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Anexa 1 

 

Aprobat în ședința  

Consiliul Național pentru Statistică  

nr. 2 din 24 iunie 2021 

 

 

RAPORT 

de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare a  

sistemului statistic național  2016-2020  

Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 (SDSSN), aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.1451 din 30.12.2016 constituie documentul de bază de planificare strategică 

a dezvoltării Sistemului Statistic Național pe termen mediu. 

Prezentul Raport prezintă rezultatele monitorizării implementării Strategiei la finele perioadei 

de implementare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1451/2016 4. Raportul este 

bazat pe informațiile deținute de Biroul Național de Statistică și informațiile prezentate de către 

instituțiile de resort privind realizarea SDSSN. 

Raportul reflectă nivelul de realizare a obiectivelor strategice și gradul de atingere a 

indicatorilor de impact și rezultatele obținute, factorii și/sau provocările care au avut impact asupra 

realizării Strategiei. Raportul include următoarele componente: 

I. Rezultatele implementării Planului de acțiuni al SDSSN 2016–2020, pe direcții prioritare și 

obiective 

II. Analiza indicatorilor de impact 

III. Provocările în realizarea Strategiei 

Informația detaliată privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 este prezentată în anexă la prezentul Raport. 

 

I. Rezultatele implementării Planului de acțiuni al SDSSN 2016–2020, pe direcții prioritare 

și obiective 

Rezultatele implementării Strategiei sunt evaluate în baza determinării nivelurilor de realizare 

a acțiunilor: „Realizat”, „Realizat parțial”, „Nerealizat”, pe parcursul perioadei examinate. 

Planul de acțiuni al SDSSN 2016-2020 prevede 170 de acțiuni și sub-acțiuni. La sfârșitul 

perioadei de raportare (31 decembrie 2020), din totalul acțiunilor/sub-acțiunilor planificate pentru anii 

2016–2020,  peste 44% (75 acțiuni/sub-acțiuni) au fost realizate integral, 45% (77 acțiuni/sub-acțiuni) 

au fost realizate parțial și/sau erau în curs de realizare, iar 11% (18 acțiuni/sub-acțiuni) nu au fost 

realizate. 

Rezultatele implementării SDSSN 2016-2020 (acțiunilor/sub-acțiunilor din Planul de acțiuni 

al Strategiei), pe Direcții prioritare și Obiective, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Direcția prioritară/Obiectivul specific 

Acțiuni/sub-acțiuni 

Total 
Realizate 

integral 

Realizate 

parțial 
Nerealizate 

TOTAL 170 75 77 18 

Nivelul de realizare (în % față de total) 100 44,1 45,3 10,6 

inclusiv:     

Direcția prioritară 1. Calitate îmbunătățită a 

produselor și serviciilor statistice 

119 49 57 13 

Nivelul de realizare a direcției prioritare 1, % 100 41,2 47,9 10,9 

din care:     

Obiectivul 1.1. Statistica oficială aliniată la 

standardele de calitate internaționale 

42 12 27 3 

Nivelul de realizare a obiectivului 1.1., % 100 28,6 64,3 7,1 

Obiectivul 1.2. Produsele și serviciile statistice 

diversificate, dezvoltate și consolidate  

63 31 22 10 

Nivelul de realizare a obiectivului 1.2., % 100 49,2 34,9 15,9 

Obiectivul 1.3. Datele și informațiile statistice 

eficient diseminate și utilizate în societate  

14 6 8 0 

Nivelul de realizare a obiectivului 1.3., % 100 42,9 57,1 0 

Direcția prioritară 2. Cadrul instituțional al 

sistemului statistic național consolidat 

51 26 20 5 

Nivelul de realizare a Direcției prioritare 2 100 51,0 39,2 9,8 

din care:     

Obiectivul 2.1. Sistemul statistic național 

consolidat sub aspect organizațional, 

operațional și funcțional  

30 20 9 1 

Nivelul de realizare a obiectivului 2.1., % 100 66,7 30,0 3,3 

Obiectivul 2.2. Rolul consolidat de coordonator 

al Biroului Național de Statistică pentru 

sistemul statistic național  

21 6 11 4 

Nivelul de realizare a obiectivului 2.2., % 100 28,6 52,4 19,0 

 

Situația privind realizarea fiecărei acțiuni/sub-acțiuni în parte este prezentată în anexă. 

Gradul de realizare a Strategiei a depins atât de disponibilitatea resurselor financiare, cât și, în 

mare măsură, de participarea tuturor actorilor la procesul de implementare a acesteia. În acest context, 

implementarea cu întârziere de doi ani a Proiectului UE ParStat a cauzat unele întârzieri în 

implementarea activităților, iar neinițierea implementării Proiectului UE privind asigurarea BNS cu 

echipament tehnic (în cadrul proiectului ENI/2019/406-262 „ Supply of Equipment for the National 
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Bureau of Statistics of the Republic of Moldova”) a cauzat nerealizarea acțiunilor privind: dezvoltarea 

și modernizarea infrastructurii tehnologiei informaționale; implementarea unor instrumente moderne 

pentru colectarea datelor; dezvoltarea sistemelor moderne de stocare a datelor etc. 

Activitățile preconizate în Strategie pot fi divizate în două componente majore: 

1. Cadrul instituțional 

2. Produse și servicii statistice 

Implementarea SDSSN 2016-2020 pe componentele sus-menționate s-a soldat cu următoarele 

rezultate: 

1. Realizări majore ce țin de cadrul instituțional 

Realizările cele mai importante privind dezvoltarea cadrului instituțional sunt prezentate mai 

jos: 

Aprobarea Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială, elaborată în baza Legii generice 

privind statistica oficială, conform Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale ale ONU și 

Codului de Practici al Statisticii Europene plasează Republica Moldova ca prima țară în cadrul 

Parteneriatului Estic care a adoptat o asemenea lege. Noua lege cu privire la statistica oficială și 

relevanța sa pentru Parteneriatul Estic este unul din cele 20 de rezultate majore specificate în 

documentul „Parteneriatul Estic - 20 Rezultate până în 2020” 

(https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_94

0530.pdf). Prevederile acestei legi reglementează și susțin dimensiunile instituționale, organizaționale 

și de producție a întregului sistem statistic național și vin să introducă și să implementeze practici 

moderne în producția statisticii oficiale. 

Aprobarea Hotărârii Guvernului nr.244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru 

Statistică (CNS) a permis reactivarea activității CNS, prin includerea activității acestuia în procesul 

de luare a deciziilor privind dezvoltarea SSN. 

Aprobarea Hotărârii Guvernului nr.935/2018 cu privire la organizarea și funcționarea 

Biroului Național de Statistică a oferit cadrul juridic pentru reorganizarea BNS. 

Aprobarea Hotărârii Guvernului nr.862/2017 cu privire la instituirea Comisiei Naționale 

pentru Recensăminte Runda Mondială 2020 și elaborarea proiectului legii în corespundere cu 

recomandările internaționale privind recensămintele și bunele practici ale altor state constituie 

activități importante în vederea pregătirii către viitorul Recensământ al populației și al locuințelor 

(RPL) Runda 2020. 

În scopul monitorizării Agendei Globale de dezvoltare durabilă până în 2030, în colaborare cu 

Cancelaria de Stat, instituțiile naționale de resort și cu suportul agențiilor ONU, a fost desfășurat 

procesul de adaptare a setului de indicatori ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), aprobați 

de către Comitetul pentru Statistică a ONU (la sesiunea 46) și elaborată lista de indicatori ODD 

naționali1, care după revizuirea din 2019 a servit drept bază pentru elaborarea primului Raport voluntar 

național (VNR)2 privind implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și Anexa statistică3, 

prezentat de către Guvern în cadrul Forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă 20204. 

                                                           
1 https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila 
2 https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6306&idc=605 
3 https://statistica.gov.md/public/files/SDG/docs/SDG_in_Moldova_ro.pdf 
4 https://cancelaria.gov.md/ro/content/guvernul-prezentat-la-new-york-primul-raport-pe-implementarea-agendei-de-

dezvoltare-durabila 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
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În cadrul diverselor proiecte de asistență tehnică au fost organizate o serie de activități de 

instruire a colaboratorilor BNS și altor producători de statistică din țară, e.g. cu genericul: componenta 

contului financiar în cadrul proiectului SIDA5, Statistica regională în cadrul proiectului UE StatReg6, 

pe diverse tematici în cadrul proiectului UE de asistență pentru țările parteneriatului estic7 (STEP) și 

în cadrul proiectelor de asistență tehnică acordate de agențiile ONU8. 

Întru promovarea metodelor inovative în producerea de date statistice au fost organizate un șir 

de evenimente cu participarea producătorilor și utilizatorilor de statistici oficiale cu tematica: 

 „ Implementarea metodologiei de calcul a Sistemului Conturilor Naționale, ONU, 2008”; 

 „ Implementarea metodologiei de estimare a indicatorilor sărăciei”; 

 „Dezvoltarea mediului de afaceri din perspectiva de gen”; 

 „ Colectarea de date georeferențiate despre locuințe”; 

 „ Utilizarea Statisticilor de Gen”9; 

 „Estimarea populației cu reședința obișnuită”; 

 „Revizuirea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”10. 

În cadrul avizării Programului anual de lucrări statistice au fost create grupuri specifice cu 

utilizatorii și respondenții pe domeniile: statistica întreprinderilor, agricultură, mediu și social. 

A fost inițiat procesul de transfer al unor lucrări statistice ale BNS către alți producători de 

statistici, e.g. prin transmiterea producerii datelor privind statistica deșeurilor la Agenția Mediului, în 

baza sistemului informațional „Managementul deșeurilor”, care a permis anularea cercetărilor 

statistice 1-deșeuri toxice și 2-deșeuri, prelucrate de BNS. 

2. Realizări majore ce țin de produse și servicii statistice 

Prin Hotărârea Guvernului nr.570/201711 a fost aprobat Nomenclatorul Unităților Teritoriale 

de Statistică (NUTS), în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. 

Prin Hotărârea Colegiului din 29 iunie 201712 a fost aprobată Politica de calitate a BNS, 

reprezentând un pas important în implementarea sistemului de management al calității în producția 

statisticii oficiale. 

