Statistica este o cultură,
Fă-o parte din viaţa ta!

Ghid Informativ

Misiunea

Viziunea

Biroul Naţional de Statistică coordonează şi nemijlocit realizează producerea informaţiei statistice oﬁciale privind situaţia economică, socială,
demograﬁcă a societăţii. Informaţia relevantă, ﬁabilă, complexă, accesibilă pentru beneﬁciari sprijină
procesul decizional informat al autorităţilor publice centrale şi locale, facilitează dezvoltarea sectorului privat, contribuie la buna informare a întregii societăţi.

Informaţia statistică de calitate şi credibilitate înaltă, elaborată în baza unui sistem coerent şi performant al cercetărilor statistice şi surselor administrative de date deţinute de autorităţile statale.
Sistemul statistic naţional, coordonat de către Biroul Naţional de Statistică ca autoritate centrală în
domeniul statisticii, funcţionează în conformitate
cu standardele şi bunele practici europene şi este
bazat pe tehnologii informaţionale moderne.

Principiile
de care se conduce Biroul Naţional de Statistică
în activitatea sa:
cu referire la mediul extern: cu referire la mediul intern:
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ﬁabilitate
imparţialitate
şi obiectivitate
orientare spre utilizator
relevanţă
credibilitate
cooperare
transparenţă
promptitudine
şi punctualitate
conﬁdenţialitate
cost-eﬁcienţă

deontologie
statistică
profesionalism
angajament
privind calitatea
responsabilitate
integritate
cooperare
iniţiativă

Activităţile principale realizate de Biroul Naţional de Statistică în corespundere cu misiunea ce-i
revine ţin de producerea şi diseminarea informaţiei
din toate domeniile de activitate social-economică,
ﬁnanciară, de mediu etc. Acest proces se desfăşoară
în baza respectării principiilor transparenţei şi conﬁdenţialităţii datelor statistice, în conformitate cu
prevederile legale şi normative în vigoare privind
organizarea şi funcţionarea statisticii oﬁciale în Republica Moldova.

Cadrul legal
Biroul Naţional de Statistică reprezintă organul
central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care conduce şi coordonează întreaga activitate în domeniul statisticii oﬁciale din
ţară. Acest proces se desfăşoară în conformitate
cu prevederile legale şi normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea statisticii oﬁciale
în Republica Moldova. Principalele documente în
domeniu sînt:
Principiile fundamentale de funcţionare ale statisticii oﬁciale, adoptate de ONU la 14 aprilie 1994,
Codul de bune practici al statisticilor europene,
adoptat de UE la 24 februarie 2005,

Populaţie
Forţă de muncă
Venituri şi cheltuieli
ale populaţiei
Preţuri
Locuinţe
Învăţămînt şi ştiinţă
Ocrotirea sănătăţii
Protecţia socială
a populaţiei
Cultură şi sport
Turism
Justiţie
Conturi naţionale
Industrie

Resurse energetice
şi de combustibil
Agricultură
Investiţii în capital ﬁx
şi construcţii
Transporturi
Tehnologii informaţionale,
poştă şi telecomunicaţii
Comerţ exterior
Comerţ interior de bunuri
şi servicii
Finanţe
Antreprenoriat
Statistica gender
Statistica teritorială
Statistica internaţională
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Tematica statistică oferită
de Biroul Naţional de Statistică

Legea cu privire la statistica oﬁcială, nr. 412-XV,
adoptată la 9 decembrie 2004.

Legea stabileşte clar modul de funcţionare a sistemului unic de statistică, reglementează procesul de
culegere, procesare, analiză, publicare şi păstrare a
datelor statistice colectate de la persoanele juridice
şi ﬁzice şi protecţia datelor individuale. Conform
legii, cercetarea statistică se efectuează pe baza
unui sistem de indicatori, calculaţi în conformitate cu metodologiile internaţionale. Acest act
constituie temelia întru fortiﬁcarea capacităţilor
instituţionale ale organului central de statistică în
scopul reformării statisticii naţionale şi racordării
acesteia la standardele internaţionale.
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Servicii pentru societate
În scopul satisfacerii integrale a cerinţelor informaţionale ale societăţii şi necesitatea comparabilităţii
la nivel internaţional sistemul statistic naţional
oferă o gamă largă de servicii şi produse.
Pagina web reprezintă resursa informaţională
cea mai importantă în asigurarea accesului rapid
şi facil al utilizatorilor la informaţia statistică.
Principalele servicii electronice accesibile pe
www.statistica.md:
Comunicate de presă – cele mai recente
informaţii statistice;
Banca de date statistice - soluţii individuale
în căutarea informaţiei;
Standardul Special de Diseminare a Datelor
al FMI – date statistice complexe şi oportune
utilizatorilor naţionali şi celor de peste hotare;
Date statistice – soluţie în căutarea pe domenii
a informaţiei necesare;
Publicaţii statistice – versiunea electronică
a culegerilor elaborate de BNS;
Anuarul statistic al Republicii Moldova
– principala publicaţie statistică a ţării;
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Formularele rapoartelor statistice
şi ﬁnanciare – accesul facil la formulare.

