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CUVÎNT ÎNAINTE

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2012 
a reprezentat un ansamblu coerent de acţiuni şi 

măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului principal 
constînd în producerea de statistici de calitate şi în termene 
oportune, în scopul satisfacerii la un nivel înalt a cerinţelor 
tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice.

Prin activităţile desfăşurate în anul de raport, Biroul 
Naţional de Statistică a urmărit să asigure dezvoltarea 
unor mecanisme şi instrumente adaptate 
desfăşurării activităţilor statistice în funcţie 
de priorităţi, să consolideze structura 
şi funcţionalitatea sistemului statistic 
naţional şi să îmbunătăţească permanent 
capacitatea sa de a răspunde în timp util 
la creşterea nevoilor de date şi informaţii 
statistice ale utilizatorilor.

La stabilirea priorităţilor programelor 
statistice au fost luate în calcul şi o serie 
de aspecte care au o importanţă strategică 
pentru evoluţia statisticilor ofi ciale, 
precum: armonizarea statisticii naţionale 
la standardele internaţionale şi cele 
europene, fapt absolut necesar în condiţiile 
respectării politicii statului de încadrare 
în organismele internaţionale şi aderare la Uniunea 
Europeană; cooperarea cu utilizatorii şi producătorii de 
date statistice; adaptarea proceselor statistice la cerinţele 
sistemului statistic naţional şi adecvarea instrumentelor 
metodologice. De asemenea, Biroul a ţinut cont de 
raportul cost-efi cienţă al statisticilor produse, asigurînd o 
concepţie coerentă şi raţională a priorităţilor statistice, în 
scopul utilizării optime a resurselor disponibile şi reducerii 
sarcinii de răspuns a respondenţilor.

Producţia datelor şi a informaţiilor statistice a reprezentat 
şi în anul 2012 setul nodal al activităţii Biroului Naţional de 
Statistică, înglobînd diverse procese de producţie, care au 
antrenat marea majoritate a resurselor umane, materiale şi 
fi nanciare disponibile. Este de remarcat că în anul 2012 a 
fost adoptată Legea cu privire la Recensămîntul populaţiei 
şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 
(nr.90 din 26.04.2012) şi au demarat lucrările pregătitoare 
pentru organizarea acţiunilor celui mai celui mai complex 
exerciţiu statistic şi eveniment de anvergură naţională – 
Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor. 

Incontestabil statistica reprezintă factorul hotărîtor al 
luărilor de decizii în societate. De aceea colectarea datelor 
în scopuri statistice corespunde atît intereselor societăţii în 
general, cît şi fi ecărui respondent în parte. Acest deziderat 
presupune cooperarea efi cientă între furnizorii datelor 
statistice, producătorii şi utilizatorii informaţiilor statistice. 
În acest sens, în anul de raport au continuat activităţile de 
îmbunătăţire a calităţii statisticilor existente şi creşterea 
încrederii utilizatorilor în datele elaborate şi metodele 
utilizate de Biroul Naţional de Statistică. Astfel, statistica 
ofi cială naţională îşi va consolida poziţia pe care o merită 
în societate.

Lucia Spoială,
Director general

FOREWORD

In 2012, the activity of the National Bureau of Statistics 
represented a coherent set of actions and measures 

undertaken to achieve the main objective, namely, the 
production of qualitative and timely statistics, in order to 
satisfy the requirements of all categories of statistical data 
users.

Throughout the activities carried out during the reporting 
year, the National Bureau of Statistics followed out ensuring 

the development of some mechanisms and 
tools adapted to perform the statistical 
activities according priorities, to strengthen 
the structure and functionality of the 
national statistical system and to improve 
continuously its capacity to give timely 
response to increasing data and statistical 
information requests of the users. 

A series of aspects of strategic importance 
for the development of offi cial statistics 
were taken into account when deciding 
on the priorities of statistical programs, 
such as: the harmonisation of national 
statistics to European and international 
standards, which is extremely important 
in the conditions of respecting state policy 

of integration in the European Union and international 
organisations; the cooperation with users and producers 
of statistical data; the adaption of statistical processes 
to requirements of the national statistical system and the 
adjustment of methodological instruments. Also, NBS 
took into account the cost-effi ciency relation of statistical 
products, thus, ensuring a coherent and rational concept of 
statistical priorities for the optimal use of available resources 
and the decrease of response burden.

In 2012, the production of statistical information and 
data represented the core set of activities of the National 
Bureau of Statistics, thus summarising various production 
processes, which involved the big majority of available 
human, material and fi nancial resources. There must be 
outlined that, in 2012, the Law on Population and Housing 
Census in the Republic of Moldova in 2014 was adopted 
(nr.90 as of 26.04.2012) and the preparation activities for 
the organisation of the most complex statistical exercise 
and event of national relevance – the Population and 
Housing Census started. 

Indisputably, statistics represents an important factor for 
all decisions and decision-making process in the society. 
In this context, data collection in statistical purposes 
corresponds both, to the society interests, in general, and 
to each respondent separately. This idea means effi cient 
cooperation with the providers of statistical data, producers 
and users of statistical information. Following this idea, 
the reporting year continued the activities for the quality 
improvement of existing statistics and the increase of user 
confi dence in the data produced and methodologies used 
by the National Bureau of Statistics. In this way, the national 
statistics will strengthen its deserved position in the society.
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1. PRINCIPIILE DE FUNCŢIONARE A 
ACTIVITĂŢII STATISTICE

Principala atribuţie a Biroului Naţional de Statistică 
(BNS), în calitatea sa de coordonator al statisticii 

ofi ciale a Republicii Moldova, este organizarea activităţii 
complexe de culegere, prelucrare, stocare şi difuzare 
a datelor statistice din domeniile demografi c, social, 
economic, fi nanciar etc., informaţii absolut necesare 
fundamentării unei societăţi multilateral dezvoltate. În 
acest sens, informaţia relevantă, fi abilă, complexă, 
accesibilă pentru benefi ciari, sprijină procesul decizional 
informat al autorităţilor publice centrale şi locale, facilitează 
dezvoltarea sectorului privat, contribuie la buna informare 
a întregii societăţi. 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în Legea cu pri-
vire la statistica ofi cială, BNS 
este autorizat să solicite şi să 
obţină gratuit date şi informaţii 
statistice de la toate persoane-
le fi zice şi juridice care se afl ă 
sau desfăşoară o activitate pe 
teritoriul Republicii Moldova. În 
acest fel, generalizînd aces-
te informaţii, statistica ofi cială 
poate furniza sectorului public 
şi celui privat date statistice pri-
vind situaţia socială şi econo-
mică a ţării, asigurînd, potrivit 
principiilor de bază pe care le 
aplică în activitatea sa, dreptul 
de acces al cetăţenilor la informaţia publică.

BNS funcţionează în conformitate cu standardele 
internaţionale de funcţionare a statisticii şi bunele practici 
europene. Astfel, în realizarea activităţii de culegere, 
stocare, prelucrare şi publicare a datelor statistice BNS 
respectă cu stricteţe principiul confi denţialităţii. În acest 
sens au fost adoptate toate măsurile de protecţie a datelor 
care se referă la persoanele fi zice sau juridice, fi e că 
aceste date sînt obţinute direct din cercetările (rapoartele) 
statistice sau indirect din surse administrative. Informaţiile 
confi denţiale culese de statistica ofi cială, prin cercetări 
statistice totale cum ar fi  recensămintele, sau cercetări 
statistice prin sondaj sînt utilizate exclusiv în scopuri 
statistice.

Potrivit Programului de lucrări statistice, aprobat anual 
de Guvernul Republicii Moldova, BNS aplică principiul 
relevanţei, adică asigură producerea datelor şi informaţiilor 
statistice, conform domeniilor, termenelor şi gradului de 
detaliere a datelor statistice, în funcţie de fenomenele 
demografi ce şi economice, din sfera socială şi mediu. La fel, 
respectînd raportul cost-efi cienţă, se urmăreşte limitarea 
volumului datelor statistice culese la nivelul lucrărilor 
statistice propuse spre realizare. 

În scopul stabilirii relaţiilor bune cu utilizatorii informaţiilor 
statistice, BNS respectă principiul transparenţei. În acest 
scop au fost adoptate toate măsurile de respectare a 
drepturilor tuturor persoanelor fi zice şi juridice interesate de 
a avea acces la datele statistice produse, conform grafi cului 
de difuzare şi a volumului informaţiei prezentat în baza 
programului de activitate al instituţiei. În scopul facilitării 
interpretării corecte a datelor şi eliminării folosirii eronate a 
statisticilor, utilizatorilor interesaţi li s-a asigurat accesul la 
legislaţia şi metodologia statistică. 

1. PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF 
STATISTICAL ACTIVITY

The main task of the National Bureau of Statistics (NBS), 
as the coordinator of offi cial statistics of the Republic of 

Moldova, is the organisation of complex activity of statistical 
data collection, processing, storage and dissemination 
of demographic, social, economic and fi nancial areas, 
information which is necessary for a multilaterally developed 
society. In this context, the relevant, reliable, complex and 
available statistical information for benefi ciaries, supports the 
informed decision-making process of central and local public 
authorities, facilitates the development of private sector, and 
contributes to the good information of entire society. 

From the viewpoint of fulfi lling the responsibilities and 
obligations provided by the Law on Offi cial Statistics, NBS 

is authorised to request and re-
ceive free of charge statistical 
information and data from all 
natural and legal persons, resi-
dent or performing an activity 
on the territory of the Republic 
of Moldova. Thus, generalising 
this information, the offi cial sta-
tistics may offer to the private 
and public sectors statistical 
data on the social and eco-
nomic situation of the country, 
following the one of the basic 
principles of its activity – citi-
zens’ right to access to public 

information. 
NBS functions according international standards in offi cial 

statistics and best European practices. Thus, NBS strictly 
respects the confi dentiality principle when performing the 
activity of statistical data collection, storage, processing and 
publication. In this context, some measures were adopted 
to protect the data related to natural or legal persons, either 
they were collected directly, through statistical surveys 
(reports) or they were obtained indirectly, from administrative 
data sources. Confi dential information collected by the 
offi cial statistics, through exhaustive statistical surveys, 
such as the censuses or sample statistical surveys, are 
used exclusively for statistical purposes.

Following the Program of Statistical Works, approved 
annually by the Government of the Republic of Moldova, 
NBS applies the principle of relevancy, namely, ensuring 
the production of statistical information and data, according 
the areas, deadlines and detail level of statistical data, 
based on the demographic and economic phenomena. 
Also, respecting the cost-effi ciency relation, NBS seeks 
the limitation of the volume of statistical data collected at 
the level of statistical works proposed for implementation. 

In order to develop good relations with the users of 
statistical information, NBS respects the principle of 
transparency. In this context, there have been adopted 
all measures to respect the rights of all legal and natural 
persons interested to have access to produced statistical 
data, according the dissemination schedule and the volume 
of information presented based on the Program of Activity 
of the institution. In order to facilitate the correct data 
interpretation and avoiding the misuse of statistics, the 
interested users may access also the legislation in statistics 
and the statistical methodology. 
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Principiile 

Cu referire la mediul extern:

 ● fiabilitate
 ● imparţialitate şi obiectivitate
 ● orientare spre utilizator
 ● relevanţă 
 ● credibilitate
 ● cooperare
 ● transparenţă
 ● promptitudine şi punctualitate
 ● confidenţialitate
 ● cost-eficienţă 

Cu referire la mediul intern:

 ● deontologie statistică
 ● profesionalism
 ● angajament privind calitatea 
 ● responsabilitate
 ● integritate
 ● cooperare
 ● iniţiativă 

Principles 

Referring to the external environment:

 ● reliability
 ● impartiality and objectivity
 ● user-orientation
 ● relevance
 ● credibility
 ● cooperation
 ● transparency
 ● opportunity and timeliness
 ● confidentiality
 ● cost-efficiency 

Referring to the internal environment:

 ● statistical deontology
 ● professionalism
 ● quality commitment
 ● responsibility
 ● integrity
 ● cooperation
 ● initiative 
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2. EVENIMENTE PUBLICE

Activitatea BNS se face remarcată atît pe plan 
naţional, stabilind relaţii mai bune, de parteneriat cu 

furnizorii, producătorii şi utilizatorii datelor statistice, cît şi 
pe plan internaţional, cu organele naţionale de statistică ale 
altor ţări, cu care BNS întreţine o comunicare informaţională, 
precum şi cu partenerii de dezvoltare. Printre principalele 
evenimente majore ale anului 2012 pot fi  descrise:

Preşedinţia Consiliului conducătorilor organelor 
pentru statistică ale ţărilor membre ale CSI în anul 2012

În cadrul şedinţei a 
47-a a Consiliului şefi lor 
organelor pentru sta-
tistică ale ţărilor mem-
bre ale CSI, la care au 
participat 11 reprezen-
tanţi-membri ai Consi-
liului, Biroul Naţional 
de Statistică a preluat 
preşedinţia Consiliului 
conducătorilor orga-
nelor pentru statistică 
ale ţărilor membre ale 
CSI pe perioada anului 
2012, iar actuala şedin-
ţă a Consiliului a fost 
prezidată de dna Lucia 
Spoială, directorul ge-
neral al BNS.

În cadrul lucrărilor 
sale Consiliul a aprobat rezultatele activităţii Comitetului 
pentru Statistică CSI în anul 2011, Programul lucrărilor 
statistice pentru anul 2012. Au fost examinate măsurile de 
îndeplinire a Planului de realizare a activităţilor orientate 
spre dezvoltarea şi creşterea efi cacităţii colaborării 
statelor membre ale CSI. Reprezentanţi ai Comitetului 
pentru Statistică al CSI şi Băncii Mondiale au prezentat un 
raport amplu în ceea ce priveşte derularea Programului 
comparabilităţii internaţionale a produsului intern brut şi a 
parităţii puterii de cumpărare a valutei pentru anul 2011, 
acţiune ce se efectuează în concordanţă cu hotărîrea 
Comisiei pentru Statistică a ONU şi coordonată cu Banca 
Mondială.

Agenda de lucru a Consiliului a mai inclus subiecte ca: 
realizarea strategiei globale a statisticii agriculturii în spaţiul 
CSI; unifi carea clasifi catoarelor în cadrul ofi ciilor naţionale 
de statistică. De asemenea, în cadrul întrunirii au fost 
propuse teme vizînd analiza profundă a problemelor ce ţin 
de metodologii statistice pentru următorii ani. 

Menţionăm că, Biroul Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova a mai deţinut preşedinţia Consiliului conducătorilor 
organelor pentru statistică ale ţărilor membre ale CSI în 
anul 2004.

Evaluarea Globală Adaptată 

În anul 2012 a avut loc un exerciţiu foarte important 
pentru întreg sistemul statistic naţional al Republicii Moldova. 
Este vorba de Evaluarea Globală Adaptată – un proces 
complex de evaluare, care presupune analiza şi aprecierea 
cadrului legislativ, instituţional şi funcţional al sistemului 
statistic naţional, gradul de conformitate la standardele 
internaţionale şi cele europene şi nivelul de respectare a 
principiilor fundamentale ale statisticii, adoptate de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite. 

2. PUBLIC EVENTS

NBS activity is distinguished both, on the national 
level, developing better partnership relations with the 

suppliers, producers and users of statistical data, and on 
the international level, with the national statistical bodies of 
other countries, based on information communication, and 
with the development partners. The following remarkable 
2012 events should be mentioned:

Presidency of the Council of the Heads of Statistical 
Services of CIS Countries in 2012 

In the framework of the 
47th Session of the Council 
of the Heads of Statisti-
cal Services of CIS Coun-
tries, attended by the 11 
member-representatives 
of the Council, the National 
Bureau of Statistics under-
took the presidency of the 
Council of Heads of Statis-
tical Services of CIS Coun-
tries for 2012, and the cur-
rent Session of the Council 
was headed by Mrs Lucia 
SPOIALA, the Director 
General of NBS.

During its works, the 
Council approved the 
results of activity of the 
Interstate Statistical 

Committee of the Commonwealth of Independent 
States for 2011 and the Program of Statistical Works for 
2012. There have been examined the implementation 
measures of the Plan of implementation of activities for 
the development and increase of cooperation effi ciency of 
CIS member-states. The representatives of CIS Interstate 
Statistical Committee and World Bank presented a 
comprehensive report on the activities of the Program of 
International Comparability of the Gross Domestic Product 
and Purchase Power Parity of national currency for 2011, 
action, which is undertaken, according the decision of the 
United Nations Statistical Division and coordinated with 
the World Bank.

The Work Agenda of the Council also included the 
following subjects: the implementation of Global Strategy 
in Agriculture Statistics in the CIS area; the unifi cation of 
classifi cations in the national statistical offi ces. Also, there 
have been proposed topics on the detailed analysis of the 
problems related to statistical methodologies for the next 
years, during the meeting. 

We would like also to mention that the National Bureau of 
Statistics of the Republic of Moldova headed the Council of 
Head of Statistical Services of CIS member states in 2004.

Adapted Global Assessment

In 2012, an exercise, important for the entire national 
statistical system took place in the Republic of Moldova 

– Adapted Global Assessment – a complex evaluation 
process, which presumes the analysis and assessment 
of legislative, institutional and functional frameworks of 
the national statistical system, the level of alignment to 
international and European standards and the extent 
of application and respect of Fundamental Principles of 
Statistics, adopted by the United Nations. 
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Luînd în consideraţie complexitatea exerciţiului, acesta 
este organizat o dată în cinci ani, antrenînd organizaţii 
internaţionale din domeniu, experţi internaţionali şi 
reprezentanţi ai ofi ciilor naţionale de statistică din diverse ţari. 

Organul central de statistică a Uniunii Europene, Eurostat, 
a organizat şi desfăşurat Evaluărea Globală Adaptată în 
Republica Moldova, la fel ca şi în celelalte state ale Politicii 
Europene de Vecinătate: Azerbaijan, Armenia, Ukraina, 
Belarus, Georgia. Grupul de evaluare a fost compus din 
mai mulţi experţi:

 - Dl Guinter Korsch – expert cheie, angajat al Statisticii 
Germaniei, Destatis, 

 - Dl - Jason Schachter, UNECE, 
 - Dna Claudia Junker, Eurostat,
 - Dna Bronislava Kamenskiene, Statistica Lituaniei,
 - Dna Vera Herrmann, angajată a Statisticii Elveţiei şi 

reprezentant EFTA.
Misiunea de evaluare a avut loc în cadrul a două vizite, 

aprilie şi septembrie. Raportul evaluării situaţiei curente 
a fost elaborat în rezultatul discuţiilor cu conducerea de 
vîrf a BNS, specialiştii direcţiilor şi secţiilor de ramură, 
reprezentanţi ai altor instituţii care produc statistici ofi ciale 
(Banca Naţională a Moldovei şi Ministerul Finanţelor) sau 
date statistice (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, etc.) cu principalii utilizatori ai datelor 
statistice (Confederaţia Sindicatelor Republicii Moldova, 
Confederaţia Patronatelor Republicii Moldova, Organizaţia 
de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Institutul 
pentru Finanţe, Economie şi Statistică, Academia de Studii 
Economice, etc.) 

Procedura de evaluare a constat într-un proces lung de 
discuţii şi consultări, iar versiunea fi nală a raportului privind 
evaluarea efectuată va fi  prezentată publicului larg, inclusiv 
şi pe pagina web a Biroului.

Organizarea şi efectuarea Evaluării Globale Adaptate 
într-o ţară determină gradul de maturitate a sistemului 
statistic naţional şi măsura în care acesta poate face faţă 
provocărilor societăţii informaţionale moderne, solicitărilor 
crescînde pentru informaţie statistică calitativă şi relevantă 
în procesul de luare a deciziilor şi pentru activităţile de 
cercetare şi dezvoltare.

Misiunea reprezentanţilor de rang înalt ai Biroului 
Internaţional al Muncii la Biroul Naţional de Statistică

Directorul Departamentului de Statistică al Biroului 
Internaţional al Muncii (BIM), dl Rafael Diez de Medina şi 
Şeful Serviciului „Indicatori anuali privind Munca Decentă” a 
Departamentului de Statistică BIM, dl Igor Chernyshev s-au 
afl at într-o vizită ofi cială la Chişinău.

Taking into account the exercise complexity, it is organised 
once in fi ve years, engaging international organisations 
in the fi eld, international experts and representatives of 
national statistical systems of various countries. 

The central statistical offi ce of the European Union – 
Eurostat – organised and conducted the Adapted Global 
Assessment in the Republic of Moldova, similar to other 
countries of Eastern Partnership: Azerbaijan, Armenia, 
Ukraine, Belarus, Georgia. The evaluation team included 
more experts:

 - Mr Guinter Korsch – key expert, representative of 
Destatis, Statistics Germany, 

 - Mr - Jason Schachter – UNECE, 
 - Mrs Claudia Junker – Eurostat,
 - Mrs Bronislava Kamenskiene – Statistics Lithuania,
 - Mrs Vera Herrmann – EFTA representative, specialist 

of Statistics Switzerland.
The evaluation exercise was organised in two missions 

– April and September. The report of current evaluation 
was developed in the result of discussion with the NBS 
top management, the specialists of branch statistics, the 
representatives of other institutions producing offi cial 
statistics (National Bank of Moldova and Ministry of Finance) 
or statistical data (Ministry of Internal Affairs, Ministry of 
Health, Ministry of Education, Ministry of Labour, Social 
Protection and Family, etc.) with the main users of statistical 
data (Confederation of Trade-unions of the Republic of 
Moldova, Confederation of Employers of the Republic of 
Moldova, Organisation for the Development of Small and 
Medium Enterprises, Institute for Finance, Economy and 
Statistics, Academy of Economic Science, etc.) 

The evaluation procedure consisted in a long process of 
discussions and consultations, whereas the fi nal version of 
the report will be presented to general public, including on 
the NBS web-page.

The organisation and conduction of Adapted Global 
Assessment in a country determines the level of maturity of 
the national statistical system and the degree it can face the 
challenges of a modern information society, the increasing 
requests for qualitative and relevant statistical information 
in the decision-making process and for the Research & 
Development activities.

Mission of ILO high-level representatives at the 
National Bureau of Statistics

The Director of the Department of Statistics of International 
Labour Organisation (ILO), Mr Rafael Diez de Medina and 
the Head of Service „Annual Indicators on Decent Work” of 
the ILO Statistics Department, Mr Igor Chernyshev had an 

offi cial visit to Chisinau.
During the meetings with 

NBS top-management, ILO 
offi cials outlined NBS ac-
tive participation in intro-
ducing reforms in statistics, 
thus making the Republic 
of Moldova a good example 
for other countries. The Di-
rector of ILO Statistics De-
partment mentioned that, 
actually, the partnership 
means the mutual willing-
ness to share the experi-
ence, being interested in 
our experience and results 
in the fi eld. 
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În cadrul întîlnirii cu conducerea BNS, ofi cialii BIM au 
remarcat participarea activă din partea BNS la introducerea 
reformelor în domeniul statistic, Republica Moldova fi ind 
un exemplu bun de colaborare pentru alte ţări. Directorul 
Departamentului de Statistică al BIM a menţionat că, 
parteneriatul presupune de fapt dorinţa reciprocă de 
a împărtăşi experienţa, fi ind interesat de experienţa şi 
rezultatele noastre în domeniu. 

Conducerea BNS a mulţumit experţilor BIM pentru 
asistenţa acordată la dezvoltarea statisticii naţionale. 
Totodată dna Spoială a remarcat şi deschiderea spre 
colaborare fructuoasă a partenerilor naţionali, fapt care 
induce după sine obţinerea unor rezultate bune şi favorabile 
pentru toţi cei interesaţi.