În perioada 2016-2019 au fost elaborate noi metadate - pentru indicatori pe termen scurt în 

energetică, cifra de afaceri în comerț și servicii, protecția aerului atmosferic, formarea și utilizarea 

deșeurilor. În cadrul proiectului UE ParStat au fost elaborate metadate în formatul SIMS (Single 

Integrated Metadata Structure - rapoarte de calitate standardizate, utilizate de statele UE) pentru unele 

anchete statistice în întreprinderi și gospodării realizate de BNS. 

În vederea implementării sistemului de management al calității, au fost documentate integral 

procesele statistice conform modelului GSBPM, promovat de către UNECE pentru unele anchete 

statistice în întreprinderi și gospodării. 

                                                           
5 https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=598& 
6 https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=486& 
7 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6465 
8 https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=497&id=4703 
9 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6152 
10 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6535 
11 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371401&lang=1 
12 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=541& 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371401&lang=1
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=541&
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A fost extinsă Banca de date a BNS, precum și plasate noi produse statistice pe site-ul BNS 

(infografice, aplicații noi de vizualizare a datelor, aplicația IT de vizualizare a principalilor indicatori 

din situațiile financiare, aplicația IT pentru respondenți „Ce formulare trebuie să prezint” etc.) 

Unele lucrări efectuate în premieră în perioada de referință sunt prezentate mai jos: 

 a fost începută producerea indicatorilor privind statistica inovării, conform cerințelor UE13; 

 a fost elaborat Produsul Regional Brut14; 

 a fost realizată Cercetarea statistică privind Tranziția de la muncă la pensionare, în 

conformitate cu normele UE (modul adițional la Ancheta Forței de Muncă)15; 

 a fost efectuată diseminarea rezultatelor RPL 201416; 

 au fost elaborați indicatorii Conturilor Naționale, conform metodologiei SCN, ONU, 2008; 

 au fost implementate noile cercetări selective în agricultură, conform chestionarelor 1-

CMPA17 și 2-CMPA18; 

 au fost revizuiți indicatorii de monitorizare a implementării Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă 2030, cu descrierea metodologică a acestora, precum și colectați indicatorii ODD 

produși la nivel național pentru anii 2010-2018; 

 a fost elaborat setul de 33 de indicatori de dezvoltare durabilă ce țin de „economia verde”19; 

 au fost elaborați și plasați pe pagina Web indicatorii privind demografia întreprinderilor20; 

 au fost introduși indicatori adiționali privind activitatea întreprinderilor mici și mijlocii; 

 a fost realizată cercetarea statistică în întreprinderi privind dezvoltarea mediului de afaceri din 

perspectiva de gen21; 

 au fost elaborate și diseminate date statistice privind nivelul sărăciei în Republica Moldova în 

anii 2014-201822 și anul 2019; 

 a fost ajustată metodologia AFM cu cele mai recente practici și standarde internaționale din 

domeniu. Începând cu anul 2019, rezultatele AFM sunt produse cu aplicarea acestor modificări 

metodologice23; 

 au fost efectuate calculele cu privire la numărul populației, cu utilizarea noțiunii de reședință 

obișnuită24, care au la bază populația de la Recensământul populației și al locuințelor din anul 

2014, actualizate ulterior cu utilizarea datelor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

cu privire la traversările frontierei de stat; 

 a fost elaborat un modul suplimentar25 despre „ Influența pandemiei COVID-19 asupra 

gospodăriei” în baza căruia, începând cu trimestrul II al anului 2020, sunt colectate date 

adiționale în cadrul Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. 

                                                           
13 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882&parent=0 
14 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20C

NT__CNT010/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 
15 http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764 
16 https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479& 
17 http://statistica.gov.md/public/files/Formulare_statistice/2019/Agricultura/1_CMPA.xls 
18 http://statistica.gov.md/public/files/Formulare_statistice/2019/Agricultura/1_CMPA.xls 
19 http://www.eap-green.org/resources/Raport_RO.pdf 
20 http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179 
21 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6725 
22 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6698 
23 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6617 
24 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6416 
25 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6637  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882&parent=0
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__CNT010/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764
http://statistica.gov.md/public/files/Formulare_statistice/2019/Agricultura/1_CMPA.xls
http://statistica.gov.md/public/files/Formulare_statistice/2019/Agricultura/1_CMPA.xls
http://www.eap-green.org/resources/Raport_RO.pdf
http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6637
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Au fost colectate în cadrul Anchetei Forței de Muncă informații adiționale despre cauzalitatea 

pandemiei de Covid-19 asupra situației pe piața muncii, cu diseminarea acestora în baza unei secțiuni 

dedicate „Impactului pandemiei COVID-19 asupra situației pieței muncii” incluse în comunicatele de 

presă „Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea forței de muncă și șomajul”, diseminate 

pentru trimestrul I26 și II27 ale anului 2020. 

Totuși, pe lângă realizările obținute în această perioadă au fost înregistrate și o serie de 

restanțe, ce țin de nerealizarea următoarelor acțiuni: 

 organizarea și efectuarea auditului intern de calitate în cadrul Biroului Național de Statistică; 

 eficientizarea procesului de editare statistică; 

 crearea și dezvoltarea portalului geostatistic pentru diseminarea datelor geospațiale; 

 elaborarea Indicelui armonizat al prețurilor de consum; 

 dezvoltarea statisticii transporturilor de mărfuri și pasageri în conformitate cu standardele 

internaționale (ONU/EUROSTAT); 

 realizarea cercetării statistice privind cheltuielile nerezidenților cazați în structurile de primire 

turistică; 

 realizarea cercetării statistice asupra populației privind utilizarea tehnologiei informației și 

comunicațiilor; 

 implementarea mecanismului de elaborare a prognozelor demografice pentru utilizarea 

acestora în programele de dezvoltare și planificare strategică; 

 întroducerea codificării semi-automatizate pentru cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice 

(cheltuieli); 

 consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii în calitate de producător de 

statistici oficiale privind accidentele în muncă; 

 reproiectarea instrumentarului și revizuirea metodologiilor cercetării statistice privind 

cercetarea-dezvoltarea, conform manualului Frascati; 

 dezvoltarea statisticilor privind bolile profesionale; 

 dezvoltarea planului de carieră pentru angajații în statistică (nivel de salarizare, loc de muncă 

atractiv, carieră, beneficii etc.); 

 realizarea  auditului de sistem privind funcțiile și realizarea atribuțiilor conform practicilor 

internaționale; 

 efectuarea analizei calitative a statisticilor pe care urmează să le elaboreze sistemul statistic 

național - (Statistical Capacity Building Indicators Assessments - PARIS21); 

 stabilirea de către BNS a condițiilor tehnice și procedurale de respectare a criteriilor calității 

statisticilor, de către membrii SSN, conform normelor și  standardelor stabilite în plan 

internațional; 

 crearea și punerea în aplicare a unui mecanism de monitorizare și evaluare a calității datelor 

statistice produse de membrii sistemului statistic național. 

 

În contextul celor expuse, se constată că cele 5 obiective planificate au fost realizate parțial. 

 

 

 

                                                           
26 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6681  
27 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6749 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6681
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II. Analiza indicatorilor de impact 

Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 include două direcții 

prioritare: 

 calitate îmbunătățită a produselor și serviciilor statistice; 

 cadrul instituțional al sistemului statistic național consolidat. 

Astfel, cu referire la indicatorii de impact, conform celor două direcții prioritare și a 

obiectivelor strategice stipulate în SDSSN 2016-2020, au fost stabilite următoarele rezultate: 

Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

Direcţia prioritară 1 

Calitate îmbunătățită 

a produselor și 

serviciilor statistice 

Gradul de încredere în 

datele statistice apreciat 

la nivel de încredere 

„mediu” 

Conform Evaluării Globale realizate de către 

Eurostat în 2019, BNS oferă servicii bune 

utilizatorilor, în special prin intermediul 

paginii sale web bine dezvoltate. Statisticile 

sunt prezentate într-un mod clar și pe înțeles, 

însoțite de metadate și îndrumări. 

 

Obiectivul 1.1. 

Statistica oficială 

aliniată la standardele 

de calitate 

internaționale 

Gradul de aliniere a 

statisticilor oficiale ale 

Republicii Moldova la 

standardele 

internaționale apreciat 

cu un calificativ oficial 

recunoscut ca „ mediu” 

BNS are o politică clară de adoptare a 

standardelor și metodologiilor europene și 

internaționale în elaborarea statisticilor 

oficiale. În ultimii cinci ani s-au remarcat 

următoarele realizări: 

 au fost introduse metodologii și clasificări 

internaționale și europene; 

 au fost implementate noi produse statistice 

Măsura 1.1.1. 

Introducerea 

sistemului de calitate 

în sistemul statistic 

național 

Politică de calitate 

asumată, sistem de 

management al calității 

definit și implementat 

în cadrul Biroului 

Național de Statistică și 

altor producători de 

statistici oficiale 

Realizat parțial 

În cadrul BNS a fost: 

- elaborată Politica de calitate; 

- definit sistemul de management al calității 

Măsura 1.1.2. 

Optimizarea 

proceselor de 

producție statistică 

Frecvența acțiunilor de 

optimizare a proceselor 

de producție în cadrul 

sistemului statistic 

național efectuate „ 

continuu - cu o 

regularitate minimă 

anuală” 

Acțiunile de optimizare a instrumentarului 

statistic în cadrul BNS se realizează în mod 

regulat în cadrul elaborării Programului anual 

de lucrări statistice. De asemenea, au fost 

digitizate 26 de formulare statistice și plasate 

în Ghișeul unic de raportare 

(raportare.gov.md) 

Măsura 1.1.3. 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

Nivel de modernizare a 

sistemului tehnologiilor 

informaționale și de 

Realizat parțial 
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

infrastructurii 

tehnologiei 

informaționale și de 

comunicații a 

sistemului statistic 

național 

comunicații al 

sistemului statistic 

național considerat 

„ridicat” cu un grad de 

automatizare a 

proceselor statistice de 

80%ț 

Gradul de automatizare a proceselor statistice 

a atins un nivel de peste 80%.  

Au fost dezvoltate:  

- aplicația IT de vizualizare a  principalilor 

indicatori din situațiile financiare; 

- aplicația IT pentru respondenți „Ce 

formulare trebuie să prezint”; 

- sistemul de preluare a datelor prin 

Platforma de interoperabilitate MConnect 

(accesarea surselor de date administrative);  

- raportarea electronică prin includerea în 

ghișeul unic a 26 rapoarte statistice și 

financiare; 

- și ajustate aplicații IT  pentru rapoarte 

statistice (1-INOV, DMA, ASA) și 

financiare 

Obiectivul 1.2. 

