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Programul de lucrări statistice (PLS) 
pentru anul 2023 

Compartiment în PLS Număr de lucrări

1. Cercetări statistice și alte lucrări realizate de Biroul Național de 
Statistică

 107 titluri de lucrări/ cercetări statistice 
– comp. 1 (106 lucrări în PLS 2022)
 70 de lucrări - domeniul economic
 24 de lucrări - domeniul social
 8 lucrări - domeniul demografic
 5 lucrări - lucrări de sinteză 

 137 comunicate cu informații statistice
(141)

 18 publicații statistice (20)
 98 chestionare de a fi prezentate în 

adresa organismelor internaționale (98)

2. Lucrări executate, informații și date furnizate de către 
ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și 
alte entități pentru elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale

119 titluri de informații statistice și 
administrative (115 în PLS 2022)



Activitatea de diseminare

18 publicații statistice
137 comunicate cu informații 

statistice



Chestionare internaționale planificate

98 chestionare vor fi 
prezentate către 

organismele 
internaționale



Proiectul PLS pentru anul 2023 (1)

Lucrări incluse în PLS 2023 față de PLS 2022 - total 6 lucrări

În compartimentul 1 3 lucrări

1. Ancheta de conjunctură 

2. Vânzările de mărfuri și servicii în baza declarațiilor TVA 

3. Migrația internă a populației în profil teritorial (plecați, sosiți) 

În compartimentul 2 3 lucrări

Furnizări adiționale de informații în adresa BNS



Proiectul PLS pentru anul 2023 (2)

Furnizări adiționale de informații  la comp. 2 al PLS 2023 

Agenția de Mediu
• Informația privind emisiile în aerul atmosferic
• Informația privind managementul deșeurilor, inclusiv deșeuri municipale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Informația privind persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă și 
încadrate în câmpul muncii/beneficiari de suport 

Banca Națională a Moldovei
Indicatorii contului curent 



Proiectul PLS pentru anul 2023 (3)

Lucrări excluse din proiectul PLS 2023 în comparație cu PLS 2022 (compartimentul 1) 
– 3 lucrări

Lucrări excluse Substituirea lucrărilor

Cifra de afaceri în comerț și servicii 
(chestionarul lunar SERV TS) 

Vânzările de mărfuri și servicii în baza 
declarațiilor TVA 

Protecția aerului atmosferic
(chestionarul anual 1-aer) 

Registrul național al emisiilor și al transferului 
de poluanți (Agenția de Mediu)

Salubrizarea teritoriilor (chestionarul anual nr. 2) SIA „Managementul deșeurilor” 
(Agenția de Mediu)



Consultări publice și avizarea PLS 2023

Plasat pentru consultări publice pe 16 septembrie 2022 
pe site-ul Biroului Național de Statistică www.statistica.gov.md

rubrica transparența în procesul decizional / proiecte de decizii

pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md

pe site-ul Cancelariei de Stat

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/676.pdf

compartimentul „Ședințele Secretarilor”

Varianta ajustată după prima avizare plasată pentru consultări 
publice pe 11 noiembrie 2022 

http://www.statistica.gov.md/
http://www.particip.gov.md/


Consultări publice și avizarea PLS 2023 (1)

Proiectul inițial (prima avizare)
Total  prezentate aviz 31 entități

Aviz fără propuneri și obiecții 13 entități 

Aviz cu propuneri și obiecții 17 entități 

Aviz neprezentat 1 entitate

Propuneri de modificare (periodicitatea, nivelul de dezagregare, termenii 
de prezentare) sau includerea unor lucrări noi 

47 propuneri

din care acceptate sau acceptate parțial 42 propuneri

9



Consultări publice și avizarea PLS 2023 (2)

Proiectul inițial (avizare repetată)
Total  prezentate aviz 32 entități

Aviz fără propuneri și obiecții 16 entități 
Aviz cu propuneri și obiecții 9 entități 
Aviz neprezentat 7 entități 

10



Consultări publice și avizarea PLS 2023 (3)

Propuneri de modificare neacceptate în PLS 2023:
• Introducerea lucrării anuale ”Tabelul resurse-utilizări în prețuri curente și 

comparabile pentru anul 2022”

• La comp.  ”Statistica pieței muncii”, să fie inclus indicatorul ,,restanțe la plata 
salariilor„

• Elaborarea  prognozelor demografice (urmează a fi realizată de Institutul 
Național de Cercetări Economice)



Vă mulțumim pentru atenție!

Biroul Național de Statistică 
www.statistica.md
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