
 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

 

Data/ora desfășurării: 

 

28 martie 2019, ora 10.00 

 

Locul: Biroul Național de Statistică 

Chișinău, str. Grenoble, 106 

 

Ședință prezidată de: Vitalie Valcov, director general, 

Biroul Național de Statistică, 

președinte al Consiliului 

 

Participanți: 

1. Biroul Național de Statistică, director general  Vitalie Valcov 

2. Biroul Național de Statistică, director general adjunct Iurie Mocanu 

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

secretar de stat  

Andros Dorin 

4. Academia de Studii Economice a Moldovei, șef - departament 

”Econometrie și Statistică Economică” 

Pârțachi Ion 

5. Banca Națională a Moldovei, șef direcție  Ion Veveriță 

6.  Confederația Națională a Patronatului din Republica 

Moldova, președinte  

Cerescu Leonid 

7. Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, reprezentant Fală Alexandru 

8. Biroul Național de Statistică, consultant Principal  Feodora Condurari 

   

 

Subiecte pentru Ordinea de zi: 

1. Raport informativ privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național (anul 2018); 

2. Raport informativ privind realizarea Programului de lucrări statistice în anul 2018; 

3.  Examinarea Planului de lucru a Consiliului Național pentru Statistică în anul 2019. 

 

   



 

REZUMATUL DISCUŢIILOR 

realizate în conformitate cu Ordinea de zi a ședinței 

Conform Ordinii de zi, în cadrul ședinței au fost prezentate: 

1. De către dl Vitalie Valcov, director general al BNS - Raportul informativ privind 

implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SD SSN) în anul 2018; 

2. De către dl Iurie Mocanu, director general adjunct al BNS - Raportul informativ privind 

realizarea Programului de lucrări statistice (PLS) în anul 2018 

Principalele realizări ale BNS în 2018 au constituit: 

 Produse statistice noi elaborate; 

 Perfecționarea metodelor de eșantionare, inclusiv pentru cercetările în domeniul social; 

 Implementarea metodologiei SCN-2008 ale ONU, cu aplicarea la condițiile naționale; 

 Reorganizarea cercetărilor statistice selective a activității agricole a micilor producători 

agricoli; 

 Producerea indicatorilor privind demografia întreprinderilor; 

 Ajustarea, în comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a „Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile 

de învățămînt superior” la Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED, 2013); 

 Reorganizarea BNS prin crearea de centre regionale și redistribuirea personalului din 

structurile teritoriale pentru echilibrarea resurselor necesare de acoperire a obiectivelor și 

sarcinilor în continuă creștere; 

 Modernizarea diseminării datelor statistice; 

 Aprecierea activități de diseminare a BNS pe plan internațional. 

Au fost elucidate provocările și dificultățile cu care se confruntă în activitatea sa Biroul Național de 

Statistică: 

 Gradul scăzut de realizare a SD SSN, circa 49% din acțiuni prevăzute pentru anul 2018. 

Aceasta a fost cauzat de reţinerea inițierii proiectului PAR al Delegației UE. Cu titlu de 

informare: în prezent proiectul nu se realizează, deşi iniţierea acestuia era prevăzută la 

începutul anului 2018; 

 Disciplina de raportare scăzută și creșterea ratei non-răspunsurilor de la respondenți; 

 Accesul insuficient la datele administrative; 

 Insuficiența de personal și imposibilitatea angajării specialiștilor, cauzate de instituirea 

moratoriului asupra funcțiilor vacante; 

 Salarizare neatractivă a specialiștilor statisticieni în comparație cu alți funcționari publici. 

Au fost menționate principalele obiective și priorități pentru anul 2019: 

Dimensiunea de planificare strategică 

1. Elaborarea și adoptarea actelor normative secundare necesare implementării Legii nr.93 din 

26 mai 2017 cu privire la statistica oficială; 

2. Asigurarea efectuării activităților de pregătire către Runda mondială 2020 a recensămintelor, 

(populației, locuințelor, agricol); 

3. Elaborarea și aprobarea politicii de diseminare și comunicare a BNS. 



 

Dimensiunea instituţională 

1. Comunicarea și promovarea culturii și cunoștințelor statistice tuturor categoriilor de utilizatori; 

2. Inițierea proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene privind alinierea statisticii 

naţionale la standardele UE. 