Evenimentele publice prin care BNS realizează
o cooperare eﬁcientă cu autorităţile publice şi societatea civilă, acordarea atenţiei cuvenite relaţiilor
ce sînt stabilite pe de o parte între producătorii şi
furnizorii informaţiilor statistice, iar pe de altă
parte între producătorii şi utilizatorii datelor
statistice. BNS organizează permanent întruniri
(conferinţe, mese rotunde, seminare, ateliere de
lucru, training-uri) pe diferite teme statistice cu
participarea experţilor străini, reprezentanţilor
instituţiilor guvernamentale, mediului academic,
organizaţiilor nonguvernamentale, asociaţiilor
profesionale, sectorului privat şi mass-media.
Biblioteca de date statistice a BNS dispune de
un fond preţios de publicaţii statistice din toate domeniile de activitate socială, economică, de mediu

Răspunsurile la solicitările de informaţie se
efectuează în condiţii de eﬁcacitate şi operativitate.
Cererile de informaţii statistice sînt soluţionate în
scris, recurgîndu-se şi la modalitatea cea mai rapidă
de primire a solicitărilor şi expediere a răspunsurilor
– poşta electronică. Cazurile de refuz al satisfacerii
solicitărilor de date statistice ţin de conﬁdenţialitatea
datelor individuale, divulgarea cărora contravine
prevederilor Legii cu privire la statistică în Republica Moldova sau lipsa informaţiei. Conform aceleiaşi
legi, lucrările statistice, executate de organul central
de statistică şi de subdiviziunile lui teritoriale, care
nu sunt prevăzute în programul de lucrări statistice
se efectuează pe bază de contract şi se plătesc de
beneﬁciari.
Promovarea produselor statistice se desfăşoară
prin participări la diferite evenimente unde BNS îşi
expune publicaţiile sale, în scopul stabilirii relaţiilor
cu diferite categorii de utilizatori, campanii de comunicare pentru publicul larg, în scopul promovării
imaginii statisticii şi creşterii sensibilităţii oamenilor
faţă de cercetările statistice, importanţa participării
ﬁecăruia la sondajele statistice; întreţinerea relaţiilor
de comunicare cu presa scrisă şi vorbită din Republica Moldova, în scopul informării publicului larg
despre situaţia social-economică a ţării.
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etc., la care au acces liber toţi cei interesaţi. Fondul
de cărţi cuprinde toate publicaţiile statistice editate de BNS, alte publicaţii din domeniul statisticii editate în ţară, precum şi un număr mare de
culegeri ale organelor de statistică din alte ţări şi a
organismelor internaţionale, cu care BNS întreţine
o comunicare informaţională.
Publicaţiile statistice sînt o altă sursă de căutare
a informaţiei statistice. Sistemul editorial al BNS
reuneşte serii de date statistice din diferite domenii, care ilustrează în mod unitar şi coerent
evoluţia din punct de vedere demograﬁc, social şi
economic a ţării. Pe lîngă acestea se editează o serie de publicaţii generale, cu serii de date extinse,
ca: Anuarul statistic, Moldova în cifre, Situaţia social-economică a ţării.
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Cooperare internaţională
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Cooperarea statistică internaţională joacă un
rol important în reformarea sistemului statistic
naţional al Republicii Moldova, devenind un pilon
hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti la
standardele internaţionale, fapt absolut necesar în
condiţiile respectării politicii statului de încadrare
în organismele internaţionale şi aderare la UE. Reformarea sistemului statistic naţional al Republicii
Moldova se efectuează în mare parte cu concursul
organizaţiilor internaţionale, serviciilor statistice
naţionale ale altor ţări.
Colaborarea internaţională fructuoasă, de care sa bucurat BNS în ultimii
ani, a promovat crearea
unei imagini pozitive
din partea organizaţiilor
internaţionale (Banca
Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite,
inclusiv UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA,
UNIFEM, FAO, OIM, OMS, Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, Agenţia Suedeză pentru Dezschimbul de experienţă în sfera metodologiei
şi practicii statistice;
organizarea de cursuri, seminare, consultări,
vizite de studiu şi alte activităţi similare;
schimbul sistematic de publicaţii statistice
şi alte materiale;
dezvoltarea anchetelor statistice comune.

