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Stimaţi cititori,
Prin acest raport anual Vă oferim o prezentare generală privind activităţile şi 
realizările Biroului Naţional de Statistică în anul 2005, precum şi obiectivele 
pentru anul curent. Raportul este destinat celor care iau decizii în sfera politică 
şi administrativă, reprezentanţilor mass-media şi publicului  interesat.

Este bine cunoscut faptul că informaţia statistică constituie unul dintre pilonii 
de bază ai sistemului informaţional al unei societăţi democratice. Ocupînd un 
loc deosebit în asigurarea cu date a autorităţilor publice centrale şi locale, 
agenţilor economici, instituţiilor ştiinţifice, publicului larg, respectiv a tuturor 
categoriilor de utilizatori atît interni  cît şi externi, statistica oficială, organi-
zată şi coordonată de Biroul Naţional de Statistică, are ca atribuţii principale 
activitatea desfăşurată pentru culegerea, prelucrarea, stocarea şi difuzarea de 
date statistice cu caracter demografic, social, economic, financiar, de mediu, 
juridic. De asemenea, producerea şi difuzarea datelor statistice oficiale este 
necesară şi pentru elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare, pentru 
evaluarea politicilor economice şi sociale, monitorizarea realizării programe-
lor de stat.

În context cu aceasta, în perioada de raport a continuat procesul de reformare 
a statisticii naţionale prin racordarea la standardele internaţionale, ţinînd cont 
de particularităţile ţării. În acest scop au fost executate lucrări importante 
privind perfecţionarea sistemului de indicatori statistici, a metodologiilor de 
calcul a acestora, testarea şi implementarea noilor metode de colectare şi pre-
lucrare a datelor statistice.

Un obiectiv major al anului 2005 a constituit aprobarea la Colegiul BNS a 
Direcţiilor prioritare de dezvoltare a statisticii naţionale în anii 2005-2006, 
care stabilesc priorităţile şi măsurile necesare pentru asigurarea dezvoltării 
complexe şi continue a statisticii în vederea asigurării organelor de stat şi a 
spectrului larg de utilizatori cu informaţie statistică autentică, relevantă şi con-
formă standardelor internaţionale privind situaţia şi tendinţele de dezvoltare 
economico-socială, demografică şi a mediului.

La etapa actuală prioritar este elaborarea informaţiei statistice fiabile care 
caracterizează dezvoltarea durabilă a ţării, îndeosebi a datelor necesare pen-
tru monitorizarea realizării Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a 
Sărăciei (SCERS), Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, iniţiativelor 
ONU privind Obiectivele de Dezvoltare la început de Mileniu, implementarea 
prevederilor p.41 „Statistica” a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uni-
unea Europeană. 

Vitalie VALCOV,
director general
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	Obiective	şi	priorităţi
Principalele obiective şi priorităţi ale Biroului Naţional de Statistică pentru 
anul �005 au fost următoarele:

•	 Implementarea	în	practică	a	noii	Legi	cu	privire	la	statistica	oficială,

•	 Prelucrarea	datelor	Recensămîntului	populaţiei	din	2004,

•	 Dezvoltarea	cercetărilor	statistice	în	agricultură	şi	mediul	rural,

•	 Perfecţionarea	 sistemului	 de	 indicatori,	 metodologiei	 de	 calcul	 a	
acestora,	modului	de	colectare	a	informaţiei	statistice	în	conformitate	
cu	standardele	internaţionale,	îndeosebi	ale	Uniunii	Europene

- efectuarea lucrărilor ce ţin de pregătirea către desfăşurarea primului 
Recensămînt general agricol;

- crearea reţelei de sondaj universală „Master”, comună pentru Ancheta 
Forţei de Muncă şi Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, ceea 
ce ar permite îmbunătăţirea calităţii datelor obţinute şi utilizarea mai 
raţională a resurselor umane, obţinerea datelor reprezentative la nivel 
de zone statistice (Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău);

- organizarea cercetării statistice asupra întreprinderilor privind costul 
forţei de muncă;

- implementarea cercetării statistice a comerţului cu ridicata;

- efectuarea studiului privind starea sănătăţii populaţiei;

- elaborarea Clasificatorului Serviciilor al Republicii Moldova.

•	 Elaborarea	strategiei	de	diseminare	a	informaţiei	statistice	şi intensifi-
carea numărului de ediţii electronice a publicaţiilor statistice,

•	 Dezvoltarea	infrastructurii	informaţionale
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	Implementarea	legii	cu	privire	la	statistica	oficială
Într-o societate democratică informaţia statistică reprezintă un element indis-
pensabil pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor, programe-
lor şi strategiilor de stat, pregătirea prognozelor de dezvoltare social-econo-
mică, informarea utilizatorilor interni şi externi, contribuind astfel la asigura-
rea dezvoltării durabile a ţării.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în calitatea sa de organ 
central de statistică este în proces continuu de perfecţionare a activităţii sale 
întru asigurarea administraţiei publice, agenţilor economici, publicului larg 
cu informaţie statistică calitativă, comparabilă la nivel internaţional referitor 
la situaţia şi dezvoltarea social-economică a ţării.

La finele anului �00� a fost adoptată noua Lege „Cu privire la statistica oficia-
lă”, care constituie o bază fundamentală pentru reformarea statisticii naţiona-
le şi racordarea acesteia la standardele legislaţiei internaţionale cu respecta-
rea principiilor statisticii oficiale, adoptate de ONU:

imparţialitatea,
deontologia statistică,
relevanţa,
transparenţa,
confidenţialitatea,
principiul cost/eficienţă,
coordonarea la nivel naţional, 
colaborarea la nivel internaţional.

În scopul promovării noii legi cu privire la statistică în mediul factorilor im-
plicaţi la nivel naţional şi internaţional, Biroul Naţional de Statistică în comun 
şi cu susţinerea financiară a Oficiului de Statistică al Norvegiei, a organizat în 

perioada ��-�5 noiembrie �005 Conferinţa internaţională cu genericul „Im-
plementarea legii cu privire la statistica oficială”, la care au participat repre-
zentanţi ai administraţiei publice centrale, cercului academic, mass-media, 
reprezentanţi ai organismelor internaţionale: Comisia Economică Europeană 
a ONU, FMI, Eurostat, precum şi reprezentanţi ai oficiilor centrale de statistică 
din Finlanda, Norvegia, Suedia, Cehia, Franţa, România şi Estonia.
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	Programe	de	reformare	a	statisticii
Disponibilitatea datelor statistice relevante şi fiabile are o importanţă majoră 
pentru asigurarea monitorizării şi măsurarea realizării obiectivelor propuse în 
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, Obiectivele de Dez-
voltare ale Mileniului, Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Euro-
peană şi altele.

Direcţiile	prioritare	
de	dezvoltare	a	statisticii	

naţionale	în	anii	2005-2006

În legătură cu aceasta, la 1 aprilie �005 Colegiul Biroului Naţional de Statistică 
aprobat Direcţiile.prioritare.şi.Planul.de.acţiuni.de.dezvoltare.a.statisticii.naţio-
nale.în.anii.2005-2006, care stabilesc priorităţile şi măsurile necesare pentru 
asigurarea dezvoltării complexe şi continue a statisticii în vederea asigurării 
organelor de stat şi a spectrului larg de utilizatori cu informaţie statistică au-
tentică, relevantă şi conformă standardelor internaţionale privind situaţia şi 
tendinţele de dezvoltare economico-socială, demografică şi a mediului.

Direcţiile prioritare derivă din obiectivele majore de dezvoltare a statisticii na-
ţionale pe termen lung, întru asigurarea creării noului sistem statistic naţional 
adaptat atît la condiţiile social-economice ale ţării, bazate pe relaţiile de piaţă, 
cît şi exigenţele internaţionale, în primul rînd ale Uniunii Europene şi prevăd 
perfecţionarea:

1. cadrului legal şi normativ-juridic al activităţii statistice;

�. diseminării informaţiei statistice şi a relaţiilor cu utilizatorii de informa-
ţie statistică;

�. sistemului de indicatori statistici, metodologiilor de calcul a acestora 
şi a metodelor de colectare a datelor în conformitate cu standardele 
internaţionale;

�. infrastructurii statistice; tehnologiilor informaţionale;

5. cadrului instituţional, managementului şi a resurselor umane;

6. dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul statisticii.

Strategia	de	diseminare	
a	informaţiei	statistice

Cu asistenţa consultativă a expertului internaţional şi în corespundere cu pre-
vederile Direcţiilor prioritare de dezvoltare a statisticii naţionale în anii �005-
�006 a fost elaborată Strategia.de.diseminare.a.informaţiei.statistice şi Planul.de.
acţiuni vizînd realizarea strategiei. Obiectivul strategiei presupune determi-
narea direcţiilor prioritare şi modalităţii perfecţionării diseminării informaţiei 
statistice, dezvoltării relaţiilor cu utilizatorii de date statistice în scopul îmbu-
nătăţirii informatizării întregii societăţi.