Dimensiunea producţie statistică 

1. Indicatori statistici produşi în condiţiile respectării Codului de Practici al Statisticii Europene, 

în scopul satisfacerii necesităţilor utilizatorilor naţionali şi internaţionali; 

2. Utilizarea mai largă a datelor administrative; 

3. Producerea și diversificarea indicatorilor statistici aplicând metodologiile europene și 

internaționale dar și asigurarea dezagregării mai detaliate (aspect regional, gender s.a.); 

4. Elaborarea, revizuirea și perfecționarea instrumentarului statistic; 

 

În cadrul discuțiilor membrilor Consiliului Național pentru Statistică: 

Dl. I. Pârțachi a reiterat rolul esențial al activității BNS în elaborarea datelor statistice și 

utilizarea acestora în elaborarea strategiilor și planurilor naționale de acțiuni, activitatea cercetătorilor, 

studenților și întregii societăți, a menționat necesitatea instruirii utilizatorilor statistici cum să utilizeze 

şi analizeze corect datele statistice. A propus abordarea în cadrul ședințelor Consiliului Național 

pentru Statistică (CNS) a chestiunilor şi tematicilor statistice de nivel național, ca cele ce țin de 

educația specialiștilor pentru domeniul statistică, ridicarea motivării materiale (burselor pentru 

studenții de la specialitatea statistica, nivelul de salarizare a specialiştilor statisticieni) pentru a face 

atractivă specialitatea și a menține personalul în sistemul statistic; 

Dl. L. Cerescu a accentuat atenția asupra conlucrării între BNS și mediul de afaceri, necesității 

de a diminua sarcina informațională asupra agenților economici, s-a interesat cum influențează 

salarizarea specialiștilor statisticieni activitatea BNS. 

Dl. A. Fală: 

o a solicitat serii dinamice mai lungi privind recalcularea indicatorilor macroeconomici conform 

metodologiei SCN-2008 ale ONU (în prezent sunt disponibile date recalculate din anul 2010, 

dar utilizatorii solicită date recalculate și pentru perioade anterioare). 

o a propus BNS să organizeze training-uri cu angajații instituțiilor publice, alţi utilizatori, întru 

ridicarea culturii statistice în rîndul utilizatorilor, utilizării datelor statisticii oficiale ca bază la 

elaborarea documentelor de politici la nivel naţional şi sectorial. 

Dl. D. Andros a propus efectuarea unui studiu comparativ vizînd nivelul de salarizare a 

specialiștilor statisticieni și altor funcționari publici, cu propunerea de a ridica nivelul de salarizare a 

specialiştilor din BNS la nivelul de salarizare al funcţionarilor publici din ministere. 

În rezultatul discuţiilor au parvenit următoarele propuneri: 

 De a examina posibilitatea convocării ședințelor CNS mai des decât odata în semestru (de 

exemplu, trimestrial); 

 Da a pregăti o adresare către Guvern din partea CNS privind necesitatea majorării nivelului de 

salarizare a specialiștilor din statistică, pentru a echivala salarizarea cu cea a specialiștilor din 

ministere, întru menținerea specialiștilor în cadrul BNS; 



 

 Întru asigurarea bunei funcționări și realizare a sarcinilor atribuite, de a se adresa la Ministerul 

Finanțelor, pentru a permite angajarea personalului la BNS, care în prezent nu este posibilă 

din cauza moratoriului, instituit de către Guvern. 

Concluzii și decizii: 

Drept urmare a discuțiilor, s-a decis: 

 Plasarea pe site-ul BNS a Procesului verbal al ședinței CNS; 

 Convocarea ședințelor CNS mai des decît semestrial; 

 Efectuarea de către BNS a unui studiu comparativ privind salarizarea specialiștilor BNS cu cel 

a specialiștilor din alte APC; 

 Efectuarea de către BNS a unei analize privind influențarea lipsei de personal la implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE și activitatea BNS; 

 Înaintarea de către membrii CNS a propunerilor pentru Agenda următoarei ședințe a CNS, 

care va avea loc în iunie-iulie; 

 Publicarea de către BNS a datelor finale a RPL 2014 și recalcularea în baza acestora a 

indicatorilor statistici care depind de numărul populaţiei; 

 Pregătirea și examinarea în cadrul ședinței CNS a unei adresări către Guvern privind 

necesitatea majorării salarizării specialiștilor din BNS pînă la nivelul de salarizare a 

specialiștilor din ministere, în baza analizei comparative; 

 Promovarea acţiunilor de atragere a personalului pentru BNS prin activitatea CNS. 

 

Semnat de: 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Vitalie Valcov, 

Președinte al Consiliului 

director general, 

Biroul Național de Statistică 

 

Feodora Condurari, 

Secretar al Consiliului, 

consultant principal, 

Biroul Național de Statistică 
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