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, BNS, Confederaţiei Naţionale a Patronatului 
din Moldova şi Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Moldova, Programul de Ţară privind Munca Decentă 
pentru anii 2012-2015 (Program de Asistenţă a ILO pentru 
Moldova) va include un obiectiv aparte privind statistica 
muncii. Domeniile în care este solicitată asistenţă ţin de: 
o mai bună cunoaştere şi aplicare a indicatorilor statistici 
privind munca decentă; instruire pentru consumatorii de 
date statistice pentru o mai bună interpretare a lor; asistenţă 
pentru cercetarea privind tinerii pe piaţa muncii (tranziţia 
de la şcoală la primul loc de muncă); cercetarea privind 
migraţia forţei de muncă; producerea datelor statistice 
privind munca voluntară; producerea indicatorilor statistici 
adiţionali privind calitatea ocupării; munca sub-utilizată; 
perfecţionarea indicatorilor privind accidentele de muncă şi 
bolile profesionale. De asemenea, în cadrul vizitei experţii 
străini au avut întruniri şi cu colaboratorii BNS responsabili de 
domeniul statisticii forţei de muncă. Tematica pusă în discuţie 
vizează priorităţile şi provocările pe termen mediu în statistica 
pieţei muncii şi a nivelului de trai, fi ind examinate statisticile 
naţionale privind sărăcia şi bugetele gospodăriilor populaţiei 
(Indicatori ai Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 
şi statisticile naţionale privind ocuparea, remunerarea muncii 
(Indicatori ODM), precum şi alte statistici conexe.

Oferirea consultanţei pentru Serviciul Naţional de 
Statistică al Armeniei

Experienţa Biroului Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova (BNS) în organizarea şi realizarea recensămîntului 
general agricol (RGA) a fost împărtăşită colegilor de la 
Serviciul Naţional de Statistică din Republica Armenia 
(SNS) care au întreprins o vizită de studiu în anul de raport 
la BNS. Principalele teme abordate au vizat:

a) principiile organizatorice şi metodologice de bază în 
organizarea şi efectuarea recensămîntului;

b) programul recensămîntului:

NBS management thanked ILO representatives for 
the assistance provided for the development of national 
statistics. In the same time, Mrs SPOIALA outlined the 
openness for a fruitful cooperation of national partners, fact 
leading to better and favourable results for all interested 
parties.

NBS management thanked ILO experts for assisting 
the development of national statistics. Also, Mrs. Spoiala 
noted the openness to fruitful cooperation of national 
partners, which by itself induce good results and positive 
for everyone concerned.

Following the request of the Ministry of Labour, Social 
Protection and Family, the National Bureau of Statistics, 
the National Confederation of Trade-unions of Moldova, 
the Confederation of Employers of Moldova, the Country 
Program on Decent Work for 2012-2015 (ILO Program of 
Assistance for Moldova) shall include a separate objective 
on Labour Statistics. The assistance is targeted to following 
areas: better knowledge and application of statistical 
indicators on decent work; training provided to statistical 
data users for their better interpretation; assistance for 
surveying the young people on labour market (transition 
from school to the fi rst job); survey on the migration of 
labour force; production of statistical data on volunteer 
work; production of additional statistical indicators on the 
quality of employment; underemployment; improvement of 
indicators on accidents at work and professional diseases. 
Also, during the visit, the ILO experts had meetings with 
NBS specialists, responsible for the Labour Market 
Statistics. The issues discussed concern the mid-term 
priorities and challenges in Labour Market Statistics and 
living conditions, examining the national statistics on 
poverty and households budget (targets of the Millennium 
Development Goals (MDG) and the national statistics on 
employment, labour remuneration (ILO indicators), and 
other related statistics.

Consultation provided to the Armenian Statistical 
Service 

The experience of the National Bureau of Statistics in the 
organisation and conduction of General Agricultural Census 
(GAC) was shared with the colleagues from the Armenian 
Statistical Service, which had a study visit at NBS during 
the reporting year. The following main issues have been 
discussed:

a) basic organisational and methodological principles in 
the GAC organisation and conduction;

b) GAC Programme:
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- lucrări şi acţiuni premergătoare: proiectarea instrumentarului 
de recensămînt – formularele RGA 1 şi 2, centralizatoarele, 
manualul personalului de recensămînt, elaborarea listelor 
exploataţilor agricole, sectorizarea, recensămîntul de probă, 
tipărirea instrumentarului statistic şi difuzarea acestuia în 
teritoriu, planul de comunicare RGA etc; 

- lucrări şi acţiuni efectuate în perioada derulării 
recensămîntului: ancheta-pilot, desfăşurarea propriu-zisă a 
recensămîntului – colectarea datelor în teritoriu, verifi carea 
şi centralizarea datelor, ancheta de control a calităţii etc. 

- lucrări şi acţiuni post-censitare: codifi carea 
chestionarelor în teritoriu, prezentarea materialelor la 
direcţia recensăminte, elaborarea şi publicarea datelor 
preliminare în baza centralizatoarelor, procesarea şi 
validarea datelor, formarea bazei de date, elaborarea 
tabelelor pentru publicare şi completarea acestora cu 
date, publicarea şi diseminarea rezultatelor fi nale ale 
recensămîntului, arhivarea şi păstrarea bazei de date.

 Recensămîntul general agricol desfăşurat în perioada 
15 martie – 15 aprilie 2011 a fost o premieră pentru 
Republica Moldova. 

Masa rotundă “Statistica pieţii muncii”

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în colaborare cu 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) 
şi Proiectul Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic 
Naţional”, au familiarizat 25 funcţionari publici cu privire la 
colectarea, producerea şi diseminarea statisticilor pieţei 
muncii în Republica Moldova.

Participanţii la eveniment au remarcat că, o mai bună 
înţelegere a noţiunilor referitoare la statistica pieţei muncii 
şi a aspectelor metodologice privind procesul de colectare 
a datelor va elucida avantajele rezultate de pe urma apli-
cării datelor statistice şi va 
contribui la îmbunătăţirea 
calităţii lucrului funcţionarilor 
din ministerul de resort, şi, 
respectiv, a calităţii şi durabi-
lităţii politicilor şi programelor 
ocupaţionale implementa-
te. „Durabilitatea eforturilor 
întreprinse de responsabilii 
de politici poate fi  asigurată 
prin intensifi carea utilizării 
statisticilor pentru descrierea 
situaţiei la zi a populaţiei ţării, 
monitorizarea evoluţiei feno-
menelor din societate, evalu-
area progreselor înregistrare 
în urma măsurilor întreprinse 
de stat, constatarea respec-
tării de facto a egalităţii în drepturi a tuturor grupurilor de 
populaţie, etc.

Biroul Naţional de Statistică este responsabil pentru 
aspectele metodologice şi colectarea (în gospodăriile 
populaţiei şi întreprinderi), prelucrarea şi generalizarea 
informaţiilor statistice în domeniul salarizării, ocupării 
forţei de muncă şi pieţei muncii la general. Statistica pieţei 
muncii în Republica Moldova a fost formată în condiţiile 
unei cereri sporite de indicatori statistici, dezagregaţi după 
diverse dimensiuni, şi a conştientizării de către specialiştii 
BNS a importanţei abordărilor de politici bazate pe evidenţe 
pentru o acoperire a tuturor sectoarelor economiei. La 
moment BNS dispune de un potenţial bun de producere a 
statisticilor pieţei muncii, în baza noţiunilor, metodologiilor 
şi instrumentarului racordat la standardele internaţionale, 

- preparation works and activities: design of Census tools 
– GAC Questionnaires 1 and 2, centralisers, the handbook 
of Census personnel, development of list of agricultural 
holdings, sector distribution, Pilot Census, printout of 
statistical forms and its dissemination in the territory, GAC 
Communication Plan, etc.; 

- Works and activities carried out during the Census: Pilot 
Census, GAC conduction in the territory – data collection 
in the territory, data verifi cation and aggregation, Quality 
Control Survey, etc. 

- Post-Census works and activities: codifi cation of 
questionnaires in the territory, presentation of materials 
to Census Division, development and publication of 
preliminary data based on the centralisers, data processing 
and validation, creation of the database, development 
of fi nal tables for publication and their fi lling in with data, 
publication and dissemination of GAC fi nal results, database 
archiving and storage.

The fi rst General Agricultural Census was conducted 
during March 15 – April 15, 2011 and represented a 
premiere for the Republic of Moldova. 

Round Table „Labour Market Statistics”

 The National Bureau of Statistics in cooperation with the 
Ministry of Labour, Social Protection and Family (MLSPF) 
and the Joint UNDP Project „Strengthening the National 
Statistical System” presented to 25 civil servants the 
information on the process of collection, production and 
dissemination of indicators on Labour Force Statistics in the 
Republic of Moldova.

The participants at the event outlined that a better 
knowledge and understanding of defi nitions in Labour 
Market Statistics and of the methodological aspects 

concerning the data collection 
process would reveal the 
advantages resulting from 
the application of statistical 
data and would contribute to 
the improvement of quality 
of work of specialists of line 
ministry, and, accordingly, 
the quality and sustainability 
of implemented policies and 
programs in employment. 

„The sustainability of efforts 
undertaken by the policy 
makers may be ensured 
by the intensifi cation of 
statistical data use for 
the description of current 
situation of population, 

monitoring of development of various phenomena in the 
society, the evaluation of progresses registered in the 
results of state actions, the report on the de facto respect of 
equality of all groups of population, etc.

The National Bureau of Statistics is responsible for 
the methodological aspects and collection (in population 
households and enterprises), processing and aggregation 
of statistical information on labour remuneration, 
employment and labour market, in general. In the Republic 
of Moldova, the Labour Force Statistics was created in the 
conditions of increased request for statistical indicators, 
disaggregated by various dimensions and NBS awareness 
of evidence based decision-making process for a better 
coverage of all sectors of economy. At the moment, there 
is a good potential to produce labour statistics based on 
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în particular ale Biroului Internaţional al Muncii. Bazele de 
date disponibile (prin intermediul băncii de date a BNS şi 
publicaţii tematice) privind forţa muncii, ocupare şi şomaj 
au fost create pentru a servi drept bază de referinţă şi 
instrument de informare pentru elaborarea de analize, 
dezbateri a politicilor şi luare de decizii pe diferite subiecte. 
În continuare, sarcina BNS la acest capitol rămîne a fi  una 
de instruire a utilizatorilor în ceea ce priveşte înţelegerea, 
utilizarea şi interpretarea corespunzătoare a informaţiei 
statistice în domeniul pieţei muncii.

Scopul atelierului a fost de a spori capacităţile şi 
cunoştinţele specialiştilor MMPSF, altor ministere, a experţilor 
Cancelariei de Stat, participanţi la eveniment, de a înţelege 
noţiunile statistice, aspectele metodologice cu privire la 
cercetările statistice realizate de BNS care constituie baza 
statisticilor pieţei munci în Moldova, standardele şi legislaţia 
internaţionale şi ale UE în domeniu, astfel facilitînd utilizarea 
acestora la elaborarea, monitorizarea şi analiza politicilor şi 
altor documente strategice privind salarizarea şi ocuparea 
forţei de muncă.

Marcarea Zilei profesionale a statisticienilor la 
20 octombrie

Această sărbătoare a fost instituită în anul 2010 la 
iniţiativa Biroului Naţional de Statistică, care a avut drept 
temei declararea de către 
Asambleea Generală a ONU 
a Zilei Mondiale a Statisticii 
la 20.10.2010. Scopul acestei 
acţiuni a fost promovarea 
valorilor fundamentale în 
activitatea instituţiilor statistice, 
în primul rînd - de prestare a 
serviciilor informaţionale de 
calitate, pe baza integrităţii şi 
profesionalismului în statistică.

Guvernul Republicii Moldova 
a dat recurs invitaţiei Asambleei, 
care încuraja statele membre 
ale ONU să remarce Ziua 
Mondială a Statisticii într-o 
manieră potrivită şi să 
desfăşoare la nivel naţional 
evenimente de marcare a acestei sărbători. 

Conform Hotărîrii nr. 934 „Cu privire la proclamarea 
sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului” adoptate 
de Guvernul Republicii Moldova la 8 octombrie 2010, 
Ziua Statisticianului în Republica Moldova este marcată 
anual, la 20 octombrie.

Cu siguranţă, instituirea în Republica Moldova 
a Zilei profesionale a Statisticianului va alinia, pe 
de o parte Republica Moldova la bunele practici 
internaţionale, în primul rînd ale Uniunii Europene, 
iar pe de altă parte va consolida în timp imaginea 
şi locul pe care îl merită statistica într-o societate 
modernă. 

Recunoscînd că, anume informaţia statistică 
serveşte fundamentării şi evaluării politicilor 
economice şi sociale, informării spectrului larg al 
utilizatorilor interni şi externi, contribuind astfel la 
asigurarea dezvoltării durabile a ţării, democratizării 
societăţii, statistica necesită a fi  privită ca o parte 
componentă a procesului de dezvoltare a societăţii 
noastre. De aceea colectarea datelor în scopuri 
statistice corespunde atît intereselor societăţii în 
general, cît şi a fi ecărui respondent în parte. Numai 

international, in particular ILO defi nitions, methodologies 
and standards in the NBS. The available databases 
(through the NBS databank and the thematic publications) 
on labour force, employment and unemployment were 
created to serve as a reference database and information 
tool for analyses, policy debates and decision making on 
various subjects. Still, the NBS task is to train the users for 
proper understanding, use and interpreting of statistical 
information on labour market.

The purpose of the workshop was to strengthen the 
capacities and knowledge of specialists of the Ministry of 
Labour, Social Protection and Family, other ministries, of 
the experts of State Chancellery, participants of the event , 
to understand statistical defi nitions, methodological aspects 
of statistical surveys, carried out by NBS – the background 
labour market statistics in Moldova; the international and 
EU standards in the fi eld, thus facilitating their use in the 
policy development, monitoring and evaluation, and of 
other strategic documents on the labour remuneration and 
employment. 

Professional anniversary – 20th of October, Statistics 
Day

This anniversary was established in 2010, following the 
initiative of the National Bureau of Statistics, based on the 

Declaration of UN Assembly 
which declared 20.10.2010 
the World Statistics 
Day. The purpose of this 
action was to promote 
the fundamental values 
in the activity of statistical 
institutions, fi rst of all – to 
provide quality information 
services, based on the 
principles of integrity and 
professionalism in statistics.

The Government of the 
Republic of Moldova had 
a positive attitude towards 
the UN Assembly invitation, 
which stimulated the UN 
member states to celebrate 

the World Statistics Day, with events at national level. 
According the Government Decision nr. 934 „On the 

declaration of the professional celebration of Statistics 
Day” adopted by the Government of the Republic of 
Moldova on October 8th, 2010, the Statistics Day in the 
Republic of Moldova is celebrated annually on October 20th. 

Certainly, the establishment 
of professional Statistics Day in 
the Republic of Moldova will, by 
one hand, align the country to 
international, fi rst of all European 
standards, and by other hand, it 
will strengthen the image and the 
place of statistics in a modern 
society. 

Statistics needs to be seen 
as a component part of society 
development process, and 
thus, it was recognised that the 
statistical information serves for 
the documentation and evaluation 
of economic and social policies, 
information of a large range of 
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într-o asemenea interpretare, statistica oficială a ţării îşi va 
putea consolida imaginea şi locul pe care îl merită într-o 
societate modernă.

Iar dezvoltarea culturii statistice la nivelul întregului 
spectru de utilizatori se bazează pe cooperarea eficientă 
cu autorităţile publice şi cu societatea civilă prin 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.

internal and external users, and contributing to ensure 
the sustainable development of the country, and society 
democratisation.

The development of statistical culture among the various 
users is based on the efficient cooperation with public 
authorities and civil society by paying proper attention to the 
relations established between the producers and suppliers 
of statistical information and between the producers and 
users.



12       20 octombrie – Ziua Statisticianului în Republica Moldova

3. PRODUSE ŞI SERVICII

Biroul Naţional de Statistică pune la dispoziţia 
publicului larg informaţii statistice în diverse forme 

despre principalele domenii de activitate social-economică 
din ţară. Conform Programului de lucrări statistice, aprobat 
anual de Guvern, BNS elaborează comunicate de presă 
(informaţii operative, note informative, note analitice) şi ediţii 
statistice (publicaţii, culegeri, buletine, rapoarte, pliante) cu 
descrierea indicatorilor statistici specifici domeniului de 
activitate ale acestora. De asemenea, se elaborează un şir 
de indicatori pentru actualizarea băncii de date statistice, a 
seriilor de timp, precum şi a publicaţiilor statistice. Atenţie 
sporită în anul 2012 a fost acordată îmbunătăţirii în 
continuare a diseminării datelor statistice în conformitate cu 
actele normative în vigoare privind asigurarea beneficiarilor 
cu informaţie statistică.

Procesul de diseminare, în anul 2012, s-a desfăşurat în 
baza respectării principiilor transparenţei şi confidenţialităţii 
datelor statistice, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale 
în Republica Moldova şi, în special, cu cele ale Codului de 
Practici al statisticilor europene. Fiind o parte componentă 
a activităţii BNS care vizează toate domeniile de activitate 
statistică, destinată asigurării tuturor categoriilor de 
utilizatori cu informaţie statistică oportună şi de calitate. 
Diseminarea informaţiilor statistice presupune organizarea 
managementului comunicării atît interne, cît şi externe, 
asigurarea circulaţiei corecte şi eficiente a informaţiilor între 
publicul larg şi BNS. 

Una dintre cele mai importante surse informaţionale 
în asigurarea accesului utilizatorilor cu diversă informaţie 
statistică este pagina web a Biroului: www.statistica.md. De 
aceea, şi în anul 2012, accentul a fost pus pe dezvoltarea 
diseminării electronice a informaţiilor statistice, fapt ce s-a 
concretizat prin actualizarea permanentă a statisticilor 
publicate pe site-ul BNS după cum urmează: comunicate de 
presă -147; publicaţii - 30 ediţii; metodologii statistice; serii 
de timp, în total - 462 din care: lunare - 84, trimestriale - 68, 
anuale - 310; indicatori cheie - 27; formulare statistice - 129. 

De asemenea, în anul de raport au fost plasate 
numeroase informaţii de interes 
public vizînd diverse noutăţi, 
evenimente publice organizate de 
BNS, anunţuri, angajări, concursuri 
de achiziţii publice etc. 

În afară de aceasta, întru 
asigurarea cu informaţie specifică, 
detaliată a autorităţilor publice 
centrale, precum şi a altor utilizatori 
au fost elaborate şi difuzate prin 
poşta electronică 342 buletine 
statistice cu date generalizate, din 
care: 120 - anuale, 75 - trimestriale 
şi 147 - lunare. 

Traficul pe site-ul BNS relevă un 
număr de 453 mii vizite realizate 
de 186 mii vizitatori unici din 165 
ţări. Din total vizite, topul ţărilor de 
provenienţă fiind România cu 8,2%, 
Rusia (3,1%), Ucraina (1,4%), SUA 
(1,2%). Numărul de pagini accesate 
a fost de circa 1,8 milioane, acest 
fapt indicând interesul crescut pentru 
accesarea on-line a informaţiei 
statistice.

3. PRODUCTS AND SERVICES

The National Bureau of Statistics provides a wide 
range of statistical information in various forms, about 

the main social-economic areas in the country. Following 
the Annual Program of Statistical Works, approved annually 
by the Government, NBS develops press-releases (flash 
information, information notes, analytical notes) and 
statistical publications (publications, compilations, bulletins, 
reports, leaflets) with the description of statistical indicators, 
specific to the area. Also, a series of indicators are developed 
to update the Statistical Databank, time series, and also, 
the statistical publications. In 2012, a special attention was 
paid to further improvement of statistical data according 
the legislative framework on providing beneficiaries with 
statistical information.

In 2012, the dissemination process was based on the 
principles of transparency and confidentiality of statistical 
data and the legal provisions concerning the organisation 
and functioning of official statistics in the Republic of Moldova, 
and in particular, following the best European Practices. 
The dissemination of statistical information presumes the 
organisation of communication management, both at internal 
and external levels, ensuring correct and efficient circulation 
of documents between NBS and the public.

One of the most important information sources in 
ensuring the user access to diverse statistical information 
is the NBS web-page – www.statistica.md. That is why, in 
2012 also was emphasised the development of electronic 
dissemination of statistical information, fact outlined through 
the permanent update of statistics published on the NBS 
webpage, as follows: press-releases-147; publications - 30 
issues; statistical methodologies; time series, in total - 462 
out of which: monthly - 84, quarterly - 68, and annual - 310; 
key indicators - 27; and statistical forms - 129. 

Also, information of public interest on diverse news, public 
events organised by NBS, announcements, vacancies and 
tenders were placed during the reporting year. 

Beyond this, there have been developed and sent by 
email 342 statistical bulletins with aggregated data, of 
which: 120 – annual, 75 – quarterly and 147 - monthly in 

order to ensure the central public 
authorities and other users with 
specific information. 

The traffic on the NBS website 
shows 453 thousand visits 
performed by 186 thousand unique 
visitors from 165 countries. The top 
of visiting countries is as follows: 
Romania – with 8.2%, Russia 
(3.1%), Ukraine (1.4%), and USA 
(1.2%). The number of accessed 
pages represented approximately 
1.8 million, this fact indicating the 
increasing interest for the on-line 
access to statistical information.

One of the most popular rubrics 
of the official NBS web-page 
remains the Press Releases, which 
was visualised 150 thousand times 
(8.6% of the total). The releases on 
Gross Domestic Product in 2011 
and External Trade activity of the 
Republic of Moldova in 2011 were 
the most accessed press releases 
during the reporting year. 
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Una din cele mai accesate rubrici a paginii oficiale 
rămîne în continuare a fi Comunicatele de presă, care a 
fost vizualizată de 150 mii ori (8,6% din total). Comunicatele 
privind Produsul intern brut în anul 2011 şi Activitatea de 
comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2011 au fost 
cele mai accesate comunicate de presă în anul de raport. 

În căutarea indicatorilor statistici vizitatorii site-ului 
BNS au accesat cel mai des următoarele pagini tematice: 
Populaţie, Preţuri, Conturi naţionale, Statistica salarizării.

Este de menţionat că, în anul 2012, de pe un telefon 
mobil, prin intermediul a 13 sisteme de operare, site-ul BNS 
a fost deschis de circa 5 mii ori, ceea ce este de 3 ori mai 
mult faţă de anul 2011.

Banca de date statistice rămîne a fi unul din cele mai 
accesate instrumente de diseminare a datelor, oferind 
utilizatorilor posibilitatea creării tabelelor individuale din 
cca 500 tabele existente grupate în 24 domenii statistice şi 
actualizată de 800 ori cu serii de timp lunare, trimestriale şi 
anuale. Banca de date a fost consultată de 43 mii persoane 
din 110 ţări (în creştere faţă de anul 2011 cu 5 mii), numărul 
paginilor vizualizate fiind de 574 mii. 

Pe lîngă instrumentele lansate în anii precedenţi aşa 
ca: Piramida populaţiei, Calculatorul Indicelui Preţurilor de 
Consum, care au devenit tot mai solicitate, în anul 2012 
au fost lansate în premieră şi 
plasate pe pagina oficială 4 
hărţi animate, ce prezintă în 
profil teritorial mişcarea na-
turală a populaţiei, dotarea 
gospodăriilor cu utilităţi, den-
sitatea populaţiei şi populaţia 
stabilă, repartizarea populaţi-
ei după participarea la activi-
tatea economică. 

De asemenea, pentru 
vizualizarea mai comodă a 
datelor din domeniul forţei 
de muncă au fost create şi 
plasate pe pagina oficială 2 
grafice animate. 

O altă realizare în domeniul diseminării datelor statistice 
este cea referitoare la coordonarea activităţii de publicare 
a datelor şi metadatelor pe site-ul Fondului Monetar 
Internaţional în sistemul SDDS on-line la care, alături de 
Biroul Naţional de Statistică, participă Banca Naţională a 
Moldovei, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare. 

O activitate primordială în cadrul acţiunilor de diseminare 
a informaţiilor statistice o constituie şi 
publicaţiile statistice. În acest sens, BNS pe 
parcursul anului 2012 a elaborat 30 publicaţii 
statistice, din care 4 - cu o periodicitate 
trimestrială. În afară de publicaţiile statistice 
pe domenii de activitate, au fost editate o serie 
de publicaţii generale, cu serii de date extinse, 
cum sînt: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 
Anuarul statistic “Chişinău în cifre”, Moldova în 
cifre, Situaţia social-economică a Republicii 
Moldova, Buletinul statistic trimestrial etc. 

Pentru reducerea cheltuielilor materiale, 
majoritatea publicaţiilor statistice au fost 
elaborate doar în versiune electronică, fiind 
plasate pentru uz liber pe pagina web a BNS. 

