”, subliniem că, acesta 

nu include o descriere și caracteristică detaliată și clară a 

problemei care necesită intervenție din partea statului. 

Prin urmare, problemele existente trebuie evidențiate clar pentru 

a înțelege unde derivă obiectivele propuse. 

Programul lucrărilor statistice (PLS) reprezintă 

instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în 

domeniul statisticii realizează producerea informației 

statistice oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu 

informațiile necesare. Elaborarea acestuia este 

determinată de necesitatea respectării prevederilor 

art.11  al Legii nr.93 din 26 mai 2017 „Cu privire la 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

statistica oficială”. Totodată, PLS este mecanismul prin 

care este reglementat cadrul de colaborare a BNS cu 

alți producători de date, respondenți și utilizatori de 

date, dar și pentru alocarea de resurse financiare 

necesare pentru producerea statisticii oficiale.  

2. La capitolul II remarcăm că, conținutul acestuia nu 

corespunde denumirii, motiv pentru care necesită a fi revizuit. 

Totodată, se va ține cont că, obiectivele specifice expun 

rezultatele concrete și măsurabile, astfel încît ulterior să poată fi 

evaluată eficiența implementării politicii, pe cînd obiectivele 

generale reflectă motivul elaborării documentului de politici și 

expun direcția majoră de acțiune, cu indicarea rezultatelor 

scontate în documentul vizat. 

Conform art.4 a Legii nr.93 din 26.05.2017 ”Cu 

privire la statistica oficială” sarcina statisticii oficiale 

constă în asigurarea cu informații statistice de calitate 

și la timp, necesare pentru elaborarea și monitorizarea 

politicilor economice și sociale, deciziilor autorităților 

publice și mediului de afaceri, pentru elaborarea 

cercetărilor științifice, pentru informarea societății și 

altor categorii de utilizatori, după caz, din care reies 

obiectivele Programului, menționate în pct.3 din acest 

capitol. 

Acţiunile ce urmează a fi întreprinse în program sunt 

redate prin denumirea lucrărilor (indicatorilor statistici 

elaboraţi), etapele şi termenele de implementare se 

regăsesc în termenul de prezentare a informaţiei 

beneficiarilor.. Rezultatele scontate și indicatorii de 

progres și performanță constau în asigurarea 

utilizatorilor cu informații statistice necesare de 

calitate și la timp, deci realizarea integrală a PLS în 

termenii stabiliți pentru fiecare lucrare inclusă în 

Program. 

3. La capitolele III și IV atragem atenția, că capitolul reprezintă 

un element de structură complex al actului normativ. Prin 

urmare, acesta nu poate fi constituit dintr-un singur punct. 

Nu se acceptă. Legislația în vigoare nu interzice 

construirea capitolului dintr-un singur  punct.  

4. La capitolul IV se vor revizui indicatorii de progres în sensul 

în care să se indice rezultatele care doresc a fi obținute 

Indicatori de progres și performanță a PLS constau în 

realizarea integrală a acestuia, în termenii stabiliți, 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

întru asigurarea utilizatorilor interni și externi cu 

informație statistică necesară. 

5. La capitolul VII Secțiune B ”Lucrările executate şi 

informaţiile furnizate de ministere, alte autorităţi ale 

administrației publice centrale şi alte entităţi Biroului Naţional 

de Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale” se va 

rectifica entitatea care va prezenta informații privind 

înregistrarea organizațiilor necomerciale și modificările operate 

în documentele de înregistrare a acestora, Substituind Ministerul 

Justiției cu Agenția Servicii Publice, or, înregistrarea 

organizațiilor necomerciale și a modificărilor operate în 

documentele de înregistrare a acestora ține de competența 

ultimei.  

Se acceptă. 

