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SINTEZA 2 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) urmare a reavizării proiectului definitivat la  

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  

Lipsă de obiecții. aviz nr.06/3-11396 din 12.11.2018 

Ministerul Finanţelor 

(aviz nr.07/3-12-236 din 

19.11.2018) 

I. Obiecţiile  

Excluderea pct.10 din capitolul V al Programului de lucrări 

statistice pe anul 2019 

Se acceptă. 

II. Propunerile (recomandările)  

Ministerul Justiției 

(aviz nr.04/13250 din 

14.11.2018) 

I. Obiecţiile  

1. La capitolul I ”Identificarea problemei”, necesită a fi 

completat, or acesta nu include o descriere și caracteristică 

detaliată și clară a problemei care necesită intervenție din partea 

statului. 

Se acceptă. 

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. 

Se acceptă. 

3. La capitolele III și IV nu pot fi constituite dintr-un singur 

punct. Or, în conformitate cu art.53 din Legea nr.100/2017 Cu 

privire la actele normative, în funcție de complexitatea actului 

normativ, elementele structurale ale actului normativ pot fi 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

grupate după cum urmează: a) articolele și punctele – în secțiuni, 

însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre 

arabe. În cazul unor acte normative complexe, articolele și 

punctele pot fi grupate mai întîi în paragrafe și/sau subsecțiuni; 

b) secțiunile – în capitole, însemnate succesiv cu numere 

ordinare exprimate prin cifre romane; c) capitolele – în titluri, 

însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre 

romane; d) în cazul actelor normative complexe, titlurile pot fi 

grupate în părți sau cărți, însemnate succesiv cu numere ordinare 

scrise cu litere. 

4. Pct.1 din anexă se va revizui din punct de vedere sintactic, de 

altfel norma este lipsită de precizie  

Se acceptă. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

(aviz nr.44/22-1432 din 

09.11.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Solicităm excluderea pct.26 din compartimentul B al 

Capitolului VII din Programul de lucrări statistice pe anul 2019, 

întrucît în sarcina Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne se atribuie o 

sarcină irealizabilă, din motive neimputabile Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră. 

Se acceptă  

Ministerul Apărării Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.11/1473 din 12.11.2018. 

Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale şi 

Mediului 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/01-5275 din 16.11.2018. 

Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei 

Sociale  

(aviz nr.11/3161 din 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La Capitolul VII, ”Lucrările, instituțiile responsabile și 

termenele de realizare” lit. B ”Lucrări executate și informalii 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

14.11.2018) fumizate de ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități Biroului Național de Statistică pentru 

elaborarea statisticilor oficiale":  

- pct.42, din compartimentul Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale se exclude și se include un compartiment nou, 

după cum urmează: 

Se acceptă  

Consiliul Național pentru Determinarea Dezabilității și 

Capacității de Muncă 

Raportul 

statistic 

privind 

determinarea 

gradului de 

dizabilitate și 

capacitate de 

muncă (adulți, 

copii) 

date 

agregate 

pe țară, 

aspect 

teritorial, 

grupe de 

vîrstă, gen, 

grade de 

dezabilitate 

și tipul 

dezabilității 

anual suport 

de 

hîrtie 

19 

februarie 

Statistica 

protecției 

sociale 

- compartimentul Agenția Națională Asistență Socială, se 

completează după cum urmează: 

Nu se acceptă, deoarece la această etapă este tîrziu de 

a include rapoarte statistice noi în Programul de 

lucrări statistice pe anul 2019. Introducerea unor 

rapoarte noi presupune prezentarea rapoartelor spre 

coordonare și aprobare la începutul anului, pentru a 

putea fi examinate și introduse în programul pe anul 

următor. De asemenea, avînd în vedere că aceste 

rapoarte țin de statistica administrativă, aprobarea 

rapoartelor statistice poate fi făcută prin ordinul intern 

al ministerului, iar modificările pot fi făcute prin 

coordonarea cu BNS. 

Menționăm faptul că, BNS nu poate fi responsabil de 

colectarea datelor privind serviciile sociale de la 

autoritățile publice locale/structurile teritoriale de 

Raportul 

statistic 

privind 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

temporar 

pentru 

persoane cu 

dezabilități 

(adulte) 

date 

agregate 

pe țară anual suport 

de 

hîrtie 

26 

februarie 

Statistica 

protecției 

sociale 

Raportul 

statistic 

privind 

date 

agregate 

pe țară anual suport 

de 

26 

februarie 

Statistica 

protecției 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

temporar 

pentru copii 

cu dezabilități 

hîrtie sociale asistență socială întrucît aceasta este una din atribuțiile 

Agenției Naționale Asistență Socială: “colectarea, 

analiza și sistematizarea datelor în domeniul asistenței 

sociale” (Hotărîrea de Guvern nr.1263 din 

18.11.2016). 