Interesul utilizatorilor pentru informaţiile 
statistice produse de BNS se evidenţiază şi 
prin numărul cererilor primite de la cca 2500 

Looking for statistical indicators, the visitors of NBS 
webpage accessed most often the following thematic pages: 
Population, Prices, National Accounts, and Employment 
Statistics.

It is to be mentioned that in 2012, the NBS site was 
accessed about 5 thousand times from mobile phones, 
using 13 operation systems, which is 3 times more than in 
2011.

The Statistical Databank remains one of the most 
popular data dissemination instruments, thus, offering 
the possibility to create individual tables from those 
approximately 500 existing tables, grouped in 24 statistical 
domains and updated 800 times with monthly, quarterly or 
annual time series. Statistical Databank was consulted by 
43 thousand persons from 110 countries (5000 more than in 
2011), opening 574 thousand pages. 

Beyond the instruments launched the last year, such 
as the Population Pyramid, calculator of Consumer Price 
Index, which became very popular, in 2012 were launched 
and placed on NBS web page, for the first time 4 animated 
maps, presenting in territorial aspect vital statistics, 
households’ equipment with facilities, population density 
and stable population, and the population distribution by 
participation in economic activities. 

Also, there have been 
created and placed on 
the website 2 animated 
graphs for more convenient 
visualisation of statistical 
data on labour force. 

Another achievement in 
the field of statistical data 
dissemination refers to 
the coordination of activity 
of publication of data and 
metadata on the IMF website 
using the on-line SDDS 
system, where, together with 
NBS participates also the 
National Bank of Moldova, 

the Ministry of Finance and the National Commission of 
Financial Market. 

One relevant activity in the frame of activities of statistical 
information dissemination is the statistical publications. 
In this context, during the reporting year, NBS developed 30 
statistical publications, 4 of which are quarterly. Beyond the 
statistical publications by areas of activity, there have been 
issued a series of general publications, with comprehensive 

data series, such as: the Statistical 
Yearbook of the Republic of Moldova, 
Statistical Yearbook “Chisinau in figures”, 
Moldova in figures, Social-economic 
situation of the Republic of Moldova, 
Quarterly Statistical Bulletin, etc. 

The majority of statistical publications 
were issued only in electronic version, 
and placed for free use on the NBS web-
page, in order to reduce the material 
expenses. 

User interest for the statistical 
information produced by NBS is revealed 
by the number of data requests 
received from approximately 2500 
users from the country and from abroad. 
The most data requests concerned the 
following areas: financial reports, social 



14       20 octombrie – Ziua Statisticianului în Republica Moldova

utilizatori din ţară şi din străinătate. Cele mai multe solicitări 
de date au fost din domeniile: rapoarte fi nanciare, statistica 
socială, piaţa forţei de muncă, preţuri, comerţul exterior şi 
statistica demografi că.

Este de menţionat că, adiţional solicitărilor în scris, pe 
parcursul anului la BNS a parvenit un număr considerabil 
de solicitări telefonice. Rezolvarea acestora a constat în 
acordarea consultaţiilor privind întocmirea unei cereri de 
informaţie statistică, procedura de soluţionare a cererilor, 
sursele unde pot fi  găsite unele informaţii, precum şi 
comunicarea unor indicatori existenţi în publicaţii şi în 
comunicate de presă.

Cazurile de refuz la solicitările de date statistice au ţinut 
de confi denţialitatea datelor individuale, divulgarea cărora 
contravine prevederilor Legii cu privire la statistica ofi cială 
în Republica Moldova şi Codului de practici al statisticilor 
europene sau lipsa informaţiei.

Relaţiilor cu utilizatorii le revine o atenţie deosebită 
din partea Biroului. Astfel, pentru conştientizarea şi 
popularizarea statisticii în rîndul utilizatorilor de date şi 
întru utilizarea adecvată a datelor statistice, de către BNS 
au fost organizate 4 mese rotunde pe diferite tematici cu 
participarea experţilor străini, reprezentanţilor instituţiilor 
guvernamentale de resort, mediului academic, asociaţiilor 
profesionale şi anume:

a) cu privire la sistemul statistic naţional al pieţei muncii 
în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei întru sporirea capacităţilor şi cunoştinţelor 
utilizatorilor de a înţelege noţiunile statistice, aspectele 
metodologice cu privire la cercetările statistice realizate de 
BNS care constituie baza statisticilor pieţei munci în ţară, 
standardele şi legislaţia internaţională, în special ale UE în 
domeniu vizat.

b) vizînd îmbunătăţirea indicatorilor statistici din domeniul 
educaţiei preşcolare; 

c) privind revizuirea indicatorilor cu referire la Fondul 
locativ şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare, scopul a fost evitarea colectării duble a 
informaţiei din cadrul acestor compartimente; 

d) prezentarea particularităţilor şi principiilor metodologice 
ale sistemului statistic agricol armonizat.

Avînd în vedere faptul că, presa este unul din principalii 
vectori de diseminare rapidă a datelor statistice privind 
dezvoltarea social-economică a ţării către 
publicul larg, BNS a continuat şi în anul 
de raport să difuzeze continuu către mass-
media din Republica Moldova informaţia 
statistică cu descrierea principalilor 
indicatori statistici. În anul de raport au fost 
emise în total 413 comunicate de presă, 
din care 267 au fost elaborate de organele 
teritoriale de statistică. 

Conlucrarea cu mijloacele de informare 
în masă rezidă în adoptarea măsurilor 
de respectare a drepturilor tuturor 
reprezentanţilor mass-media interesate de 
a avea acces la datele statistice produse 
de BNS, conform Grafi cului de emitere 
a comunicatelor de presă şi a volumului 
informaţiei prezentat în baza Programului 
lucrărilor statistice al instituţiei, documente 
plasate pentru informare pe pagina web a BNS. În scopul 
facilitării interpretării corecte a datelor şi eliminării folosirii 
eronate a statisticilor, celor interesaţi li s-a asigurat accesul 
on line la legislaţia şi metodologia statistică, precum şi 
consultanţa necesară din partea statisticienilor. 

statistics, labour force market, prices, external trade and 
demography statistics. 

There must be mentioned that, beyond written requests, 
there have been a series of phone requests at NBS also. 
The solutions consisted in providing consultations on 
presenting a written information request, the procedure of 
answering a request, the sources, where some information 
can be found, and the communication of some indicators 
existing in publications and press-releases.

The cases of refusals to information requests were 
caused by the confi dentiality of individual data, the 

disclosure of which violates the Law on Offi cial Statistics 
of the Republic of Moldova and the European Code of Best 
Practices, or the lack of requested information.

NBS pays a special attention to the relationship 
with users. Thus, NBS organised 4 round tables on 
various topics, with the participation of foreign experts, 
representatives of line central authorities, academia and 
professional associations for a better awareness and 
popularity of statistics, namely:

a) the national statistical system on labour market in 
cooperation with the Ministry of Labour, Social Protection 
and Family, in order to strengthen the users knowledge 
and capacities to understand the statistical defi nitions; 
methodological aspects concerning the statistical surveys, 

conducted by NBS, which represent the 
background of labour statistics in the 
country; the international standards and 
requirements, in particular the European 
regulations in the fi eld.

b) on improving the statistical indicators 
on pre-primary education; 

c) on the revision of indicators on 
Dwelling stock and functioning of water 
supply and sewerage systems, with the 
purpose to avoid doubling of data collection 
activities for these topics; 

d) on presenting the peculiarities and 
methodological principles of the harmonised 
statistical system in agriculture.

Taking into account that the mass-
media is the one of the main vectors of 
rapid dissemination of data on the social-

economic development of the country, NBS continued to 
present to mass-media the information on main statistical 
indicators. During the reporting year, there have been 
issued 413 press-releases, 267 of which were developed 
by the territorial statistical offi ces. 
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Un alt mijloc important de diseminare a informaţiilor 
statistice este biblioteca de date statistice a BNS, care 
activează începînd cu anul 2003 şi dispune deja de un fond 
preţios de publicaţii statistice din toate domeniile de activitate 
socială, economică, de mediu, etc. Fondul de cărţi cuprinde 
toate publicaţiile statistice editate de BNS, alte publicaţii din 
domeniul statisticii editate în ţară, precum şi un număr mare 
de documente şi publicaţii ale organelor de statistică din alte 
ţări şi a organismelor internaţionale, cu care BNS întreţine o 
comunicare informaţională. La sfîrşitul anului 2012 fondul total 
al bibliotecii BNS alcătuia cca 5600 publicaţii cu date statistice 
şi un număr important de titluri editoriale, copii xerox, CD ş.a.

 În scopul facilitării accesului la publicaţiile statistice ela-
borate de BNS şi extinderii volumului informaţiei pe pagina 
web a BNS, acestea sînt plasate în întregime pe site-ul ofi cial 

www.statistica.md, precum şi diseminate în regim gratuit prin 
intermediul bibliotecii sau consultate online în cadrul bibliotecii.

The cooperation with mass information means 
consists in adopting measures to respect the rights of all 
mass-media representatives, interested in having access 
to the statistical data produced by NBS, according the 
Release Calendar of press releases and the information 
presented according the Annual Program of Statistical 
Works of NBS, the documents placed for information on 
the website of the institution. All interested persons have 
online access to statistical legislation and methodology 
and the necessary consultations of statisticians in order 
to facilitate the correct data interpreting and avoiding the 
misuse of statistics. 

Another important instrument of statistical data 
dissemination is the library of statistical data of NBS, which 
activates since 2003 and owns already a precious fund 
of statistical publications of all areas of social, economic, 
environment protection activity, etc. 

The fund comprises all statistical publications issued by 
NBS, other publications on statistics, issued in the country, 
and a signifi cant number of documents and publications of 
statistical institutes and offi ces of other countries and inter-
national organisations, with which NBS has information co-
operation. By the end of 2012, the total fund of NBS library 
consisted in approximately 5600 publications with statistical 
data and a signifi cant number of other issues, copies, CD, 
etc.

In order to facilitate the access to statistical publications 
issued by NBS, and to extend the information on the NBS 
website, these are placed completely on the offi cial website 
www.statistica.md, and disseminated free of charge through 
the library or consulted online.
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4. SINTEZA ACTIVITĂŢILOR  
PE DOMENII STATISTICE

În linii generale activitatea statisticienilor în anul de 
raport a fost concentrată pe realizarea în termen a 

acţiunilor statistice cuprinse în Programul lucrărilor statistice 
în anul 2012. Totalitatea acţiunilor şi măsurilor întreprinse 
conform acestui document au avut ca scop producerea şi 
prezentarea datelor statistice necesare implementării şi 
evaluării politicilor naţionale în domeniile socio-economice 
de dezvoltare ale ţării. 

Reflectarea cerinţelor informaţionale a rezultat dintr-
un proces îndelungat de consultare între producătorii de 
statistici oficiale şi utilizatorii acestora, iar rezultatul acestor 
consultări a fost consemnat în Programul lucrărilor statistice 
pentru anual 2012, care a oferit baza legală a solicitărilor 
adresate furnizorilor de date (întreprinderi, gospodării 
şi persoane individuale, organizaţii publice sau private). 
Programul lucrărilor statistice anual a constituit suportul 
alocării resurselor necesare, în special în ceea ce priveşte 
finanţarea activităţilor statistice .

Programul a reunit într-un ansamblu cuprinzător 
şi coerent, lucrările statistice de bază, orientate spre 
satisfacerea necesităţilor tuturor categoriilor de utilizatori cu 
informaţii şi date statistice cît mai complete şi de calitate. 
Prin structura sa, Programul lucrărilor statistice pentru 
anul 2012 a pus în evidenţă cercetările statistice, lucrările, 
studiile şi publicaţiile statistice pe domenii bine definite dar 
şi alte acţiuni, necesare pentru producerea în mod eficient 
a datelor statistice de calitate, cum ar fi: elaborarea de 
clasificări şi nomenclatoare de utilitate generală, dezvoltarea 
şi administrarea registrelor statistice, administrarea bazelor 
de date şi metadate, etc.

Deoarece indicatorii statistici din domeniul demografic 
sînt unii din cei mai solicitaţi indicatori de către diferite 
categorii de utilizatori ai datelor statistice, în anul de raport 
au fost depuse eforturi majore la îmbunătăţirea fondului de 
date al statisticii populaţiei, care de altfel este unul bogat 
în indicatori privind aspectele demografice ale ţării, ca: 
mişcarea naturală a populaţiei, numărul, structura şi migraţia 
pe vîrste a populaţiei, natalitatea după statutul juridic şi vîrsta 
mamei, mediul de reşedinţă şi rangul născutului viu, structura 
mortalităţii pe cauze de deces, aspectele gender. În anul de 
raport a fost elaborată o nouă ediţie a publicaţiei „Populaţia 
Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial la 1 
ianuarie 2012”, care conţine date privind numărul şi structura 
populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial.

 În cadrul Proiectului Comun ONU “Consolidarea 
sistemului statistic naţional”, de către BNS, 
în parteneriat cu PNUD şi UN Women şi 
cu sprijinul financiar al Ambasadei Suediei 
în Republica Moldova a fost editată 
culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica 
Moldova. Analiză în aspect teritorial”. 
Obiectivul cercetării este prezentarea unei 
priviri panoramice asupra raporturilor femei 

- bărbaţi în Republica Moldova în diverse 
domenii socio-economico-politice, relevarea 
similitudinilor şi diferenţelor de manifestare a 
acestora în segregare regională, precum şi 
conturarea unor recomandări care ar putea 
ameliora situaţia în domeniul politicilor de 
gen în aspect naţional.

În anul 2014 în Republica Moldova va 
fi efectuat Recensămîntul populaţiei şi 
al locuinţelor din Republica Moldova. 

4. SYNTHESIS OF ACTIVITIES  
BY STATISTICAL AREAS

Generally, during the reporting year, the activity of 
statisticians was concentrated on the achievement 

in time of activities covered in the Program of Statistical 
Works in 2012. The totality of activities and measures 
undertaken according this document had the purpose 
to produce and present statistical data necessary for the 
implementation and evaluation of national policies, in the 
social-economic areas of development of the country. 

Reflection of information requirements resulted from a 
time-requiring process of consultations between producers of 
official statistics and their users, whereas the result of these 
consultations was reflected in the annual Program of Statistical 
Works for 2012, which offered the legal basis of requests 
addressed to data providers (enterprises, households and 
individuals, public or private organisations). The annual 
Program of Statistical Works represented the background for 
the allocation of necessary resources, in particular, in what 
concerns the financing of statistical activities.

The program gathered, in a coherent and comprehensive 
framework, the basic statistical works, oriented towards 
facing the needs for most complete and qualitative 
information of all categories of users. By its structure, the 
Program of Statistical Works revealed the statistical surveys, 
works and publications, and other actions by defined areas, 
which are necessary for efficient production of qualitative 
statistical data, such as: the development of classifications 
and nomenclatures for general use, the development and 
management of statistical registers, the administration of 
databases of statistical data and metadata, etc.

During the reporting year, there have been done 
significant efforts to improve the statistical information on 
population, taking into account that the statistical indicators 
on demographic area are the ones of the most solicited by 
various categories of users of statistical data; an area rich 
in indicators on the demographic processes of the country, 
such as: vital statistics, population number, structure and 
migration by age groups, fertility rate by mother age and 
marital status, new-born residence area and ranking, 
structure of mortality by causes of death, and gender 
aspects. A new issue of the publication „Population of the 
Republic of Moldova, by age and sex, in territorial aspect, 
on January 1st, 2012”, comprising data on the number and 
structure of population by age and sex in territorial aspect 
was developed during the reporting year.

In the framework of joint UNDP Project “Strengthening 
the National Statistical System”, NBS, 
together with its partners UNDP and UN 
Women, and with the financial assistance 
of Embassy of Sweden in the Republic of 
Moldova issued the compilation “Women 
and Men in the Republic of Moldova. 
Analysis in territorial aspect”. The scope of 
analysis was to present a panoramic view on 
the relation women – men in the country, in 
diverse social, economic and political areas, 
outlining the similarities and differences from 
a regional perspective, and also to present 
some recommendations that could improve 
the situation in gender related policies, at the 
national level.

In 2014, Population and Housing 
Census will be conducted in the Republic 
of Moldova. Following the Regulation 
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Conform Regulamentului Parlamentului European şi 
al Consiliului Uniunii Europene (nr.763/2008) privind 
efectuarea şi desfăşurarea Recensămîntului populaţiei şi 
locuinţelor, BNS în anul de raport, a elaborat, fi ind adoptată 
de către Parlament, Legea cu privire la recensămîntul 
populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 
2014 (nr.90 din 26.04.2012).

Prin Hotărîrea Guvernului nr.967 din 21.12.2012 cu privire 
la acţiunile de implementare a Legii privind organizarea 
şi efectuarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor 
din Republica Moldova în anul 2014 au fost stabilite 
principalele elemente, etape şi activităţi vizînd: acţiunile 
de importanţă naţională; perioada derulării acţiunilor de 
recensămînt, inclusiv perioada recensămîntului de probă 
(aprilie 2013); sfera de cuprindere; constituirea şi atribuţiile 
Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul populaţiei şi al 
locuinţelor; constituirea şi atribuţiile structurilor teritoriale de 
recensămînt; date despre populaţie, locuinţe şi modul de 
culegere a acestora; rolul Biroului Naţional de Statistică în 
efectuarea Recensămîntului şi altele.

Astfel, întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului 
nr.967, pe parcursul anului 2012 au fost întreprinse un şir 
de acţiuni şi anume, a fost: 

 - elaborat proiectul bugetului operaţional al 
Recensămîntului populaţiei şi locuinţelor, pentru perioada 
2012-2015, inclusiv proiectul bugetului pentru recensămîntul 
de probă (anul 2013);

 - elaborat proiectul principiilor organizatorice şi metodo-
logice de bază privind efectuarea recensămîntului popula-
ţiei şi al locuinţelor, în concordanţă cu recomandările din 
cadrul Conferinţei statisticienilor europeni vizînd efectuarea 
Recensămintelor populaţiei şi a locuinţelor, runda 2010;

 - elaborat proiectul instrumentarului de recensămînt;
 - determinat necesarul de personal, instrumentarul, 

rechizitele de birou pentru recensămîntul de probă, etc.
Domeniul statisticii pieţei forţei de muncă, în anul 

de referinţă, s-a dezvoltat prin implementarea de cercetări 
statistice noi, prin perfecţionarea unora dintre cercetările 
statistice deja existente 
şi adaptarea lor la cele 
mai recente regulamente 
europene şi prin elabo-
rarea de metodologii noi, 
în scopul unei mai bune 
armonizări a metodelor şi 
practicilor de construire a 
indicatorilor în domeniu. 

În acest sens, pentru 
prima dată începînd cu 
anul 2012, a fost imple-
mentată în practică o noua 
cercetare selectivă anuală 
asupra Cîştigurilor salaria-
le şi costului forţei de mun-
că în întreprinderi. Scopul 
cercetării este determina-
rea nivelului, structurii şi 
evoluţiei efectivului salaria-
ţilor, numărului mediu al salariaţilor, cîştigurilor salariale, cos-
tului forţei de muncă, timpului de lucru, altor statistici conexe.

În anul de raport a fost elaborată metodologia cercetării 
statistice asupra gospodăriilor populaţiei Migraţia forţei de 
muncă şi la 1 octombrie 2012 lansată cercetarea propriu 
zisă în teren. În acest sens a fost desfăşurat seminarul 
de instruire a operatorilor de interviu şi a specialiştilor-
controlori, care au fost nemijlocit implicaţi la realizarea 

of European Parliament and the European Council 
(nr.763/2008) on the organisation and conduction of 
Population and Housing Censuses, NBS developed during 
the reporting year Law on the Population and Housing 
Census in the Republic of Moldova in 2014 (nr.90 din 
26.04.2012) which was adopted by the Parliament.

The Government Decision nr.967 of 21.12.2012 on the 
activities of implementation of the Law on the organisation 
and conduction of Population and Housing Census in 
the Republic of Moldova in 2014 sets the main elements, 
stages and activities concerning: the activities of national 
importance; the period of Census activities, including 
the Pilot Census (April 2013); area of coverage, the 
establishment and functions of the National Commission for 
Population and Housing Census; the creation and functions 
of territorial census structures; the data on population and 
dwellings and the methods of their collection; the role of the 
National Bureau of Statistics in the conduction of Census 
and others.

Thus, during 2012, there have been undertaken a 
series of actions for the implementation of provisions of 
Government Decision nr.967, namely: 

 - the draft of the operational budget for the Population 
and Housing Census for the period 2012-2015 was 
developed, including, the draft of the budget for the Pilot 
Census (2013);

 - the draft of the basic methodological and organisational 
principles on the conduction of the Population and Housing 
Census was developed according the recommendations 
of the Conference of European Statisticians for the 
organisation and conduction of Population and Housing 
Censuses, round 2010;

 - the draft of the Census tools was developed;
 - the needs for staff, tools, and stationery were 

determined for the Pilot Census, etc.
Labour Force Statistics - during the reference year, 

this area developed by implementing new statistical sur-
veys, improving some of the existing ones and their adap-

tion to the most recent 
European regulations 
and elaboration of new 
methodologies, for a 
better harmonisation of 
methods and practices of 
calculation of indicators 
from this fi eld. 

In this context, for 
the fi rst time since 2012, 
it was implemented in 
practice a new annual 
sample survey on Earn-
ings and Labour Cost in 
enterprises. The survey 
purpose is to determine 
the level, structure and 
trends in the number 
of employees, average 
number of employees, 

remuneration, labour cost, working time and other connect-
ed statistics.

During the reporting year, it was developed the 
methodology of statistical survey of population households 
Labour Force Migration and launched in the fi eld on 
October 1st, 2012. In this context, it was conducted the 
training workshop with interviewers and supervisors, which 
were directly involved in the conduction in territory of the 
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în teren a cercetării statistice „Migraţia forţei de muncă”. 
Cercetarea are ca scop asigurarea colectării informaţiilor 
privind migraţia forţei de muncă şi competenţele acesteia 
(unele aspecte). Obiectivele cercetării vizează furnizarea 
informaţiilor pentru analiza şi evaluarea impactului migraţiei 
asupra potenţialului de calificări/competenţe din ţară întru 
elaborarea de politici în domeniu.

În anul de raport a fost îmbunătăţit instrumentarul 
statistic naţional de înregistrare şi raportare a accidentelor 
de muncă, în conformitate cu „Planul Naţional de acţiuni 
pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2012” şi 

„Programul de Ţară privind Munca Decentă 2012-2015”; 
revizuite formularele de evidenţă primară privind timpul de 
muncă şi salarizarea, în conformitate cu Planul de acţiuni 
privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” 
şi „muncii la negru”. 

O altă realizare, în anul de raport, o constituie elaborarea 
proiectului Primului raport privind realizarea Convenţiei 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica 
muncii (ratificată de Republica Moldova la 29 septembrie 
2011 prin Legea nr. 186). De asemenea a fost elaborată 
informaţia statistică pentru Primul raport de ţară privind 

„Profilul Migraţional Extins”. 
Principalii indicatori din domeniul statisticii pieţei muncii 

au fost compilaţi în publicaţiile „Piaţa muncii în Republica 
Moldova” şi „Forţa de Muncă a Republicii Moldova, 
Ocuparea şi Şomajul în anul 2011”. Culegerile conţin 
informaţii statistice privind numărul populaţiei economic 
active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi 
cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de 
muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi 
traumatismul în producţie, formarea profesională, principalii 
indicatori ai forţei de muncă.

În domeniul statisticii învăţămîntului a fost ajustată 
metodologia de colectare a datelor pentru calcularea 
indicatorilor TIC pentru instituţiile de învăţămînt primar 
şi secundar general, în 
conformitate cu cerinţele 
UNESCO. În anul de raport, 
a fost aplicată în practică 
metodologia privind calcularea 
efectului economic de la 
implementarea invenţiilor şi 
propunerilor de raţionalizare. 
Sinteza indicatorilor de bază 
privind starea de funcţionare 
şi nivelul de performanţă a 
sistemului de învăţământ din 
ţară au fost sistematizaţi în 
culegerea statistică „Educaţia 
în Republica Moldova”. Datele 
sînt prezentate pe niveluri 
educaţionale: preşcolar, primar, 
secundar general, secundar 
profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi 
postdoctorantura.