6. La pct.19 din același tabel se va revedea autoritatea care va 

prezenta informația privind numărul judecătorilor, notarilor și 

avocaților la sfîrșit de an. Astfel, se va indica că, informația 

privind numărul judecătorilor va fi prezentată de Agenția de 

administrare a instanțelor judecătorești, iar informația privind 

numărul notarilor și avocaților va fi prezentată de Ministerul 

Justiției. 

Se acceptă. 

7. În partea ce ține de nota informativă menționăm că, în 

conformitate cu prevederile art.  30 alin. (4) din Legea nr.100 din 

22 decembrie 2017, nota informativă se semnează, în modul 

prevăzut de legislație, de conducătorul autorității responsabile de 

elaborarea proiectului de act normativ sau adjunctul acestuia. 

Se acceptă.  

8. În paralel expunem necesitatea coordonării proiectului cu 

toate entitățile vizate în Capitolul VII din proiect. 

 

Se acceptă.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(aviz nr.44/22-1228 din 

24.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La secțiunea B al Programului ,,Lucrări executate și informalii 

fumizate de ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități Biroului Național de Statistică pentru 

elaborarea statisticilor oficiale", în pct.26, Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră i se atribuie sarcina de a furniza 

date individuale privind traversările frontierei de stat de către 

cetățenii Republicii Moldova, a cetățenilor străini și rezidenților 

Transnistriei. 

Potrivit prevederilor pct.15 lit. a) din Conceptul tehnic al 

Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră", 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 07 iulie 2008, în 

categoriile de date stocate și prelucrate în Sistemul informațional 

integrat al Poliției de Frontieră nu este inclusă informația 

referitoare la ,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință". 

Menționăm că potrivit pct.9 lit. E. al Concepției sistemului 

informațional automatizat ,,Registrul de stat al populației", 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002, 

categoria de date ,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință" fac 

parte din conturul funcțional al Sistemului informațional 

automatizat ,,Registrul de stat al populației" (în continuare - RSP). 

Potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al 

populației, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 

martie 2002, R.S.P. este destinat pentru colectarea, acumularea, 

actualizarea și analiza datelor despre persoanele fizice, care sînt 

obiecte ale înregistrării, și furnizarea acestei informalii 

autorităților publice, altor persoane fizice și juridice, în modul 

stabilit de legislație. RSP constituie unica sursă oficială de 

informații privind datele personale ale persoanelor fizice pentru 

Se acceptă în următoarea redacție: 
Denumirea lucrării 

(rapoartelor 

statistice), datelor 

prezentate 

Metoda de 

prezentare  

(date individuale, 

date agregate) 

Nivelul de 

dezagregare 

2 3 4 

Informaţia statistică 

privind traversările 

frontierei cetăţenilor 

Republicii 

Moldova, a 

cetăţenilor străini şi 

a rezidenților 

Transnistriei 

Baza de date 

depersonificată 

pentru toate 

persoanele care 

traversează frontiera 

de stat, cu condiția 

ca persoanele cu 

dubla/triplă 

cetățenie să fie 

identificate în baza 

numelui, 

prenumelui, ziua, 

luna și anul nașterii. 

Pe țară.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

toate sistemele informaționale ale autorităților publice, care 

utilizează și prelucrează, astfel de date. 

În aceeași ordine de idei, comunicăm că potrivit art.19 alin.(S) 

din Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, 

înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost 

înregistrat intr-un alt registru de stat, sau acumularea repetată a 

datelor despre obiect în același registru se interzice. 

Drept urmare, atribuirea Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră a sarcinii de a furniza date individuale după criteriul 

,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință" nu doar că este 

imposibilă din punct de vedere tehnic și organizațional, dar și 

contravine legislației în vigoare. 

Sub alt aspect pornind de la categoriile de date solicitate și 

anume ,date individuale" reieșind din noțiunea statuată în Legea 

nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficia16 și mențiu-

nea din coloana a 4-a citat "...pe țară, variabilele existente în 

baza de date a Poliției de Frontieră..." se constată că se dorește 

dezvăluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal 

prelucrate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 

fapt care, prin prisma art.31 din Legea nr.133 din 08 iulie 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, contravine legii. 