voltare Internaţională etc.) şi în relaţiile bilaterale
multiple cu instituţiile naţionale din alte ţări (Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Federaţia Rusă, Kîrgîzstan, România, Suedia, Norvegia, Lituania, Letonia, Estonia etc.). În relaţia sa cu partenerii, BNS dă
dovadă de profesionalism şi abilităţi de cooperare
în vederea atingerii obiectivelor comune.
Activităţile prin care se realizează cooperarea
statistică internaţională sînt:
Recunoscînd importanţa fundamentală de a susţine
capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea
social-economică a ﬁecărei ţări necesare la luarea
deciziilor, elaborarea politicilor naţionale, precum
şi asigurarea monitorizării acestora, Asambleea
Generală a ONU a adoptat la 3 iunie 2010, în cadrul
celei de a 64-a sesiuni, Rezoluţia A/RES/64/267
privind celebrarea pentru prima dată a Zilei Mondiale a Statisticii la 20 octombrie 2010. Asambleea
Generală a făcut o invitaţie ţărilor membre ale
ONU, organizaţiilor şi programelor Naţiunilor
Unite, altor organizaţii internaţionale şi regionale,
precum şi societăţii civile:
organizaţiilor nonguvernamentale,
mediului
academic, mass-media,
producătorilor şi utilizatorilor statisticilor oﬁciale, să remarce această
sărbătoare într-o manieră
potrivită.

Referinţe istorice
1591 Primul catastih cu birnici al lui Petru Şchiopul
1813 Creat Departamentul doi cu expediţia statistică
în cadrul Guvernului provizoriu al Basarabiei
1835 Formarea Comitetului statistic gubernial al Basarabiei
1864 Apariţia primului buletin al Comitetului statistic
al Basarabiei
1897 Primul recensămînt modern pe teritoriul Basarabiei
în cadrul Imperiului rus
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Evoluţia statisticii este indisolubil legată de cea a
statului. În statul moldovenesc medieval erau atestate preocupări din partea autorităţilor de a organiza evidenţa populaţiei a resurselor materiale.
Se întocmeau condici speciale în care erau trecuţi
toţi contribuabilii, cel mai vechi păstrat până în
zilele noastre este cel din domnia lui Petru vodă
Şchiopul în anul 1591. Instituţionalizarea statisticii
se produce după anexarea Basarabiei la Imperiul
rus. De atunci instituţia statistică s-a schimbat
în dependenţă de circumstanţele istorice. După
declararea independenţei Republicii Moldova în
1991, activitatea statistică cunoaşte o dezvoltare
importantă în procesul de aliniere la standardele
internaţionale, proces care continuă.

1923 Prima ediţie a Dicţionarului Statistic al Basarabiei
1926 Creat Comitetul de Statistică al Republicii Autonome
Sovietice Socialiste Moldoveneşti (Moldstat)
1930 Recensămîntul general al populaţiei în cadrul
Recensămîntului României
1944 Creată Direcţia Centrală de Statistică a Republicii
Sovietice Socialiste Moldoveneşti
1957 Editat primul anuar statistic al RSSM
1957 Prima staţie mecanizată de calcul
în Direcţia Centrală de Statistică a RSSM
1967 Creat Centrul Principal de Calcul
1990 Adoptată Legea cu privire la statistică
a Republicii Moldova
2002 Lansată pagina web www.statistica.md
2004 Primul recensămînt al populaţiei naţional
independent

Tabel statistic ce datează din anul 1853

2004 Adoptată Noua Lege cu privire la statistica oﬁcială
2010 Lansată Banca de date statistice
2010 Proclamată pentru prima dată Ziua Statisticianului
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Contacte:
Biroul Naţional de Statistică Biblioteca:
MD-2019, mun. Chişinău
Str. Grenoble 106
Tel.: (373 22) 40 30 00
Linia verde: 40 31 51
Fax: (373 22) 22 61 46
E-mail: moldstat@statistica.md
Pagina web: www.statistica.md

Program de lucru:
Luni-vineri: 8.00-17.00
pauză: 12.00-13.00

Tel.: (373 22) 40 30 51
biblioteca@statistica.md

Diseminarea informaţiei:

diseminare@statistica.md
Tel.: (373 22) 40 30 70, 72 93 97,
40 30 51

Relaţii cu presa:

presa@statistica.md
Tel.: (373 22) 40 30 51

Editura “Statistica”:

statistica@editura.mldnet.md
Tel.: (373 22) 27 07 89, 27 53 91

Design & Layout by Ion Axenti, 2010
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