O altă publicaţie care conţine indicatori din domeniul 
învăţămîntului este culegerea statistică „Copiii Moldovei”. 
Publicaţia este structurată în 10 compartimente care 
conţin date cu referire la aspectul demografic, sănătatea 
şi educaţia copilului, infracţionalitatea juvenilă, protecţia 
socială, situaţia familiilor cu copii, etc. Culegerea a fost 
elaborată cu suportul financiar al Reprezentanţei UNICEF 
in Republica Moldova şi publicată in cadrul proiectului 
comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al 
Republicii Moldova”.

statistical survey „Labour Force Migration”. The survey 
has the purpose to ensure the information collection on 
labour force migration and its competences (some aspects). 
The survey objectives relate to information provision for 
the analysis and evaluation of impact of migration on the 
potential of qualifications/competences in the country for 
better policy making in this area.

During the reporting year, there were improved the 
national statistical tools of reporting of accidents at work, 
according the „National Action Plan for the employment 
in 2012” and the „Country Program on Decent Work  
2012-2015”; there were revised the forms of primary 
recording on working time and remuneration, according 
the Action Plan on eradicating the practice of labour 
remuneration „in envelopes” and „hidden employment”. 

Another achievement of the reporting year is the 
development of the draft of the First Report on the 
implementation of the International Labour Office 
Convention nr. 160 on Labour Statistics (ratified by the 
Republic of Moldova on September 29th, 2011 by the Law 
nr. 186). Also, it was developed the statistical information 
for the First Country Report on „Extended Migration 
Profile”. 

The main indicators for labour market statistics were 
compiled in the publications „Labour Market in the Republic 
of Moldova” and „Labour Force in the Republic of Moldova, 
Employment and Unemployment in 2011”. The compilations 
comprise statistical information on economically active 
and employed population, unemployment, remuneration 
of employees and labour costs, labour force movement 
and use of working time, labour conditions and accidents 
at work, professional training, and the main labour force 
indicators.

In what concerning the Education Statistics, the 
methodology of data collection for the calculation of IT 
indicators for primary and secondary education institutions 
was adjusted according UNESCO requirements. During 
the reporting year, the methodology on the calculation of 
economic effect from the implementation of inventions 
and improvement proposals was applied in practice. The 
synthesis of basic indicators on the functioning and level 
of performance of education system in the country were 
systematised in the statistical compilation „Education in 
the Republic of Moldova”. Data are presented by education 
levels: preschool, primary, secondary general, vocational, 
high, higher, PhD and post-PhD.

Another publication comprising education indicators is 
the statistical compilation „Children of Moldova”. The pub-
lication is structured in 10 chapters, presenting data on 
the demographic aspect, 
child health and educa-
tion, juvenile criminality, 
social protection and the 
situation of families with 
children, etc. The com-
pilation was developed 
with the financial support 
of UNICEF Representa-
tive Office in the Repub-
lic of Moldova and pub-
lished in the framework 
of Joint UNDP project 

“Strengthening the Na-
tional Statistical System 
of Moldova”.
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În anul 2012 BNS a oferit un spectru larg de informaţii 
statistice privind statistica nivelului de trai. Această 
informaţie voluminoasă este obţinută în baza Cercetării 
Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), cercetare 
implementată în practica statistică din anul 1954 şi care 
la momentul actual reprezintă o sursă preţioasă de date. 
Pentru desfăşurarea cu succes a cercetării în teritoriu 
au fost organizate seminare de instruire cu operatorii de 
interviu din localităţile ţării. În baza rezultatelor CBGC, 
anual, este elaborată publicaţia „Aspecte privind nivelul de 
trai al populaţiei”, care conţine informaţii privind principalele 
aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de 
bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, 
condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă 
îndelungată, consumul în gospodărie etc.

Activitatea în domeniul statisticii macroeconomice, 
pe parcursul anului precedent, s-a axat pe obţinerea unui 
şir de indicatori macroeconomici de maximă importanţă, 
cum ar fi: produsul intern brut, venitul naţional brut, venitul 
disponibil brut, excedentul brut de exploatare, venitul 
mixt brut, consumul final, economia brută, capacitatea(+) 
/ necesarul(-) de finanţare, care servesc drept cele mai 
complexe instrumente de analiză macroeconomică 
şi generează posibilitatea reală ca societatea să-şi 
măsoare performanţele şi să-şi ajusteze obiectivele pe 
viitor. Elaborarea conturilor naţionale a fost realizată în 
conformitate cu standardele internaţionale, metodologia 
sistemului conturilor naţionale a ONU, versiunea 1993 (SCN, 
ONU-1993). Pentru a facilita accesul şi utilizarea informaţiei 
statistice din domeniul statisticii macroeconomice, în anul 
2012 au fost elaborate culegeri statistice tematice care 
prezintă o evoluţie a indicatorilor din domeniu: 

- „Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului 
intern brut cu cele anuale, 1995-2010”, cu informaţii analitice 
privind evoluţia Produsului intern brut, serii brute şi ajustate 
sezonier, pe categorii de resurse (divizat pe activităţi 
economice) şi categorii de utilizări (spart pe elemente de 
cheltuieli), în preţuri curente şi preţuri constante (preţurile 
anului 2000). Elaborarea produsului intern brut în preţuri 
constante (preţurile unui an de bază) permite analiza 
rezultatelor obţinute atît între trimestrele aceluiaşi an, cît şi 
între trimestrele anului curent cu cele din anii precedenţi. 
Informaţiile obţinute în urma aplicării ajustărilor 
sezoniere asupra seriilor dinamice trimestriale joacă un rol 
important în analiza situaţiei economice curente, în deosebi 
în determinarea etapei de dezvoltare a ciclului economic. 
Astfel de informaţii sînt utile la prognozarea schimbărilor 
ciclului economic şi servesc drept bază în luarea deciziilor 
de dezvoltare a activităţilor economice;

- „Conturi naţionale, 2011” conţine integral, conturile 
nefinanciare (total pe economie, activităţi economice, 
sectoare instituţionale ale 
economiei interne şi cel al restului 
lumii), produsul intern brut pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii; 
tabela resurse-utilizări, conturile 
economice integrate;

- “Balanţa mijloacelor fixe şi 
avuţia naţională, 2011” .

Principala activitate a 
domeniului statistica preţurilor 
în anul de referinţă a fost 
elaborarea şi prezentarea în 
termeni oportuni a unuia dintre cei 
mai solicitaţi indicatori statistici: 
indicele preţurilor de consum (IPC), 

In 2012, NBS offered a wide range of statistical 
information on the standards of living statistics. This 
comprehensive information is gathered from the Household 
Budget Survey (HBS), survey implemented in statistical 
practice in 1954, and which represents, at the moment, a 
precious data source. Training workshops were organised 
with interviewers from the territory in order to ensure the 
successful conduction of this survey in the territory. Based 
on the HBS data, annually, the publication „Aspects of 
the population living standard” is developed, presenting 
information on the main social-economic aspects, 
characterising the population welfare, in particular, the 
incomes, expenditures, living conditions, owning of durable 
households goods, and households consumption, etc.

During the previous year, the activity in macroeconomic 
statistics was emphasised on producing a range of 
macroeconomic indicators of maximal relevance, such as: 
Gross Domestic Product, Gross National Income, Gross 
Disposable Income, operating surplus, Gross Mixed 
Income, final consumption, gross savings, net lending(+) / 
borrowing(-), which serve as the most complex instruments 
of macroeconomic analysis and generate the real possibility 
for the society to measure its performances and adjust its 
objectives for the future. The production of national accounts 
is performed according the international standards, the 

UN methodology of the System 
of National Accounts, version 
1993 (SNA 1993). In 2012, 
thematic statistical compilations, 
presenting the development 
of indicators in this field, were 
developed in order to facilitate 
the access and use of statistical 
information from macroeconomic 
statistics: 

- „Reconciling of quarterly GDP 
with annual GDP, 1995-2010”, 
with analytical information on the 
development of GDP, primary and 
seasonally adjusted time series, 
by categories of resources (by 

economic activities) and categories of uses (by elements of 
expenditures), in current and constant prices (the prices of 
2000). The production of GDP in constant prices (prices of a 
base year) gives the possibility to analyse the results of the 
quarters of same year and the quarters of current year with 
the quarters of previous years. The information produced in 
the result of seasonal adjustments of quarterly time series 
plays an important role in the analysis of current economic 
situation, in particular, for determining the development 
phase of economic cycle. This kind of information is useful in 
the prognoses of changes of economic cycle and serves as 
a basis for the decision-making process in the development 
of economic activities;

- „National Accounts, 2011” comprises integrally the non-
financial accounts (total per economy, economic activities, 
institutional sectors of domestic economy and the rest of 
the world), Gross Domestic Product for small and medium 
enterprises; Supply and Use Table, integrated economic 
accounts;

- “Balance of fixed assets and the national welfare, 2011”.
During the reference year, the main activity of Price 

Statistics was the development and timely presentation 
of the one of most popular statistical indicators: Consumer 
Price Index (CPI), whose basic purpose is to measure the 
changes in dynamics of general price level for the goods and 
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destinaţia de bază a căruia este de a măsura schimbările 
în dinamică a nivelului general al preţurilor la produsele şi 
serviciile procurate pentru consum de către gospodăriile 
populaţiei din ţară. IPC este un indice lunar şi se calculează 
numai pentru elemente care intră în consumul direct al 
populaţiei, fiind excluse: consumul de bunuri şi servicii din 
producţia proprie a gospodăriei casnice, cheltuielile sub 
forma de investiţii şi acumulare, dobînzile plătite la credite, 
ratele de asigurare, amenzile, impozitele, etc., precum şi 
cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia (agricolă 
etc.) a gospodăriilor individuale. 

Elaborarea principalului indicator, Indicele Preţurilor de 
Consum, este realizată de BNS în baza datelor cercetărilor 
selective privind: 

1. variaţia preţurilor de consum la principalele mărfuri şi 
servicii (realizate lunar) şi

2. bugetele gospodăriilor casnice, care furnizează date 
necesare calculării ponderilor cheltuielilor populaţiei 
pe grupe de mărfuri şi servicii.

Corespunzător metodologiei de calcul, în anul 2012 
au fost primite, verificate şi analizate lunar peste 52 
mii de preţuri-tarife la 1200 de mărfuri-servicii incluse 
în cercetarea selectivă pentru calculul IPC (culese din 
eşantionul reprezentativ de circa 800 centre de colectare 
amplasate în 8 oraşe ale ţării).

În cadrul Programului Comparabilităţii Internaţionale (PCI) 
al produsului intern brut şi al parităţii puterii de cumpărare 
a valutelor ţărilor participante la Program - runda 2011, a 
fost efectuat un volum imens de lucrări: analizate, procesate 
şi transmise la Comitetul Interstatal de Statistică al CSI 
preţurile la mărfuri-servicii de consum, mărfuri investiţionale 
şi materiale de construcţie, reprezentative, incluse în 
cercetarea selectivă a preţurilor conform Programului 
Comparabilităţii Internaţionale - runda globală 2011. 

În domeniul statisticii industriei, în anul 2012, obiectivul 
principal a constat în elaborarea instrumentarului cercetării 
statistice unice PRODMOLD - 2010 „Produse 
şi servicii industriale fabricate în anul 2011”, 
armonizat la standardul Uniunii Europene 
PRODCOM, lista 2010, şi lansarea cercetării 
propriu zise în trimestrul IV. Cercetarea în 
cauză va facilita şi trecerea la versiunea nouă 
a Clasificatorului Produselor (bunurilor) şi 
Serviciilor şi a Clasificatorului Activităţilor din 
Economia Moldovei (CAEM-2), armonizat 
la analogul european NACE, rev.2. În baza 
informaţiei colectate va fi elaborat un nou 
sistem de ponderi pentru anul de bază (2011), 
care va fi utilizat în calculul indicatorilor lunari 
ai statisticii industriei într-o structură nouă a 
clasificării (CAEM-2 şi PRODMOLD - 2010). 

În anul de raport, publicaţia „Balanţa 
energetică a Republicii Moldova” a fost elaborată şi în limba 
engleză. Această lucrare, plasată pe pagina web a BNS, 
conţine informaţii privind stocurile, importul, producţia, cît 
şi distribuţia şi consumul final al resurselor energetice în 
Republica Moldova pe tipuri de produse energetice în unităţi 
fizice şi convenţionale (petrol şi cărbune) şi terajouli. Ediţia 
conţine serii de date statistice pentru anii 2002-2009. Datele 
se prezintă atît în unităţi de măsură naturale, cît şi în unităţi 
convenţionale: echivalent cărbune, echivalent petrol, terajouli. 
Publicaţia conţine date privind statistica internaţională. 
Cercetarea statistică anuală „Balanţa energetică”, în baza 
căror rezultate a fost elaborată publicaţia, este exhaustivă 
pentru unităţile producătoare de energie electrică şi termică 
şi pentru cei mai mari consumatori de resurse energetice. 

services purchased by the population from the country. CPI 
is a monthly index and is calculated only for the elements 
from the direct population consumption, excluding: the 
consumption of goods and services from the household 
own production, expenditures in form of investments and 
deposits, interest rates paid for credits, insurance rates, 
fines, and taxes, etc., and the expenditures connected to 
labour remuneration for the production (agricultural, etc.) of 
individual households. 

The production of main indicator, Consumer Price Index, 
is based on the sample surveys conducted by NBS, namely: 

1. Variation of consumer prices for the main goods and 
services (purchased monthly) and

2. Households Budget Survey, providing the necessary 
data for the calculation of rates for population 
expenditures, by the main groups of goods and 
services.

During 2012, according the calculation methodology 
there were received, verified and analysed, on monthly 
basis, over 52 thousand of prices-tariffs for 1200 goods-
services included in the sample survey for the CPI 
calculation (collected from the representative sample in 
approximately 800 data collection centres, situated in 8 
towns of the country).

In the framework of International Comparability Program 
(ICP) of Gross Domestic Product and Purchase Power 
Parity of currencies of participating countries – round 2011, 
it was performed a huge amount of activities: prices for 
representative consumption goods-services, investment 
goods and construction materials, included in the sample 
survey were analysed, processed and transmitted to the 
Interstate Statistical Committee of CIS Countries, following 
the International Comparability Program – global round 
2011. 

In Industry Statistics, the main objective consisted 
in the development of tools for the statistical survey 

PRODMOLD - 2010 „Manufacturing goods 
and services produced in 2011”, harmonised 
to the European Union standard PRODCOM, 
2010 list, and the launching of survey itself in 
the Quarter IV. This survey will facilitate the 
transition to the new version of Classification 
of Products by Activity (goods) and Services 
and to the Classification of Economic 
Activities of Moldova (CEAM-2), harmonised 
to the European analogue NACE, rev.2. 
Based on the collected information, a new 
system of weights will be developed for the 
base year (2011), which will be used in the 
calculation of monthly indicators for Industry 
Statistics, in a new structure of classifications 
(NACE-2 and PRODMOLD - 2010). 

During the reporting year, the publication „Energy Balance 
of the Republic of Moldova” was developed also in English. 
This work, placed on the NBS website, presents information on 
stocks, imports, production, distribution and final consumption 
of energy resources in the Republic of Moldova, by types of 
energy products, in physical and conventional units (oil and 
coal) and tJ. The issue comprises time series with statistical 
information for the period 2002-2009. Data are presented in 
both, natural measurement units and conventional ones: coal 
equivalent, oil equivalent, and tJ. The publication presents 
also data on international statistics. Annual statistical survey 

„Energy Balance”, which was the basis for the above-mentioned 
publication, is census-based for the units producing electricity 
and heat and the biggest consumers of energy resources. 
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Acţiunile întreprinse în domeniul statisticii construc-
ţiilor şi investiţiilor în anul de referinţă au avut ca scop 
elaborarea şi prezentarea în timp util a informaţiei statistice 
ce vizează investiţiile în capital fix, lucrările de construcţii, 
realizate în antrepriză, construcţiile de locuinţe şi obiecte 
de menire social-culturală, indicii preţurilor la lucrările de 
construcţii-montaj şi starea fondului locativ din Republica 
Moldova, atât la nivel teritorial, cît şi pe total economie 
naţională. În decursul perioadei de raport s-a realizat o 
activitate diversă privind calculul: indicilor preţurilor la 
lucrările de construcţii - montaj, atît pe total, cît şi pe ramuri 
ale economiei naţionale; la maşini şi utilaje de import şi 
autohtone; indicelui agregat al preţurilor la investiţii în 
capital fix; indicatorilor vizînd investiţiile şi construcţiile 
pentru calcularea PIB-ului; analiza situaţiei fondului locativ 
din ţară; determinarea nivelului de asigurare al populaţiei cu 
locuinţe şi dotarea fondului locativ etc.

Informaţia statistică din domeniul statisticii comerţului 
exterior de bunuri şi servicii este una dintre cele 
mai solicitate informaţii atît de utilizatorii interni (bănci, 
autorităţile publice, agenţi economici), cît şi utilizatorii 
externi (parteneri de dezvoltare, ambasade, alte organe 
de statistică). De aceea, activitatea BNS în anul 2012 
a fost centrată pe elaborarea datelor statistice cît mai 
autentice şi relevante, precum şi pe diseminarea cît mai 
vastă a informaţiei din domeniu. Baza de date în domeniul 
statisticii comerţului exterior de mărfuri administrată de 
BNS reprezintă o bază de date completă, atît din punct 
de vedere al conţinutului, cît şi al perioadei de acoperire  
(1994 - 2012). Această bază reuneşte informaţiile statistice 
privind exporturile şi importurile de mărfuri obţinute din 
declaraţiile vamale şi preluate lunar de către BNS de la 
Serviciul Vamal. Este de menţionat că, baza conţine date 
anuale şi lunare, detaliate cantitativ şi valoric pe mărfuri, la 
nivel de 9 cifre, conform Nomenclatorului mărfurilor, pe ţări 
de origine şi destinaţie, pe moduri de transport, acestea 
fiind şi cele mai solicitate date în cursul anului de raport. 

Informaţiile din baza de date constituie sursele pentru 
realizarea publicaţiilor, rezolvarea numeroaselor solicitări de 
date, precum şi pentru diferite proiecte de cercetare, lucrări 
de analiză şi sinteză. În acest sens, în anul de raport, din 
baza de date de comerţ exterior au fost extrase informaţii 
pentru realizarea notelor informative lunare de comerţ 
exterior, cît şi pentru completarea unui număr impunător 
de chestionare internaţionale pentru Fondul Monetar 
Internaţional, Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite, FAO, 
Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru 
Europa, EUROSTAT, Comisia Europeană, organismele 
internaţionale specializate de produse - cafea, zahăr, 
precum şi în adresa Comitetului de Statistică al CSI, etc.

În anul 2012 a fost pus la dispoziţia utilizatorilor, fiind 
plasat pe pagina web, anuarul statistic “Comerţul exterior 
al Republicii Moldova”. Publicaţia conţine serii de date 
statistice de sinteză pe anii 2001-2010, referitoare la 
export, import, balanţa comercială 
în ansamblu, pe continente, ţări, 
grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri 
conform Nomenclatorului mărfurilor, 
Clasificatorului Standard de Comerţ 
Internaţional şi Marilor Categorii 
Economice, precum şi pe ţări-grupuri 
de mărfuri.

Cercetările statistice lunare în 
domeniul statisticii comerţului 
interior de bunuri şi servicii 
sînt instrumentul principal pentru 

The activities undertaken in the field of Construction 
and Investments Statistics had the purpose to develop 
and present the statistical information on fixed capital 
investments, construction works, subcontracted works, 
construction of dwellings and social-cultural premises, price 
indices for construction-assembly works and the state 
of dwelling stock in the Republic of Moldova, both at the 
national and territorial levels. During the reporting period, a 
diverse activity was performed on the calculation of price 
indices: for construction-assembly works, for the total and 
by economic activities; imported and domestic vehicles 
and equipment; aggregated price index for the fixed capital 
investments; indicators for investments and constructions, 
necessary for the GDP calculation; analysis of situation 
of dwelling stock in the country; determining the level of 
insuring the population with dwellings and equipment of 
dwellings, etc.

Statistical information for External Trade with Goods 
and Services is one of the most popular information 
requested both, by internal (banks, central and local 
public authorities, economic units), and external users 
(development partners, embassies, other statistical bodies, 
international organisations). Following this idea, during 
2012, NBS activity in this area was targeted on producing 
reliable and relevant statistical data, and most exhaustive 
dissemination of information. The database on external 
trade with goods, administered by NBS, represents a 
complete database, from the viewpoint of both, the content 
and the coverage period (1994 - 2012). This database 
gathers the statistical information on imports and exports 
with goods, from the custom declarations, and received 
by NBS from Custom Department on a monthly basis. It 
should be mentioned that the database comprises annual 
and monthly data, detailed by quantity and value aspects 
of goods, at the 9-digit level, according the Nomenclature 
of Goods, by countries of origin and destination, by modes 
of transport – the most requested information during the 
reporting year. 

Information from the database represents the source for 
producing the publications, answering various data requests, 
and also, for various research projects, analysis and 
synthesis works. In this context, information for producing 
the monthly information notes on external trade, and for 
filling in a significant number of international questionnaires 
for International Monetary Fund, United Nations Statistical 
Commission, FAO, Organisation for Economic Cooperation 
and Development, EUROSTAT, Interstate Statistical 
Committee of CIS Countries and specialised international 
bodies – for coffee, sugar, etc. were extracted.

In 2012, the Statistical Yearbook “External Trade of 
the Republic of Moldova” was placed on the NBS website 
and made available to the wide public. The publication 
comprises aggregated time series for 2001-2010, on export, 
import, trade balance, in total and by continents, countries, 

groups of countries, groups of goods 
according the Nomenclature of 
goods, Standard International Trade 
Classification and the Big Economic 
Categories, and also by countries 
and groups of goods.

Monthly statistical surveys in 
the field of Internal Trade with 
Goods and Services are the 
main instruments to determine the 
absolute values, volume and value 
indices of turnover figures for the 
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determinarea valorilor absolute, indicilor de volum şi 
indicilor valorici ai cifrei de afaceri la întreprinderile cu 
activitate principală de comerţ cu amănuntul, comerţ cu 
ridicata, servicii de piaţă prestate populaţiei şi servicii de 
piaţă prestate întreprinderilor, iar cercetările statistice 
anuale servesc drept bază pentru obţinerea structurii 
vînzărilor de mărfuri cu amănuntul şi serviciilor cu plată 
prestate populaţiei. 

Al doilea an consecutiv au fost colectate datele statistice 
privind cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate 
principală de comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata, 
servicii de piaţă prestate populaţiei, servicii de piaţă 
prestate întreprinderilor, în baza cărora au fost elaborate 
şi expediate buletine statistice. Au fost perfecţionate 
instrucţiunile metodologice pentru cercetările statistice 
anuale şi infraanuale ale întreprinderilor.

 În baza datelor obţinute din CBGC trimestrial au fost 
efectuate calcule estimative pentru evaluarea volumelor 
de vânzări cu amănuntul şi servicii cu plată prestate 
populaţiei în sectorul neorganizat de comerţ şi servicii, iar 
indicii de volum a vînzărilor cu amănuntul şi serviciilor de 
piaţă prestate populaţiei au fost calculaţi în baza indicilor 
preţurilor de consum atît pe sectorul neorganizat, cît şi în 
ansamblu pe ţară.

Datele statistice din domeniul dat au fost puse la 
dispoziţia utilizatorilor interi, precum şi prezentate la 
solicitare utilizatorilor externi. 

Activitatea principală în domeniul statisticii 
transporturilor şi comunicaţiilor a fost orientată spre 
realizarea cercetărilor statistice în domeniu şi obţinerea 
informaţiilor privind căile şi mijloacele de transport, 
transportările de mărfuri şi de pasageri pentru fiecare mod 
de transport (rutier, feroviar, aerian şi fluvial) etc; mijloacele 
de poştă, telecomunicaţii şi radiocomunicaţii, activitatea de 
poştă şi telefonie etc.; înzestrarea persoanelor juridice cu 
computere şi tehnologii informaţionale, prestări servicii de 
informatică, cheltuieli pentru informatizare etc. 

Cercetările statistice privind mijloacele de transportare 
au vizat fiecare mod de transport: rutier, feroviar, aerian 
şi fluvial. Trimestrial a fost realizată cercetarea statistică 
selectivă a persoanelor fizice posesoare de autocamioane. 
Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în notele 
informative difuzate şi plasate pe pagina web oficială.