Produsele și serviciile 

statistice diversificate, 

dezvoltate și 

consolidate 

Gradul de satisfacere cu 

produse și servicii 

statistice crescut treptat 

până la nivelul de 

satisfacere „mediu” 

Realizat parțial 

Conform Evaluării Globale realizate de către 

Eurostat în 2019, BNS oferă un serviciu bun 

utilizatorilor, în special prin intermediul unei 

pagini WEB moderne, cu unele caracteristici 

inovatoare (banca de date, hărți interactive, 

diverse instrumente de diseminare). 

Indicatorii statistici din domeniul 

macroeconomic, mediul de afaceri, 

agricultura, inovare etc. elaborați conform 

cerințelor internaționale și compatibili la nivel 

internațional 

Măsura 1.2.1. 

Dezvoltarea statisticii 

macroeconomice 

Indicatori ai statisticii 

macroeconomice 

(indicatorii statistici de 

bază din conturile 

naționale, statistica 

prețurilor și statistica 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii) 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii EUROSTAT/ 

ONU 

Realizat parțial 

Au fost consolidate calculele indicatorilor 

macroeconomici în corespundere cu 

standardele internaționale: 

- conturile naționale (conform SCN ONU 

2008); 

- statistica prețurilor (corespunde standardelor 

internaționale și Manualului Indicii Prețurilor 

de Consum, ediția 2004, elaborat de OIM, 

FMI, OSCE și OCDE); 

- comerțul exterior (în conformitate cu 

metodologia și clasificatoarele internaționale: 

Nomenclatura Combinată a Mărfurilor (HS-

2017) și Nomenclatura Combinată (CN) a 

Uniunii Europene 
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

Măsura 1.2.2. 

Dezvoltarea statisticii 

agricole și a mediului 

înconjurător 

Indicatori privind 

statistica agriculturii și 

mediului disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

EUROSTAT/ ONU 

Realizat parțial 
Întru executarea măsurii 2, au fost realizate: 

- balanțele resurselor alimentare și utilizării 

lor - în conformitate cu metodologia FAO 

ONU și sunt disponibili pentru utilizatori; 

numărul lor a fost extins cu 5 balanțe 

adiționale; 

- format setul de 45 indicatori de mediu (din 

care circa 470 sub-indicatori, inclusiv 15 

sub-indicatori noi) în dinamică  

îndelungată, recomandat de către CEE 

ONU, în baza căruia a fost elaborat 

Raportul Național privind Starea Mediului; 

- format setul de 33 indicatori de creștere 

„verde” în dinamică (din care 3 noi) 

recomandat de către OECD 

Măsura 1.2.3. 

Dezvoltarea statisticii 

întreprinderilor 

Indicatori statistici 

privind activitatea 

întreprinderilor produși 

și diseminați conform 

standardelor Uniunii 

Europene 

Realizat parțial 
Statistici pe termen scurt și pe termen lung: 

- principalii indicatori din domeniul statisticii 

industriei recalculați în retrospectivă în 

conformitate cu CAEM-2; 

- indicii producției industriale ajustați la 

factorul sezonier și factorul calendaristic în 

conformitate cu cerințele Eurostat; 

- indicatori noi privind demografia 

întreprinderilor plasați pe pagina web a 

BNS; 

- indicatori adiționali privind activitatea 

întreprinderilor mici și mijlocii elaborați și 

plasați pe pagina web a BNS. 

Statistica energeticii 

- 4 indicatori vizând prețurile la energie 

elaborați și plasați pe pagina web, raportați 

semestrial către Eurostat; 

-  indicatorii Balanței energetice elaborați în 

conformitate cu recomandările Eurostat, 

raportați anual către Eurostat. 

 

Statistica cercetării și inovării 

7 indicatori noi vizând domeniul cercetării și 

inovării elaborați și plasați pe pagina web a 

BNS 
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

Măsura 1.2.4. 

Dezvoltarea 

statisticilor sociale 

În anul 2020 indicatori 

statistici de bază ai 

populației, demografiei 

și migrației, indicatori 

statistici de bază ai 

pieței muncii, indicatori 

de bază din domeniul 

statisticii educației, 

statisticii sănătății, 

condițiilor de viață 

elaborați  conform 

cerințelor naționale 

necesare pentru 

elaborarea și 

monitorizarea 

documentelor naționale 

de politici, disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii EUROSTAT 

și  ONU 

Realizat parțial 

Statistica populației și migrației: 

- au fost revizuiți indicatorii privind 

populația și ? indicatorii demografici la 

nivel de țară pentru perioada 2014-2019, 

prin aplicarea definiției UE de reședință 

obișnuită, a cerințelor ONU pentru 

evidența statisticii privind mișcarea 

naturală (Revizia 3);  

- au fost estimați indicatorii  migrației 

internaționale în conformitate cu 

metodologia ONU (1998). 

Statistica educației: 

Au fost ajustați conform Clasificării 

Internaționale Standard a Educației (ISCED 

2013) indicatorii: 

- numărul de studenți;  

- numărul de absolvenți cu dezagregarea pe 

sexe, după forma de învățământ, după 

forma de finanțare. 

Statistica salariilor: 

Definiția indicatorului „numărul locurilor de 

muncă vacante” a fost aliniată la normele 

Eurostat (regulamentele UE cu privire la 

statisticile locurilor de muncă vacante). 

Statistica ocupării: 

În conformitate cu noul standard internațional 

(ILO:  „Resolution 19 concerning statistics of 

work, employment and labour 

underutilization (2013)”: 

- a fost ajustată definiția „ocupării”;  

- sunt produși indicatori noi de subutilizare a 

forței de muncă. 

Statistica nivelului de trai: 

- începând cu 2019, este implementată în 

practică metodologia revizuită de 

calculare a pragului absolut al sărăciei; 

- în conformitate cu metodologia nouă au 

fost recalculați indicatorii privind sărăcia 

pentru anii 2014-2018 

Măsura 1.2.5. 

Îmbunătățirea 

Indicatori ai 

obiectivelor de 
Realizat 
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

nivelului de 

dezagregare a 

indicatorilor 

socioeconomici 

(statistica regională, 

statistica gender, 

indicatorii naționali 

localizați pentru 

raportarea obiectivelor 

de dezvoltare 

durabilă) 

dezvoltare durabilă 

naționalizați și  

localizați 

În cursul implementării Agendei 2030 

Republica Moldova a fost una dintre primele 

țări care a naționalizat (în 2016) și apoi a 

revizuit (în 2019) setul național de indicatori 

ODD. Ambele procese au fost concepute 

pentru a evalua relevanța, categoria și 

disponibilitatea fiecărui indicator. 

În 2019 pentru a evalua gradul de 

disponibilitate al indicatorilor ODD 

naționalizați și nivelul lor de conformitate cu 

lista globală a indicatorilor ODD și 

metodologiile de calcul internaționale 

propuse, specialiștii BNS au revizuit 

indicatorii ODD în consultare cu furnizorii 

naționali de date. 

Ca rezultat al revizuirii au fost identificați 332 

indicatori relevanți, din care 148 globali, 124 

– globali ajustați și 60 –naționali proxy, din 

care:  

- 113 indicatori țin de competența Biroului 

Național de Statistică; 

- 219 – de alte autorități publice și 

organizații.  

Au fost identificate peste 100 tipuri de 

dezagregări,  

73 indicatori sunt dezagregați pe sexe. 

(https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea

-indicatorilor-pentru-monitorizarea-

obiectivelor-de-dezvoltare-durabila, 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id

c=30&id=6535 ) 

Obiectivul 1.3. Datele 

și informațiile 

statistice eficient 

diseminate și utilizate 

în societate 

Gradul de utilizare a 

informațiilor statistice 

în luarea deciziilor 

publice crescut până la 

nivelul „permanent” 

Realizat 
Datele statistice sunt diseminate de către BNS 

prin intermediul paginii web și alte mijloace 

de diseminare în baza catalogului de 

diseminare anual, plasat pe site-ul BNS și 

respectat cu strictețe 

Măsura 1.3.1. 

Îmbunătățirea 

diseminării datelor și 

accesul la datele 

statistice 

Ecart al termenelor de 

diseminare a datelor 

statistice redus la 25% 

și  conformat la 

Standardul Special de 

Realizat 

Termenele de diseminare la sfârșitul anului 

2020 corespundeau Standardului de Special de 

Diseminare a Datelor (SDDS) pentru 21 

categorii de date din sectorul real, fiscal, 

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6535
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6535
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

Determinare a Datelor 

PLUS 

financiar, extern și demografic, cu excepția 

indicatorului Indicele producției industriale și 

Indicele bursier, pentru care Biroul Național 

de Statistică și Comisia Națională a Pieței 

Financiare respectiv și-au asumat opțiune de 

flexibilitate. Pentru 8 categorii de date, 

indicatorii sunt diseminați cu 15-50% mai 

devreme decât cele prevăzute de SDDS 

Măsura 1.3.2. 

Promovarea culturii 

statistice la nivelul 

utilizatorilor 

Număr al utilizatorilor 

de statistici oficiale 

majorat cu 30% 

comparativ cu cel din 

anul 2015 

Realizat 

- Numărul utilizatorilor paginii web oficiale 

www.statistica.gov.md a crescut la sfârșitul 

anului 2020 cu cca 58% față de anul 2015.  

- Numărul total de sesiuni, la fel, a crescut cu 

33%.  

 - Numărul utilizatorilor Băncii de date 

http://statbank.statistica.md a crescut în 2020 

cu 62% față de anul 2015, numărul de sesiuni 

cu 62% și numărul total de vizualizări a 

crescut de 2 ori 

Direcţia prioritară 2 

Cadrul instituţional al 

sistemului statistic 

naţional consolidat 

Creșterea treptată a 

gradului de încredere în 

sistemul statistic 

național până la nivelul 

considerat „mediu” 

Realizat parțial 

Din lipsa resurselor financiare n-a fost 

efectuat sondajul de opinie pentru aprecierea 

gradului de încredere în sistemul statistic 

național 

Obiectivul 2.1. 

Sistemul statistic 

național consolidat sub 

aspect organizațional, 

operațional și 

funcțional  

Gradul de punere în 

practică a 

reglementărilor de 

organizare, 

operaționalizare și 

funcționare a sistemului 

statistic național 

considerat la nivel 

„integral” 

Realizat parțial 

Măsura 2.1.1. 