Strategia de diseminare prevede perfecţionarea diseminării informaţiei sta-
tistice şi a relaţiilor cu utilizatorii, îmbunătăţirea conţinutului şi aspectului 
publicaţiilor, metodelor de diseminare a informaţiei statistice, îmbunătăţirea 
colaborării cu utilizatorii de date statistice, asigurarea condiţiilor necesare 
prestării serviciilor calitative de diseminare a datelor.

Implementarea Planului de acţiuni vizînd realizarea Strategiei de diseminare 
va aduce beneficii publicului larg, administraţiei publice, diverselor grupuri 
de utilizatori, comunităţii internaţionale. În perspectivă Biroul Naţional de 
Statistică va deveni mai cunoscut, se va ajunge la un nivel mai înalt de în-
credere faţă de veridicitatea informaţiei statistice şi, în aşa mod se va ridica 
rolul oficiului de statistică în societatea moldovenească, fapt care va contribui 
în continuare la îmbunătăţirea asigurării utilizatorilor cu informaţie statistică 
calitativă.
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	Misiunea	ROSC	a	FMI
În luna iulie �005 a avut loc misiunea ROSC a Fondului Monetar Internaţional 
(FMI), în cadrul căreia a fost efectuată evaluarea corespunderii statisticii con-
turilor naţionale, balanţei de plăţi, statisticii monetare, cadrului legal şi practi-
cii diseminării informaţiei statisticii oficiale a Moldovei la cerinţele FMI.

În noiembrie �005 a fost organizată o altă misiune a experţilor FMI, cu supor-
tul cărora au fost lansate activităţile în vederea subscrierii ţării la Standardul.
Special.de.Diseminare.a.Datelor (SDDS). Coordonator la nivel naţional a proce-
sului subscrierii la SDDS a fost numit Biroul Naţional de Statistică. În comun cu 
Banca Naţională a Moldovei şi Ministerul Finanţelor au fost întreprinse un şir 
de măsuri în vederea pregătirii Republicii Moldova către subscrierea la Stan-
dardul Special de Diseminare a Datelor, care este preconizată pentru aprilie 
�006.

E de menţionat, că Standardul Special de Diseminare a Datelor va permite 
informarea mai bună a comunităţii internaţionale despre dezvoltarea econo-
mico-socială a Republicii Moldova, influienţînd pozitiv imaginea ţării noastre 
peste hotarele ei.

	Recensămîntul	populaţiei
În anul �005 au continuat lucrările de prelucrare a datelor Recensămîntului 
populaţiei, efectuat în octombrie �00�.

Au	fost	făcute	publice	
datele	preliminare

În mass-media şi pe pagina Web a BNS au fost făcute publice datele.prelimina-
re vizînd numărul populaţiei recenzate:

în profil teritorial pe medii şi sexe,

numărul persoanelor aflate peste hotare,

componenţa naţională a populaţiei ţării.

Pe parcursul anului de raport au fost efectuate lucrările de perfectare a docu-
mentaţiei de recensămînt pentru prelucrarea automatizată.

A avut loc introducerea informaţiei prin scanare, care mai apoi era verificată şi 
validată. Pentru îndeplinirea acestor lucrări au fost selectate şi instruite peste 
160 persoane.

A fost creată.baza.de.date accesibilă pentru prelucrarea datelor şi obţinerea.
totalurilor Recensămîntului populaţiei din anul �00�.

	Realizări	în	vederea	perfecţionării	metodologiilor	statistice
În perioada de raport a continuat procesul de racordare a statisticii naţionale 
la standardele internaţionale, în special ale UE, ţinînd cont de particularităţile 
ţării noastre. În acest scop au fost realizate lucrări importante privind:

• Testarea şi implementarea noilor metode de colectare şi prelucrare a 
datelor statistice;

• Îmbunătăţirea instrumentarului statistic, în corespundere cu necesită-
ţile alinierii la normele internaţionale şi solicitările utilizatorilor infor-
maţiei statistice. Pentru anul �006 au fost anulate 15 rapoarte statistice 
care şi-au pierdut actualitatea, la 8 rapoarte a fost modificată periodici-
tatea elaborării şi termenele de prezentare;

• Armonizarea statisticilor ramurale cu standardele europene;
• Întreţinerea şi actualizarea registrelor statistice;
• Elaborarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor, introducerea modifi-

cărilor şi completărilor în cele existente;
• Renovarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale.
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STATISTICA	ECONOMICĂ

Statistica	
macroeconomică

În anul �005 s-a lucrat asupra definitivării calculelor produsului intern brut 
trimestrial şi anual pentru anul �00� şi realizării calculelor pentru anul �005.

A fost calculat produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări în preţuri 
curente şi comparabile total pe economie, sectoare instituţionale, pe activi-
tăţi economice şi elemente de utilizări şi forme de proprietate.

A fost elaborată tabela resurse-utilizări pe activităţi economice pentru anul 
�00� în preţuri curente şi comparabile.

Au fost elaborate:

conturile naţionale pe sectoare instituţionale,
balanţa mijloacelor fixe şi avuţia naţională.

A fost acumulată baza informaţională pentru elaborarea produsului intern pe 
întreprinderile (grupate pe activităţi economice) ce ţin de micul business.

Din baza de date a Biroului Naţional de Statistică (bilanţul contabil, raportul 
5-cheltuieli ”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”), precum şi din infor-
maţia adăugătoare prezentată de alte ministere şi autorităţi publice, de co-
mun acord cu experţii internaţionali, au fost elaborate calculele experimen-
tale asupra contului financiar pe economie şi sectoare instituţionale pentru 
anul �00�.

Statistica	preţurilor În sistemul statisticii preţurilor acţiunile au 
fost orientate spre organizarea înregistrării 
preţurilor şi a tarifelor la 9�5 mărfuri-ser-
vicii reprezentative cuprinse în cercetarea 
selectivă, calcularea indicilor preţurilor de 
consum, aprecierea nivelului de inflaţie, to-
talurile fiind prezentate sub formă de infor-
maţii operative, publicate lunar în Buletinul 
statistic de preţuri şi în culegerea statistică 
specializată anuală Preţurile în Republica 
Moldova 199�-�00�, precum şi în alte ediţii 
statistice periodice elaborate de BNS.

În anul �005 BNS a continuat calcularea in-
dicilor preţurilor producătorului în industrie, 
de vînzare a produselor agricole, a preţurilor 
în construcţii.

Lunar se efectuează cercetarea selectivă a preţurilor medii la mărfurile comer-
cializate angro, care sînt publicate trimestrial în Buletinul statistic de preţuri.

Realizarea programului de comparabilitate globală a PIB şi a parităţii puterii 
de cumpărare a valutelor naţionale a ţărilor CSI pentru anii �00� şi �005 a 
impus un imens volum de lucru. În conformitate cu hotărîrea Comisiei pen-
tru Statistică ONU şi planul organizatoric coordonat cu Comitetul Interstatal 
pentru Statistică a ţărilor CSI în anul �005 s-a efectuat înregistrarea, analiza şi 
calcularea preţurilor medii la mai mult de 1�00 de mărfuri şi servicii de con-
sum, materiale de construcţie, maşini şi utilaje.
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În anul trecut au început lucrările ce ţin de organizarea primului Recensămînt 
general agricol. Prin Hotărîrea Guvernului nr.1�89 din 9.XII.�005 a fost institu-
it grupul de lucru pentru examinarea posibilităţii finanţării lucrărilor Recensă-
mîntului din bugetul de stat, precum şi prin atragerea asistenţei externe.

Au continuat lucrările asupra elaborării calculelor experimentale a conturilor 
economice pe agricultură, în corespundere cu metodologia UE (EAA-9�) şi 
lucrările de pregătire pentru începerea calculelor experimentale a conturilor 
economice pe silvicultură (EAF-9�).

Au fost efectuate calculele experimentale ale 
balanţelor resurselor şi utilizării lor pe 18 pro-
duse agricole principale, în conformitate cu 
cerinţele Eurostatului.

A fost efectuat complexul cercetărilor statis-
tice selective a producătorilor agricoli mici 
(gospodăriilor populaţiei şi celor ţărăneşti 
(de fermier). Datele privind rezultatele cer-
cetărilor vizînd producţia agricolă în sectorul 
individual au fost prezentate în publicaţia 
specială  „Activitatea agricolă a gospodăriilor 
personale auxiliare ale cetăţenilor şi a gos-
podăriilor ţărăneşti (de fermier) în Republica 
Moldova în anul �00�”.

În cadrul vizitei la BNS a experţilor DFID a fost organizată masa rotundă privind 
studiul statistic al sectorului individual agricol cu participarea utilizatorilor prin-
cipali de date statistice – reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei Agroindustriale „Mol-
dova-Vin”, Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pe parcursul şedinţei nominalizate 
au fost prezentate rezultatele primului an de cercetare a veniturilor şi cheltuie-
lilor aferente activităţii agricole a gospodăriilor sectorului individual.     