În scopul cunoaşterii potenţialului de turism şi punerea 
în valoare a acestuia, în domeniul statisticii turismului 
au fost obţinuţi indicatori statistici privind capacitatea 
structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de 
cazare şi frecventarea acestora, activitatea agenţiilor de 
turism şi turoperatorilor, care şi-au găsit reflectarea în 
informaţiile operative şi comunicatele de presă difuzate şi 
plasate pe pagina web a BNS. 

În vederea obţinerii listei structurilor de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare, clasificate după numărul de stele, şi 
a listei agenţiilor de turism care au obţinut licenţe de turism, 
pentru actualizarea listelor agenţilor economici raportori 
pentru statistica turismului în cursul anului de raport s-a 
colaborat intens cu Agenţia Turismului.

În domeniul statisticii agriculturii au fost realizate un 
şir de acţiuni menite să favorizeze finalizarea bazei de date 
şi a lucrărilor pentru publicarea rezultatelor Recensămîntului 
General Agricol. În acest scop cu concursul experţilor FAO 
în perioada menţionată s-au întreprins activităţi majore 
privind elaborarea aspectelor metodologice de analiză 
calitativă a datelor RGA şi compararea acestora cu alte 
date statistice şi administrative; elaborarea metodelor 
de corectare a erorilor în baza de date şi efectuarea 

enterprises with the main economic activity in retail trade, 
wholesale trade, market services provided to population 
and market services provided to enterprises, whereas the 
annual statistical surveys serve as a basis for producing 
the structure of retail trade with goods and market services 
provided to population. 

For the second year already, there have been collected 
the statistical data on turnover in the enterprises with 
the main economic activity in the retail trade, wholesale 
trade, market services provided to population, market 
services provided to enterprises, based on which, statistical 
leaflets were developed and disseminated. Methodological 
instructions for the annual and infra-annual statistical 
surveys in enterprises were improved.

 Based on the HBS data, quarterly, there have been 
performed estimative calculations for the evaluation 
of volume of retail trade and paid services provided to 
population in the non-organised trade sector, whereas the 
volume indices of retail trade and market services provided 
to population were calculated based on the Consumer Price 
Index both for the non-organised sector and for total country. 

These statistical data were made available to internal 
and external users following the requests. 

Main activity in the area of Transport and 
Communication Statistics was targeted to the conduction 
of statistical surveys in this area and to collect information 
on transport modes and means, freight and passenger 
transport for every transport mode (road, railway, air 
and naval) etc.; post means, telecommunication and 
radio-communication, post and telephone activity, etc.; 
equipment of legal persons with computers and information 
technologies, provision of information services, and 
expenditures for IT equipment, etc. 

Statistical surveys on transport means covered every 
mode of transport: road, railway, air and naval. Quarterly, 
the sample statistical survey of natural persons, truck-
owners was conducted. The results of the surveys were 
reflected in the information notes placed and disseminated 
on the official webpage.

In order to know and value at best the tourism 
potential, statistical indicators on the capacity of collective 
accommodation structures with accommodation functions 
and their attendance, the activity of tourism agencies and 
tourism operators were developed in the field of Tourism 
Statistics, and were reflected in the flash information and 
press releases placed and disseminated through the NBS 
webpage. 

NBS had an intense cooperation with the Tourism Agency 
of the Republic of Moldova in order to obtain the list of 
structures of touristic accommodation with accommodation 
functions, classified by the number of stars, and the list of 
tourism agencies which were entitled licenses in tourism, 
to update the list of reporting economic units during the 
reporting year.

Speaking about Agriculture Statistics, there have been 
performed a series of actions with the aim to finalise the 
database and the works for the publication of results of first 
General Agricultural Census (GAC). In this context, with the 
assistance of FAO experts, there have been undertaken 
activities for the development of methodological aspects of 
qualitative analysis of GAC data and their comparison with 
other statistical and administrative data; the methods of error 
correction in the database and the manual or automated 
correction through the IT application were developed; the 
database was analysed, verified, corrected and adjusted; 
the data collected in the frame of sample surveys were 
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corecţiilor manuale sau automate prin intermediul aplicaţiei 
IT; efectuarea analizei, verifi cării şi corectării, testarea şi 
ajustarea bazei de date; efectuarea inferenţei statistice şi 
extinderea datelor culese prin sondaj; crearea integrală 
a bazei de date pe ţară şi în profi l teritorial, ajustarea şi 
validarea datelor fi nale ale recensămîntului; generarea 
setului de tabele pentru elaborarea publicaţiei de sinteză, 
elaborarea şi coordonarea tabelelor pentru publicare.

Particularităţile şi principiile metodologice ale sistemului 
statistic agricol armonizat au fost elucidate şi discutate în 
cadrul seminarul organizat cu experţii FAO. La eveniment 
au participat instituţiile publice 
de resort cu care BNS are 
o colaborare fructuoasă în 
domeniul statisticii agriculturii: 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Ministerul Economiei, 
Institutul de Economie, Finanţe 
şi Statistică, Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei. Subiectul 
prezentării făcute de experţii 
FAO a fost unul elocvent şi 
oportun, avînd în consideraţie 
faptul că, BNS este la etapa 
fi nală de prelucrare a datelor 
Recensămîntului General Agricol 
(RGA) care a avut loc în ţara noastră în perioada 15 martie 

-15 aprilie 2011. În cadrul evenimentului au fost expuşi 
indicatorii şi datele care pot fi  extrase din bazele de date 
ale recensămîntului, informaţie necesară pentru elaborarea 
politicilor de dezvoltare a domeniului agricol din ţară. Experţii 
FAO au menţionat că, la organizarea RGA în Republica 
Moldova s-a ţinut cont de recomandările şi cerinţele Uniunii 
Europene (UE) şi FAO, efi cienţa recensămîntul agricol din 
Moldova fi ind anume în faptul că, indicatorii şi rezultatele lui 
pot fi  comparabile atît cu cele ale UE, cît şi FAO.

În paralel cu realizarea activităţilor specifi ce 
Recensămîntului au fost colectate, prelucrate şi puse la 
dispoziţia utilizatorilor date statistice referitoare la producţia 
vegetală şi animală şi conturile economice. Activitatea 
de bază în domeniul statisticii agriculturii curente a fost 
efectuarea trimestrială a complexului cercetărilor statistice 
selective a producătorilor agricoli mici. De asemenea, a fost 
efectuată cercetarea selectivă vizînd preţurile la mărfurile 
şi serviciile procurate de către producătorii agricoli în anul 
2011 în întreprinderile agricole şi organizaţiile-furnizoare de 
mărfuri şi servicii pentru agricultură.

În anul de raport a fost elaborat proiectul Metodologiei 
de calcul a balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor în 
conformitate cu cerinţele FAO.

Întru îmbunătăţirea calităţii datelor 
balanţelor alimentare pe produsele animaliere 
şi elaborarea ratelor de conversie a cărnii de 
la greutatea vie la greutatea la sacrifi care, 
conform recomandărilor expertului FMI, pentru 
prima dată, în anul de raport, a fost efectuată 
cercetarea selectivă unică „Sacrifi carea 
animalelor şi păsărilor şi producerea cărnii 
în 2012” la întreprinderile, care efectuează 
sacrifi carea şi prelucrarea animalelor şi 
păsărilor.

În anul de raport a fost perfecţionată 
şi editată publicaţia statistică tematică 

„Resursele naturale şi mediul în Republica 
Moldova”, care conţine date privind protecţia 

applied statistical inference and extrapolated; it was created 
the database at the national and territorial levels, the fi nal 
GAC data were adjusted and validated; the set of tables for 
the development of publication were generated, the tables 
for publication were developed and coordinated.

Methodological principles and peculiarities of 
harmonised agricultural system were outlined and 
discussed in the framework of the workshop organised 
together with FAO experts. The event was attended 
by line public institutions with which NBS has a fruitful 
cooperation in the fi eld of Agriculture Statistics, such as: 

Ministry of Agriculture and Food 
Industry, Ministry of Economy, 
Institute of Economy, Finance 
and Statistics, Agency of Land 
Relations and Cadastre, and 
the Academy of Science of the 
Republic of Moldova. The topic 
of FAO experts’ presentation was 
opportune and relevant, taking 
into account the fact that NBS is 
at the fi nal stage of processing 
of General Agricultural Census 
data, conducted during March 
15 – April 15, 2011. During the 
event, there were presented 
the indicators and data that 

can be extracted from Census databases, the information 
necessary for the elaboration of development policies in 
the agricultural fi eld in the country. FAO experts mentioned 
that GAC was conducted according the recommendations 
and requirements of European Union (EU) and FAO; the 
effi ciency of GAC in Moldova resides in the fact that its 
results are comparable with EU and FAO data.

In parallel with the condition of activities specifi c to the 
GAC, data on crop and animal production and Economic 
Accounts for Agriculture were collected, processed and 
made available to users. Still, the basic activities in 
Agriculture Statistics were the quarterly sample surveys 
of small agricultural producers. Also, it was carried out the 
sample survey on prices of goods and services purchased 
by agricultural producers in 2011 in agricultural enterprises 
and institutions providing goods and services for agriculture.

During the reporting year, it was developed the draft of 
Calculation methodology of Food Balance and their use 
following FAO recommendations.

For the fi rst time, in 2012, the sample statistical 
survey on „Slaughtering of animals and poultry and meat 
production in 2012” was conducted in the enterprises 
involved in slaughtering and processing of animals and 

poultry was carried out, following the IMF 
recommendations in order to improve the data 
quality of Food Balance on animal products 
and to develop the conversion rates of meat in 
live weight into slaughtered weight.

During the reporting year, it was improved 
and issued the thematic publication „Natural 
resources and environment in the Republic of 
Moldova” covering data on air protection, use of 
aquatic resources, existence of soil and forest 
resources, formation and use of consumption 
and production waste, protected natural areas, 
etc. A chapter of the compilation is dedicated 
to environment situation in the towns. In the 
same time, the publication presents data 
characterising demographic situation and 
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aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa 
resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea 
deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, 
etc. Un compartiment al culegerii este dedicat stării 
mediului în oraşe. Totodată, în publicaţie sînt prezentate 
date care caracterizează situaţia demografică şi starea 
sănătăţii populaţiei în ţară, principalii indicatori economici, 
gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice.

A fost editată culegerea statistică „Activitatea agricolă 
a micilor producători agricoli în Republica Moldova în a. 
2011”. Publicaţia reflectă rezultatele cercetării activităţii 
agricole în anul 2011 a gospodăriilor personale auxiliare 
ale cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care 
deţin terenuri de pămînt cu suprafaţa mai mică de 10 ha. În 
publicaţie este prezentată informaţia vizînd atît suprafeţele 
însămînţate, structura lor, efectivul animalelor şi păsărilor 
şi volumul producţiei agricole, cît şi datele vizînd veniturile 
obţinute din activitatea agricolă, mărimea şi structura 
consumurilor şi cheltuielilor pentru producţia vegetală 
şi animală, utilizarea producţiei agricole etc. Publicaţia 
conţine descrierea principiilor metodologice de bază privind 
efectuarea cercetării, comentariul analitic al rezultatelor 
obţinute şi materialul tabelar pentru anii 2007 - 2011, în total 
pe ţară, pe categoriile de producători cercetaţi.

the population health, main 
economic indicators, hunting and 
the violations of legislation on 
environment protection.

It was issued the statistical 
compilation „Agricultural activity 
of small agricultural producers 
in the Republic of Moldova 
during 2011”. The publication 
reflects the results of survey of 
agricultural activity of population 
households (farms) owning plots 
not exceeding 10 hectares. The 
publication also presents the 
information on sown areas, their 
structure, livestock and poultry 

number and the agricultural output, and the data on income 
from agricultural activity, size and structure of consumption 
and expenditures for crop and animal production, use of 
agricultural production, etc. Publication describes the 
basic methodological principles on the survey conduction, 
analytical notes on the results and the tables with time 
series for 2007 - 2011, in total per country, and by categories 
of surveyed producers.
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5. COLABORAREA CU INSTITUŢIILE 
PARTENERE 

În cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor 
al FMI, Biroul Naţional de Statistică, în calitate de 

coordonator, a plasat, ca şi în anii precedenţi, datele 
statistice elaborate de instituţiile partenere la acest standard 
(BNS, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor şi 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare).

În perioada raportată au continuat acţiunile de 
colaborare cu Ministerul Economiei în cadrul elaborării 
pronosticului şi analizei indicatorilor macroeconomici; 
notei informative privind sărăcia în Republica Moldova; în 
vederea comparării datelor recensămîntului general agricol 
cu datele administrative etc.

În anul 2012, BNS a avut o colaborare fructuoasă cu 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei vizînd: 
elaborarea metodologiei anchetei anuale asupra câştigurilor 
salariale şi costului forţei de muncă în întreprinderi; elaborarea 
proiectelor de chestionare şi rapoarte statistice; analiza 
fenomenelor pe piaţa muncii; analiza situaţiei în domeniul 
egalităţii genurilor; analiza multifactorială a indicatorilor 
principali ai securităţii demografice în aspect teritorial; 
implementarea Programului naţional strategic în domeniul 
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025).

În conlucrare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia 
pentru Silvicultură „Moldsilva” au continuat acţiunile legate 
de elaborarea datelor statistice, precum şi a datelor ce ţin 
de recensămîntul general agricol.

În cadrul colaborării cu Ministerul Mediului au fost 
întreprinse acţiuni privind revizuirea sistemului existent de 
indicatori statistici în domeniul mediului, în conformitate 
cu recomandările Comisiei Economice Europene a ONU 
privind utilizarea indicatorilor ecologici în ţările Europei 
de Est, Caucazului şi Asiei Centrale; revizuirii şi aprobării 
rapoartelor privind starea mediului şi metodelor de 
organizare a colectării şi prelucrării informaţiei.

În cooperare cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor au fost întreprinse acţiuni întru soluţionarea 
problemelor existente şi eficientizării procesului de 
înregistrare a fenomenelor mişcării naturale a populaţiei; 
obţinerea informaţiei privind numărul autocamioanelor, 
autoturismelor, autobuzelor şi microbuzelor înmatriculate 
pentru prima dată în Republica Moldova; prezentarea unor 
indicatori ce ţin de autovehiculele de marfă şi posesorii 
acestora pentru actualizarea bazei de sondaj pentru 
cercetarea ASTRM. 

BNS în colaborare cu Ministerul Sănătăţii a efectuat în 
anul 2012 studiul în gospodării privind starea de sănătate 
a populaţiei; a elaborat publicaţia statistică „Sănătatea 
în Republica Moldova”; calculat conturile naţionale din 
domeniul sănătăţii; a întreprins un şir de acţiuni cu privire la 
managementul informaţiei vizînd statistica vitală şi elaborarea 

„Conceptului sistemului informaţional automatizat de evidenţă 
şi control al certificatelor de naştere şi deces”.

 În anul de raport, BNS în cooperare cu Ministerul 
Educaţiei a efectuat analiza situaţiei în 7 localităţi ale 
raionului Leova privind fluxurile informaţionale şi calcularea 
indicatorilor statistici din domeniul educaţiei.

În colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală a fost revizuită metodologia privind calcularea 
efectului economic de la implementarea invenţiilor şi a 
propunerilor de raţionalizare; elaborat compartimentul 
privind proprietatea intelectuală din cadrul Anuarului 
Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2012.

5. COLLABORATION WITH PARTNER 
INSTITUTIONS 

The National Bureau of Statistics, as coordinators in the 
frame of IMF Special Data Dissemination Standard, 

placed, as the previous years, statistical data developed by 
partner-institutions to this standard, (NBS, National Bank of 
Moldova, Ministry of Finance and the National Commission 
of Financial Market).

During the reporting period, the cooperation activities 
with the Ministry of Economy continued for the development 
of forecasts and analyses of macroeconomic indicators; the 
information note on poverty in the Republic of Moldova; 
comparison of General Agricultural Census data with the 
administrative ones, etc.

In 2012, NBS had a fruitful cooperation with the Ministry 
of Labour, Social Protection and Family on: the development 
of methodology for annual survey on earnings and labour 
cost in enterprises; the development of drafts of statistical 
questionnaires and reports; analysis of various phenomena 
on labour market; analysis of situation on gender equality; 
multi-factor analysis of main indicators on demography 
security in territorial aspect; implementation of the national 
Strategic Plan in the field of demographic security of the 
Republic of Moldova (2011-2025).

In cooperation with the Ministry of Agriculture and Food 
Industry, Agency of Land Relations and Cadastre, Agency 
of Forestry „Moldsilva”, NBS continued the activities 
connected to development of statistical data, and data 
related to the General Agricultural Census.

In cooperation with the Ministry of Environment, NBS 
undertook actions on the revision of existing system of 
statistical indicators in environment statistics, following the 
recommendations of United Nations European Commission 
for Europe on the use of environment indicators in the 
countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia; 
revision and approval of reports on environment and 
methods of organisation of information collection and 
processing.

In cooperation with the Ministry of Information and 
Communication, NBS made efforts to solve the existing 
problems and make more efficient the process of 
registration of phenomena of population natural movement; 
obtain information on the number of trucks, vehicles, buses 
and vans, registered for the first time in the Republic of 
Moldova; presentation of some indicators related to trucks 
and their owners in order to update the sample frame for 
ASTRM survey. 

In 2012, NBS together with the Ministry of Health 
conducted the survey in households on population health; 
developed the statistical publication „Health in the Republic 
of Moldova”; calculated the Health Account; undertook 
a series of actions on the information management on 
vital statistics and developed „Concept of automated 
information system of recording and control of birth and 
death certificates”.

During the reporting year, NBS together with the Ministry 
of Education analysed the situation in 7 localities of Leova 
rayon on the information flows and calculated the statistical 
indicators in the field of education statistics.

Together with the State Agency for Intellectual Property, 
NBS revised the methodology on the calculation of 
economic effect from the implementation of inventions 
and improvement proposals; developed the chapter on 
intellectual property in the Statistical Yearbook of the 
Republic of Moldova, issue 2012.
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În cadrul colaborării cu Servi-
ciul Vamal au fost întreprinse ac-
ţiuni în direcţia utilizării Normelor 
metodologice privind statisticile 
comerţului exterior de mărfuri şi 
Clasifi catoarelor unice de interes 
general aliniate la standardele 
ONU si Regulamentele UE; îm-
bunătăţirii calităţii datelor obţinute 
din declaraţiile vamale; respectării 
normelor de confi denţialitate a da-
telor statistice de comerţ exterior. 
În mod regulat Serviciul Vamal 
prezintă informaţia statistică din 
baza de date pe comerţul exterior 
de mărfuri.

În comun cu Academia 
de Ştiinţe a Moldovei a fost 
efectuată validarea informaţiei privind cheltuielile de bază 
şi mijloacele speciale pentru instituţiile cu activitate de 
cercetare-dezvoltare.

Este de menţionat în anul de raport colaborarea bună cu 
următoarele instituţii:

- Ministerul Afacerilor Interne - privind indicatorii statistici 
în profi l regional şi aspect gender privind nivelul de 
infracţionalitate în Republica Moldova, conform criteriilor 
stabilite de către BNS. 

- Ministerul Justiţiei - vizînd recepţionarea şi verifi carea 
corespunderii informaţiei din buletinele statistice şi 
formularele electronice, precum şi evaluarea calitativă a 
datelor recepţionate privind statistica vitală. 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor – 
prezentarea trimestrială a listelor agenţilor transportatori 
cărora le-au fost atribuite rute regulate de pasageri şi 
informaţiile privind autovehiculele de marfă înmatriculate în 
ţară, care efectuează transportări de mărfuri internaţionale 
şi posesorii acestora.

- Agenţia Turismului - prin obţinerea informaţiei privind 
clasifi carea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare în vederea actualizării listelor agenţilor economici 
raportori şi obţinerea listelor agenţiilor de turism, care au 
obţinut licenţă de turism.

In the framework of 
cooperation with Cus-
tom Service, a series of 
actions were undertaken 
to use the Methodologi-
cal Norms on statistics 
of External Trade with 
Goods and the unique 
Classifi cations for gen-
eral use, harmonised to 
UN standards and EU 
Regulations; to improve 
the quality of data from 
Custom Declarations; to 
respect the rules of con-
fi dentiality of statistical 
data on external trade. 
Regularly, the Custom 

Service presents statistical information from the database 
on external trade with goods.

Together with the Academy of Science of Moldova, NBS 
validated the information on the basic expenditures and 
special means for the institutions with the Research and 
Development activity.

For the reporting year, there must be mentioned the 
good cooperation with the following institutions:

- Ministry of Internal Affairs – on regional and gender 
statistical indicators on the level of criminality in the Republic 
of Moldova, according the criteria set by NBS. 

- Ministry of Justice – on the reception and verifi cation 
of information correspondence from statistical leafl ets 
and electronic forms, and also, performed the qualitative 
evaluation of received data on vital statistics. 

- Ministry of Transport and Road Infrastructure – on 
quarterly presentation of list of transporting units, entitled 
regular passenger routes and the information on freight 
transporting trucks, registered in the country, performing 
international freight transport and their owners.

- Tourism Agency – on receiving the information on 
classifi cation of collective accommodation structures with 
accommodation functions in order to update the list of 
reporting economic units, entitled with tourism license.
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6. INFRASTRUCTURA STATISTICĂ

Pentru producerea informaţiei statistice comparabile la 
nivel internaţional, în special cu Uniunea Europeană, 

BNS în anul 2012 a utilizat sistemul de clasificatoare, 
nomenclatoare şi registre statistice. Totodată, a 
implementat versiunile naţionale ale clasificărilor statistice 
elaborate în conformitate cu cele internaţionale. Astfel, a 
fost elaborată noua versiune a proiectului Clasificatorului 
Statistic al Produselor (Bunurilor şi Serviciilor) al Republicii 
Moldova în legătură cu versiunea 2008 a Clasificării 
produselor asociate activităţilor din Comunitatea Economică 
Europeană (CPA, 2008). A demarat implementarea 
versiunii noi a Nomenclatorului produselor şi serviciilor 
industriale, PRODMOLD - 2010, armonizat la standardul 
uniunii Europene PRODCOM, lista 2010. 

Pentru prima dată în cadrul Anchetei Structurale 
Anuale (ASA) realizate în anul 2012, au fost colectaţi 
principalii indicatori ai activităţii întreprinderii conform 
ambelor versiuni ale CAEM, revizia 1.1. şi revizia 2. 
Informaţia obţinută a fost utilizată pentru:

- elaborarea cheilor de transfer între genul de activitate 
conform CAEM, rev.1.1. şi CAEM, rev.2 şi viceversa;

- recodificarea genului principal de activitate a 
unităţilor statistice incluse în ASA 2012, conform ambelor 
clasificatoare CAEM;

- iniţierea lucrărilor de recodificare a unităţilor statistice 
incluse în registru statistic conform versiunii noi a CAEM, 
rev.2.

Ancheta structurală anuală, efectuată de BNS este cea 
mai complexă cercetare statistică din domeniul economic, 
care prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor, inclusiv 
mici şi mijlocii, realizată prin metoda cercetărilor prin 
sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, 
prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem 
productiv şi comercial al întreprinderii. Rezultatele 
implementării cercetării date au fost expuse în publicaţia 

„Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi”, plasată pe 
pagina oficială a BNS. Publicaţia conţine indicatori referitor 
la cifra de afaceri, veniturile şi cheltuielile întreprinderii, 
forţa de muncă, structura principalelor tipuri de activităţi, 
investiţiile în capital fix, etc.

În anul de referinţă au continuat lucrările ce ţin de 
dezvoltarea metodelor selective de colectare a datelor prin 
intermediul sondajelor. BNS a întreprins acţiuni importante 
în vederea elaborării, implementării şi îmbunătăţirii 
metodologiei de eşantionare, în conformitate cu standardele 
internaţionale, în special ale UE, precum şi cu necesităţile 
BNS. Astfel, au fost întreprinse un şir de acţiuni în vederea 
elaborării şi implementării metodologiei de inferenţă 
statistică pentru cercetarea statistică Utilizarea Timpului.