Consolidarea 

politicilor și 

coordonarea statisticii 

Concepte ale 

managementului 

statisticii naționale 

adaptate la buna 

guvernanță în proporție 

de 75%  

Realizat parțial 

http://www.statistica.gov.md/
http://statbank.statistica.md/
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

Măsura 2.1.2. 

Fortificarea 

managementului 

resurselor umane în 

cadrul sistemului 

statistic național 

Fluctuație de personal 

în sistemul statistic 

reduse până la 5% 

Realizat parțial 

Pentru a diminua fluctuația personalului și 

întru fortificarea capacităților resurselor 

umane, sunt aplicate diferite tehnici/acțiuni de 

motivare financiară și nefinanciară prin 

oportunități de promovare în funcția publică, 

cumuluri de performanță sau oportunități de 

participare la activități realizate în cadrul 

proiectelor de asistență, crearea condițiilor 

adecvate prin delegarea participării la 

evenimente internaționale și activități de 

instruire fără plată sau cursuri de studiere a 

limbii engleze achitate din proiecte de 

asistență externă. 

Fluctuația funcționarilor publici la BNS la 

finele anului 2020 s-a diminuat cu circa 1% și 

constituie 5,85% 

Măsura 2.1.3. 

Finanțarea susținută și 

sustenabilă a 

activităților statistice 

Resurse financiare 

necesare pentru 

realizarea planurilor 

operaționale ale 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național asigurate 

integral 

Realizat în limitele mijloacelor financiare 

alocate de la bugetul de stat și în cadrul 

asistenței acordate de partenerii de dezvoltare 

Obiectivul 2.2. Rolul 

consolidat de 

coordonator al 

Biroului Național de 

Statistică pentru 

sistemului statistic 

național 

Gradul de apreciere a 

activității Biroului 

Național de Statistică, 

ca coordonator al 

sistemului statistic 

național, validat de 

Consiliul național 

pentru statistică evaluat 

la nivelul „ bine” 

Realizat parțial 

Au fost elaborate și:  

- adoptată Legea nr.93/2017 cu privire la 

statistica oficială (capitolul V care prevede 

coordonarea sistemului statistic național); 

- aprobate Programele anuale a lucrărilor 

statistice în care se includ producătorii de 

statistici oficiale și furnizorii de date 

administrative pentru producerea 

statisticilor publice 

Măsura 2.2.1. 

Optimizarea/redefinire

a atribuțiilor și 

funcțiilor sistemului 

statistic național 

Nivel de implementare 

a prevederilor legale cu 

privire la structura și 

atribuțiile membrilor 

sistemului statistic 

Realizat parțial 

A fost elaborată și adoptată Legea nr.93/2017 

cu privire la statistica oficială, în care se 

definește Sistemul Statistic Național și 

producătorii de statistici oficiale 
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Direcția 

prioritară/Obiectivul 

specific 

Indicator de 

impact/rezultat 

Note despre realizări 

național, considerat 

„ridicat” 

Măsura 2.2.2. 

Coordonarea 

sistemului statistic 

național de către 

Biroul Național de 

Statistică ca serviciu 

de interes general 

Nivel de coordonare 

metodologică și tehnică 

asigurat de Biroul 

Național de Statistică în 

cadrul sistemului 

statistic național apreciat 

„corespunzător” 

Realizat parțial 

Au fost realizate următoarele activități: 

- elaborarea Legii nr.93/2017 cu privire la 

statistica oficială (capitolul V care prevede 

coordonarea sistemului statistic național); 

- elaborate Programele anuale a lucrărilor 

statistice în care se includ alți producători de 

statistici oficiale și furnizorii de date 

administrative pentru producerea statisticilor 

publice; 

- elaborate ordine comune (cu BNM, 

MADRM etc.) privind aprobarea 

instrumentarului statistic și metodologiilor 

de calcul a indicatorilor statistici; 

- organizate ateliere de lucru, cursuri de 

instruire, mese rotunde, training-uri privind 

metodologiile și know-how în domeniul 

statistic cu producătorii de statistici oficiale 

și deținătorii de date administrative 

Măsura 2.2.3. 

Determinarea și 

recunoașterea 

producătorilor de date 

statistice 

Producători de statistici 

oficiale recunoscuți/ 

certificați din 

perspectiva respectării 

Codului de practici al 

statisticilor europene 

Realizat parțial 

Au fost realizate următoarele activități: 

- adoptată Legea nr.93/2017 cu privire la 

statistica oficială (capitolul V care prevede 

coordonarea sistemului statistic național); 

- aprobate Programele anuale a lucrărilor 

statistice în care se includ producătorii de 

statistici oficiale și furnizorii de date 

administrative pentru producerea 

statisticilor publice; 

- elaborat proiectul Regulamentului privind 

identificarea altor producători de statistici 

oficiale 
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III. Provocări ce țin de realizarea Strategiei 

În procesul realizării Strategiei BNS s-a confruntat cu o serie de provocări și constrângeri, care 

au avut impact important și asupra implementării Strategiei, în special:  

3.1.  Provocări ce împiedică reducerea sarcinii informaționale asupra respondenților statistici 

În conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene (principiul 9 „Sarcină 

neexcesivă pentru respondenți”), sarcina de răspuns nu trebuie să fie excesivă pentru respondenți și 

autoritățile statistice trebuie să întreprindă măsuri întru reducerea acesteia. Unele dificultăți care 

împiedică reducerea sarcinii informaționale sunt prezentate mai jos: 

1) O serie de propuneri ale BNS privind excluderea unor cercetări statistice sau indicatori 

nerelevanți deseori nu sunt susținute de către unele autorități publice. Din contra, sunt diverse 

solicitări din partea partenerilor din cadrul administrației publice de includere de noi indicatori 

în rapoartele statistice existente sau implementarea unor cercetări noi, fapt care inevitabil 

contribuie la majorarea presiunii informaționale asupra respondenților statistici 

2) Ghișeul unic de raportare gestionat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 

(raportare.gov.md) permite colectarea on-line a rapoartelor statistice. Totodată, sunt unele 

constrângeri importante, inclusiv ce țin de: 

a) posibilitatea de dezvoltare și modernizare în continuare a serviciilor de colectare on-line a 

datelor statistice prin intermediul Ghișeului unic. Astfel, este limitată posibilitatea de operare 

a modificărilor în chestionarele statistice existente, plasarea unor chestionare noi în cadrul 

Ghișeului, administrare a procesului de colectare a datelor, ceea ce împiedică extinderea 

numărului de chestionare statistice colectate electronic (din anul 2017 colectarea electronică 

este realizată doar pentru 26 tipuri de chestionare statistice. Informativ: BNS dispune în 

prezent de 110 tipuri de chestionare statistice); 

b) colectarea datelor de la toate categoriile de respondenți. Deoarece în Ghișeul unic pot raporta 

doar cei care dispun de semnătură electronică, gospodăriile țărănești, gospodăriile populației, 

persoanele fizice care nu au semnătură electronică nu pot actualmente prezenta date statistice 

prin acest Ghișeu; 

c) pre-completarea chestionarelor statistice cu unii indicatori deja disponibili în cadrul Ghișeului 

unic, la etapa actuală nu este posibilă; 

d) lipsa posibilității de vizualizare a procesului de raportare electronică la etapele inițiale de 

prezentare electronică a rapoartelor statistice de către entități (până la importarea datelor în 

baza de date a BNS). 

 

În prezent, BNS poartă discuții intense cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe și 

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea extinderii funcționalităților Ghișeului unic și acordarea BNS a 

instrumentelor de design electronic și vizualizare a procesului de raportare electronică la diverse etape 

de prezentare electronică a rapoartelor statistice de către entități. 

3.2. Accesul limitat al BNS la surse de date administrative (SDA) 

Deși Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială prevede accesul BNS la date 

administrative la nivel individual (art. 16), BNS se confruntă cu dificultăți în accesarea SDA în scopuri 

statistice, în special din cauza refuzului unor deținători de SDA de a le pune la dispoziția BNS, din 

diverse motive. De asemenea, în unele cazuri conținutul și formatul datelor disponibile în sursele de 

date administrative deseori nu corespunde rigorilor statistice (privind noțiunile și definițiile, 

clasificările utilizate, periodicitatea, actualizarea etc.). În același timp, date fiind reglementările legale 

cu privire la obligativitatea de a desfășura schimbul de date între deținătorii de date publice cu 

https://www.ctif.gov.md/
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utilizarea platformei guvernamentale de interoperabilitate Mconnect (conform Hotărârii Guvernului 

nr.211/2019), sunt o serie de deficiențe și limitări în ceea ce privește capacitățile instituțiilor vizate în 

executarea reglementărilor legale și executarea tehnică a web-serviciilor solicitate de consumatorii de 

date prin care s-ar produce schimbul de date. 

Un exemplu în acest sens este lipsa accesului la datele individuale privind traversările 

frontierei de către persoanele fizice deținute de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Fără de 

aceste date BNS nu poate efectua estimarea fluxurilor migrației internaționale (numărului imigranților 

și emigranților), distribuția teritorială a populației cu reședință obișnuită și realiza calculele 

indicatorilor demografici, acestea având drept consecință imposibilitatea producerii în termenele 

stabilite a activităților din Programul de lucrări statistice și a Planului de Acțiuni al Guvernului (PAG) 

pentru anii 2020-2023, furnizării în termenele stabilite în actele normative naționale și acordurile 

internaționale a datelor statistice, satisfacerii solicitărilor de informații statistice din partea societății 

civile și a partenerilor de dezvoltare. 

Este de menționat că accesul la sursele de date administrative ar permite reducerea unor 

cercetări statistice (din statistica salarizării, statistica fondului locativ, unele cercetări ale mediului de 

afaceri) și, astfel, micșorarea sarcinii informaționale asupra mediului de afaceri. 

3.3. Problema cadrelor 

În prezent BNS dispune de peste 90 de posturi vacante, iar fluctuația de cadre este destul de 

înaltă. Insuficiența personalului în cadrul BNS a cauzat o serie de dificultăți, și anume: 

1) Unele activități din Strategie sunt la etapa inițială de realizare sau nu au fost inițiate. La aceste 

activități se referă: implementarea managementului calității în statistică, documentarea și 

modernizarea proceselor statistice, dezvoltarea statisticilor ramurale conform recomandărilor 

UE etc. Sunt unele subdiviziuni noi, create încă în anul 2018, dar în care nu este angajată nici 

o persoană (Secția audit intern și managementul calității, Secția instruire în statistica oficială 

etc.) 