A fost efectuată cercetarea selectivă vizînd preţurile la mărfurile şi serviciile 
procurate de către întreprinderile agricole în anul �00� în întreprinderile agri-
cole şi organizaţiile – furnizori de mărfuri şi servicii pentru agricultură.

În scopul obţinerii informaţiei complete vizînd mărimea şi structura suprafe-
ţelor însămînţate a fost organizată colectarea listelor deţinătorilor de terenuri 
cu destinaţie agricolă, cu crearea ulterioară a bazei de date în BNS.

Biroul Naţional de Statistică
al Republicii Moldova

Сельскохозяйственная деятельность 
личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Республике Молдова в 2004 году
(результаты  статистического  обследования)

Activitatea agricolă 
a gospodăriilor personale auxiliare ale cetăţenilor 

şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
în Republica Moldova, în 2004

(rezultatele cercetării statistice)

Agricultural activity 
of households and farms in the Republic of Moldova, in 2004

(results of the statistical survey)

Statistica	întreprinderilor Cu sprijinul consultativ 
al experţilor internaţi-
onali a fost efectuată 
expertiza stării actuale 
a statisticii economi-
ce din tară, în vederea 
reformării statisticii în-
treprinderilor, în con-
formitate cu cerinţele 
Uniunii Europene. Ca 
rezultat, a fost elaborat 
conceptul de organiza-
re a statisticii întreprin-
derilor în Republica Moldova, precum şi recomandări în vederea obţinerii şi 
completării registrului statistic cu unităţile locale pentru elaborarea informa-
ţiei calitative în profil teritorial.  

Statistica agriculturii
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În direcţia alinierii la standardele europene în domeniul statisticii industriei 
a fost implementat nomenclatorul de produse şi servicii industriale PROD-
MOLD, aliniat la standardul european PRODCOM, pe întreprinderile mari, mici 
şi cu activităţi industriale secundare în rapoartele anuale pentru anul �00�. 
Totodată, au fost perfecţionate nomenclatoarele pentru cercetările anuale şi 
lunare pentru anul �006.

A fost perfecţionat raportul de bază privind  producţia industrială şi indicaţii-
le metodologice pentru întocmirea lor conform recomandărilor expertului în 
domeniul statisticii întreprinderilor din cadrul proiectului Statistica-�.

A fost actualizat eşantionul de întreprinderi şi eşantionul de produse pentru 
cercetarea preţurilor producţiei industriale pentru anul �006.

Au fost revizuite instrucţiunile pentru efectuarea înregistrării preţurilor şi în-
tocmirea raportului respectiv în conformitate cu recomandările expertului 
FMI în domeniul dat.

Statistica industriei

Statistica investiţiilor În vederea perfecţionării sistemului de indicatori statistici vizînd investiţiile 
şi în scopul alinierii la standardele internaţionale, în special ale Uniunii Euro-
pene, a fost elaborată ancheta statistică „Cu privire la investiţii” şi efectuată 
cercetarea statistică de probă pentru obţinerea tabloului complet privind vo-
lumul investiţiilor în active nefinanciare în Republica Moldova.

A fost perfecţionat sistemul de indicatori vizînd activitatea de construcţii în 
cadrul statisticii întreprinderilor.

A fost perfecţionată metodologia de calcul a indicilor de preţ în construcţii şi 
elaborate principiile metodologice de bază privind calcularea indicilor preţu-
rilor la maşini şi utilaje. 

Concomitent s-a conlucrat cu Inspecţia de Stat în Construcţii în vederea per-
fecţionării Registrului local pe ramura construcţiilor.

Statistica transporturilor În activitatea statisticii transporturilor pe parcursul anului  s-au realizat cerce-
tări statistice specifice pentru fiecare mod de transport – rutier, feroviar, aeri-
an şi fluvial, obţinîndu-se date privind căile şi mijloacele de transport, traficul 
de mărfuri şi pasageri etc.  

Întru alinierea statisticii transportului rutier de mărfuri la standardele Uniunii 
Europene s-a realizat cercetarea statistică selectivă a persoanelor fizice - po-
sesori de autocamioane.

În trimestrul III a fost lansată cercetarea statistică selectivă-pilot privind trans-
portul şi parcursul de pasageri realizat cu microbuzele de pasageri, pe tra-
seele de folosinţă generală din mun. Chişinău, pentru a testa noi metode de 
colectare a informaţiei.

Statistica turismului În scopul cunoaşterii potenţialului de turism şi punerea în valoare a acestuia, 
se urmăresc indicatorii privind frecventarea de către turişti a structurilor de 
primire turistică şi activitatea turistică a  titularilor de licenţe de turism, pre-
cum şi capacitatea structurilor turistice.

Statistica	
comerţului	exterior	

Activitatea în sistemul statisticii.comerţului.exterior.de.bunuri.a fost îndreptată 
întru asigurarea publicului larg cu informaţii oportune şi veridice.

A fost elaborat şi dat publicităţii anuarul statistic „Comerţul exterior al Re-
publicii Moldova în anii �001-�00�”, care pentru prima dată a ieşit şi pe CD. 
Actuala ediţie, al cărei conţinut este structurat în 1�0 de tabele de mare am-
ploare informaţională, prezintă serii de date  statistice de sinteză referitoare la 
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export, import, balanţa comercială pe ansam-
blu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe gru-
pe de mărfuri. Pentru asigurarea accesibilităţii 
şi interpretării corecte a datelor publicate în 
actuala ediţie au fost cuprinse şi precizări me-
todologice privind conţinutul indicatorilor şi 
modul de evaluare a acestora, informaţii refe-
ritoare la sursele utilizate.   

Au fost perfecţionate metodele de prezentare 
şi diseminare a informaţiei statistice pe comer-
ţul exterior de mărfuri şi anume expedierea 
datelor prin poşta electronică în format Excel, 
drept rezultat utilizatorii au primit informaţia 
în termeni mult mai restrînşi şi format adecvat 
noilor cerinţe de prelucrare a datelor.

De comun cu Serviciul Vamal s-a lucrat în direcţia îmbunătă-
ţirii calităţii datelor obţinute din declaraţiile vamale.

Lunar în adresa Ministerului Economiei şi Comerţului şi ministerelor de resort 
au fost prezentate (prin poşta electronică) tabele de mare amploare informa-
ţională privind exporturile, importurile, balanţa comercială pe ansamblu, ţări, 
grupe de ţări, exportul, importul pe grupe de mărfuri şi grupe de ţări, expor-
tul şi importul de mărfuri divizat pe grupe de ţări şi ţări, comerţul exterior cu 
fiecare ţară în parte.

Trimestrial au fost calculaţi şi prezentaţi indicii volumului fizic şi indicii valorii 
unitare la mărfurile exportate şi importate atît pe total exporturi (importuri), 
cît şi separat pentru fiecare marfă, grup de mărfuri, grup de ţări.

Pe parcursul anului a continuat colaborarea strînsă cu organismele interna-
ţionale, în adresa cărora au fost prezentate date statistice privind comerţul 
exterior al Republicii Moldova.

În sfera statisticii comerţului exterior de servicii au fost revizuite instrucţiuni-
le metodologice privind comerţul exterior de servicii, în vederea completării 
acestora cu explicaţii metodologice mai detaliate la principalele tipuri de ser-
vicii internaţionale.

Concomitent a fost perfecţionat programul de prelucrare a informaţiei statis-
tice privind exportul şi importul de servicii, prin urmare informaţia se prezintă 
utilizatorilor în format Excel, adecvat noilor cerinţe de prelucrare a datelor.

Statistica 
comerţului interior 
de bunuri şi servicii

În anul 2005 a continuat cercetarea lunară a volumului de vînzări  în comerţul 
cu amănuntul. 

Începînd cu 1 ianuarie 2005 a fost implementată şi derulează o nouă cerceta-
re statistică trimestrială privind volumul de vînzări  în comerţul cu ridicata.

Totodată, în baza datelor obţinute din cercetarea bugetelor casnice trimestri-
al au fost efectuate calcule estimative pentru evaluarea volumelor de vînzări 
cu amănuntul  în sectorul neorganizat de comerţ al ţării.
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StatiStica populaţiei şi Socială
Statistica demografiei Fondul de date în domeniul statisticii demo-

grafice în anul 2005 a cuprins: numărul po-
pulaţiei prezente şi stabile pe sexe şi vîrstă în 
profil teritorial, pe medii, speranţa de viaţă la 
naştere pentru bărbaţi şi femei,  rata fertilită-
ţii, precum şi date şi analize asupra evoluţiei 
natalităţii, mortalităţii, nupţialităţii şi divorţi-
alităţii. În baza calculelor sus-menţionate au 
fost pregătite note informative analitice şi 
informaţii operative.

În scopul promovării egalităţii genurilor şi sta-
tisticii gender  a fost elaborată culegerea statis-
tică „Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova.”