In concluzie, pornind de la prevederile actelor normative enunța-

te, solicităm excludere a poziției 26 din Programul sus menționat. 

Conținutul notei informative urmează a fi ajustat la prevederile 

art. 30 al Legii nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele 

normative. 

Se acceptă. 

Ministerul Apărării Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.11/1207 din 18.09.2018. 

Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/01-4498 din 25.09.2018. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Științei 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-07/3263 din 26.09.2018. 

Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei 

Sociale  

(aviz nr.02/2448 din 

24.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La compartimentul 13 ”Statistica nivelului de trai al 

populației”, efectuarea studiului ”Accesul populației la serviciile 

de sănătate” în cadrul Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 

în corelare cu scrisoare BNS nr.20-21/103 din 05.04.2018 

Se acceptă efectuarea studiului în anul 2020 agreat cu 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  

 

2. La compartimentul 14 ”Statistica demografică” includerea 

acțiunii ”Desfășurarea studiului ”Generații Gender” etapa 2018, 

în baza metodologiei internaționale”. 

Se acceptă 

Banca Naţională a 

Moldovei 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.18.00010/1213/3516 din 24.09.2018. 

Centrul Național 

Anticorupție 

(aviz nr.06/2.5477 din 

28.09.2018) 

I. Obiecţiile  

Proiectul hotbrârii de Guvern cu privire la aprobarea 

Programului lucrărilor statistice pe anul 2019,Vă comunicăm că 

acesta este un proiect de act normativ exceptat de la expertiza 

anticorupție, in sensul art.28 alin.(2) lit.a) din Legea integrității 

nr.82125.05.2017. 

 

Se acceptă. 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.2533 din 10.09.2018. 

Serviciul Fiscal de Stat Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.26-12/1-16/12111 din 28.09.2018. 

Serviciul Vamal Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.16690 din 02.10.2018 

Inspectoratul General 

al Poliţiei de Frontieră  

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

(aviz nr.35/2-3-6554 din 

26.09.2018) 

La compartimentul B al Programului ,,Lucrări executate și 

informalii fumizate de ministere, alte autorități ale administrației 

publice centrale și alte entități Biroului Național de Statistică 

pentru elaborarea statisticilor oficiale", în pct.26, Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră i se atribuie sarcina de a furniza 

date individuale privind traversările frontierei de stat de către 

cetățenii Republicii Moldova, a cetățenilor străini și rezidenților 

Transnistriei. 

Potrivit prevederilor pct.15 lit. a) din Conceptul tehnic al 

Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră", 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 07 iulie 2008, în 

categoriile de date stocate și prelucrate în Sistemul informațional 

integrat al Poliției de Frontieră nu este inclusă informația 

referitoare la ,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință". 

Menționăm că potrivit pct.9 lit. E. al Concepției sistemului 

informațional automatizat ,,Registrul de stat al populației", 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002, 

categoria de date ,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință" fac 

parte din conturul funcțional al Sistemului informațional 

automatizat,,Registrul de stat al populației" (în continuare - RSP). 

Potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al 

populației, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 

martie 2002, R.S.P. este destinat pentru colectarea, acumularea, 

actualizarea și analiza datelor despre persoanele fizice, care sînt 

obiecte ale înregistrării, și furnizarea acestei informalii 

autorităților publice, altor persoane fizice și juridice, în modul 

stabilit de legislație. RSP constituie unica sursă oficială de 

informații privind datele personale ale persoanelor fizice pentru 

toate sistemele informaționale ale autorităților publice, care 

utilizează și prelucrează, astfel de date. 