2) Asimilarea redusă a cunoștințelor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, în virtutea 

sarcinilor multiple curente în condițiile deficitului de cadre, cauzează provocări importante în 

procesul de realizare a activităților prevăzute în programele anuale de lucrări statistice 

Factorii de constrângere sunt: 

 nivelul necompetitiv de salarizare a specialiștilor BNS în comparație cu alte organe ale 

administrației publice, fapt ce provoacă dificultăți în angajarea de personal în cadrul BNS, în 

special a tinerilor specialiști, precum și menținerea cadrelor de calificare înaltă; 

 moratoriul stabilit privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante; 

 lipsa unui centru de instruire continuă în cadrul SSN; 

 sistarea pregătirii studenților la instituțiile de învățământ superior (inclusiv la ASEM, care 

tradițional pregătea specialiști în domeniul statisticii), fapt care constituie un risc important pe 

termen mediu și lung privind pregătirea specialiștilor cu specializare în statistică, punând în 

pericol dezvoltarea durabilă a SSN. 

 

3.4. Constrângeri ce țin de finanțare și acordarea asistenței tehnice pentru dezvoltarea 

statisticii oficiale 

3.4.1. Finanțarea de la Bugetul de stat 

Finanțarea lucrărilor statistice este realizată în temei datorită alocațiilor de la Bugetul de stat 

pentru executarea lucrărilor curente ale BNS (ale Programelor anuale de lucrări statistice) și nu permit 
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realizarea lucrărilor suplimentare ce țin de dezvoltarea sistemului de producție și diseminare statistică. 

Resursele alocate Biroului Național de Statistică de la Bugetul de stat, sunt planificate în proporție de 

peste 85% pentru cheltuieli salariale și doar 15% - pentru plata mărfurilor și serviciilor (arenda 

clădirilor, servicii de telecomunicații, servicii poștale, consumabile etc.), limitând posibilitățile de 

renovare a sistemului TIC al BNS și implementarea metodelor moderne de producție a informației 

statistice. Este de menționat că pentru anul 2021 de la Bugetul de stat au fost planificate mijloace 

financiare suplimentare față de anul 2020 pentru fortificarea bazei tehnico-materiale a BNS, în special 

pentru modernizarea sistemului TIC (în sumă de 4,2 mil. lei). 

Cu părere de rău, finanțarea lucrărilor de pregătire către Recensământul populației și al 

locuințelor Runda 2020 (planificat pentru anul 2023), nu corespunde necesităților efective ale RPL. 

Astfel, din suma de 20,4 mil. lei necesară în anul 2021 pentru lucrările de pregătire a RPL 2023, în 

Bugetul de stat au fost planificate doar 2,4 mil. lei (11,8% față de necesar). Proiectul CBTM 2022-

2024, de asemenea, prevede finanțarea lucrărilor de pregătire pentru RPL la nivel de 2,4 mil. lei anual, 

față de 67,8 mil. lei prevăzute pentru anul 2022 în CBTM 2021-2023 și 157,6 mil. lei – pentru anul 

2023. 

3.4.2. Implementarea cu întârziere a unor proiecte de asistență din partea partenerilor de 

dezvoltare 

a) Implementarea cu întârziere de doi ani a Proiectului UE ParStat a cauzat unele întârzieri în 

implementarea activităților, care n-au fost finalizate către sfârșitul anului 2020. Astfel, sunt o 

serie de activități care nu au fost inițiate sau se află în curs de realizare, și anume 

implementarea managementului calității în statistică, descrierea și documentarea proceselor 

statistice, utilizarea surselor de date administrative, instruirea în cadrul sistemului statistic 

național, dezvoltarea statisticilor ramurale conform recomandărilor UE, perfecționarea 

legislației statistice, perfecționarea metodelor statistice și implementarea altor noi ce țin de 

estimarea statistică, ajustările sezoniere, imputarea non-răspunsurilor etc. 

b) Neinițierea implementării Proiectului UE privind asigurarea BNS cu echipament tehnic (în 

cadrul proiectului ENI/2019/406-262 „ Supply of Equipment for the National Bureau of 

Statistics of the Republic of Moldova”) a făcut imposibilă realizarea acțiunilor privind 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnologiei informaționale, implementarea unor 

instrumente moderne pentru colectarea datelor, dezvoltarea sistemelor moderne de stocare a 

datelor etc. 

c) Implementarea cu întârziere a proiectului de asistență tehnică din partea FAO a cauzat 

întârziere în implementarea acțiunilor legate de perfecționarea statisticii agriculturii. 

 

3.5. Pandemia COVID-19 

Pandemia COVID-19 a cauzat unele întârzieri în implementarea activităților în anul 2020, 

inclusiv a afectat desfășurarea până la finele a.2020 a unei evaluări externe, complexe a implementării 

Strategiei. 

 

Anexă: Informație privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020. 
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Anexă 

Realizarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 

Realizări în anii 2016–2020 
 

Acțiuni planificate total pentru anii 2016–2020 170 

Acțiuni/sub-acțiuni realizate integral: 

- Număr de acțiuni 

- În % față de total 

 

75 

44,1% 

Acțiuni/sub-acțiuni realizate parțial/în curs de 

realizare: 

- Număr de acțiuni 

- În % față de total 

 

 

77 

45,3% 

Acțiuni/sub-acțiuni nerealizate: 

- Număr de acțiuni 

- În % față de total 

 

18 

10,6% 
 

Acțiuni   Sub-acțiuni   
Instituții 

responsabile 

Termene de 

realizare 
Indicatori de rezultat 

Sursa de 

finanțare 

/ costul, 

mii lei 

Notă despre realizare 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Direcția prioritară 1. Calitate îmbunătățită a produselor și serviciilor statistice  

Indicatori de impact: Gradul de încredere în datele statistice apreciat la nivel de încredere „mediu” 

Conform Evaluării Globale realizate de 

către Eurostat în 2019, BNS oferă un 

serviciu bun utilizatorilor, în special 

prin intermediul paginii sale web bine 

dezvoltate. Statisticile sunt prezentate 

într-un mod clar și pe înțeles, însoțite 

de metadate și îndrumări 

Obiectivul 1. Statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaționale   

Indicator de impact: Gradul de aliniere a statisticilor oficiale ale Republicii Moldova la standardele internaționale apreciat 

cu un calificativ oficial recunoscut ca „mediu” 

BNS are o politică clară de adoptare a 

standardelor și metodologiilor 

europene și internaționale în elaborarea 

statisticilor oficiale. În ultimii cinci ani 

s-au remarcat următoarele realizări: 

 au fost introduse metodologii și 

clasificări internaționale și europene; 

 au fost implementate noi produse 

statistice. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Introducerea 

sistemului 

management al 

calității în sistemul 

statistic național 

 Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2018 Politică de calitate 

asumată, sistem de 

management al calității 

definit și implementat în 

cadrul Biroului Național 

de Statistică și altor 

producători de statistici 

oficiale 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

În cadrul BNS a fost: 

- elaborată politica de calitate; 

- definit sistemul de management al 

calității. 

Politica de calitate 

1.1.1. Introducerea 

managementului 

calității în sistemul 

statistic național 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2019 Cadru general al 

managementului 

calității elaborat și 

implementat în cadrul 

Biroului Național de 

Statistică și altor 

producători de statistici 

oficiale 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

A fost elaborată Foaia de parcurs 

privind implementarea 

Managementului Calității în cadrul 

BNS și planul de acțiuni privind 

implementarea acesteia  

1.1.2. Definirea și 

asumarea de către 

Biroul Național de 

Statistică și 

recomandarea altor 

producători de 

statistici oficiale a unei 

politici de calitate a 

datelor statistice 

Biroul Național 

de Statistică 

2019 Politică de calitate a 

datelor statistice 

aprobată și înaintată spre 

utilizare/ implementare 

altor producători de 

statistici oficiale  

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial  

Politica de calitate a Biroului Național 

de Statistică aprobată prin Hotărârea 

Colegiului din 29 iunie 2017  

1.1.3. Elaborarea și 

publicarea de ghiduri 

și instrucțiuni privind 

politica de calitate în 

statistică 

Biroul Național 

de Statistică 

2020 Ghiduri și instrucțiuni 

privind politica de 

calitate în statistică 

elaborate  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

 

Realizat parțial  

A fost elaborat draftul Ghidului de 

Calitate al produselor și proceselor 

statistice din cadrul BNS. Este 

definitivată versiunea primei părți a 

ghidului „Calitatea produselor” și la 

moment se lucrează la partea a doua 

„Calitatea proceselor” 

Sistemul de calitate 

1.1.4. Documentarea 

proceselor statistice 

Biroul Național 

de Statistică 

2020 Procese statistice 

descrise și documentate 

Bugetul 

de stat,  

Realizat parțial 



3 

1 2 3 4 5 6 7 

conform standardului 

pentru implementarea 

proceselor 

managementului 

calității și a modelului 

generic al proceselor 

statistice (GSBPM) 

asistență 

tehnică 

externă 

Au fost documentate integral procesele 

statistice conform modelului GSBPM 

pentru unele anchete statistice în 

întreprinderi și gospodării. 

Documentarea proceselor statistice 

conform GSBPM pentru toate  

cercetările statistice ale BNS (peste 

100), dar și integrarea acestora în 

sistemul informațional unic de 

metadate al BNS va fi realizat gradual 

1.1.5. Crearea 

cadrului instituțional 

în Biroul Național de 

Statistică responsabil 

de managementul 

calității 

Biroul Național 

de Statistică 

2017 Subdiviziune 

responsabilă de 

managementul calității 

creată  

Bugetul 

de stat 

Realizat  

A fost creată secția audit intern și 

management al calității, ca urmare a 

reorganizării structurii BNS prin 

Hotărârea Guvernului nr.935/2018 cu 

privire la organizarea și funcționarea 

BNS 

1.1.6. Definirea 

sistemului de 

raportare a calității și 

a rapoartelor de 

calitate interne 

Biroul Național 

de Statistică 

2019 Plan de audit al calității 

elaborat, model al 

raportului de calitate 

elaborat și implementat 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Au fost completate metadatele în 

format SIMS (care reprezintă rapoarte 

de calitate pentru utilizatori și 

producători) pentru unele anchete 

statistice în întreprinderi și gospodării. 