În afară de aceasta a fost pregătit „Raportul 
demografic 2004” pentru publicarea în ediţia  
„Dezvoltarea demografică contemporană a Europei, 2005”.

Întru asigurarea plenitudinii şi comparabilităţii internaţionale a datelor mi-
graţiei populaţiei, cu sprijinul consultativ al experţilor internaţionali, au fost 
studiate sursele de date posibile pentru colectarea informaţiei despre migra-
ţia internă şi externă a populaţiei. Ca rezultat, au fost apreciaţi indicatorii ne-
cesari pentru elaborarea informaţiei conform „Recomandărilor ONU în dome-
niul Statisticii Migraţiei Internaţionale”.

Statistica socială În baza sistemului de indicatori statistici privind nivelul de trai al populaţiei a 
fost elaborată publicaţia statistică „Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei”.

În scopul analizei mai ample a situaţiei privind starea de sănătate a populaţiei 
şi a accesului la serviciile medicale, în aprilie 2005 cu suportul Băncii Mondia-
le a fost efectuat studiul selectiv cu privire la sănătatea populaţiei. În baza infor-
maţiei generalizate a fost elaborată publicaţia statistică „Rezultatele studiului 
privind starea de sănătate a populaţiei”.

Pe parcursul anului 2005 a continuat derularea Cercetării Bugetelor Gospo-
dăriilor Casnice (CBGC), în cadrul căreia a fost implementat modulul tematic 
„Accesul populaţiei la protecţia socială”.

Totodată, a fost revizuit şi perfecţionat instrumentarul CBGC în ceea ce pri-
veşte introducerea modulului de retrospectivă pentru unele cheltuieli nea-
limentare, estimarea corelaţiei dintre potenţialul agricol şi nivelul de trai al 
populaţiei, estimarea beneficiilor de la utilizarea mărfurilor de folosinţă du-
rabilă. A fost modificată perioada de raportare a cheltuielilor pentru produse 
alimentare, veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea agricolă, cheltuielile 
pentru întreţinerea locuinţei. În scopul familiarizării utilizatorilor cu schimbă-
rile ce au avut în instrumentarul CBGC,  în decembrie 2005 cu participarea 
expertului Oxford Policy Management (OPM) a fost organizat un seminar cu 
tematica „Modalităţi de analiză şi utilizare a rezultatelor CBGC.

Au fost efectuate calculele deflatorului regional al preţurilor prin combinarea 
informaţiei statisticii oficiale a preţurilor şi a CBGC şi aplicarea acestuia pen-
tru calcularea indicatorilor sărăciei. Rezultatele preliminare au fost prezentate 
de către expertul Oxford Policy Management în cadrul întrunirii în octombrie 
2005cu reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi altor 
utilizatori sub genericul „Metodologia aplicată şi analiza impactului deflato-
rului regional al preţurilor asupra indicatorilor sărăciei”. Activităţile realizate 
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s-au rezultat  în racordarea instrumentarului cercetării în vederea estimării 
sărăciei şi perfecţionarea nivelului profesional al personalului implicat în rea-
lizarea studiului dat.    

În comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei a fost revizuită metodologia de calculare a minimului de existenţă şi în 
special racordarea coşului alimentar la fluctuaţiile sezoniere şi considerarea 
nivelelor regionale a preţurilor.

De comun acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului a fost elaborată şi 
aprobată de către Guvern Hotărîrea nr. 851 din 15 august 2005 „Cu privire la 
crearea sistemului de monitorizare şi evaluare a sărăciei”.

crearea eşantionului 
multifuncţional 

pentru cercetările 
din domeniul social

În corespundere du prevederile SCERS, cu suportul financiar al Departamen-
tului pentru Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi 
Programului de Securitate Alimentară a Comisiei Europene, în anul 2005 au 
fost efectuate lucrările de creare a unui eşantion multifuncţional pentru cer-
cetările din domeniul social (EMDOS), cu o reţea unică de anchetatori, care va 
contribui la îmbunătăţirea capacităţilor statistice de evaluare şi monitorizare 
a sărăciei şi obţinerea indicatorilor calitativi pentru evaluarea şi monitorizarea 
indicatorilor socio-economici ce caracterizează forţa de muncă, utilizînd Cer-
cetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi Ancheta forţei de muncă 
(AFM), şi anume:

- În comun cu experţii BIM a fost îmbunătăţit conţinutul chestionare-
lor AFM în scopul armonizării cu ultimele Recomandări internaţiona-
le (Conferinţele internaţionale ale statisticienilor muncii din 1998 şi 
2003);

- A fost construită o reţea comună de anchetatori şi controlori în scopul 
asigurării lansării AFM şi CBGC pe un nou eşantion de gospodării casni-
ce cu o mai largă acoperire geografică;

- Au fost organizate cîte 1 seminar de instruire în domeniul metodologi-
ei cu anchetatorii şi controlorii AFM (în total 201 persoane) în vederea 
pregătirii pentru lucrările în teren. În afară de aceasta, a fost organizat 
un seminar cu controlorii în domeniul IT;

- În luna octombrie a fost organizată şi efectuată cercetarea pilot asupra 
4 mii de gospodării casnice conform noilor chestionare şi pe un nou 
eşantion;

-  A fost organizat un seminar cu utilizatorii privind „Utilizarea datelor 
Anchetei Forţei de Muncă”.

Ca rezultat, a fost elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern  „Cu privire la cerce-
tările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”, care a fost 
prezentat Guvernului spre aprobare.

Începînd cu 1 ianuarie 2006 a demarat cercetarea AFM şi CBGC în unităţile 
primare noi de eşantionare, în conformitate cu eşantionul integrat.

Statistica forţei 
de muncă

Concomitent, în domeniul statisticii forţei de muncă a fost organizată şi efec-
tuată cercetarea pilot asupra 800 de întreprinderi privind „Indicii trimestriali 
ai costului forţei de muncă”. Rezultatele obţinute au permis calcularea indici-
lor costului forţei de muncă, în corespundere cu recomandările Eurostat.

A continuat derularea cercetării Ancheta forţei de muncă, lucrările ce ţin de 
calcularea salariului mediu pe activităţi, forme de proprietate, mişcarea per-
sonalului şi locurile de muncă existente şi locurile noi de muncă pe activităţi, 
efectivul de personal şi fondul de salarii.
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Experienţa BNS în domeniul statisticii pieţii 
muncii a fost prezentată la 2 seminare interna-
ţionale, pentru care au fost pregătite rapoartele 
„Munca Decentă în Republica Moldova. Indi-
catori statistici” şi „Utilizarea cercetării Ancheta 
forţei de muncă în scopul obţinerii de informa-
ţii adiţionale privind piaţa muncii în Republica 
Moldova”.

A fost elaborată culegerea statistică Piaţa forţei 
de muncă în Republica Moldova, 2005. 

În cadrul lucrărilor de perfecţionare a instru-
mentarului statistic asupra întreprinderilor, în 
conformitate cu Planul de acţiuni „Moldova 
electronică”, aprobat de Guvern, au fost introduşi indicatori noi referitor la nu-
mărul de salariaţi care activează în domeniul tehnologii informaţionale.

	Sistemul	de	registre	şi	clasificatoare
Pe parcursul anului 2005 a continuat procesul de perfecţionare a instrumenta-
rului statistic naţional, fapt care asigură comparabilitatea datelor statistice la 
nivel internaţional.

perfecţionarea 
Registrului statistic

Astfel, în anul 2005 au fost depuse eforturi asupra creării şi perfecţionării Re-
gistrului statistic. A fost elaborat proiectul setului de documente (Regulamen-
tul şi sarcina tehnică) privind aspectele metodologice a Registrului statistic 
RENUS în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, şi în special, recoman-
dările experţilor internaţionali.

A fost efectuată actualizarea bazelor de date statistice în conformitate cu Cla-
sificatorul Formelor Organizatorico-Juridice.

S-a conlucrat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind utilizarea bazei 
de date a acesteia pentru cercetările statistice.

a fost elaborat
 proiectul clasificaţiei 

programelor educaţionale
din Republica Moldova

Întru dezvoltarea sistemului clasificărilor statistice şi asigurarea comparabilită-
ţii internaţionale, în anul 2005 a fost elaborat proiectul Clasificării Programelor 
Educaţionale din Republica Moldova (după nivele şi trepte), racordate la cerinţe-
le internaţionale - ISCED, care va servi drept bază metodologică pentru calcula-
rea indicatorilor SCERS şi Obiectivelor de Dezvoltare la început de Mileniu etc.

Au fost efectuate modificări şi completări în:

- Clasificatorul Statistic al Produselor (bunurilor şi serviciilor) în confor-
mitate cu modificările Clasificării Produselor asociate Activităţilor în 
Comunitatea Economică Europeană (revizuirea 2002);

- Clasificatorul Formelor de Proprietate în conformitate cu propunerile 
Fondului Monetar Internaţional.