Raportul 

statistic 

privind 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

pentru 

persoane 

vârstnice și 

persoane cu 

dezabilități 

date 

agregate 

pe țară anual suport 

de 

hîrtie 

26 

februarie 

Statistica 

protecției 

sociale 

Banca Naţională a 

Moldovei 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.18.00010/1452/4084 din 13.11.2018. 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 3173 din 12.11.2018. 

Serviciul Fiscal de Stat Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.26-12/2-16/3547/14189 din 09.11.2018 

Serviciul Vamal Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.28-07/19239 din 15.11.2018 

Inspectoratul General 

al Poliţiei de Frontieră  

(aviz nr.35/2-3-7426 din 

09.11.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Solicităm excluderea pct.26 din compartimentul B al 

Capitolului VII din Programul de lucrări statistice pe anul 2019, 

deoarece este o sarcină irealizabilă, din motive neimputabile 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 

Se acceptă  

Agenţia Națională pentru 

Reglementare în 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-DMPAS/1593 din 12.11.2018. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației 

Agenţia de 

Administrare a 

Instanțelor Judecătorești 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.580 din 13.11.2018 

Agenția Servicii Publice 

(aviz nr.01/6755 din 

19.11.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Corectarea erorii la numerotare în tabelul A ”Lucrări și 

cercetări statistice realizate de Biroul Național de Statistică”,  

pct. „767” să fie substituit cu ”77”. 

Se acceptă. 

Agenția Proprietății 

Publice 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.04-04-1983 din 15.11.2018. 

Autoritatea 

Aeronautică Civilă 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.2688 din 13.11.2018. 

Agenţia Naţională 

Transport Auto  

(aviz nr.05/1-1-8755 din 

19.11.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La capitolul VII ”Lucrările, instituțiile responsabile și 

termenii de realizare”, compartimentul A ”Lucrări și cercetări 

realizate de Biroul Național de Statistică”, rubrica Statistica 

transporturilor, punctele 36, 37, 38, colonițele 2 și 5 sintagma 

”auto” se substituie cu sintagma ”rutier”, și sintagma ”pasageri” 

se substituie cu sintagma ”persoane” noțiuni prevăzute de Codul 

transporturilor rutiere, aprobat prin legea nr.150 din 17.07.2014 

Se acceptă substituirea sintagmei ”auto” cu sintagma 

”rutier”;  

Nu se accepta substituirea sintagmei ”pasageri” cu  

sintagma ”persoane”, deoarece există definiții clare 

pentru toți termenii utilizați în statistica transporturilor 

rutiere, precum numărul de pasageri și pasageri-

kilometri (Indicator 9.1.2: Passenger and freight volumes, 

by mode of transport https://unstats.un.org/sdgs/metadata/). 

Agenţia „Moldsilva” Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. AM 01/03-1591 din 21.11.2018. 

Agenţia Apele Moldovei Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.02-04/1411860 din 15.11.2018. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

(aviz nr.2147 din 

16.11.2018) 

I. Obiecţiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Solicităm în mod repetat menținerea în statistica oficială 

pentru anul 2019 a indicatorilor statistici ce vizează domeniul 

proprietății intelectuale și procesul inovațional, care se regăsesc 

în Programul lucrărilor statistice pe anul 2018, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1039 din 05.12.2017.  

Nu se acceptă. Informația din cercetarea 4–tn  

Depunerea, implementarea şi utilizarea invenţiilor şi 

propunerilor de raţionalizare  nu este utilizată la 

elaborarea statisticilor oficiale. Actualmente această 

informație este colectată doar pentru Agenția de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală și Asociația 

Inventatorilor Raționalizatorilor (cu statut de 

Asociație Obștească) și nu face parte din 

Compendiumul statisticii europene. În acest context, 

propunem preluarea acestei activități de către părțile 

interesate.   

Ce ține de statistica inovațională, BNS a implementat 

din 2016 cercetarea statistică 1-INOV ”Activitatea de 

inovare” conform Regulamentului Uniunii Europene. 

Agenţia Relații 

Funciare și Cadastru 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.36/01-08/960  din 19.11.2018. 

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.II-03/04-6921 din 16.11.2018. 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.03-08/305/1612 din 13.11.2018. 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.1200 din 16.11.2018 

Confederaţia  Naţională 

a Sindicatelor din 

Republica Moldova 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.03-02/1037 din 08.11.2018 

 

Director general       Vitalie VALCOV 