În aceeași ordine de idei, comunicăm că potrivit art.19 alin.(S) 

Se acceptă în următoarea redacție: 
Denumirea lucrării 

(rapoartelor 

statistice), datelor 

prezentate 

Metoda de 

prezentare  

(date individuale, 

date agregate) 

Nivelul de 

dezagregare 

2 3 4 

Informaţia statistică 

privind traversările 

frontierei cetăţenilor 

Republicii 

Moldova, a 

cetăţenilor străini şi 

a rezidenților 

Transnistriei 

Baza de date 

depersonificată 

pentru toate 

persoanele care 

traversează frontiera 

de stat, cu condiția 

ca persoanele cu 

dubla/triplă 

cetățenie să fie 

identificate în baza 

numelui, 

prenumelui, ziua, 

luna și anul nașterii. 

Pe țară.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

din Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, 

înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost 

înregistrat intr-un alt registru de stat, sau acumularea repetată a 

datelor despre obiect în același registru se interzice. 

Drept urmare, atribuirea Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră a sarcinii de a furniza date individuale după criteriul 

,,domiciliu" sau ,,înregistrarea la reședință" nu doar că este 

imposibilă din punct de vedere tehnic și organizațional, dar și 

contravine legislației în vigoare. 

Sub alt aspect pornind de la categoriile de date solicitate și 

anume ,date individuale" reieșind din noțiunea statuată în Legea 

nr.93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficia16 și 

mențiunea din coloana a 4-a citat "...pe țară, variabilele existente 

în baza de date a Poliției de Frontieră..." se constată că se dorește 

dezvăluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal 

prelucrate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 

fapt care, prin prisma art.31 din Legea nr.133 din 08 iulie 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, contravine legii. 

In concluzie, pornind de la prevederile actelor normative 

enunțate, solicităm excludere a poziției 26 din Programul sus 

menționat. 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/9-193 din28.09.2018. 

Agenţia Națională 

pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-DRIS/1114 din 18.09.2018. 

Agenţia de 

Administrare a 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Instanțelor Judecătorești 

(aviz nr.477 din 

21.09.2018) 

1. În secțiunea B, la pct.19 textul ”informația privind numărul 

judecătorilor, notarilor și avocaților la sfîrșit de an” urmează a fi 

substituit cu sintagma ”informația privind numărul judecătorilor 

la sfîrșit de an”. 

Se acceptă. 

2. Completarea compartimentului ”Ministerul Justiției” cu textul 

”Informația privind numărul notarilor și avocaților la sfîrșit de 

an”. 

Se acceptă. 

3. Propunem pct.17, pct.18, pct.19 să fie atribuite Ministerului 

justiției, analogic anilor precedenți, întrucît Agenția de 

Administrare a Instanțelor de Judecătorești este autoritate 

administrativă subordonată Ministerului Justiției. 

Se acceptă. 

Agenția Servicii Publice 

(aviz nr.01/5579 din 

24.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Propunem substituirea în secțiunea A Lucrări și cercetări 

statistice realizate de Biroul Național de Statistică, la pct. 76: 

1.1. Coloana 2, după cuvîntul ”divorțurilor” se va completa cu 

cuvintele ”înregistrate de către autoritățile competente”;  

1.2. Coloana 3, cuvintele ”Oficiile Stării Civile” se vor substitui 

cu ”subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”;  

1.3. Coloana 5, cuvintele ”Oficiile Stării Civile” se vor exclude. 

Se acceptă. 

2. În secțiunea B ,,Lucrări executate și informalii fumizate de 

ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și 

alte entități Biroului Național de Statistică pentru elaborarea 

statisticilor oficiale”:  

 

2.1. în pct.90, este prevăzut ca Agenția Servicii Publice 

furnizează informația cadastrală (1-funciar, 2-funciar, 3-funciar). 