Sunt prevăzute implementarea 

instrumentelor de evaluare a calității 

interne  

1.1.7. Organizarea și 

efectuarea auditului 

intern de calitate în 

cadrul Biroului 

Național de Statistică 

Biroul Național 

de Statistică 

2020 Rapoarte de audit intern 

al calității elaborate  

Bugetul 

de stat  

Nerealizat,  

din cauza lipsei de personal, precum și 

instrumentarului de evaluare 

Planul de calitate 

1.1.8. Elaborarea și 

implementarea unei 

Foi de parcurs în 

vederea utilizării de 

Biroul Național 

de Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale  

2020 Foaie de parcurs 

elaborată, număr/ 

producătorilor de 

statistici oficiale care 

Bugetul 

de stat  

Realizat parțial  

Lucrările de revizuire și actualizare ale 

clasificatoarelor statistice sunt 
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către toți producătorii 

de statistici oficiale a 

clasificatoarelor și 

nomenclatoarelor 

unice 

 

utilizează 

clasificatoarele și 

nomenclatoare 

standardizate 

prevăzute în planurile de activitate 

trimestriale și anuale ale BNS.  

Producătorii de statistici oficiale (BNS, 

BNM etc.) și deținătorii de registre 

administrative utilizează clasificatoare 

statistice unice (clasificatorul 

activităților economice; clasificatorul 

unităților administrativ teritoriale; 

clasificatorul valutelor etc.). 

1.1.9. Utilizarea 

surselor de date 

administrative în 

scopuri statistice 

pentru reducerea 

presiunii 

informaționale asupra 

respondenților și 

creșterea eficienței 

procesului statistic în 

producerea de date 

statistice 

Biroul Național 

de Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative  

2020 Catalog al datelor 

administrative 

disponibile elaborat, 

informații administrative 

utilizate pe scară largă la 

elaborarea datelor 

statistice 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

În baza cadrului normativ în vigoare 

(legi, HG), a fost format un 

catalog/listă de 25 de surse 

administrative (în limita informației 

disponibile). 

A fost elaborat un prim draft al 

„Metodologiei de evaluare a calității 

surselor de date administrative”.  

Metodologia a fost testată pe câteva 

surse de date administrative (6 surse) 

ce țin de statistica populației și 

migrației  

1.1.10. Reducerea 

termenului între 

momentul finalizării 

etapelor de colectare și 

generalizare a datelor 

statistice și cel al 

diseminării către 

utilizatori  

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Evaluare internă/externă a 

procesului de producție a 

indicatorilor statistici, 

ecart al termenelor de 

prezentare redus cu 25% 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

A fost extins pentru respondenții 

mediului de afaceri termenul de 

colectare a datelor din cercetările 

lunare (industrie, comerț, servicii etc.) 

de la data de 15 la 25 a lunii următoare 

fără a modifica termenul de diseminare 

a datelor statistice pentru utilizatori.  

În perioada pandemiei de Covid-19 au 

fost extinși termenii de colectare a 

datelor pentru un șir de cercetări anuale 

fără extinderea termenilor de 

diseminare a datelor 
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1.1.11. 

Implementarea 

principiilor de calitate 

aferente produselor 

statistice conform 

Codului de practici al 

statisticilor europene  

în sistemul statistic 

național 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2018 Principii de calitate 

aferente produselor 

statistice implementate 

în sistemul statistic 

național   

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Principiile de calitate aferente 

produselor statistice sunt descrise în  

proiectul Ghidului de calitate, partea I, 

„Calitatea produselor”.  

În activitatea sa Banca Națională a 

Moldovei se ghidează de Codul de 

bune practici al statisticii europene și 

promovează aceste valori  

1.1.12. Alocarea de 

resurse umane în 

cadrul Biroului 

Național de Statistică 

și altor producători de 

statistici oficiale 

pentru gestionarea și 

monitorizarea 

procesului calității 

statistice  

Biroul Național de 

Statistică, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul 

Finanțelor, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Unități de personal 

alocate pentru 

gestionarea și 

monitorizarea calității 

statistice în Biroul 

Național de Statistică și 

alți producători de 

statistici oficiale 

În limitele 

bugetului 

de stat 

alocat 

Realizat parțial 

Creată subdiviziunea structurală secția 

audit intern și managementul calității. 

Fortificată direcția metode statistice. 

Din cauza moratoriului și nivelului 

insuficient de salarizare aceste unități 

de personal adițional create nu sunt 

suplinite  

 1.1.13. Evaluarea 

calității datelor și 

proceselor statistice 

conform practicilor 

avansate ale țărilor 

Uniunii Europene 

Biroul Național de 

Statistică  

2020 Principalele 

produse/indicatori 

statistici și procese 

statistice evaluate 

conform criteriilor de 

calitate stabilite la nivel 

european 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Pentru principalele cercetări statistice 

realizate prin sondaj (UNICA, ASA, 

AFM, CBGC etc.) se calculează unii 

indicatori de calitate (rata de 

nonrăspuns, coeficienții de variație 

etc.) 

1.2. Optimizarea 

proceselor de 

producție statistică 

 Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Frecvența acțiunilor de 

optimizare a proceselor 

de producție în cadrul 

sistemului statistic 

național efectuate 

„continuu - cu o 

regularitate minimă 

anuală” 

În limitele 

bugetului 

de stat 

alocat 

Realizat parțial  

Acțiunile de optimizare a 

instrumentarului statistic în cadrul BNS 

se realizează în mod regulat în cadrul 

elaborării Programului anual de lucrări 

statistice. De asemenea, au fost 

digitizate 26 de formulare statistice și 

plasate în Ghișeul unic de raportare 

(raportare.gov.md) 

Procese recurente 
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1.2.1. Optimizarea 

procesului de 

colectare a datelor 

pentru anchetele 

statistice în 

gospodării  

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Proces de colectare a 

datelor pentru anchetele 

statistice în gospodării 

optimizat 

Bugetul de 

stat,  

asistență 

tehnică 

externă, 

81,0 

În curs de realizare 

A fost elaborat proiectul Regulamentului 

privind evaluarea activității operatorilor 

de interviu privind colectarea datelor 

AFM și CBGC  

 

1.2.2. Trecerea 

treptată la metode 

moderne de colectare 

a datelor asistate de 

calculator și 

combinarea acestora 

cu metoda tradițională 

de colectare 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Metode moderne de 

colectare a datelor 

implementate, 

timp de colectare a 

datelor  redus, 

număr de erori de 

introducere redus 

Asistență 

tehnică 

externă, 

735,0 

În curs de realizare 

În baza analizei aplicațiilor open sourse 

de colectare electronică a datelor a fost 

selectată aplicația CSPro pentru 

pilotarea colectării datelor pe tablete în 

cadrul cercetării Anchetei Forței de 

Muncă 

1.2.3. Dezvoltarea 

sistemului e-raportare 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Sistemul e-raportare 

dezvoltat  

Asistență 

tehnică 

externă, 

1500,0 

Realizat parțial 

În platforma guvernamentală 

raportare.gov.md sunt plasate 26 de 

formulare statistice. Procesul de 

dezvoltare prin includerea și a altor 

formulare statistice va continua cu 

examinarea posibilității de a oferi 

autonomie BNS în realizarea acestei 

sarcini 

1.2.4. Eficientizarea 

procesului de editare 

statistică 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Metode de editare 

implementate, 

reguli noi de editare 

create și îmbunătățite 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat, din lipsa de personal cu 

pregătire respectivă 

Procese de suport 

1.2.5. Actualizarea 

continuă a 

clasificărilor și a 

nomenclatoarelor 

utilizate în scopuri 

statistice și surse de 

date administrative  

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

Anual Clasificatoare și 

nomenclatoare revizuite  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Clasificatoarele și nomenclatoarele 

revizuite în mod regulat (clasificatorul 

național al cheltuielilor și veniturilor 

gospodăriilor casnice; nomenclatorul 

mărfurilor pentru comerțul exterior; 

http://statistica.gov.md/public/files/Clasificatoare/Clasif_venit_chelt.zip
http://statistica.gov.md/public/files/Clasificatoare/Clasif_venit_chelt.zip
http://statistica.gov.md/public/files/Clasificatoare/Clasif_venit_chelt.zip
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clasificatorul unităților administrativ 

teritoriale etc.) 

1.2.6. Elaborarea 

nomenclatorului 

unităților teritoriale 

statistice (NUTS) 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Nomenclator al unităților 

teritoriale statistice 

elaborat  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Nomenclatorul aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.570 

din 19 iulie 2017  

1.2.7. Crearea unui 

laborator de  testare a 

instrumentarului 

statistic 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Laborator creat și  

funcțional 

Asistență 

tehnică 

externă 

Inițiat 

La etapa inițială laboratorul urmează să 

funcționeze în baza expertizei 

specialiștilor din subdiviziunile BNS 

existente, iar ulterior să fie constituită 

subdiviziune separată. 

Au fost realizate activități de testare în 

cadrul câtorva cercetări statistice: 

 - chestionarul statistic privind 

cercetarea „ Dezvoltarea mediului de 

afaceri din perspectiva de gen”; 

- chestionarul Anchetei Forței de 

Muncă ajustat la ultimele standarde 

ale ILO (Rezoluției din 2013 a 

Conferinței 19-a ILO). 

1.2.8. Perfecționarea 

metodelor de 

eșantionare, inclusiv 

eșantion master 

pentru cercetările în 

domeniul social  

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Eșantion master nou 

pentru cercetările din 

domeniul social creat, 

eșantioane noi pentru 

cercetările agricole 

create 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

În 2018 a fost extras un eșantion de tip 

Master temporar (EMDOS 2) pentru 

perioada 2019-2021. 

Totodată, a fost elaborată metodologia 

noului eșantion master pentru 

cercetările din domeniul social 

(EMDOS 3), ce urmează a fi 

implementat începând cu data de  

1 ianuarie 2022. Au fost extrase 3 

eșantioane noi pentru cercetările prin 

sondaj a micilor producători agricoli 
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1.2.9. Perfecționarea 

metodelor statistice și 

implementarea altor 

noi ce țin de 

estimarea statistică, 

ajustările sezoniere, 

imputarea non-

răspunsurilor și 

estimări statistice pe 

arii mici 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Metode noi aplicate, 

număr cercetări cu 

ajustare sezonieră, 

metode de imputare 

aplicate 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Ajustările sezoniere se efectuează în 

domeniile conturilor naționale; 

statisticii industriei. 