A fost efectuată inferenţa statistică pentru suprafeţele 
ocupate de către loturile de pe lângă casă din mediul urban 
şi întovărăşirile pomilegumicole în cadrul Recensământul 
general agricol.

A fost realizată rotaţia unităţilor primare de eşantionare 
şi redistribuirea acestora în cadrul centrelor de colectare a 
datelor din programul EMDOS. 

Cu scopul instruirii personalului localităţilor, în care prin 
rotaţie la anul viitor vor fi efectuate cercetările statistice din 
domeniul social, BNS (direcţia statistica pieţei muncii şi 
direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai) a 
organizat seminare de instruire: 

 - seminarul de instruire a specialiştilor anchetatori şi 
controlori încadraţi în reţeaua integrată AFM şi CBGC, 
privind cercetarea ,,Starea de sănătate a populaţiei”,

6. STATISTICAL INFRASTRUCTURE

From the viewpoint of producing internationally 
comparable statistical information, in particular, at 

the European Union level, during the reporting year, NBS 
used the system of classifications, nomenclatures 
and statistical registers. In the same time, there 
were implemented the national versions of statistical 
classifications, developed according the international ones. 
Thus, it was developed the new version of the draft of the 
Statistical Classification of Products (Goods and Services) 
of the Republic of Moldova harmonised to the 2008 version 
of Classification of Products by Activities of European 
Union (CPA, 2008). The work on the implementation of the 
new version of the Nomenclature of Industrial Products and 
Services, PRODMOLD - 2010, harmonised with the EU 
standard PRODCOM, 2010 list started. 

For the first time, in the framework of Structural 
Business Survey (SBS) conducted in 2012, the main 
indicators of enterprise activity were collected based on the 
two NACE (Moldovan analogue - CAEM) versions, revision 
1.1 and 2. The information obtained was used for:

- development of transfer-keys between the economic 
activity according NACE rev 1.1 and NACE rev 2, and vice 
versa;

- recodification of main economic activity for the statistical 
units covered in SBS 2012, according both versions of 
CAEM;

- start of recodification works of statistical units included 
in the statistical register, according the new CAEM version.

Structural Business Survey, conducted by NBS, is one 
of the most complex statistical survey in economic field, 
presenting the results of activity of enterprises, including the 
small and medium ones, organised on sample method. SBS 
comprises a series of indicators, which can characterise the 
entire production and commercial system of the enterprise. 
The results of implementation and conduction of this survey 
were presented in the publication „Structural Business 
Survey results in enterprises”, placed on the official NBS 
website. This publication presents indicators on turnover, 
enterprise income and expenditures, labour force, structure 
by main economic activities, and fixed capital investments, 
etc.

During the reference year, continued the works on the 
development of sample methods of data collection in the 
framework of sample surveys. NBS undertook important 
actions for the improvement, and implementation of 
sampling methodology, following the international standards, 
in particular the European ones, and the NBS needs. Thus, 
a series of actions were conducted in order to develop and 
implement the methodology of statistical inference for Time 
Use Survey.

The statistical inference was performed for the areas 
occupied by the plots nearby house from urban area and 
orchard associations – information collected in the frame of 
General Agricultural Census.

The rotation of primary sampling units was performed 
and they were redistributed among data collection centres, 
in EMDOS program.

NBS, Division of Labour Market and the Division of 
Social Services and Living Conditions, organised training 
workshops with the staff of localities, which will be included 
in statistical surveys in the social area, during the next year: 

- training workshop of interviewers and supervisors 
working in the integrated network LFS and HBS, on the 
survey ,,Population Health”,



28       20 octombrie – Ziua Statisticianului în Republica Moldova

 - seminarul de instruire 
a specialiştilor anchetatori şi 
controlori din reţeaua integrată 
AFM şi CBGC, privind cercetarea 
,,Migraţia forţei de muncă”,

 - seminarul pentru specialiştii 
controlori recent angajaţi, din 
reţeaua integrată AFM şi CBGC: 
Familiarizarea cu programul 
de procesare a informaţiilor 
din cercetarea AFM şi modulul 
,,Migraţia forţei de muncă”,

 - seminarul de instruire a 
specialiştilor anchetatori înca-
draţi în reţea, de la 1 ianuarie 
2013, privind AFM şi CBGC,

 - seminarul de verifi care a 
activităţii specialiştilor anche-
tatori, încadraţi în reţeaua integrată AFM şi CBGC, de la 
1 ianuarie 2013.

- training workshop of 
interviewers and supervisors 
working in the integrated 
network LFS and HBS, on 
the survey ,,Labour Force 
Migration”,

- workshop for recently hired 
supervisors, of the integrated 
network LFS and HBS: 
Presentation of program of 
information processing of the 
LFS survey and the module 
,,Labour Force Migration”,

- training workshop of 
interviewers working in the 
integrated network from 
January 1st, 2013 on LFS and 
HBS issues; 

- workshop of verifi cation of LFS and HBS network 
interviewers activity, working from January 1st, 2013.
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7. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

Pentru elaborarea unei producţii statistice calitative, 
conform cerinţelor informaţionale actuale ale 

societăţii, şi comparabilitatea datelor statistice la nivel 
internaţional este necesară asigurarea unei contribuţii 
esenţiale a tehnologiei informaţiei. Principalele sarcini 
asumate de BNS în anul de raportare au constat în 
modernizarea bazei informaţionale statistice. 

La etapa actuală, din totalul resurselor de muncă ale 
BNS cca 51% realizează funcţiile de colectare, verifi care, 
analiză, validare, sistematizare şi centralizare a datelor 
recepţionate din organele teritoriale de statistică sau 
direct de la furnizorii de informaţii, lucrul cu elaborarea 
aplicaţiilor IT şi cu bazele de date (crearea, întreţinerea 
şi extragerea informaţiei) - 9%, elaborarea şi întreţinerea 
registrelor întreprinderilor şi organizaţiilor participante în 
cercetări statistice - 10%, lucrări de tipar a formularelor 
şi altor materiale statistice - 8%, deservirea (lucrări de 
gospodărie şi achiziţie a mărfurilor/serviciilor) şi alte lucrări 

- 22%. Analiza funcţiilor generice în OTS arată că peste 
50% din personal sînt implicaţi în colectarea, verifi carea 
primară a informaţiilor din rapoartele/anchetele statistice, 
25% - la analiza, validarea ulterioară, generalizarea datelor 
colectate, 25% - revin activităţilor de actualizare a listelor 
agenţilor economici şi diseminării informaţiei statistice

Esenţa înnoirii sistemului informaţional şi informatizarea 
organelor statistice presupune elaborarea unei strategii 
unice şi a unui complex unic de programe pentru colectarea, 
procesarea şi diseminarea informaţiei, structurarea lucrărilor 
executate într-un complex de aplicaţii electronice sau 
programe fl exibile. În acest sens, pe parcursul anului 2012 
s-a urmărit perfecţionarea şi îmbunătăţirea infrastructurii IT 
a sistemului informatic pentru realizarea statisticii ofi ciale. 
Principalele acţiuni au vizat: 

 - asigurarea în bune condiţii asistenţa informatică 
tehnică din cadrul BNS; 

 - asigurat suportul IT în achiziţionarea şi instalarea a 
140 calculatoare; repararea a 400, din care 150 au fost 
modernizate; 

 - perfecţionarea şi îmbunătăţirea sistemului informaţio-
nal statistic în conformitate cu Conceptul tehnic al sistemu-
lui informaţional automatizat al BNS; 

 - elaborarea şi testarea a două programe noi de 
prelucrare a informaţiei statistice vizînd transporturile 
de mărfuri şi pasageri, activitatea agenţiilor de turism şi 
turoperatorilor, în conformitate cu 
noile cerinţe de prelucrare a datelor;

 - elaborarea proiectului stan-
dardului intern de formalizare a sar-
cinilor tehnice pentru elaborarea şi 
modifi carea aplicaţiilor informatice 
statistice;

 - utilizarea tehnologiei Cloud 
computing prin soluţii de virtualizare 
la 5 servere, pentru îmbunătăţirea 
procesului de colectare şi procesare 
a datelor statistice;

 - elaborarea si implementarea 
Planului de acţiuni a primei etape 
de e-Transformare a BNS şi a 
planului de măsuri ale BNS privind 
realizarea activităţilor stipulate în 
Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 
2012-2015.

7. TECHNICAL INFRASTRUCTURE

Ensuring and essential contribution of Information 
Technology is necessary for the development of 

a qualitative statistical production, following the current 
information needs of society and the international 
comparability of statistical data. In this context, the main NBS 
tasks consisted in the modernisation of information basis. 

At the moment, 51% of total NBS labour resources 
perform the functions of collection, verifi cation, analysis, 
validation, systematisation and aggregation of data received 
from territorial statistical offi ces or directly from data 
providers; the work on the development of IT applications 
and with databases (information creation, maintenance 
and extraction) - 9%, the development and maintenance of 
business registers and other organisations participating in 
statistical surveys - 10%; printing works of statistical forms or 
other documents - 8%; technical assistance (housekeeping 
and purchase of goods and services) and other works - 22%. 
Analysis of NBS generic functions reveals that 50% of staff is 
involved in the collection, primary verifi cation of information 
of statistical reports/surveys, 25% - in the analysis, further 
validation and aggregation of collected information, 25% - 
are involved in the activities of updating the lists of economic 
units and dissemination of statistical information.

The essence of renewal of information system and the 
informatisation of statistical offi ces implies the development 
of a unique strategy and a unique set of applications for 
information collection, processing and dissemination, 
structuring of works executed in a set of electronic 
applications or fl exible programs. In this context, during 
2012, NBS worked on the improvement of IT infrastructure 
and information system for the production of offi cial statistics. 
The main actions concerned: 

 - ensuring good conditions for the IT assistance in NBS; 
 - ensuring the IT support in the purchase and installing 

of 140 PCs, repair of 400, 150 of which were updated; 
 - improvement of statistical information system, 

according the Technical Concept of NBS automated 
information system; 

 - development and testing of two new applications of 
processing of statistical information on freight and passenger 
transport, activity of tourism agencies and tourism operators, 
following the new requirements of data processing;

 - development of draft of internal standard of formalisa-
tion of technical tasks for the development and modifi cation 

of statistical IT applica-
tions;

- use of Cloud com-
puting technologies 
through virtualisation 
solutions for 5 servers, 
for the improvement 
of statistical data col-
lection and processing 
process;

- development and im-
plementation of Action 
Plan of the fi rst stage 
of NBS e-Transforma-
tion and of NBS Ac-
tion Plan on the imple-
mentation of activities 

stipulated in the Program of Reform of public services for 
2012-2015.
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8. ACTIVITATEA ORGANELOR 
TERITORIALE PENTRU STATISTICĂ

Activitatea organelor teritoriale pentru statistică (OTS), 
în anul 2012, s-a concretizat într-un ansamblu de 

acţiuni şi măsuri urmărind îmbunătăţirea colectării datelor 
de la unităţile raportoare, prelucrarea corespunzătoare a 
informaţiilor şi realizarea diseminării rezultatelor cercetărilor 
statistice, în concordanţă cu necesităţile utilizatorilor. 
În acest sens, toate acţiunile întreprinse au avut drept 
scop realizarea în termen şi în condiţii de bună calitate a 
cercetărilor cuprinse în Programul lucrărilor statistice în 
anul 2012 a direcţiilor şi secţiilor teritoriale pentru statistică.

O atenţie deosebită s-a acordat controlului total şi 
permanent al datelor statistice, sub aspectul completitudinii 
şi calităţii, la fiecare etapă şi fază de lucru, în principal, 
introducerea pe suport tehnic şi validarea datelor aferente 
cercetărilor statistice şi rapoartelor financiare (contabile), 
centralizării acestora şi prezentării datelor generalizate 
către aparatul central al BNS. Astfel, în anul 2012 organele 
teritoriale pentru statistică au prezentat la BNS peste 605 
mii rapoarte, colectate de la circa 58,3 mii respondenţi.

În anul de raport, organele teritoriale pentru statistică 
în ceea ce priveşte activitatea de diseminare au elaborat 
şi difuzat organelor administraţiei publice locale diverse 
analize, sinteze şi publicaţii la nivel local 
vizînd situaţia social-economică a raionului 
/ municipiului pe domenii statistice distincte, 
sub formă de: rapoarte analitice (140), note 
informative (336), informaţii operative (248), 
buletine statistice, rapoarte sau tabele 
generalizate (în total 4015). 

Direcţia generală pentru statistică a 
municipiului Chişinău a elaborat şi editat 
anuarul statistic Chişinău în cifre, ediţia anului 
2012, care este plasat pe site-ul BNS. 

Activitatea desfăşurată de către OTS a 
fost orientată şi spre îmbunătăţirea relaţiilor 
de colaborare cu autorităţile publice locale, 
intensificarea relaţiilor cu mass-media, 
promovarea culturii statistice la nivel local. 
În acest sens, reprezentanţii OTS au oferit 
sprijin informaţional la solicitarea utilizatorilor, 
fiind soluţionate circa 3000 cereri de date 
statistice. Difuzarea informaţiilor la solicitare 
s-a efectuat operativ, în baza respectării 
principiului transparenţei şi confidenţialităţii 
datelor statistice, în conformitate cu 
prevederile Legii cu privire la statistica 
oficială în Republica Moldova. 

În colaborare cu organele administraţiei publice 
locale (Inspectoratul Fiscal, Direcţia Financiară, Camera 
Înregistrării de Stat, Inspecţia de Stat în Construcţii, Agenţia 
Ecologică Zonală etc.) de comun acord au fost organizate 
62 seminare pentru agenţii economici din teritoriu privind 
ameliorarea disciplinei de raportare, explicarea prevederilor 
Legii cu privire la statistica oficială, a normelor metodologice 
privind completarea rapoartelor statistice, a modului de 
calculare a indicatorilor economici etc. 

Pe parcursul anului 2012, specialiştii direcţiilor/secţiilor/
serviciilor BNS au organizat pentru angajaţii OTS un şir de 
seminare de instruire pe diverse tematici privind modul de 
organizare a cercetării integrate pe termen scurt (vizînd 
domeniile statisticii industriei, construcţiilor, comerţului, 
serviciilor şi pieţei muncii); colectarea, verificarea şi 
introducerea în bazele de date lunare, trimestriale şi anuale 

8. ACTIVITY OF TERRITORIAL 
STATISTICAL OFFICES

In 2012, the activity of territorial statistical offices (TSO), 
revealed a series of actions and measures targeted 

to improvement of data collection from reporting units, 
appropriate information processing and the dissemination 
of statistical results of statistical surveys, following the user 
needs. Following this idea, all activities had the purpose 
to conduct timely and qualitatively the statistical surveys 
covered in the Program of Statistical Works in 2012 of 
territorial statistical offices.

A special attention was paid to the total and permanent 
control of statistical data, from the viewpoint of completeness 
and quality at every stage of activity, mainly, data entry and 
validation for statistical surveys and financial (bookkeeping 
reports), their centralisation and presentation to NBS. Thus, 
during 2012, territorial statistical offices presented over 605 
thousand reports to NBS, collected from approximately 
58.3 thousand respondents.

During the reporting year, TSO developed and 
disseminated to local public authorities various analyses, 
syntheses at the local level, on social-economic situation 
of the rayon/municipality by distinct statistical areas, as: 
analytical reports (140), information notes (336), flash 

information (248), statistical 
leaflets, aggregated reports or 
tables (in total 4015). 

General Statistical Division of 
municipality Chisinau developed 
and issued the statistical yearbook 
Chisinau in figures, 2012 issue, 
placed on the NBS website. 

The TSO activity is oriented 
towards improving the collabora-
tion with local public authorities, 
strengthening relations with mass-
media, and the promotion of sta-
tistical culture at the local level. In 
this context, TSO representatives 
offered information support to us-
ers, answering to approximately 
3000 requests of statistical data. 
The requested statistical informa-
tion was presented in time, based 
on the principles of statistical data 
transparency and confidential-
ity, according the provisions of the 
Law on Official Statistics in the Re-
public of Moldova. 

In cooperation with the local public administration bodies 
(State Tax Authority, Division of Finance, State Registration 
Chamber, State Authority in Constructions, Local 
Environment Agency, etc.), TSO organised 62 workshops 
for local economic units on the improvement of reporting 
discipline, explanation of provisions of Law on Official 
Statistics, methodological rules on the filling in of statistical 
reports, the calculation procedure of economic indicators, 
etc. 

During 2012, the specialists of NBS divisions/sections/
services organised for TSO specialists a series of training 
workshops on various topics on the organisation and 
conduction of integrated short-term survey (in Industry, 
Construction, Trade, Services and Labour Market statistics); 
collection, verification and data entry in the databases 
of monthly, quarterly and annual statistical indicators for 
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a indicatorilor statistici ce ţin de comerţul interior de bunuri 
şi servicii, comerţul exterior de servicii; .pentru specialiştii-
controlori implicaţi în procesul de colectare, verificare şi 
procesare a datelor cercetării statistice selective a micilor 
producători agricoli; organizarea şi lansarea cercetării 

„Ancheta anuală asupra câştigurilor salariale şi costului forţei 
de muncă în întreprinderi”; desfăşurarea Anchetei forţei 
de muncă şi Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în 
anul 2012, realizarea cercetărilor „Migraţia forţei de muncă” 
şi „Starea de sănătate a populaţiei”; familiarizarea cu 
programul de procesare a informaţiilor din cercetarea AFM 
şi modulul ,,Migraţia forţei de muncă” pentru specialiştii 
controlori recent angajaţi.

internal trade with goods and services, external trade 
with services; for the supervisors involved in the process 
of collection, verification and processing of data in the 
framework of sample statistical surveys of small agricultural 
producers; organisation and launching of survey „Annual 
survey on earnings and labour cost in enterprises”; 
conduction of Labour Force Survey and Household Budget 
Survey in 2012, conduction of surveys on „Labour Force 
Migration” and „Population Health”; acknowledgment with 
the program of information processing of LFS survey and 
the module ,,Labour Force Migration” for the recently hired 
supervisors.
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9. COOPERAREA STATISTICĂ 
INTERNAŢIONALĂ 

Colaborarea internaţională în domeniul statisticii 
presupune schimbul reciproc de informaţie, 

elaborarea datelor în conformitate cu standardele 
internaţionale, 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. 

BNS în anul de raport s-a bucurat de o colaborare 
fructuoasă şi imagine pozitivă din partea organizaţiilor 
internaţionale ca: Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional, Organizaţiile Naţiunilor Unite, inclusiv UNICEF, 
UNESCO, UNFPA, UNDP, UN Women, FAO, OIM, OMS, 
de asemenea şi în relaţiile bilaterale cu instituţiile naţionale 
din alte ţări.

Activitatea şi reuşitele BNS în decursul anului 2012 sînt 
strîns legate de cooperarea atît pe plan intern, cît şi extern. 
Participarea specialiştilor noştri în cadrul grupurilor de lucru 
sau conferinţelor şi seminarelor internaţionale a rezultat 
în parteneriate reciproc avantajoase. Vorbind despre 
cooperare internaţională este important să menţionăm 
unele momente.

Direcţiile de cooperare în realizarea obiectivelor 
de integrare europeană şi armonizare la standardele 
internaţionale şi cele europene, şi anume:

- cu organizaţii internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, 
Banca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv 
UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UN Women, FAO, OIM, 
OMS, ILO, UNECE, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI);

- cu ofi ciile de statistică ale statelor UE (Statistica 
Norvegiei, Statistica Suediei, Institutul de Statistică al 
României, Ofi ciul de Statistică al Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, Statistica Lituaniei, Institutul de 
Statistică al Serbiei, Institutul de Statistică al Italiei);

- cu ofi ciile de statistică ale statelor membre CSI 
(Azerbaidjan, Belarus, Ucraina, Kazahstan, Federaţia Rusă, 
Kîrgîzstan).

Instrumentele prin intermediul cărora are loc cooperarea 
în domeniul statisticii, schimbul de experienţa şi 
consolidarea relaţiilor nu doar dintre ofi ciile de statistică ci 
şi dintre state în general:

- Memorandumul de înţelegere între Biroul Naţional de 
Statistică al Republicii Moldova şi Eurostat privind schimbul 
de date statistice (semnat la 07.07.2002).

- Memorandumul de Acord între Statistica Norvegiei si 
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova privind 

9. INTERNATIONAL COOPERATION 
IN STATISTICS 

International cooperation in statistics presumes the 
mutual share with information, development of data 

according international standards for their comparability, in 
conditions of permanent improvement of statistical methods, 
information technologies and presentation of information 
to international organisations, according the obligations 
assumed by the Republic of Moldova. 

During the reporting year, NBS had a fruitful cooperation 
with international organisations, such as: World Bank, 
International Monetary Fund, United Nations, including its 
affi liated agencies UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UN 
Women, FAO, IOM, WHO, and also, with national statistical 
institutions of other countries, in bilateral relations.

NBS activity and successes in 2012 are closely 
connected with the cooperation both on internal and 
external levels. Participation of our specialists in the 
framework of Working Groups or international conferences 
and workshops resulted in mutually benefi cial partnerships. 
Speaking about international cooperation is important to 
mention some moments.

Cooperation directions in achieving the objectives of 
European integration and harmonisation to international 
and European standards, namely:

- with international organisations (IMF, WB, UN, including 
UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UN Women, FAO, 
ION, WHO, ILO, UNECE, Eurostat, Interstate Statistical 
Committee of CIS Countries);

- with statistical offi ces of other countries (Statistics 
Norway, Statistics Sweden, Institute of Statistics of 
Romania, Statistical Offi ce of Great Britain and Northern 
Ireland, Statistics Lithuania, Institute of Statistics of Serbia, 
Institute of Statistics of Italy);

- with statistical offi ces of CIS Countries (Azerbaijan, 
Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Russian Federation, and 
Kyrgyzstan).

Instruments which were used for the cooperation in 
statistics, share of experience and strengthening of relations 
not only between statistical offi ces but between countries in 
general:

- Memorandum of Understanding between the National 
Bureau of Statistics and Eurostat on the share of statistical 
data (signed on 07.07.2002).

- Memorandum of Agreement between the National 
Bureau of Statistics of the Republic of Moldova and Statistics 
Sweden on the support in the development of national 
statistical system in Moldova, (signed on 26.02.2009).

- Technical Assistance project (FAO) for the General 
Agricultural Census (GAC) in the Republic of Moldova 
(GCP/MOL/003/ROM) on the creation, verifi cation, testing 
and validation of database on fi nal GAC results, at the 
country and regional levels.

- Protocol of cooperation in statistics between the 
Institute of Statistics of Romania and the National Bureau 
of Statistics of the Republic of Moldova, on support in the 
development of national statistical system.

- In the framework of cooperation with the Institute of 
Statistics and Economic Studies of France, the National 
Bureau of Statistics benefi ted of consultative assistance 
on the recodifi cation of economic activity from NACE 
rev.1.1 to the new version – NACE rev. 2 and the 
recodifi cation of the Register of active statistical units 
on the implementation of NACE rev. 2 in the national 
statistical system.



33  October 20th – Statistics Day in the Republic of  Moldova

Suportul în dezvoltarea Sistemului Statistic Naţional în 
Moldova, (semnat la 26.02.2009).

- Proiectul de asistenţă tehnică (FAO) pentru 
Recensămîntul General Agricol (RGA) în Republica 
Moldova (GCP/MOL/003/ROM) privind crearea, verifi carea, 
testarea şi validarea bazei de date privind rezultatele fi nale 
ale recensămîntului pe ţară şi în profi l teritorial.

- Protocolul de cooperare în domeniul statistic între 
Institutul Naţional de Statistică din România şi Biroul 
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, privind suportul 
în dezvoltarea sistemului statistic naţional.

- În cadrul cooperării cu Institutul Naţional de Statistică şi 
Studii Economice din Franţa, Biroul Naţional de Statistică 
a benefi ciat de asistenţă consultativă privitor la modul de 
recodifi care a genului de activitate de la NACE rev.1.1 la 
versiunea nouă NACE rev. 2 şi recodifi carea Registrului 
unităţilor statistice active privind implementarea NACE rev. 
2 in sistemul statistic naţional.

- Acorduri de colaborare bilaterală cu Ofi ciile Naţionale 
de Statistică din Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Federaţia 
Rusă şi Kîrgîzstan.