Comunicăm că, informația din cadastrul funciar se furnizează de 

Agenția Relații Funciare și Cadastru care, conform pct. din 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Regulamentul cu privire la conținutul documentației cadastrului 

funciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.24 din 11.01.1995, 

întocmește și prezintă Guvernului Republicii Moldova registrul 

cadastral al terenurilor (fișa cadastrală centralizatoare 

republicană), informația cu privire la modificările suprafețelor de 

terenuri conform categoriilor de folosință și cu privire la 

modificările intervenite în interiorul terenurilor cu destinație 

agricolă. Propunem substituirea instituției ”Agenției Servicii 

Publice” cu ”Agenția Relații Funciare și Cadastru”. 

2.2. în pct.93, coloana 2, propunem extinderea textului ”Case de 

locuit individuale date în folosință în anul 2019 (înregistrate 

pentru prima dată)” în următoarea redacție ”Case de locuit nou-

construite (înregistrate primar în 2019)”. Redacția nouă ar defini 

clar cerințele față de informația necesară de prezentat, deoarece 

în redacția propusă nu este clar dacă anul 2019 se referă la anul 

înregistrării în registrul bunurilor imobile a construcțiilor nou-

construite sau la anul perfectării actului de recepție. Comunicăm 

că, nu toți titularii de drept prezintă documentele pentru 

înregistrarea în registrul bunurilor imobile a caselor de locuit 

individuale nou-construite la anul perfectării documentelor ce 

confirmă recepția lucrărilor de construcție.  

Se acceptă. 

3. Luând în considerație că rapoartele statistice incluse în 

programul lucrărilor statistice pe anul 2019, vizează informația 

din registrele de Stat deținute anterior de diferite subdiviziuni 

fuzionate în Agenția Servicii Publice, respectiv fiind stabilite 

pentru fiecare dintre ele proceduri și termene diferite de 

prezentare a informației (unele dintre ele sunt prezentate în 

format electronic, altele pe suport de hârtie, altele pe CD), 

considerăm oportună unificarea Rapoartelor statistice prezentate 

prin unificarea nemijlocită a formei de prezentare a informației 

Se acceptă. Pînă la sfîrșitul anului curent va fi încheiat 

un nou acord privind schimbul de informații între 

Biroul Național de Statistică și Agenția Servicii 

Publice. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

și a termenelor după caz. 

Agenția Proprietății 

Publice 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.05-04-1400 din 19.09.2018. 

Autoritatea 

Aeronautică Civilă 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.2217 din 26.09.2018. 

Agenţia Naţională 

Transport Auto 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.02/1-1-7131 din 05.10.2018. 

Agenţia „Moldsilva” Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. AM 01/03-1390 din 02.10.2018. 

Agenţia Apele Moldovei Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.03-04/1411 din 21.09.2018. 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

(aviz nr.1844 din 

27.09.2018 și nr.1823 din 

21.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Nu este clar temeiul excluderii indicatorilor ce vizează 

domeniul proprietății intelectuale, precum și procesul 

inovațional, specificați conform Programului lucrărilor statistice 

pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1039 din 

05.12.2017, și anume pct. 105 din secțiunea A Lucrări și 

cercetări statistice realizate de Biroul Național de Statistică și 

pct.111 și 112 din secțiunea B ,,Lucrări executate și informalii 

fumizate de ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități Biroului Național de Statistică pentru 

elaborarea statisticilor oficiale", în nota informativă nefiind 

prezentate careva argumente relevante în acest sens. 

Precizăm că aceste informații sunt necesare evaluării impactului 

înregistrat urmare implementării Strategiei naționale în domeniul 

proprietății intelectuale pînă în anul 2020, adoptată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.880 din 22.11.2012, care reflectă 

necesitatea unei abordări sistemice a domeniului de referință.  