Tratarea non-răspunsurilor, estimările 

statistice se efectuează în cercetările 

prin sondaj 

1.2.10. Elaborarea de 

metadate statistice 

pentru producători și 

utilizatori 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Metadate statistice 

pentru producători și 

utilizatori elaborate 

conform cerințelor 

Uniunii Europene 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

În perioada 2016-2019 au fost:  

- elaborate metadatele pentru 

cercetările din energetică, comerț, 

servicii, mediul înconjurător, formarea 

și utilizarea deșeurilor;  

- aprobate 7 metodologii pe diverse 

domenii 

https://statistica.gov.md/pageview.php?

l=ro&idc=441&. 

1.2.11. Elaborarea 

rapoartelor de calitate 

pentru cercetările 

statistice  

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Rapoarte de calitate 

pentru cercetările 

statistice elaborate  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Au fost elaborate metadate în format 

SIMS (rapoarte de calitate 

standardizate, utilizate în cadrul 

Eurostat) pentru unele anchete 

statistice în întreprinderi și gospodării. 

Rapoartele de calitate existente în 

formatul ESMS se actualizează anual 

(https://statistica.gov.md/pageview.php

?l=ro&idc=430&) 

Sisteme de stocare a datelor 

1.2.12. Consolidarea 

capacităților tehnice 

pentru stocarea 

datelor statistice 

Biroul Național de 

Statistică, Centrul 

de Guvernare 

Electronică 

2019 Capacități tehnice 

pentru stocarea datelor 

statistice consolidate, 

volum majorat de date 

statistice stocate  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat partial 

Pentru consolidarea capacităților de 

stocare a resurselor informaționale ale 

BNS a efectuat migrarea de la sistemul 

de poștă electronică, găzduit pe 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=441&
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=441&
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serverele BNS cu domeniul 

„@statistica.md” la serviciile 

sistemului de poștă electronică al 

autorităților administrației publice, 

operat de către ÎS Centrul de 

Telecomunicații Speciale, cu domeniul 

„@statistica.gov.md. ” 

1.2.13. Sistematizarea 

modului de constituire 

a seriilor de date 

Biroul Național de 

Statistică  

2020 Serii de date 

sistematizate și ușor 

accesibile 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Ajustarea seriilor de timp este activitate 

continuă a BNS. Au fost revizuite 

conform noilor metodologii serii de 

timp pentru: 

- indicatorii macroeconomici din anul 

2010 (conform metodologiei SCN 

ONU, 2008); 

- indicatorii din industrie din anul 2010 

(conform noii versiuni a 

clasificatorului CAEM-2) 

- indicatorii sociali (cu aplicarea 

populației cu reședință obișnuită) 

Sistemul informațional geografic 

1.2.14. Elaborarea 

conceptului și 

normelor 

metodologice privind 

dezvoltarea sistemului 

informațional 

geografic statistic 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Concept și norme 

metodologice elaborate 

conform practicilor 

țărilor Uniunii Europene 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

A fost elaborat proiectul Strategiei de 

implementare a infrastructurii 

informaționale statistico-geografice și a 

Planului de acțiuni 

1.2.15. Crearea și 

dezvoltarea 

infrastructurii de date 

spațiale statistice în 

conformitate cu 

directiva de instruire a 

unei infrastructuri 

pentru informații 

spațiale în 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Număr de seturi de date 

spațiale create, 

metadate pentru datele 

spațiale create, 

categorii de date din 

infrastructura pentru 

informații spațiale în 

Comunitatea Europeană 

(INSPIRE) în 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

A fost elaborat conceptul infrastructurii 

de date spațiale statistice. Totodată, la 

sfârșitul anului 2019, în cadrul studiului 

Generații și Gen, a fost testată 

procedura de colectare a datelor 

georeferențiate la nivel de clădiri și 

locuințe. În toamna anului 2020 a fost 

testată aplicația îmbunătățită și 
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Comunitatea 

Europeană (INSPIRE) 

responsabilitatea 

statisticii acoperite 

integral 

chestionarul ajustat, utilizate pentru 

procesul de colectare a acestor date 

pentru întreg teritoriul țării (fără partea 

stângă a Nistrului). Datele colectate la 

nivel de clădiri și locuințe vor sta la baza 

pregătirii viitorului Recensământ al 

Populației și al Locuințelor (2023), 

creării Registrului Statistic al Clădirilor 

și Locuințelor, care va fi interoperabil 

cu Registrul Statistic al Populației, 

Registrul de Stat al Adreselor și 

Registrul Întreprinderilor 

1.2.16. Dezvoltarea 

statisticilor în raport 

cu utilizarea 

sistemului 

informațional 

geografic 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Număr de hărți tematice 

elaborate în baza 

sistemului informațional 

geografic 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

Au fost elaborate mai multe hărți 

statistice, în special în domeniul 

statisticii populației cu utilizarea GIS  

1.2.17. Asigurarea 

managementului 

eficient al datelor cu 

referire geografică 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Personal instruit,  

număr seturi de date 

standardizate  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Au fost desfășurate un șir de instruiri 

(formale, la locul de muncă) pentru 

specialiștii Serviciului SIG 

1.2.18. Crearea și 

dezvoltarea portalului 

geostatistic pentru 

diseminarea datelor 

geospaţiale 

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Geoportal statistic creat, 

date statistice 

geospaţiale diseminate 

prin intermediul 

portalului 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat 

Această activitate urmează a fi realizată 

la ultima etapă a implementării 

Strategiei de implementare a 

infrastructurii informaționale statistico-

geografice și a planului de acțiuni  

1.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

tehnologiei 

informaționale  și  

de comunicații a 

sistemului statistic 

național  

 Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2020 Nivel de modernizare a 

sistemului tehnologiilor 

informaționale și de 

comunicații al sistemului 

statistic național 

considerat „ridicat” cu 

un grad de automatizare 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Gradul de automatizare a proceselor 

statistice a atins un nivel de peste 80%.  

1. Au fost dezvoltate:  

- aplicația IT de vizualizare a 

principalelor indicatori din situațiile 

financiare; 

- aplicația IT pentru respondenți „Ce 

formulare trebuie să prezint”; 
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a proceselor statistice de 

80%   

- sistemul de preluare a datelor prin 

Platforma de interoperabilitate 

MCONNECT (accesarea surselor de 

date administrative);  

- raportarea electronică prin 

includerea în ghișeul unic a 26 

rapoarte statistice și financiare. 

2. Dezvoltate și ajustate aplicații IT 

pentru rapoartele statistice (1-INOV, 

DMA, ASA) și financiare 

Planul de dezvoltare a tehnologiilor informaționale  și de comunicații al sistemului statistic național 

1.3.1. Utilizarea 

platformei de 

interoperabilitate 

MConnect între 

membrii sistemului 

statistic național și  

deținătorii de date 

administrative  

Biroul Național de 

Statistică, Centrul 

de Guvernare 

Electronică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2017 Schimb de date realizat 

prin intermediul 

platformei  

Bugetul 

de stat 

Realizat  

A fost semnat Acordul de utilizare a 

platformei de interoperabilitate 

MConnect și de schimb de date realizat 

prin intermediul platformei respective 

între Biroul Național de Statistică și ex-

Centrul de Guvernare Electronică 

(actuala Agenție de Guvernare 

Electronică). În prezent are loc 

schimbul de date între BNS și Serviciul 

Fiscal de Stat prin intermediul 

MConnect. 

Au fost inițiate activități de schimb de 

date în cadrul MConnect cu alte 

autorități publice: BNM, Poliția de 

Frontieră, ASP.  

1.3.2. Dezvoltarea 

(elaborarea și  

implementarea) unui 

sistem informațional 

automatizat integrat 

Biroul Național de 

Statistică  

2020 Sistem informațional 

automatizat integrat 

nou-elaborat și 

implementat 

Asistență 

tehnică 

externă, 

12000,0  

Realizat parțial 

În cadrul proiectului UE ParStat a fost 

elaborată versiunea tehnică a 

proiectului conceptului și inițiată 

implementarea unor componente a 

Sistemului Informațional Automatizat 

Integrat  

1.3.3. Modernizarea și 

unificarea 

infrastructurii 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Infrastructură a 

tehnologiilor 

informaționale  și  de 

Asistență 

tehnică 

În curs de realizare 
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tehnologiilor 

informaționale  și  de 

comunicații, inclusiv 

în oficiile teritoriale de 

statistică 

comunicații creată și 

unificată pentru Biroul 

Național de Statistică, 

echipament și metode 

de lucru moderne 

folosite pentru 

administrarea 

infrastructurii  

externă, 

10000,0  

Necesitățile privind reînnoirea 

infrastructurii tehnice au fost incluse în 

proiectul UE privind livrarea de 

echipament, care este în proces de 

finalizare (cu 2 ani întârziere) dintre UE 

și furnizorul de echipament și proiectul 

UNFPA și SDC (Agenția Elvețiană 

pentru Cooperare și Dezvoltare), care 

este în proces de  achiziționare a unui set 

de echipament tehnic pentru necesitățile 

subdiviziunilor din domeniul statisticii 

populației, SIG și surse administrative. 

1.3.4. Implementarea 

unor instrumente 

moderne pentru 

colectarea datelor  

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Tehnologii moderne 

(planșete, telefoane 

mobile, scanere etc.) 

utilizate în colectarea 

datelor 

Asistență 

tehnică 

externă,  

1500,0  

Realizat parțial  

Au fost realizate: 

1. alegerea unei platforme pentru 

dezvoltarea aplicațiilor pe tablete; 

2. instalarea și configurarea server-ului 

de sincronizare a datelor de pe tablete; 

3. dezvoltarea aplicației AFM în CsPro; 

4. achiziționate (cu suportul UNFPA) 

213 tablete, care vor fi utilizate la 

colectarea (cu aplicație mobilă și web, 

dezvoltată de ParStat) datelor 

georeferențiate referitor la clădiri și 

locuințe. 