A fost elaborat proiectul Nomenclatorului serviciilor, armonizat cu Clasifica-
torul Statistic al Produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova.

În anul 2005 a fost efectuată cercetarea statistică „Ancheta structurală anuală 
în întreprinderi” realizată anual din 1997, prin sondaj. Totalurile cercetării au 
fost editate în următoarele publicaţii:

• „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi” – pentru toată econo-
mia naţională;

• „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderile mici” – pentru sectorul 
întreprinderilor cu numărul de salariaţi pînă la 50 persoane.
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Întru asigurarea utilizatorilor cu informaţie sta-
tistică, BNS pe parcursul anului 2005 a elaborat 
şi difuzat 39 publicaţii statistice, din care 4 ti-
tluri editate în trei limbi, inclusiv limbile rusă 
şi engleză; 17 – bilingve (13 – inclusiv rusa şi 4 
– inclusiv engleza). Din totalul publicaţiilor 15 
au apărut cu o periodicitate anuală, 12 - trimes-
trială şi tot atîtea cu periodicitate lunară. De 
asemenea, au fost difuzate 109 comunicate şi 

ediţii de presă (note 
analitice şi informaţii 
operative) vizînd sta-
rea şi evoluţia vieţii 
sociale demografice, 
economice şi cultu-
rale a ţării. În afară de aceasta, au fost elaborate 
590 buletine statistice cu date generalizate pe di-
verse domenii de activitate, din care 183 – lunare, 
184 – trimestriale şi 223 – anuale.   

În ultimii ani a fost lărgit spectrul şi îmbunătăţit 
esenţial conţinutul publicaţiilor statistice, perfec-
ţionate metodele de diseminare a informaţiei sta-
tistice. Astfel, în ediţia 2005 a Anuarului statistic al 
Republicii Moldova 

au fost introduşi indicatori noi în 
domeniile statisticii nivelului de 

trai, financiară şi internaţională.

Suplimentar la ediţiile statistice publicate anual 
au fost elaborate culegerile statistice „Balanţa 
energetică a Republicii Moldova” (ediţie nouă) 
şi „Construcţiile în Republica Moldova” (culege-
re care apare o dată la 5 ani).

Ediţia 2005 a Anuarului statistic pe CD este pre-
zentată nu numai în format Pdf, ca şi în cele 3 
ediţii anterioare, ci şi în format Excel, pentru a 
favoriza utilizarea cît mai largă a datelor statis-

	Diseminarea	informaţiei
Diseminarea informaţiei 

- o componentă impor-
tantă a activităţii BNS

Diseminarea datelor statistice reprezintă o componentă importantă a activi-
tăţii BNS, finalizînd procesul de producere a datelor statistice, prin punerea la 
dispoziţia utilizatorilor şi a publicului larg a rezultatelor activităţii BNS, con-
cretizate în publicaţii şi servicii statistice.

Datele şi informaţiile statistice obţinute în baza cercetărilor statistice sînt dise-
minate gratuit – către organele administraţiei publice centrale şi locale, mass-
media, organisme internaţionale – în formă de informaţii operative, comuni-
cate de presă, culegeri şi buletine statistice, tabele generalizatoare, precum şi 
pe pagina Web a BNS. Diseminarea contra plată (persoanelor juridice şi fizice) 
se efectuează în formă de publicaţii, cereri speciale de date a utilizatorilor.

Diseminarea se desfăşoară în conformitate cu Legea cu privire la statistica 
oficială a Republicii Moldova (nr.412-XV din 09.12.2004), respectînd principiul 
confidenţialităţii datelor statistice.

publicaţiile statistice 
editate în 2005
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cereri de date În dependenţă de datele statistice solicitate, cererile sunt soluţionate în scris 
sau oral, fiind comunicate imediat la telefon sau prin poşta electronică (pen-
tru acei indicatori, care există la moment în publicaţiile statistice elaborate).

În anul 2005 numărul total al cererilor de date solicitate în scris din ţară şi din 
străinătate, a fost de circa 2 mii, din care 642 (34%) din domeniul comerţului 
şi serviciilor, 363 (19%) – vizînd populaţia, 333 (18%) - pentru indicii privind 
preţurile de consum etc.

Din numărul total de solicitări de date statistice, solicitările soluţionate prin 
poşta electronică  în anul 2005  au atins cifra de 782, majorîndu-se  de 2,4 ori 
faţă de anul 2004.

opinia utilizatorilor 
despre statistică

În scopul studierii opiniei utilizatorilor despre statistica oficială în Republica 
Moldova, în luna iulie 2005, în cadrul misiunii ROSC a FMI vizînd evaluarea 
practicii diseminării informaţiei statistice în ţara noastră, a fost lansată o an-
chetă (pentru prima dată de acest gen) pe un eşantion total de 109 instituţii 
şi organizaţii (utilizatori din cadrul academic şi de cercetări, băncilor şi între-
prinderilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, mass-media, 
comunitatea internaţională şi alte organizaţii), cu rata de răspuns de 84%, de 
pe urma căreia  s-au făcut următoarele concluzii:

Destul de înalt au fost apreciate aşa caracteristici ale informaţiei statistice ca: 
plenitudinea, periodicitatea, precum şi gradul de precizie, obiectivitatea sta-
tisticii oficiale, utilizarea metodologiilor adecvate, accesibilitatea datelor şi 
descrierilor metodologice. Cu mai puţină satisfacţie s-au expus respondenţii 
privitor la operativitatea diseminării informaţiei şi gradul de detaliere a aces-
teia.

După modalitatea accesării şi utilizării datelor statistice, locul preponderent 
îl ocupă publicaţiile pe suport de hîrtie (fiind utilizate de circa 76% din res-
pondenţi), urmează pagina Web a BNS (cu 66%), apoi informaţiile operative 
furnizate, în special, prin intermediul organelor mass-media (59%), un rol im-
portant revenind şi solicitărilor directe ale utilizatorilor (49%).

Totodată, ancheta a arătat, că o mare parte de utilizatori nu cunosc despre 
existenţa catalogului publicaţiilor statistice, planului-calendar de difuzare a 
informaţiilor, care este plasat trimestrial pe pagina Web a BNS, fapt ce împie-
dică operativitatea familiarizării lor despre publicaţiile şi informaţiile statistice 
disponibile.

tice, prezentarea lor într-o formă cît mai accesibilă şi comodă cercului larg de 
utilizatori. Anuarul statistic de comerţ exterior, ediţia 2005 pentru prima dată 
a fost elaborat şi pe CD.

Întru facilitarea accesului la 
date statistice, informarea mai 
bună a utilizatorilor interni şi 
externi, trimestrial se plasează 
pe pagina Web a BNS (www.
statistica.md) graficul de difu-
zare a informaţiilor operative 
pe diverse domenii, astfel, la 
data respectivă se poate de ac-
cesat informaţia interesată.

pagina oficială a BNS
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Biblioteca BNS Toţi cei interesaţi de date statistice au avut acces liber la fondul de cărţi al bibli-
otecii BNS, care în anul trecut alcătuia peste 3300 publicaţii statistice, în creş-
tere cu 514 faţă de anul 2004, datorită fluxurilor informaţionale dintre BNS şi 
oficiile de statistică din alte ţări, BNS şi organismele internaţionale. 

Conform sondajului de 
opinie, efectuat pe par-
cursul anului 2005, s-a 
constatat că 56% din 
vizitatori au indicat sco-
pul venirii la bibliotecă 
- studiile, 40% - cercetă-
rile ştiinţifice. Din totalul 
vizitatorilor pe parcursul 
anului 2005, 32% au vi-
zitat biblioteca în fieca-
re lună, 52% - ocazional; 
40% din respondenţi au 

vizitat biblioteca la recomandarea colegilor. Cele mai solicitate informaţii au 
fost datele statistice vizînd populaţia, învăţămîntul şi forţa de muncă.

O altă realizare a fost crearea fondului de schimb, format din ediţiile statistice 
curente ale BNS şi oferit altor biblioteci şi instituţii de profil economic pentru 
organizarea schimbului reciproc de carte şi a diversificării colecţiei proprii.

pentru prima dată 
- participarea BNS 

la expoziţii

Întru promovarea imaginii statisticii şi cunoaşterii mai bune a utilizatorilor, 
BNS a participat la 2 expoziţii organizate de Moldexpo:

- expoziţia locală cu 
tematica „Micul busi-
ness”, care a avut loc în 
perioada 20-22 aprilie 
2005;

- expoziţia internaţi-
onală „CSI. Producţie 
scientointensivă şi 
tehnologii avansa-
te” (9-12 noiembrie 
2005).