Considerăm oportun ca informațiile statistice excluse, 

Nu se acceptă. Informația din cercetarea 4–tn  

Depunerea, implementarea şi utilizarea invenţiilor şi 

propunerilor de raţionalizare  nu este de interes pentru 

statistica oficială. Actualmente această informație este 

colectată doar pentru pentru Asociația Inventatorilor și 

Raționalizatorilor și Agenția de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală. În acest context, propunem preluarea 

acestei activități de către părțile interesate.   
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

menționate mai sus, să fie reflectate în statistica oficială stabilită 

conform proiectului programului lucrărilor statistice pe anul 

2019 prin intermediul altor indicatori privind activitatea de 

inovare, cercetare și dezvoltare, elaborați și diseminați conform 

standardelor EUROSTAT și care vor cuprinde toate sectoarele 

economiei naționale 

Agenţia de Investiții  Lipsa de obiecții și propuneri Aviz nr.06-402 din 24.09.2018.  

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.02-607 din 11.09.2018. 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.1236 din 21.09.2018 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/2222 din 18.09.2018 

Agenția Națională 

Asistență Socială  

  

Agenţia 

Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale  

(aviz nr. A.07.PS-

01Rg02-3913 din 

27.09.2018) 

I. Obiecţiile  

1. La pct.96 din secțiunea B al Programului lucrărilor statistice 

pe anul 2019, ce vizează prezentarea informației privind numărul 

de farmacii (pe tipuri) și cadre farmaceutice, prezentată pe țară, 

în aspect teritorial, aceasta urmează a fi furnizată de către 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reieșind din 

competențele acesteia. 

Se acceptă. 

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.II-03/04-5588/5600 din 18.09.2018. 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.03-08/269/1452 din 03.10.2018. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului 

(aviz nr.1045 din 

21.09.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. În secțiunea B, despărțitura MADRM, la pct.29 se specifică 

acțiuni cu privire la prezentarea informației privind controlul de 

stat referitor la folosirea rațională a resurselor naturale și 

protecția mediului înconjurător, care se încadrează în 

competențele Inspectoratului. Informația respectivă pînă în 

prezent se generalizează și se prezintă în forma nr.1 (Ocrotirea 

naturii), însă, după realizarea reformei instituționale integrale a 

organelor de control în domeniul protecției mediului, formularul 

respectiv va fi prezentat sub aspectul noilor competențe 

funcționale ale Inspectoratului. 

Se acceptă. 

2. La pct.30, 31, 32, 33, 34, acestea nu sunt definite în modul în 

care Inspectoratul ar putea să se expună asupra faptului dacă 

acestea țin de specificul activității Inspectoratului, prin urmare, 

urmează a fi detaliate în vederea enumerării exhaustive a 

activităților ce se impun prin acțiunile enumerate 

Se acceptă. Conținutul informației și nivelul de 

detaliere a fost stabilit prin ordinul comun  al 

MADRM și BNS (nr.244/70 din 30.10. 2018)  

Confederaţia Naţională 

a Patronatului din 

Republica Moldova 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/3-132 din 28.09.2018. 

Confederaţia  Naţională 

a Sindicatelor din 

Republica Moldova 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.03-02/899 din 28.09.2018 

Asociaţia Obştească 

Uniunea Inventatorilor 

şi Raţionalizatorilor 

(aviz nr.23 din 

02.10.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Să fie păstrată în Programul lucrărilor statistice lucrarea 

”Depunerea, implementarea și utilizarea invențiilor și 

propunerilor de raționalizare” (f. nr.4-tn) și respectiv informația 

Nu se acceptă. Informația din cercetarea 4–tn 

Depunerea, implementarea şi utilizarea invenţiilor şi 

propunerilor de raţionalizare nu este de interes pentru 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

administrativă ”Lista întreprinderilor pentru prezentarea 

raportului statistic 4-tn”. 

statistica oficială. Actualmente această informație este 

colectată doar pentru Asociația Inventatorilor și 

Raționalizatorilor și Agenția de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală. În acest context, propunem preluarea 

acestei activități de către părțile interesate. 

 

 

Director general       Vitalie VALCOV 
 