- Proiectul Comun UNDP; UN Women; UNIFEM; 
UNICEF „Consolidarea sistemului statistic naţional”, privind 
efectuarea evaluării aprofundate a mai multor domenii 
statistice şi a conformităţii acestora cu Compendiul 
cerinţelor pentru statistica ofi cială a UE.

Anul 2012 poate fi  numit un an în care BNS a îmbogăţit 
experienţa proprie şi a transmis din ceea ce a învăţat colegilor 
din alte ofi cii de statistică. Metodele de implementare a 
acordurilor şi memorandumurilor sus-menţionate au fost 
diverse, anume:

- Participarea specialiştilor BNS în cadrul grupurilor de 
lucru:

- a 5 şi a 6 sesiuni a Grupului de Lucru privind Indicatorii 
de Mediu, Geneva,

- participarea la prima întrunire a Grupului de Lucru 
privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare în Statistică 
pentru ţările Parteneriatului Estic, la care au mai participat 
reprezentanţi ai Armeniei, Ukrainei, Georgiei şi specialiti din 
cadrul Eurostat şi EFTA, Luxembourg, EUROSTAT. 

- Participarea specialiştilor BNS la Conferinţe, seminare, 
ateliere internaţionale de lucru, unde este prezentată 
experienţa Brioului şi există posibilitatea de a învăţa din 
experienţa colegilor din alte state, organizaţii internaţionale.

- Participarea specialiştilor la vizitele de studiu (Institutul 
de Statistică al României, Statistica Norvegiei, etc.);

- Vizitele specialiştilor străini la BNS pentru schimbul de 
cunoştinţe şi experienţă (INSEE Franţa).

- Agreements of Bilateral Cooperation with the national 
statistical offi ces of Azerbaijan, Belarus, Georgia, Russian 
Federation and Kyrgyzstan.

- Joint UNDP Project; UNFPA; UN Women; UNICEF 
„Strengthening the national statistical system”, on the 
in-depth evaluation of more statistical areas and their 
correspondence to the Compendium of requirements for 
offi cial statistics of European Union.

The 2012 may be revealed by the fact that NBS 
enriched own experience and shared its knowledge with 
the colleagues from other statistical offi ces. Methods of 
implementation of above-mentioned agreements and 
memoranda were diverse, namely:

- Participation of NBS specialists in the works of Task 
Groups:

- 5th and 6th sessions of the Task Force on Environment 
Indicators, Geneva,

- participation at the 1st session of the Task Force on 
the development of Development Strategy in Statistics 
for the Eastern Partnership Countries, attended also 
by the representatives of Armenia, Ukraine, Georgia 
and the experts from Eurostat and EFTA, Luxembourg, 
EUROSTAT. 

- Participation of NBS specialists at various international 
conferences, seminars, and workshops, where the NBS 
experience is presented and represents an opportunity to 
learn from the experience of colleagues from other states 
and international organisations.

- Participation of specialists in study visits (Institute of 
Statistics of Romania, Statistics Norway, etc.);

- Visits of foreign specialists at NBS for the share of 
knowledge and experience (INSEE France).

cerinţelor pentru statistica ofi cială
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- Participarea specialiştilor BNS la cursurile de 
specializare şi perfecţionare (Institutul FMI din Viena, 
Institutul Diplomatic Român, etc.)

- Completarea chestionarelor transmise organismelor 
internaţionale (Eurostat, FMI, OECD, UNECE, AEE, FAO, 
etc.) În vederea elaborării de publicaţii statistice sau a 
alimentării unor bănci de date, 
necesare urmăririi evoluţiei 
activităţilor economice şi 
sociale, elaborării unor 
analize şi studii comparative 
între ţări, grupe de ţări, 
regiuni. În anul de raport BNS 
a completat şi transmis 71 
chestionare privind indicatorii 
social-economici ai ţării. 
Datele solicitate acoperă 
toate domeniile statistice şi 
conţin o periodicitate diferită: 
lunară, trimestrială, anuală. 

În această ordine de idei, 
cooperarea internaţională în 
domeniul statisticii devine o platformă efi cientă de schimb de 
idei şi experienţă. Activitatea în acest sens cuprinde o serie 
de acţiuni destinate implementării cadrului internaţional 
şi a celui european de organizare a statisticii, racordării 
metodologiilor la standardele internaţionale, efectuării 
cercetărilor statistice conform cerinţelor internaţionale.

- Participation of NBS specialists at training courses (Joint 
Vienna Institute, Romanian Institute of Diplomacy, etc.)

- Filling in of questionnaires sent to international organisa-
tions (Eurostat, FMI, OECD, UNECE, IEA, FAO, etc.) for the 
development of some statistical publications or databases, 
necessary to follow the trends in economic and social ac-

tivities, development of some 
analyses or comparative 
studies between countries, 
groups of countries, or re-
gions. During the reporting 
year, NBS fi lled in and sent 
71 questionnaires on social-
economic indicators of the 
country. The requested data 
cover all statistical areas with 
various frequencies: monthly, 
quarterly or annual. 

Following this idea, there 
must be mentioned that the 
international cooperation 
in statistics becomes an 

effi cient platform of share of ideas and experience. The 
activity in this context covers a series of actions conducted 
in order to implement the international and European 
framework of organisation of statistics, harmonisation of 
methodologies to international standards, and conduction 
of statistical surveys according international requirements.
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10. ACTIVITĂŢI FUNCŢIONALE

Dezvoltarea sistemului statistic naţional în conformitate 
cu standardele internaţionale în domeniu şi, 

ţinînd cont de conjunctura social- economică a ţării, nu 
poate avea loc fără asigurarea unor servicii funcţionale 
corespunzătoare, cum ar fi: resursele umane calificate care 
să contribuie la dezvoltarea durabilă a statisticilor ramurale; 
asigurarea perfecţionării continue a personalului; resursele 
financiare adecvate şi conforme cerinţelor de funcţionare şi 
îmbunătăţire a statisticii etc.

Efectivul de personal 

În urma reorganizării aparatului central al BNS din 
anul precedent, efectivul - limită a constituit 196 unităţi 
de personal, al Serviciului informaţional al rapoartelor 
financiare de pe lîngă BNS (SIRF) - 11 unităţi, al organelor 
teritoriale pentru statistică - 395 unităţi de personal (fără 
personalul de interviu). 

Din numărul total de posturi, 555 constituie posturile de 
funcţionar public, din care 153 - în AC, 10 - în SIRF şi 392 

- în OTS. 
În anul de raport, în baza performanţelor şi evaluărilor 

avute, au fost promovaţi într-o funcţie publică de conducere 
15 persoane, într-o funcţie publică superioară 28 persoane.

Indicatorii fluctuaţiei şi vechimii în muncă a 
personalului 

Fluctuaţia personalului BNS s-a micşorat, dar rămîne 
în continuare o problemă majoră: în anul 2012 fluctuaţia a 
constituit 4,0% faţă de 5,1% în anul 2011. În structura fluctuaţiei 
de personal cea mai mare pondere o deţin persoanele tinere.

Durata medie a stagiului de muncă în cadrul BNS 
constituie: 12,3 ani pentru conducerea la nivel superior, 
17,3 ani pentru conducerea la nivel mediu, 16,1 ani în cazul 
personalului executiv. 

Vîrsta medie a angajaţilor este de 43 ani, ponderea 
tineretului sub 30 ani şi a persoanelor în vîrsta pensionară 
constituie cîte 22%. 

Motivarea insuficientă a personalului, în special cea 
financiară în condiţiile lipsei spaţiului locativ, în deosebi 
pentru tineri, constituie una dintre cauzele principale a 
fluctuaţiei sporite a personalului şi este un impediment 
major în atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti.

Pregătirea profesională 

Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea statisticilor în 
corespundere cu normele şi standardele Uniunii Europene 
şi pentru realizarea prevederilor legislaţiei în domeniul 
perfecţionării profesionale continuă a funcţionarilor publici, 
Biroului îi revine sarcina de a asigura resurse umane 
calificate, care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a 
sistemului statistic naţional.

Astfel, pe parcursul anului de raport circa 120 angajaţi 
ai BNS au participat la 86 activităţi de instruire (seminare, 
cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu, conferinţe, etc.), 
inclusiv numărul net de persoane, care au fost instruite 
constituie 58 de angajaţi, dintre aceştia 30 funcţionari 
publici de conducere şi 25 funcţionari publici de execuţie:

- 22 de funcţionari au participat la cursuri de instruire 
şi dezvoltare a competenţelor profesionale, organizate în 
cadrul instituţiilor de stat din ţară;

- 36 de funcţionari au participat la cursuri de instruire şi 
perfecţionare organizate în afara hotarelor ţării.

Competenţele profesionale şi abilităţile practice de 
care dau dovadă colaboratorii BNS, au fost menţionate în 

10. FUNCTIONAL ACTIVITIES

The development of national statistical system according 
international standards and taking into account 

the social-economic peculiarities of the country would be 
impossible without ensuring the corresponding functional 
services, such as: qualified human resources that would 
contribute to sustainable development of branch statistics; 
insurance of permanent training of specialists; adequate 
financial resources and according the requirements of 
functioning and improvement of statistics, etc.

Staff

In the result of reorganisation of NBS central office 
during the last year, the number of personnel represented 
196 persons, in the Information Service of Financial Reports, 
nearby NBS (ISFR) – 11 persons, in the territorial statistical 
offices - 395 persons (without interviewers). 

Out of the total number of positions, 555 are civil servants, 
of which, 153 – in the central office, 10 – in ISFR and 392 

– in the TSOs. 
During the reporting year, based on performances and 

evaluation, 15 persons were promoted in a top public 
position, and 28 persons – in a public position of a higher 
level.

Indicators of personnel flow and experience 

Currently, the NBS personnel flow decreased, but still 
remains a major problem: in 2012, the flow represented 
4.0% as compared with 5.1% in 2011. The young 
specialists have the highest share in the structure of 
personnel flow.

In NBS, the average experience is as follows: 12.3 
years – for the top management, 17.3 years – for the mid-
level management, and 16.1 years – for the executive 
personnel. 

The average age of employees is 43 years, and the 
young persons under 30 years and retired specialists have 
a share of 22% each group. 

One of the main reasons of increased personnel flow is 
the insufficient material motivation, in particular the financial 
one, in conditions of lacking the living space, for young 
specialists and represents a major obstacle in the attraction 
and keeping the young specialists.

Professional training

The National Bureau of Statistics has the task to 
provide qualified professionals, which would contribute to 
sustainable development of national statistical system, for 
the development and improvement of statistics according 
European Union standards and requirements and for the 
implementation of provisions of legislation in the field of 
continuous training of civil servants.

Thus, during the reporting year, approximately 120 NBS 
specialists participated in 86 training activities (workshops, 
training courses, study visits, conferences, etc.), including 
the net number of persons, which were trained by 58 
specialists, 30 of them – top management professionals 
and 25 – civil servants in executive positions:

- 22 civil servants attended training and professional 
development courses, organised in the frame of state 
education institutions;

- 36 civil servants attended training and professional 
development courses, organised outside the country.

Professional competences and practical abilities of NBS 
specialists were outlined in the framework of anniversary 
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cadrul şedinţei festive organizate cu ocazia 
Zilei Statisticianului în Republica Moldova, 
sărbătoare profesională instituită în anul 2010 
şi care se sărbătoreşte anual la 20 octombrie. 
Astfel, celor mai buni specialişti ai statisticii 
naţionale, li s-au acordat diplome de merit 
pentru succesele remarcabile obţinute.

Totodată, cu ocazia Zilei Funcţionarului 
Public, sărbătorită la data de 23 iunie, trei 
colaboratori ai BNS au primit diplome de 
onoare pentru devotamentul şi munca cu 
abnegaţie pe parcursul mai multor ani în 
activitatea publică.

Este de recunoscut faptul că, asimilarea 
celor mai bune practici din domeniul statistic, 
precum şi creşterea profesională a specialiştilor 
nu poate avea loc fără cunoaşterea 
experienţelor celor mai dezvoltate ţări, dar 
un impediment important încă în procesul de 
însuşire a experienţei internaţionale în domeniul statisticii 
îl constituie insufi cienţa deprinderilor de cunoaştere a 
limbii engleze şi franceze, care împiedică familiarizarea cu 
standardele internaţionale în domeniul statistic şi cele mai 
bune practici ale altor ţări.

Colegiul BNS

În cadrul Biroului este instituit Colegiul BNS, care 
funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1034 din 29 decembrie 2011 «Cu 
privire la aprobarea Regulamentului Biroului Naţional de 
Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului 
Naţional de Statistică».

Colegiul este constituit din 9 persoane, din componenţa 
căruia fac parte directorul general (preşedinte al Colegiului), 
directorii generali adjuncţi şi specialişti din cadrul Biroului, 
precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţiilor ştiinţifi ce, de învăţămînt etc. Componenţa 
nominală a Colegiului se aprobă de Guvern, la propunerea 
directorului general al Biroului. În activitatea sa, Colegiul 
se călăuzeşte de Regulamentul aprobat prin ordin de către 
directorul general. 

În funcţie de complexitatea şi specifi cul lucrărilor 
prezentate spre dezbatere şi avizare, la şedinţele Colegiului 
pot participa, ca invitaţi, angajaţi ai BNS, personalităţi, 
specialişti din alte instituţii, cadre didactice, care prin 
competenţa lor profesională pot contribui la soluţionarea 
problemelor puse în discuţie. 

Colegiul la şedinţele sale examinează:
- problemele prioritare ce ţin de realizarea sarcinilor orga-

nelor statisticii ofi ciale, de funcţionarea sistemului statistic al 
ţării (examinarea anuală a pro-
iectului Programului de lucrări 
statistice, programului de activi-
tate trimestrială a BNS etc);

- activitatea subdiviziunilor 
aparatului central, organelor 
teritoriale de statistică, între-
prinderilor şi organizaţiilor sub-
ordonate;

- activitatea ministerelor, de-
partamentelor, altor instituţii, 
indiferent de subordonarea lor 
departamentală, vizînd siste-
mul de dări de seamă statistice, 
rapoartelor fi nanciare, asigura-
rea autenticităţii datelor;

session organised with the occasion 
of Statistics Day in the Republic of 
Moldova – professional anniversary 
established in 2010, celebrated 
annually on October 20th. Thus, the 
best specialists of national statistics 
were awarded diploma for remarkable 
successes.

In the same time, with the occasion 
of Civil Service Day, celebrated on 
June 23rd, three NBS specialists were 
awarded Diploma of Honour for the 
devotion and fruitful work during more 
years in public.

It is recognised that the assimilation 
of best practices in statistics and the 
professional growth of specialists would 
be impossible without knowing the 
experience of most developed countries, 

however, an important impediment in the process of 
acquaintance with international experience is the shortage 
of knowledge of English and French, fact that represents an 
obstacle in learning the international standards in statistics 
and the best practices of other countries.

NBS Board 

The NBS Board was established in the frame of the 
NBS, functioning according the Government Decision 
nr.1034 from December 29, 2011 “on the approval of 
Regulation of the National Bureau of Statistics and the 
nominal composition of the Board of National Bureau of 
Statistics”.

The Board has 9 members; the NBS General Director 
(Board President), DG Deputies and NBS specialists, 
and also, representatives of other authorities of public 
administration, scientifi c and education institutions, etc. 
Nominal structure of NBS Board is approved by the 
Government of the Republic of Moldova, at the proposal 
of the NBS General Director. The NBS Board activity is 
guided by the Regulation, approved by the Decision of NBS 
General Director. 

Depending on the complexity and peculiarities of issues 
presented for discussion and approval, the Board may invite 
for participation other NBS specialists, specialists of other 
institutions, professors, who, based on their professional 
abilities, can contribute to solving the issues or problems 
in discussion. 

During sessions, NBS Board may examine:
- priority problems connected to the performance of tasks of 

statistical bodies, functioning of national statistical system of 
the country (annual discussion 
of the Program of Statistical 
Works, NBS Quarterly Program 
of Activity, etc.);

- activity of subdivisions of 
NBS central offi ce, territorial 
statistical offi ces, subordinat-
ed enterprises and organisa-
tions;

- activity of ministries, de-
partments, other institutions, 
irrespective their institutional 
subordination, concerning the 
system of statistical reports, 
fi nancial annual reporting, en-
suring data reliability;
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- proiectele celor mai importante acte legislative şi 
normative elaborate de aparatul central al BNS.

Deciziile Colegiului devin executorii după aprobarea lor 
prin ordinul directorului general al Biroului.

Activitatea Colegiului se bazează pe examinarea 
constructivă şi soluţionarea colegială a problemelor, pe 
responsabilitatea personală a membrilor colegiului privind 
elaborarea, adoptarea şi realizarea hotărârilor. Efi cienţa 
activităţii Colegiului este asigurată de munca organizatorică, 
creatoare şi concretă a fi ecărui membru al Colegiului, 
direcţiilor, secţiilor aparatului central, direcţiilor, secţiilor 
teritoriale de statistcă, altor organizaţii subordonate Biroului.

Arhiva

Documentele arhivei BNS fac parte din Fondul Arhivistic 
de Stat, ce constituie proprietatea Republicii Moldova şi 
sînt luate sub protecţia statului. În arhiva BNS se păstrează 
documentele din anul 1944 ce ţine de personal, din 1971 – 
documentele ce ţin de statistică şi activitatea de bază.

Numărul fondului arhivei BNS este 3021, profi lul arhivei 
– statistica, documentele cu termen permanent de păstrare 
sînt sistematizate în inventare: nr.8 – activitatea de bază, 
nr.39 – statistica şi nr.7a – personalul cu termenul lung de 
păstrare, la etapa actuală îh arhiva BNS se păstrează cca 
22 500 dosare. 

Fondul arhivistic dispune de documente unicate ale 
rezultatelor recensămintelor populaţiei din anii 1957, 
1977, 1979, 1989, 2004. Documentele sînt accesibile 
pentru a efectua cercetări ştiinţifi ce, istorice, 
sunt purtătoare de informaţii şi modalitatea 
accesului se efectuează conform Legii privind 
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi al 
Legii privind accesul la informaţie. La cererea 
sau demersul solicitantului sînt eliberate 
copii ale documentelor de arhivă, extrase, 
certifi cate sau o altă informaţie în modul 
stabilit de legislaţie în vigoare.

În arhiva BNS se păstrează documentele ce 
ţin de personalul instituţiilor subordonate, care 
au fost lichidate în diferite perioade (Centrul 
Principal de Calcul al Departamentului Analize 
Statistice şi Sociologice, Combinatul de 
Învăţămînt din Chişinău al Direcţiei Centrale 
de Statistică, Şcolile de contabili din Bender şi 
Bălţi al Direcţiei Centrale de Statistică). Arhiva 
BNS răspunde la cererile privind confi rmarea 
vechimii în muncă în organele statistice şi 
mărimea salariului pe perioada degrevării de atribuţiile de 
la locul de muncă.

Împreuna cu Comisia permanentă de expertiză arhiva 
selecţionează documentele cu termen permanent de 
păstrare şi cu termen lung de păstrare, se întocmesc 
inventarele dosarelor, procesele verbale pentru nimicirea 
documentelor, termenele de păstrare cărora au expirat.

Resursele fi nanciare

Finanţarea activităţii sistemului BNS în anul 2012 a fost 
asigurată din alocaţii de la bugetul de stat şi din mijloace 
provenite din comercializarea de date şi publicaţii statistice 
şi de la darea în arendă a încăperilor nelocuibile în 
subdiviziunile teritoriale de statistică şi din suportul fi nanciar 
din parte donatorilor externi. Utilizarea tuturor mijloacelor 
s-a realizat urmărind responsabilităţile ce-i revin BNS, 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale care 
organizează şi coordonează statistica ofi cială din Republica 
Moldova. 

- the most important drafts of legislative and normative 
documents developed by the NBS central offi ce.

The NBS Board decisions become compulsory after 
approval, by the Decision of the NBS General Director.

NBS Board activity is based on the constructive 
discussion and friendly solution of problems; the Board 
members being responsible for the development, adoption 
and implementation of decisions. The effi ciency of NBS 
Board activity is ensured by the organisational, creative 
and precise work of every Board member, central offi ce 
divisions, territorial statistical offi ces, and other institutions 
subordinated to the National Bureau of Statistics.

Archive

NBS documents are part of the State Archive Fund, 
represent the property of the Republic of Moldova and are 
protected by state. NBS archive keeps the documents since 
1944 on the personnel and since 1971 – the documents 
related to basic activity.

Number of NBS archive fund is 3021, archive profi le – 
statistics, documents with permanent storage time are 
systematised in inventories: nr.8 – basic activity, nr.39 

– statistics and nr.7a – personnel, with long duration for 
storage. At the moment, NBS archive stores approximately 
22 500 fi les. 

The archive fund has unique documents on the results 
of Population Censuses of 1957, 1977, 1979, 1989, 2004. 
The documents are available for scientifi c and historical 

researches, and they can be accessed 
according the Law on Archive Fund of 
the Republic of Moldova and the Law 
on access to information. Following the 
request of solicitor, the copies of archive 
documents, extracts, certifi cates or other 
information are presented according the 
legislation in force.

NBS archive stores the documents 
on the number of personnel in 
subordinated institutions, which were 
liquidated in various periods (Main 
Accounting Centre of the Department 
for Statistical and Sociological Analyses, 
Education Institution in Chisinau of 
Central Statistical Division, Schools 
of Accountants in Bender and Balti of 
Central Statistical Division). NBS Archive 
answers the information to requests of 

confi rmation of work experience in statistical bodies and 
salary during the period of performing of work tasks.

Together with the Permanent Expertise Commission, the 
archive selects the documents for permanent storage and 
with long duration storage, creates the register of folders, 
necessary documentation for the liquidation of documents, 
whose storage period expired.

Financial resources

In 2012, the fi nancing of NBS system was ensured from 
State Budget allocations and the special means from the 
provision of statistical information and publications and rent 
of non-living premises of territorial statistical offi ces and the 
fi nancial support of external donors. The responsibilities of 
NBS – main body of central public administration, which 
organises and coordinates the offi cial statistics in the 
Republic of Moldova – were respected when deciding on 
the use of all resources. 
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În condiţiile de austeritate a bugetului pe anul 2012, prin 
raţionalizarea şi prioritizarea cheltuielilor, BNS a reuşit 
să acopere cheltuielile realizării Programului lucrărilor 
statistice pentru anul 2012 – din alocaţii de la bugetul de 
stat – 53792,1 mii lei (90,1 % din total mijloace financiare), 
din fonduri provenite din prestarea serviciilor cu plată – 
131,2 mii lei (0,2% din total mijloace financiare), din venituri 
provenite de la darea în locaţiune a încăperilor nelocuibile 
de către organele teritoriale de statistică – 2266,9 mii lei 
(3,8% din total mijloace financiare), precum şi din surse 
financiare din parte donatorilor externi – 2857,90 mii lei 
(4,5% din total mijloace financiare).

Pentru întreţinerea aparatului central al BNS din bugetul 
de Stat au fost utilizate 10864,0 mii lei (99,4% din 10934,0 
mii lei aprobat), pentru întreţinerea organelor teritoriale 
pentru statistică 26192,4 mii lei (99,8% din 26235,8 mii 
lei aprobat), realizarea Programului de lucrări şi ediţii 
statistice 47491,6 mii lei (99,5% din 42432,0 mii lei aprobat), 
Recensămîntului general agricol – 1342,5 mii lei (98,7% mii 
lei din 1359,4 mii lei aprobat).

Following the conditions of austerity of 2012 State 
Budget, NBS prioritised and made efforts to make the 
expenditures more efficient and managed to cover all 
expenditures connected to the implementation of the annual 
Program of Statistical Works for 2012 – from the allocations 
of State Budget – 53792.1 thousand MDL (90.1% of total 
financial resources), from the funds from the provision 
of paid services – 131.2 thousand MDL (0.2% of total 
financial resources), from income from the rent of non-living 
premises of territorial statistical offices – 2266.9 thousand 
MDL (3.8% of total financial resources), and also from the 
financial sources of external donors – 2857.90 thousand 
MDL (4.5 % of total financial resources).