2003 2004 2005 2005 faţă 
de 2004

Fond total 1947 2796 3310 +514

Cărţi 1147 1574 1860 +286

Ediţii periodice, 
copiile publicaţiilor 
ş.a

750 1127 1340 +213

CD 20 45 60 +15
Casete audio 0 50 50 0
Vizite 745 1050 1190 +140

Împrumut de carte 2980 5230 5950 +720
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	Cooperarea	internaţională
Reformarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova se efectuează 
în mare parte cu concursul organizaţiilor internaţionale, serviciilor statistice 
naţionale ale altor ţări, de aceea cooperarea statistică internaţională a devenit 
un pilon hotărîtor al armonizării statisticii moldoveneşti cu standardele in-
ternaţionale, fapt absolut necesar în condiţiile respectării politicii statului de 
încadrare în organismele internaţionale şi aderare la Uniunea Europeană.

asistenţe tehnice 
oferite BNS în 2005

În anul 2005 activităţilor specifice destinate procesului de reformare a statis-
ticii oficiale le-au fost oferite asistenţe tehnice din partea următoarelor orga-
nizaţii şi programe internaţionale:

• Proiectul de asistenţă tehnică TACIS al UE - Statistica 7;

• Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) al Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul proiectului 
„Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole, analiza şi utilizarea lor”;

• Banca Mondială, în formă de Grant pentru fortificarea capacităţii insti-
tuţionale de colectare a datelor, implementarea unui sistem naţional 
de conturi, prognozarea principalilor indicatori macroeconomici şi di-
seminarea informaţiei, tranşa a 2-a;

• Oficiul de Statistică al Norvegiei, cu susţinerea financiară din partea Gu-
vernului Norvegiei, în baza Memorandumului de înţelegere între Sta-
tistica Norvegiei şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 
privind suportul în dezvoltarea sistemului statistic în Moldova.

participarea 
colaboratorilor BNS la 

întruniri, seminare şi 
conferinţe internaţionale

Pe parcursul anului colaboratorii BNS au participat la un şir de întruniri orga-
nizate de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) al Regatu-
lui Unit al Marii Britanii, Statistica Norvegiei, Subdiviziunea Statistică a ONU, 
Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie a ONU, Institutul Naţional de 
Statistică şi Studii Economice (INSEE) a Franţei,  Organizaţia pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (OECD), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), Co-
misia Economică pentru Europa a ONU (ECE), Serviciul de Dezvoltare Statisti-
că şi Analize al Departamentului de Integrare Politică, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS),  Oficiul Naţional de Statistică al Republicii Coreea, Centrul 
Regional pentru ţările Europei şi Comunitatea Statelor Independente, Insti-
tutul Fondului Monetar Internaţional (IFMI) din Washington, Comisia Uniunii 
Europene (Eurostat), Institutul de Statistică al Naţiunilor Unite pentru Asia şi 
Pacific şi Joint Viena Institute al FMI.

De asemenea colaboratorii BNS au luat parte la următoarele seminare şi con-
ferinţe internaţionale:

- „Coordonarea cu partenerii a Raportului Naţional şi a Planului de Ac-
ţiuni în domeniul consolidării capacităţii naţionale privind manage-
mentul global de mediu determinat de Convenţiile de mediu de la Rio”, 
organizat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în cadrul pro-
iectului PNUD;

- „Măsurarea Calităţii Muncii”, organizat de CEE-Eurostat şi Biroul Interna-
ţional al Muncii;

- „Date dezagregate gender în agricultură în ţările Europei Centrale şi de 
Est”, organizat de FAO şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă;

- „Statistica de gender”, Centrul Regional pentru ţările Europei şi Comuni-
tatea Statelor Independente Programul pentru Dezvoltare a ONU, secţia 



18

Raport Anual 2005

Statistică a Comisiei Economice pentru Europa/ONU, Banca Mondială;

- „Seminarul internaţional cu privire la statistica oficială”, organizat de 
Oficiul Naţional de Statistică al Republicii Coreea;

- „Conturi naţionale”, organizat de Organizaţia pentru Cooperare Econo-
mică şi Dezvoltare (OECD);

- „Extinderea experienţei înaintate în domeniul evidenţei consumurilor 
privind protecţia mediului în ţările Europei de Est, Caucazului şi Asiei 
Centrale (EECAC)”, organizat de Secretariatul General al Organizaţiei 
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD);

- „Utilizarea cercetărilor forţei de muncă pentru colectarea informaţiilor 
adiţionale referitoare la muncă”, organizat de Serviciul de Dezvoltare 
Statistică şi Analize al Departamentului de Integrare Politică;

- „Metodele de calcul al IPC şi Rezoluţia OIM în domeniul IPC”, organizat 
de Organizaţia Internaţională a Muncii;

- „Măsurarea stării sănătăţii”, organizat de Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii (WHO), EUROSTAT, Comisia Economică pentru Europa a ONU;

- „Finanţarea stabilă şi eficientă în domeniul ocrotirii sănătăţii: îmbună-
tăţirea informaţiei şi a procesului de regulare”, organizat de Organizaţia 
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD);

- „Statistica nivelului de trai şi evaluarea sărăciei”, organizat de Institutul 
Naţional de Statistică şi Studii Economice (INSEE) a Franţei.   

Şaisprezece colaboratori ai BNS au participat la cursuri de instruire:

- „Migraţiunea Internaţională”, organizat de UNFPA şi UNECE în colabora-
re cu Institutul Demografic din Olanda, Elveţia;

- Cursul VI de instruire „Module de bază ale Statisticii Oficiale”, care s-a 
desfăşurat în Japonia;

- Cursul de instruire „DBA Fundamentals I”, care s-a desfăşurat în Kiev, 
Ucraina;

- „Statistica Conturilor Naţionale”, organizat de Institutul Fondului Mone-
tar Internaţional (IFMI) din Washington în colaborare cu Banca Centrală 
a Federaţiei Ruse, Tula;

- Cursul de formare profesională „Analiza statistică a datelor în SPSS”, 
„Metode efective de lucru în SPSS”, „Segmentarea pieţii cu ajutorul 
SPSS”, organizat în Moscova;

- Cursul de perfecţionare în domeniul „Targetingul inflaţiei”, organizat 
de  Joint Viena In-
stitute al Fondului 
Monetar Internaţi-
onal, Viena;

- Curs de instruire 
„Aplicarea Tehno-
logiilor Informaţi-
onale Comunicaţi-
onale la Produce-
rea şi Diseminarea 
Statisticii Oficiale”, 
Japonia.
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Furnizarea de către BNS a 
informaţiilor statistice or-

ganismelor internaţionale

BNS a furnizat la solicitarea organismelor internaţionale diverse date statis-
tice. Datele statistice solicitate acoperă toate domeniile statistice şi conţin o 
periodicitate diferită: lunară, trimestrială, anuală.

Lunar au fost transmise către Comitetul pentru statistică al CSI informaţii vi-
zînd principalii indicatori socio-economici pe ţară.

În conformitate cu Memorandumul bilateral între Eurostat şi BNS trimestri-
al au fost difuzate informaţii statistice privind comerţul exterior al Republicii 
Moldova. 

De asemenea, la solicitarea reprezentanţelor Băncii Mondiale, FMI, altor or-
ganisme internaţionale cu sediul la Chişinău, misiunilor diplomatice ale Re-
publicii Moldova, agenţilor economici şi a persoanelor fizice au fost pregătite 
diverse informaţii statistice cu privire la situaţia social-economică a ţării.

Schimbul reciproc 
de informaţie

Colaborarea internaţională în domeniul statisticii presupune schimbul re-
ciproc de informaţie, elaborarea datelor în conformitate cu standardele in-
ternaţionale, întru asigurarea comparabilităţii lor, în condiţiile perfecţionării 
continue a metodelor statistice, tehnologiilor informaţionale şi prezentarea 
informaţiei către organismele internaţionale, în conformitate cu obligaţiunile 
asumate de Republica Moldova.

Astfel, pe parcursul anului de raport numai Anuarul statistic al Republicii Mol-
dova  a fost expediat la peste 40 oficii de statistică din diferite ţări şi 8 organi-
zaţii internaţionale.

	Sistemul	Tehnologiilor	Informaţionale
Gestionarea fondului 

de date statistice şi în-
treţinerea produselor 

program statistice

În cadrul lucrărilor de asigurare informaţională a statisticii au fost verificate 
şi prelucrate datele din 789,0 mii formulare statistice (cu 4 % mai multe ca 
în anul precedent şi cu 12% mai mult faţă de anul 2003), din care statistica 
muncii – 376,7 mii, rapoarte financiar-contabile – 237,8 mii, agricultura – 84,0 
mii, industria - 53,7 mii, etc.

În rezultat, Secţiile asigurării informaţionale ale statisticii în anul 2005 au elaborat 
şi difuzat organelor administraţiei publice centrale 590 rapoarte complexe, dintre 
care 223 anuale, 184 trimestriale şi 183 lunare.

Lucrările de gestiune a registrelor statistice (RENIM, RENUS, RGŢ) au constat în 
înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor şi modificarea complexului de ges-
tiune. În acest context se poate de menţionat, că în registrul RENIM au fost intro-
duse peste 7,5 mii de întreprinderi şi organizaţii noi, au fost procesate peste 8 mii 
modificări, în RGŢ au fost înregistrate 5,5 mii intrări şi circa 200 modificări.

În cadrul lucrărilor de dezvoltare a complexului tehnologic informaţional au 
continuat activităţile întru reformarea sistemului existent, ce are drept scop 
dezvoltarea infrastructurii informaţionale de colectare, prelucrare şi stocare a 
datelor statistice.

În vederea îmbunătăţirii capacitaţilor de calcul pe parcursul anului 2005 au 
fost efectuate investiţii pentru achiziţionarea echipamentelor tehnice, spo-
rind prin aceasta nivelul înzestrării cu tehnică de calcul atît a oficiului central, 
cît şi a oficiilor teritoriale de statistică.

La sfîrşitul anului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi cu 
S.A. Moldtelecom au fost executate lucrări de proiectare şi construcţie a unei re-
ţele locale de calculatoare îmbunătăţite în sediul nou al BNS, mărind prin aceas-
ta capacităţile reţelei de transport date, prin utilizarea noilor tehnologii.

Dezvoltarea infra-
structurii tehnologiilor 

informaţionale
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Paralel cu dezvoltarea sistemului informaţional propriu, BNS a participat activ la 
procesele ce ţin de edificarea societăţii  informaţionale în Republica Moldova, 
conlucrînd intens cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI). Astfel, a fost 
lansat proiectul „Fereastra Unică”, ce are drept scop accesul la informaţia din 
Registrul de Stat al Unităţilor de Drept (RSUD), gestionat de MDI. De asemenea, 
s-a realizat proiectul-pilot de obţinere a datelor demografice privind mişcarea 
naturală a populaţiei din informaţia deţinută de oficiile de stare civilă.

În cursul anului 2005 a continuat întreţinerea complexului de colectare – pre-
lucrare - diseminare a datelor statistice. În conformitate cu proiectul de infor-
matizare a BNS au fost efectuate o serie de lucrări de modernizare a produse-
lor program existente şi migrarea lucrărilor pe tehnologii Windows.

conlucrarea cu organis-
mele internaţionale

Pe parcursul anului 2005 a continuat colaborarea cu partenerii de la Oficiul 
de Statistică al Norvegiei începută anul trecut. În acest scop au fost efectuate 
vizite bilaterale şi schimburi de experienţă în domeniile elaborării complexe-
lor automatizate de gestiune a registrelor şi clasificatoarelor statistice, com-
plexelor automatizate de colectare, prelucrare şi stocare a datelor statistice 
(Blaise, SPSS) şi a complexului de diseminare a informaţiei statistice (PC-Axis). 
De asemenea s-a lucrat în direcţia îmbunătăţirii procesului de diseminare a 
informaţiei statistice în Internet prin intermediul paginii oficiale a BNS, ce la 
fel se aliniază la procesul de edificare a societăţii informaţionale în Republica 
Moldova.
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	Statistica regională

Autorităţile adminis-
traţiei publice locale au 
fost asigurate cu infor-

maţie statistică

Pe parcursul anului 2005, direcţiile şi secţiile teritoriale pentru statistică au 
elaborat şi difuzat organelor administraţiei publice locale 156 rapoarte anali-
tice vizînd situaţia social-economică a raionului (municipiului), 166 note ana-
litice şi 331 informaţii operative pe diverse domenii de activitate.

Administraţia publică locală a fost asigurată cu informaţie statistică generali-
zată în formă de buletine statistice, rapoarte sau tabele generalizate (4457).

Direcţia pentru statistică Chişinău a editat culegerea Chişinău în cifre, 2004.

S-au amplificat solicitările de date statistice din partea diverşilor utilizatori 
locali, activitate neinclusă în programul de lucrări statistice pentru organele 
teritoriale pentru statistică şi care necesită un efort suplimentar.

Direcţiile şi secţiile teritoriale pentru statistică pe parcursul anului 2005 au 
conlucrat  în permanenţă cu organele administraţiei publice locale (Inspec-
toratul Fiscal, Direcţia Financiară, Camera Înregistrării de Stat, etc.) activitatea 
aceasta soldîndu-se cu organizarea şi participarea la peste 86 seminare pen-
tru agenţii economici din teritoriu pe problemele dezvoltării social-economi-
ce, privind ameliorarea disciplinei de raportare, explicarea prevederilor Legii 
„Cu privire la statistica oficială”, a notelor metodologice privind completarea 
rapoartelor statistice, a modului de calculare a indicatorilor economici.

Activitatea direcţiilor 
şi secţiilor teritoriale 

pentru statistică

a fost îndreptată, în principal, colectării datelor primare de la unităţile rapor-
toare, verificării iniţiale, introducerii pe suporţi tehnici şi validării datelor afe-
rente cercetărilor statistice şi rapoartelor financiare (contabile), centralizării 
acestora şi prezentării datelor generalizate către DGTI a BNS.

Astfel, în anul 2005 organele teritoriale pentru statistică:

au prezentat la BNS peste 789 mii dări de seamă, colectate de la mai 
mult de 40 mii agenţi economici;
au verificat conform bazei de date din RENIM şi actualizat listele agenţi-
lor economici gestionari cu informaţie statistică;
au acordat ajutor agenţilor economici la întocmirea rapoartelor statisti-
ce şi a dărilor de seamă contabile.

Concomitent au fost efectuate cercetările bugetelor gospodăriilor casnice, vi-
zînd problemele ocupaţiei şi şomajului, cercetarea statistică selectivă a activită-
ţii agricole a gospodăriilor personale (auxiliare) ale cetăţenilor şi a gospodăriilor 
ţărăneşti (de fermier), ancheta statistică „Transportul rutier de mărfuri”, au reali-
zat sondajul „Ancheta structurală anuală” şi au efectuat înregistrarea preţurilor 
la produsele alimentare, mărfuri nealimentare şi servicii prestate populaţiei.

Perfecţionarea cadrelor din 
subdiviziunile teritoriale 

pentru statistică

În anul 2005 cu participarea nemijlocită a conducerii şi specialiştilor aparatu-
lui central al BNS şi DGTI au fost organizate 10 seminare de perfecţionare a 
cadrelor din subdiviziunile teritoriale pentru statistică, la lucrările cărora  au 
participat   specialiştii pentru  cercetarea sectorului individual în agricultură; 
nivelului de trai; efectuarea anchetei forţei de muncă, studiului de sănătate, 
statisticii transporturilor.

Conducătorii şi specialiştii organelor teritoriale pentru statistică îşi fac studiile 
la cursurile de perfecţionare a Academiei de Administrare Publică. 

Totodată, direcţiile teritoriale pentru statistică se confruntă cu unele proble-
me, care împiedică activitatea eficientă a specialiştilor, printre care cele mai 
esenţiale sunt: înzestrarea insuficientă a direcţiilor teritoriale cu echipament 
de calcul modern, necesitatea perfecţionării produselor-program pentru pre-
lucrarea informaţiilor statistice, optimizarea numărului de personal în direc-
ţiile teritoriale de statistică în scopul asigurării unei încărcături mai echitabile 
asupra lucrătorilor organelor teritoriale pentru statistică.
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	Resursele umane şi financiare

Personal 
angajat

Din care cu studii: Din total personal:

superioare medii de 
specialitate femei bărbaţi

Total personal  angajat 
în procente %

827
100

514
66,0

229
29,4

726
87,8

101
12,2

BNS

• Aparatul central 
inclusiv: 96 91 3 86 10

funcţionari 94 91 3 85 9

personal pentru
deservirea tehnică 2 - - 1 1

• Subdiviziunile pe 
lîngă BNS 14 13 1 9 5

• Direcţia generală 
tehnologii 
informaţionale 106 61 25 93 13

• Secţia administrare 3 - - 1 2

Unităţi 
terito

riale

• Funcţionari 566 349 200 513 53

• Personal pentru 
deservirea tehnică 
şi muncitorii 42 - - 24 18

Situaţia în domeniul 
resurselor umane

La sfîrşitul anului 2005  în sistemul Biroului Naţional de Statistică  activau 827 
persoane, din care în aparatul central 96 angajaţi (94 conducători şi specialişti), 
în subdiviziunile pe lîngă Biroul Naţional de Statistică – 123 angajaţi, în cadrul 
unităţilor teritoriale de statistică – 608 angajaţi (566 conducători şi specialişti).

În subordinea BNS activează la autogestiune 2 instituţii: Centrul de Proiectări 
Tehnologice “Informstat” – 5 persoane, Editura de Imprimate “Statistica” – 26 
persoane.

Un aspect caracteristic  structurii personalului angajat este acela că femeile 
deţin o pondere majoritară -  87,8% (726 persoane).

În aparatul central din 94 conducători şi specialişti:

- 24 persoane (25,5%) au vîrsta de pînă la 30 ani,
- 21 persoane (20,1%) - de la 31- 40 ani,
- 28 persoane (29,9%) – de la 41- 50 ani,
- 23 persoane (24,5 %) – peste 50 ani.