For the maintenance of NBS central office, there have 
been used 10864.0 thousand MDL (99.4% out of 10934.0 
thousand MDL approved) from the State Budget, for the 
maintenance of territorial statistical offices – 26192.4 
thousand MDL (99.8% of 26235.8 thousand MDL approved), 
implementation of Program of Statistical Works – 47491.6 
thousand MDL (99.5% of 42432.0 thousand MDL approved), 
General Agricultural Census – 1342.5 thousand MDL 
(98.7% thousand MDL of 1359.4 thousand MDL approved). 

Finanţarea lucrărilor sistemului Biroului Naţional de Statistică în anii 2011-2012
Financing of works of the National Bureau of Statistics for 2011-2012

Programul/subprogramul
Program/sub-program

2011 2012

total
Total

sursa de finanţare
Financing source

total
Total

sursa de finantare
Financing source

bugetul 
de stat
State 

budget

mijloace speciale
Special means

surse 
externe
External 
sources

bugetul 
de stat
State 

budget

mijloace speciale
Special means

surse 
externe
External 
sources

de la 
chiria 

bunurilor 
publice

From the 
lease of 
various 
spaces

de la 
prestarea 
serviciilor 
cu plată

Provision 
of paid 

services

de la 
chiria 

bunurilor 
publice

From the 
lease of 
various 
spaces

de la 
prestarea 
serviciilor 
cu plată

Provision 
of paid 

services

Total, inclusiv:
Total, including:

91059,8 57336,1 1890,8 169,2 31663,7 59698,1 53792,1 2266,9 131,2 3507,9

Elaborare a politicii şi mana-
gement în domeniul statisticii
Policy development and 
management in statistics

 
6182,7

 
6182,7

 
10864,0

 
10864,0

Lucrări statistice
Statistical works

43830,9 38455,1 1890,8 169,2 3315,8 47491,6 42235,6 2266,9 131,2 2857,9

Recensămînt
Censuses

41046,2 12698,3 28347,9 1342,5 692,5 650,0
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11. IMPEDIMENTE ÎN REALIZAREA 
OBIECTIVELOR ANULUI 2012

Pe parcursul anului 2012 în activitatea BNS au 
existat şi unele disfuncţionalităţi în derularea mai 

eficientă, cauzate de problemele cu care se confruntă 
sistemul statistic naţional. Aceste probleme s-au datorat 
următoarelor aspecte:

- resurse financiare limitate şi insuficiente, necesare 
pentru finanţarea, realizarea şi implementarea unor activităţi 
din Programul de dezvoltare strategică al BNS şi implicit din 
Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al 
Biroului Naţional de Statistică; 

- lipsa de personal calificat în domeniul IT, număr 
mare de posturi vacante, salarizarea necorespunzătoare 
a specialiştilor cu pregătire IT, structura de personal 
necorespunzătoare şi neadecvată cerinţelor administrării 
unei arhitecturi informatice de ultimă generaţie;

- gradul ridicat de încărcare a personalului, pe fondul 
insuficienţei numărului de personal;

- nerespectarea termenelor de raportare a datelor 
necesare Biroului de către unele instituţii, precum şi refuzul 
de prezentare a informaţiei de către Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, termene stabilite prin hotărîre de Guvern, 
conform Programului de lucrări statistice; 

- ponderea mare a ratei non-răspunsurilor în cadrul Cercetării 
Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în special în mediul urban;

- sursele administrative din cadrul autorităţilor 
responsabile de producerea indicatorilor statistici nu sunt 
racordate la cerinţele statisticii oficiale, fapt ce limitează 
accesul la aceste date;

- fluctuaţia cadrelor rămîne în continuare o problemă 
majoră în cadrul BNS. Fluxul operatorilor de interviu, dar 
şi imperfecţiunea mecanismului de gestionare cu reţeaua 
comună de operatori de interviu, este un impediment în 
asigurarea unui proces continuu de validare a datelor 
colectate în cadrul cercetărilor selective în gospodării;

- insuficienţa deprinderilor de cunoaştere a limbii 
engleze şi franceze, care împiedică familiarizarea cu 
standardele internaţionale în domeniul statistic şi cele mai 
bune practici ale altor ţări.

- competenţe limitate ale utilizatorilor în utilizarea şi 
interpretarea datelor statistice etc.

11. IMPEDIMENTS IN ACHIEVING  
THE 2012 OBJECTIVES

During 2012, some dysfunctional aspects, faced by the 
national statistical system, were revealed in the NBS 

activity, fact that diminished the efficiency. These problems 
were conditioned by the following aspects:

- limited and insufficient financial resources, necessary 
for financing, conducting and implementing some activities 
of the NBS Strategic Development Program, namely, of the 
Technical Concept of NBS automated information system; 

- shortage of IT qualified specialists, high number of 
vacancies, not-corresponding remuneration of IT specialists, 
personnel structure not adequate to requirements of IT 
administration and last generation architecture;

- increased level of staff burden, taking into account the 
shortage of personnel;

- violation of reporting deadlines, set by the Government 
Decision for the Program of Statistical Works, to NBS by 
some institutions, and also the State Tax Authority refusal 
to present the information; 

- high share of rate of non-responses, in particular in 
urban area for the Household Budget Survey;

- administrative data sources in the authorities responsible 
for producing the statistical indicators are not harmonised 
with the requirements of official statistics, fact limiting the 
access to such data;

- personnel flow still remains a major problem in NBS. 
High fluctuation of interviewers and the imperfection of 
administration mechanism represent an impediment in 
ensuring a continuous process of validation of data collected 
in the frame of sample surveys in households;

- insufficient knowledge and abilities in English and French, 
fact that represent an obstacle in getting acknowledged 
with the international standards and the best practices of 
other countries.

- limited user competences in using and interpreting 
statistical data, etc.
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12. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE  
ÎN ANUL 2013

Obiectivul major al activităţii Biroului Naţional de 
Statistică este producerea şi diseminarea datelor 

statistice necesare elaborării, implementării, monitorizării 
şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, 
conform standardelor şi metodologiilor internaţionale, în 
special celor UE, armonizate pe principiul calităţii şi eficienţei. 
În general, în anul curent, BNS va continua desfăşurarea 
activităţilor întru îmbunătăţirea calităţii statisticilor existente 
şi întărirea încrederii utilizatorilor în datele diseminate şi 
metodele statistice utilizate.

Pentru menţinerea şi creşterea activităţii sale, 
concretizarea politicii guvernamentale în domeniul statistic, 
BNS şi-a propus pentru anul 2013 o serie de priorităţi, dintre 
care cele mai importante sunt următoarele:

 ● Pregătirea către Recensămîntul populaţiei şi al 
locuinţelor din anul 2014 prin:

- elaborarea principiilor organizatorice, metodologice 
şi a instrumentarului necesar pentru organizarea 
recensămîntului de probă şi a celui general;

- întocmirea listelor clădirilor şi locuinţelor în ele, 
sectorizarea de recensămînt, elaborarea Planului de 
organizare şi efectuare a Recensămîntului populaţiei şi al 
locuinţelor din anul 2014;

- organizarea campaniei de publicitate a Recensămîntului 
populaţiei şi al locuinţelor prin intermediul tuturor mijloacelor 
disponibile;

- efectuarea recensămîntului de probă în 2 unităţi 
administrativ-teritoriale (sectorul Buiucani al mun. Chişinău 
şi comuna Zaim din raionul Căuşeni);

- elaborarea metodologiei de efectuare a Anchetei de control 
pentru Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2014.

 ● Elaborarea rezultatelor Recensămîntului general 
agricol din 2011, în special:

- diseminarea rezultatelor finale la nivel naţional prin 
elaborarea publicaţiilor;

- întocmirea raportului final privind rezultatele 
recensămîntului general agricol.

 ● Implementarea prevederilor Conceptului tehnic 
al sistemului informaţional automatizat al Biroului 
Naţional de Statistică, în special prin:

- finisarea centrului de date al sistemului informaţional 
automatizat al BNS;

- inventarierea sistemelor informatice, proceselor de lucru, 
fluxurilor si resurselor informaţionale ale BNS;

- activităţi în vederea utilizării tehnologiilor Cloud 
computing prin soluţii de virtualizare, întru  îmbunătăţirea 
procesului de colectare şi procesare a datelor statistice;

- dezvoltarea portalului de raportare electronică  
www.raportare.md, prin adăugarea de chestionare noi şi 
instruirea personalului care va asista procesul de lucru cu 
acest portal;

- definitivarea bazei de date finale a Recensămîntului 
general agricol şi elaborarea tabelelor de ieşire pentru 
publicaţiile statistice;

- elaborarea unui nou complex de programe pentru 
statisticile comerţului exterior de mărfuri;

- elaborarea softului  pentru verificarea şi generalizarea 
datelor despre mişcarea naturală a populaţiei primite de la 
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

- utilizarea softului de diseminare a informaţiei statistice 
sub formă de hărţi (Arc GIS),  proiect susţinut de FAO în 
procesul de diseminare a rezultatelor RGA.

12. OBJECTIVES AND PRIORITIES  
FOR 2013

The major objective for the National Bureau of Statistics 
activity is the production and dissemination of official 

statistics, necessary for the development, implementation, 
monitoring and evaluation of national policies in the social-
economic area, according international standards and 
methodologies, in particular, the EU ones, based on the 
principles of quality and efficiency. Generally speaking, 
during the current year, NBS shall continue the conduction of 
activities in order to improve the quality of existing statistical 
data and to strengthen the user trust in disseminated data 
and the used statistical information.

NBS tracked for 2013 a series of priorities for maintaining 
and strengthening its activity and targeting Governmental 
policy in the statistical field, such as:

 ● Preparation for the Population and Housing 
Census in 2014:

- Development of methodological and organisational 
principles and of the tools necessary for the organisation 
and conduction of Pilot Census in 2013 and Population and 
Housing Census in 2014;

- Production of lists of buildings and dwellings, Census 
sectoring, development of Plan of organisation and 
conduction of Population and Housing Census in 2014;

- Organisation of publicity campaign for PHC using all 
available means;

- Conduction of Pilot Census in 2 territorial-administrative 
units (Buiucani district of Chisinau municipality and 
commune Zaim of Causeni rayon);

- Development of methodology of conduction of Quality 
Check Survey for the Population and Housing Census in 
2014.

 ● Production of results of General Agricultural 
Census, conducted in 2011, in particular:

- Dissemination of final results at the national level 
through the developed publications;

- Production of final report on the results of General 
Agricultural Census.

 ● Implementation of provisions of Technical Concept 
of NBS automated information system, by:

- Finalisation of Data Centre of NBS automated 
information system;

- Inventory of NBS information systems, work processes, 
information flows and resources;

- Activities to start using Cloud computing technologies, 
through virtualisation solutions, in order to improve 
statistical data collection and processing;

- Development of E-Reporting portal www.raportare.md, 
by adding new questionnaires and training the specialists 
that will assist this process;

- Finalisation of GAC database and the development of 
output tables for statistical publications;

- Development of a new set of applications for External 
Trade Statistics with Goods;

- Development of software for the verification and 
aggregation of data on vital statistics, information received 
from the Ministry of Information Technologies and 
Communication;

- Use of application of dissemination of statistical 
information in maps (Arc GIS), project supported by FAO, in 
the process of GAC data dissemination.
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 ● Continuarea procesului de îmbunătăţire a sistemului 
de indicatori, metodologiilor de calcul a acestora, 
sistemului de cercetări statistice în conformitate cu 
normele Uniunii Europene, în special:

- revizuirea chestionarelor statistice pentru anul 2014 întru 
implementarea în practică a recomandărilor SCN-2008; 

- includerea în rapoartele statistice, bancare, financiare 
pentru anul 2014 a indicatorilor necesari pentru implementarea 
în practică a recomandărilor SCN-2008 privind calculele 
indicatorilor care influenţează mărimea Produsului Intern Brut;

- aprobarea noii versiuni a Clasificatorului Statistic al 
Produselor (Bunurilor şi Serviciilor) al Republicii Moldova în 
conformitate cu Clasificarea produselor asociate activităţilor 
din Comunitatea Economică Europeană (C.P.A, 2008);

- implementarea CAEM, rev.2 în sistemul statistic naţional;
- aprobarea noului Nomenclator de produse industriale 

PRODMOLD, armonizat la standardul european 
PRODCOM-2010;

- recodificarea Registrului Unităţilor Statistice conform noi 
versiuni CAEM, rev.2;

- activităţi în vederea creării Registrului producătorilor 
agricoli;

- perfecţionarea metodologiei de calcul a Indicelui 
Preţurilor de Consum (IPC) prin ajustarea influenţei calităţii 
produselor asupra evoluţiei preţurilor, tratarea produselor 
sezoniere în cadrul IPC;

- efectuarea calculelor trimestriale a produsului intern brut 
în preţurile medii ale anului precedent;  

- elaborarea metodologiei de calcul a Indicelui Comenzilor 
Noi în industrie; 

- implementarea metodologiei de calcul a Indicelui Cifrei 
de Afaceri;

- aprobarea metodologiei elaborării balanţelor resurselor 
alimentare şi utilizării lor în conformitate cu cerinţele FAO;

- perfecţionarea sistemului de indicatori statistici vizînd 
mediul în conformitate cu recomandările CEE ONU pentru 
ţările Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală;

- perfecţionarea metodelor de observare statistică 
a activităţii investiţionale şi de construcţii a agenţilor 
economici, pe baza combinării metodelor de observare 
exhaustive şi selective; 

- perfecţionarea sistemului de indicatori şi metodologiei 
de calcul privind cercetarea statistică pe  termen scurt în 
construcţii şi a metodologiei de calcul a indicilor preţurilor 
în construcţii;

- perfecţionarea în continuare a sistemului de indicatori 
statistici şi metodologiei de calcul a acestora în următoarele 
domenii statistice: comerţ exterior de mărfuri, comerţ 
exterior de servicii, comerţ interior de bunuri şi servicii,  
tehnologiei  informaţiei;

- organizarea şi lansarea cercetării statistice asupra 
gospodăriilor populaţiei „Tranziţia de la şcoală la muncă” 
(elaborarea metodologiei, proiectarea instrumentarului 
statistic etc.);

- revizuirea metodologiei cercetării statistice „Formarea 
profesională” asupra întreprinderilor;

- revizuirea statisticii culturii şi familiarizarea cu 
standardele UNESCO în domeniu;

- implementarea Clasificatorului consumului individual al 
populaţiei COICOP la nivel de 4 semne;

- îmbunătăţirea metodologiei de calcul şi elaborarea 
calculelor privind abandonul şcolar, rata de tranziţie, etc.

- revizuirea instrumentarului de colectare a datelor pentru 
domeniul statistica dizabilităţii, în parteneriat cu Ministerul 
Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei;

- îmbunătăţirea Sistemului de înregistrare al actelor Stării 
Civile şi Sistemului  evidenţei statistice a mişcării naturale 
a populaţiei.

 ● Continuation of process of improvement of system 
of indicators, their calculation methodology, and the 
system of statistical surveys according European 
Union standards, in particular:

- Revision of statistical questionnaires for 2014, in order 
to implement in practice the SNA 2008 recommendations; 

- Inclusion in statistical, banking and financial reports 
for 2014 of indicators necessary for the implementation in 
practice of SNA 2008 recommendations, concerning the 
calculation of indicators that influence the Gross Domestic 
Product;

- Approval of new version of statistical Classification of 
Products by Activities  (Goods and Services) of the Republic 
of Moldova according the Classification of Products by 
Activities of European Economic Community (C.P.A, 2008);

- Implementation of NACE rev.2 in the national statistical 
system;

- Approval of new Nomenclature of industrial products 
PRODMOLD, harmonised to the European standard 
PRODCOM-2010;

- recodification of Register of Statistical Units according 
the new NACE version;

- conduction of activities in order to create the Register of 
Agricultural Producers;

- improvement of calculation methodology of Consumer 
Price Index (CPI) by adjusting the influence of products 
quality on price trend, treatment of seasonal products in CPI;

- conduction of quarterly calculations of GDP in average 
prices of the previous year;  

- development of calculation methodology of New Orders 
Index in Industry; 

- implementation of methodology of calculation of 
turnover;

- approval of methodology of development of Food 
Balance and their use according FAO requirements;

- improvement of system of environment indicators 
according UNECE recommendations for the countries of 
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia;

- improvement of methods of statistical observation of 
investment and construction activity of economic units, 
based on the combination of methods of exhaustive and 
sample observation; 

- improvement of system of indicators and calculation 
methodology for the short-term survey in construction and 
methodology of calculation of price index in construction;

- continuous improvement of system of statistical 
indicators and their calculation methodology for the following 
statistical areas: External Trade with Goods, External Trade 
with Services, Internal Trade with Goods and Services, 
Information Technologies;

- organisation and launching of statistical survey in 
households „School-to-work transition” (development of 
methodology, drafting of statistical tools, etc.);

- revision of methodology for statistical survey 
„Professional Training” in enterprises;

- revision of indicators of Culture Statistics and 
acknowledgement with UNESCO standards in this area;

- implementation of Classification of Population Individual 
Consumption COICOP at the 4 digit level;

- improvement of calculation methodology and the 
development of calculation on school abandon and 
transition rate, etc.

- revision of tools of data collection for disability statistics, 
in partnership with the Ministry of Labour, Social Protection 
and Family;

- improvement of system of registration of civil status 
documents and the system of statistical recording of 
population natural movement.
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 ● Perfecţionarea metodelor de eşantionare şi 
inferenţă statistică, prin:

- activităţi în vederea elaborării metodologiei şi efectuării 
lucrărilor de eşantionare pentru cercetările din domeniul agricol;

- elaborarea metodologiei şi efectuarea lucrărilor de 
inferenţă statistică pentru cercetarea statistică „Migraţia 
forţei de muncă”;

- elaborarea metodologiei şi efectuarea lucrărilor de 
eşantionare pentru cercetarea statistică „Tranziţia de la 
şcoală la muncă”.

 ● Dezvoltarea diseminării  informaţiei statistice,  în 
special:

- dezvoltarea site-ului oficial al BNS;
- perfecţionarea şi extinderea Băncii de date statistice cu 

noi indicatori şi domenii statistice; 
- elaborarea şi asigurarea accesului larg la sistemul 

de metadate: documentarea metodologiilor statistice, a 
descrierii cercetărilor şi proceselor statistice;

- asigurarea diseminării informaţiei conform Standardului 
Special de Diseminare a Datelor al FMI.

 ● Perfecţionarea  coordonării în cadrul sistemului 
statistic naţional, în special prin:

- intensificarea activităţii Consiliului Naţional pentru 
Statistică;

- extinderea accesului în scopuri statistice a BNS la datele 
din registrele administrative;

- colaborarea mai eficientă cu instituţiile publice în 
domeniul colectării datelor despre migraţia populaţiei şi 
realizarea Profilului Migraţional Extins în conformitate cu 
noile recomandări internaţionale în statistica migraţiei, 
inclusiv migraţia de muncă.

 ● Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul 
statisticii, în special, cu Eurostat şi statele membre 
ale Uniunii Europene în vederea armonizării statisticii 
naţionale cu standardele UE prin:

- consolidarea cooperării internaţionale în cadrul 
Acordurilor şi Protocoalelor de cooperare semnate de către 
BNS cu partenerii străini (Eurostat, FAO, UNDP, TICA, CSI, 
Oficiile de Statistică ale: Norvegiei, României, Ucrainei, 
Kazahstan, Kîrgîzstan, Federaţiei Ruse etc.);

- prezentarea informaţiei statistice calitative în adresa 
organizaţiilor internaţionale conform obligaţiunilor Republicii 
Moldova;

- elaborarea şi promovarea  propunerilor de proiecte în 
cadrul asistenţei tehnice acordate de UE (Twinning, TAIEX 
etc.);

- elaborarea şi promovarea proiectului pentru asistenţa 
tehnică acordată de Banca Mondială  în cadrul fondului 
ECASTAT (pentru ţările Europei de Est şi statele CSI).

 ● Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, 
ridicarea nivelului de calificare a cadrelor, prin perfecţio-
narea şi certificarea specialiştilor din cadrul BNS.

 ● Improvement of sampling and statistical inference 
methods, through:

- activities to develop the methodology and conduct 
sampling activities for the surveys in agriculture statistics;

- development of methodology and conduction of works 
on statistical inference for statistical survey „Labour Force 
Migration”;

- development of methodology and conduction of 
sampling works for statistical survey „School-to-work 
transition”.

 ● Development of statistical information dissemina-
tion activities, in particular:

- development of NBS official website ;
- improvement and extension of Statistical Databank with 

new statistical indicators and areas; 
- development and insurance of wide access to metadata 

system: documentation of statistical methodologies, 
description of statistical surveys and processes:

- insurance of information dissemination according IMF 
Special Data Dissemination Standard.

 ● Improvement of coordination activities in the 
national statistical system, namely:

- strengthening of activity of National Council for 
Statistics;

- extension of NBS access to administrative data and 
registers in statistical purposes;

- efficient collaboration with public institutions in the area of 
collection of data on population migration and production of 
Extended Migration Profile according the new international 
recommendations in migration statistics, including labour 
migration.

 ● Development of international cooperation in 
statistics, in particular with Eurostat and European 
and European Union member countries in order to 
harmonise national statistics with EU standards, by:

- strengthening international cooperation in the framework 
of Cooperation Protocols and Agreements signed between 
NBS and external partners (Eurostat, FAO, UNDP, TICA, 
CIS, Statistical Offices of: Norway, Romania, Ukraine, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russian Federation, etc.);

- presentation of qualitative statistical information to 
international organisations following the obligations of the 
Republic of Moldova;

- development and promotion of project proposals in the 
framework of technical assistance provided by EU and 
other donors (Twinning, TAIEX, etc.);

- development and promotion of technical assistance 
project of World Bank, in the framework of ECASTAT Fund 
(for the Eastern European and CIS countries).

 ● Improvement of Human Resource Management, 
increasing the personnel qualification level, by training 
and certification of NBS specialists.
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LISTA ABREVIERILOR

AFM – Ancheta Forţei de Muncă

APC – Autoritate publică centrală

ARC – Graficul de emitere a datelor

ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei

BIM – Biroul Internaţional al Muncii

BNS – Biroul Naţional de Statistică

CAEM – Clasificatorul Activităţilor Economice ale Moldovei

CBGC – Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice

CEE ONU – Comisia Economică Europeană a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite

CSI – Comitetul statelor independente

EUROSTAT – Organul de statistică al Uniunii Europene

FAO – Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură

FMI – Fondul Monetar Internaţional

ILO – Organizaţia Internaţională a Muncii

INS – Institutul Naţional pentru Statistică

IPC – Indicele preţurilor de consum

IPPI – Indicele preţurilor producţiei industriale

ODM – Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

NSDP – Pagina Naţională de Prezentare a Datelor

OECD – Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare 
economică

OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

OTS – Organele teritoriale de statistică

PIB – Produsul intern brut

PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

RGA – Recensămîntul general agricol

SCN – Sistemul conturilor naţionale

SDDS – Sistemul Special de Diseminare a Datelor

SIRF – Serviciului informaţional al rapoartelor financiare

SIDA – Agenţia pentru Dezvolare Internaţională a Suediei

UE – Uniunea Europeană

UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

UNIFEM – Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei

UNFPA – Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie

LIST OF ABBREVIATIONS

LFS – Labour Force Survey

CPA – Central Public Authority

ARC – Advance Release Calendar

ASEM – Academy of Economic Studies of Moldova

ILO – International Labour Organisation 

NBS – National Bureau of Statistics

CAEM – Classification of Economic Activities of Moldova

HBS – Households Budget Survey

UNECE – United Nations Economic Commission for 
Europe

CIS – Commonwealth of Independent States

EUROSTAT – Statistical Office of European Commission

FAO – Food and Agriculture Organisation

IMF – International Monetary Fund

NSI – National Institute of Statistics

CPI – Consumer Price Index

IPPI – Industrial Production Price Index

MDG – Millennium Development Goals

NSDP – National Standard Data Presentation

OECD – Organisation for Economic Cooperation and 
Development

WHO – World Health Organisation

UN – United Nations

TSO – Territorial Statistical Offices

GDP – Gross Domestic Products

UNDP – United Nations Development Program

GAC – General Agricultural Census

SNA – System of National Accounts

SDDS – Special Data Dissemination System

ISFR – Information Service of Financial Reports

SIDA – Swedish International Development Agency

EU – European Union 

UNICEF – United Nations Children Fund

UNIFEM – United Nations Fund for Women

UNFPA – United Nations Population Fund
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