Din numărul total al conducătorilor şi specialiştilor din sistemul  Biroului Naţi-
onal de Statistică  (779 persoane): funcţionarii publici constituie 513 persoa-
ne (65,9%), studii superioare au 514  persoane (66,0%).

După  stagiul de lucru în organele statisticii de stat numărul conducătorilor şi 
specialiştilor se repartizează în modul următor:

- pînă la 5 ani – 199 persoane  (25,6%);
- de la 5 pînă la 10 ani – 268 persoane (34,4% );
- de la 10 pînă la 20 ani – 149 persoane (19,1%);
- peste 20 ani – 163 persoane  (20,9%). 

Resursele umane  ale Biroului Naţional de Statistică la 01.01.2006
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• Asigurarea creşterii nivelului de calificare a personalului în toate 
sectoarele, în special în vederea îmbunătăţirii calităţii datelor;

• Participarea la diverse întruniri, seminare, cursuri de instruire, care au 
fost 61 la număr, din care 27 întruniri şi 17 seminare internaţionale, 8 
cursuri de instruire în ţară şi peste hotare, 6 - organizate la BNS în cadrul 
programului Tacis, 3 cursuri de perfecţionare a cadrelor organizate de 
Academia de Administrare Publică;

• Organizarea cursurilor de instruire pentru personalul statistic din 
teritoriu. Cu resurse şi forţe proprii, BNS a organizat 5 seminare de 
perfecţionare a cadrelor din subdiviziunile teritoriale;

• Selectarea, promovarea, evaluarea personalului.

Anual se examinează şi se formează rezerva de cadre, din care în 2005 au fost 
avansaţi în funcţie 3 specialişti ai BNS. În afară de aceasta, au fost promovaţi 
în funcţie 33 specialişti ai aparatului central şi 3 – din teritoriu.

Un rol important revine atestării funcţionarilor publici. La şedinţele organi-
zate de Comisiile permanente de atestare a BNS pe parcursul anului 2005 au 
fost atestaţi 15 colaboratori din cadrul aparatului central şi 15 din secţiile te-
ritoriale pentru statistică.

• Dezvoltarea unui sistem flexibil de comunicare internă, în vederea asis-
tării personalului în asimilarea celor mai avansate norme, tehnici şi me-
todologii statistice;

• Dezvoltarea comunicării electronice în cadrul BNS;

• Îmbunătăţirea procesului de planificare statistică.

În anul 2005 în cadrul BNS a fost organizată practica de licenţă şi producţie a 
studenţilor din 4 instituţii de învăţămînt superior din Moldova (56 studenţi) 
şi anume de la: 

- Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea “Ciberne-
tică, Statistică şi Informatică  Economică”, „Statistică şi previziune eco-
nomică”; „Relaţii economice internaţionale”, 

Perfecţionarea cadrelor O atenţie deosebită în anul 2005 s-a acordat perfecţionării personalului sis-
temului statistic, deoarece reformarea statisticii Moldovei este posibilă nu-
mai în baza studierii permanente a metodologiilor şi practicii înaintate a altor 
state în domeniul statisticii. Acest fapt se datorează în mare parte suportului 
acordat de către organismele internaţionale. În anul 2005 acţiunile au fost 
orientate spre consolidarea capacităţilor instituţionale şi anume:     
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- Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea „Limbi şi literaturi 
moderne”;

- Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea „Tehnologii Informa-
ţionale”, „Calculatoare şi reţele”, „Microelectronică”;

- Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, specialitatea ”Ci-
bernetică şi Informatică Economică”, „Informatică şi Limbi Moderne 
Aplicate în Economie”.

Din numărul total studenţi care şi-au desfăşurat practica la BNS, 7 au fost an-
gajaţi, din care în prezent activează 3 persoane.

Activitatea financiară desfăşurată de Biroul Naţional de Statistică în anul 
2005 a fost finanţată din bugetul de stat, aprobat prin legea nr. 373-XV din 
11.11.2004. Alocaţiile bugetare au fost orientate spre asigurarea realizării Pro-
gramului lucrărilor statistice; întreţinerea funcţionării adecvate a sistemului 
statistic al BNS, precum şi a direcţiilor teritoriale de statistică.

Astfel, pentru întreţinerea aparatului central al BNS pe anul 2005 în bugetul 
de stat au fost prevăzute 3299,7 mii lei, întreţinerea organelor teritoriale pen-
tru statistică 9385,1 mii lei, realizarea Programului de lucrări şi ediţii statistice 
10292,7 mii lei, lucrările recensămîntului populaţiei - 3645,3 mii lei., lucrările 
de integrare a cercetărilor vizînd forţa de muncă şi bugetul gospodăriilor cas-
nice – 4257,7 mii lei.  

Nivelul finanţării faţă de plan pe articole de cheltuieli a constituit:

- total pe BNS – 86,3%, inclusiv 

- întreţinerea aparatului central – 95,9%, 

- organele teritoriale pentru statistică – 98,6%, 

- Programul lucrărilor statistice – 93,5%,  

- recensămîntul populaţiei – 80,0%, 

- lucrările de integrare a cercetărilor vizînd forţa de muncă şi bugetul gos-
podăriilor casnice – 39,0%.

Activitatea financiară
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OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2006

Obiectivul de bază al dezvoltării statistice îl constituie continuarea reformării complexe a siste-
mului statisticii oficiale al Republicii Moldova, în scopul asigurării administra-
ţiei publice, agenţilor economici, publicului larg cu informaţie statistică cali-
tativă şi comparabilă la nivel internaţional referitor la situaţia şi dezvoltarea 
social-economică a ţării.

Realizarea obiectivului va contribui şi la sporirea credibilităţii statisticii, prin 
veridicitatea şi relevanţa informaţiilor, dar şi prin ridicarea culturii specifice şi 
edificarea unei mentalităţi consensuale în toate segmentele şi categoriile de 
utilizatori.

Direcţiile prioritare de activitate ale BNS pentru anul 2006 se rezumă în parte 
la continuarea lucrărilor începute în anul precedent. Acestea sunt:

 Publicarea datelor Recensămîntului populaţiei,

vizînd caracteristicele demografice, naţionale, lingvistice, culturale, socio-
economice şi migraţia populaţiei.

 Continuarea lucrărilor în vederea creării noului sistem al statisticii 
întreprinderilor,

perfecţionarea în acest scop al Registrului Naţional al Unităţilor Statistice, 
care constituie nucleul statisticii întreprinderilor. Urmează a fi efectuate lu-
crări importante în vederea perfecţionării sistemului de colectare a datelor şi 
instrumentarului statistic în industrie, construcţii, comerţ etc.

 Dezvoltarea cercetărilor statistice în agricultură şi mediul rural

conform prevederilor Programului Naţional „Satul Moldovenesc”.

 Continuarea lucrărilor ce ţin de pregătirea către desfăşurarea primului 
Recensămînt general agricol.

 Continuarea dezvoltării infrastructurii informaţionale.

Renovarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale constituie un element-
cheie în reformarea întregului sistem statistic naţional. Realizarea de baze de 
date cu indicatori statistici, constituirea sistemului statistic metainformaţio-
nal, generalizarea sistemului de clasificări şi nomenclatoare reprezintă o com-
ponentă strategică, contribuind la sistematizarea, stocarea şi diseminarea co-
respunzătoare a datelor şi informaţiilor statistice.

Este importantă asigurarea securităţii informaţionale şi a unei mai bune com-
patibilităţi cu alte sisteme informaţionale, în vederea creării unui sistem infor-
maţional naţional complex.

 Perfecţionarea sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul a 
acestora,  modului de colectare a informaţiei statistice în conformitate 
cu standardele internaţionale, îndeosebi ale Uniunii Europene.

 Perfecţionarea sistemului de rapoarte şi anchete statistice. 

Intensificarea conlucrării cu organele administraţiei publice centrale şi locale 
întru utilizarea mai activă a surselor de date administrative, excluderea ra-
poartelor statistice cu randament informaţional mic, ce va permite micşorarea 
presiunii informaţionale asupra agenţilor economici, utilizarea mai eficientă a 
mijloacelor bugetare.
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 Dezvoltarea marketingului statistic,

orientat spre studierea necesităţilor utilizatorilor şi, în special, prin stabilirea 
relaţiilor sistematice cu utilizatorii.

 Intensificarea colaborării cu donatorii străini,

în vederea atragerii asistenţei tehnice pentru implementarea standardelor 
internaţionale în activitatea statistică.

 Menţinerea comunicării informaţionale

cu toate organele administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, 
diferite categorii de utilizatori ai informaţiei statistice, organismele internaţi-
onale, oficiile de statistică din diferite ţări, mass-media, precum şi cu publicul 
larg, atît intern, cît şi extern.

 Perfecţionarea cadrelor din sistemul statistic.
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