1.3.5. Extinderea 

abilităților 

tehnologiilor 

informaționale în 

cadrul personalului 

statisticienilor pentru 

aplicațiile și sistemele 

noi implementate 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Specialiști statisticieni 

instruiți în utilizarea 

programelor 

tehnologiilor 

informaționale   

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă, 

1000,0 

Realizat 

Au fost instruite peste 200 de persoane 

în domeniul TIC (GIS, programul R, 

CSPro, EXCEL, Windows etc.) 

1.3.6. Implementarea 

politicii de securitate 

informatică a 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Politică de securitate 

informatică elaborată și  

implementată 

Bugetul 

de stat,  

500,0  

Realizat 

Politică de securitate informatică 

elaborată și aprobată. A fost desfășurat 

un audit extern privind conformitatea și 
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sistemului statistic 

național 

securitatea la prelucrarea datelor cu 

caracter personal   

1.3.7. Folosirea de 

instrumente pentru 

gestionarea și 

îmbunătățirea 

nivelului de securitate 

informatică a datelor 

confidențiale 

Biroul Național de 

Statistică, Centrul 

național pentru 

protecția datelor 

cu caracter 

personal 

2018 Instrumente de protecție 

a datelor confidențiale 

(programe licențiate 

pentru deservirea 

serverelor, FireWall, 

programe licențiate de 

protecție, laborator 

specializat de lucru cu 

datele confidențiale) 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat: 

1. elaborat setul de documente, politici, 

planul de acțiuni, regulamente, numit 

responsabil în domeniul securității 

informatice; 

2. se verifică și se realizează cerințele 

minime de securitate cibernetică; 

3. examinate platformele de clasificare 

a datelor în organizație; 

4. examinate soluțiile de tip Data Loss 

Prevention (DLP) sau a prevenirii 

scurgerii de date; 

5. utilizată protecția Firewall; 

6. examinate soluțiile de îmbunătățire 

semnificativă a activităților de 

protecție a datelor, a deținerii 

controlului asupra volumului de date 

care urmează a fi supus procesului 

de back-up; 

7. elaborat Planul integral de realizare a 

recomandărilor din Raportul de 

Audit și Auditul tehnic intern;  

8. Centrul Național Protecție a Datelor 

cu Caracter Personal a oferit 

consultări și recomandări în vederea 

instituirii măsurilor organizatorice și 

tehnice necesare asigurării securității 

datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora. 

Sisteme ale tehnologiilor informaționale  și  de comunicații pentru guvernanță 

1.3.8. Introducerea 

aplicațiilor de 

management al 

resurselor umane, 

planificarea 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Aplicații ale 

managementului 

personalului 

implementate, 

Bugetul 

de stat,  

800,0  

Realizat:  

1. implementat sistemul de acces 

control; 
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activităților Biroului 

Național de Statistică 

plan multianual de 

activitate a Biroului 

Național de Statistică 

elaborat 

2. utilizat Registrul funcției publice si 

al funcționarului public;  

3. implementat Intranetul; 

4. utilizat registrul electronic al 

subiecților declarării averii și 

intereselor personale; 

5. implementat sistemul de 

monitorizare video; 

6. examinate trei soluții de 

management al documentului cu 

achiziționarea modulului STISC.  

1.3.9. Utilizarea 

internetului în 

comunicarea externă 

și accesul la baze de 

date naționale și /sau 

internaționale 

Biroul Național de 

Statistică, Centrul 

de 

Telecomunicații 

Speciale 

2017 Internet utilizat pe scară 

largă în activitatea 

Biroului Național de 

Statistică, 

acces asigurat la bazele 

de date naționale și 

internaționale 

Bugetul 

de stat,  

350,0 

Realizat 

Peste 800 de utilizatori sunt asigurați 

cu internet la parametri ridicați, 36 

OTS au fost dotate cu fibra optică. 

Avem acces asigurat la bazele de date 

naționale și internaționale. 

1.3.10. Dezvoltarea 

intranetului pentru 

comunicare internă, 

management și circuit 

al documentelor 

electronice interși 

intra-departamentale 

Biroul Național de 

Statistică 

2016 Intranet implementat Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

750,0 

Realizat 

Intranetul pentru comunicare internă 

implementat 

1.3.11. Asigurarea 

accesului continuu la 

resursele bibliotecii 

electronice 

Biroul Național de 

Statistică  

2018 Bibliotecă electronică a 

Biroului Național de 

Statistică creată,  

acces asigurat pentru toți 

utilizatorii 

Bugetul 

de stat,  

150,0  

Realizat parțial 

1.Toate publicatiile statistice ale BNS 

pot fi accesate pe site-ul 

www.statistica.gov.md  în format pdf și 

Excel. 

2. Se precaută aplicații (soluții free) de 

implementare a unei biblioteci 

electronice. 

http://www.statistica.gov.md/
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Obiectivul 1.2. Produsele și serviciile statistice diversificate, dezvoltate și consolidate 

Indicator de impact: Gradul de satisfacere cu produse și servicii statistice crescut treptat până la nivelul de satisfacere 

„mediu” 

Realizat parțial 

Conform Evaluării Globale realizate de 

către Eurostat în 2019, BNS oferă un 

serviciu bun utilizatorilor, în special 

prin intermediul unei pagini WEB 

moderne, cu unele caracteristici 

inovatoare (banca de date, hărți 

interactive, diverse instrumente de 

diseminare). 

Indicatorii statistici din domeniul 

macroeconomic, mediul de afaceri, 

agricultura, inovare etc. elaborați 

conform cerințelor internaționale și 

compatibili la nivel internațional  

2.1. Dezvoltarea 

statisticii 

macroeconomice 

 Biroul Național de 

Statistică 

2020 Indicatori ai statisticii 

macroeconomice 

(indicatorii statistici de 

bază din conturile 

naționale, statistica 

prețurilor și statistica 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii) 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

Eurostat/ONU 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

Întru executarea măsurii 2 au fost 

realizate: 

- balanțele resurselor alimentare și 

utilizării lor - în conformitate cu 

metodologia FAO ONU și sunt 

disponibili pentru utilizatori; 

numărul lor a fost extins cu 5 

balanțe adiționale; 

- identificat setul de 45 indicatori de 

mediu recomandați pentru elaborare 

de către CEE ONU; 

- identificat setul de 33 indicatori de 

creștere „verde” recomandați pentru 

elaborare de către OECD. 

Statistica conturilor naționale 

2.1.1. Implementarea 

metodologiei 

Sistemului Conturilor 

Naționale al 

Organizației 

Națiunilor Unite -

2008)/Sistemul 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Metodologie 

implementată 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Indicatori macroeconomici la nivel 

național și pe regiuni de dezvoltare 

(producție, consum intermediar, 

valoare adăugată brută, produsul intern 

brut, produsul intern brut regional), 
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European de Conturi - 

2010 cu aplicarea la 

condițiile naționale 

recalculați în conformitate cu 

metodologia SCN ONU 2008 

2.1.2. Elaborarea 

conturilor naționale în 

conformitate cu 

metodologia 

Sistemului Conturilor 

Naționale al 

Organizației Națiunilor 

Unite-2008)/Sistemul 

European de Conturi - 

2010 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Indicatori ai conturilor 

naționale elaborați în 

conformitate cu 

metodologia Sistemului 

Conturilor Naționale al 

Organizației Națiunilor 

Unite -2008/Sistemul 

European de Conturi -

2010 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Conturile naționale integral au fost 

elaborate în conformitate cu 

metodologia SCN ONU 2008/SEC 

2010 

2.1.3. Recalcularea și  

revizuirea seriilor 

dinamice în 

conformitate cu 

metodologia 

Sistemului Conturilor 

Naționale al 

Organizației 

Națiunilor Unite-

2008)/Sistemul 

European de Conturi - 

2010 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Serii dinamice 

recalculate și  revizuite 

în conformitate cu 

metodologia Sistemului 

Conturilor Naționale al 

Organizației Națiunilor 

Unite -2008/ Sistemul 

European de Conturi -

2010 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Seria istorică pentru Produsul intern 

brut a fost recalculată în conformitate 

cu metodologia SCN ONU 2008/SEC 

2010, începînd cu anul 2010  

2.1.4. Armonizarea 

indicatorilor 

conturilor naționale, 

elaborați în 

conformitate cu 

metodologia 

Sistemului Conturilor 

Naționale al 

Organizației 

Națiunilor Unite – 

2008/ Sistemul 

European de Conturi 

– 2010, cu indicatorii 

Biroul Național de 

Statistică, Banca 

Națională a 

Moldovei, 

Ministerul 

Finanțelor  

2019 Indicatori armonizați 

din conturile naționale 

cu indicatorii 

statisticilor de ramură, 

indicatorii Balanței de 

Plăți, ediția 6 și cu cei 

din Statistica Finanțelor 

publice - 2014 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Indicatorii conturilor naționale au fost 

armonizați cu indicatorii BoP, ediția VI 

în conlucrare permanentă cu Banca 

Națională a Moldovei. 

Indicatorii statisticilor de ramură au 

fost aduși în concordanță cu indicatorii 

conturilor naționale 
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statisticilor de ramură 

din Biroul Național de 

Statistică, precum și  

cu indicatorii Balanței 

de Plăți, ediția a 6-a și  

cu cei din Statistica 

Finanțelor publice – 

2014 

2.1.5. Elaborarea și 

implementarea 

conturilor regionale 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Conturile regionale 

elaborate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Conturile regionale au fost elaborate 

începând cu anul 2013 

Statistica prețurilor 

2.1.6. Elaborarea 

Indicelui armonizat al 

prețurilor de consum 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Indicele armonizat al 

prețurilor de consum 

elaborat 

Asistență 

tehnică 

externă,  

8708,0 

Nerealizat 

Lucrarea încă n-a fost inițiată, deoarece 

activitatea este prevăzută în proiectul 

UE ParStat, care și-a început 

activitățile cu întârziere, în 2020. 

2.1.7. Perfectarea 

metodologiei IPC 

(sistemul de 

ponderare, metoda de 

ajustări sezoniere, 

ajustarea influenței 

schimbului de calitate 

asupra evoluției 

prețurilor) 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 IPC elaborat în 

conformitate cu 

regulamentul Uniunii 

Europene 

Asistență 

tehnică 

externă,  

2092,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile  

Perfecționat sistemul de ponderare, 

îmbunătățită metoda de ajustări 

sezoniere. A fost perfectată ajustarea 

influenței schimbului de calitate prin 

metoda imputării. N-a fost finalizat 

schimbul de calitate conform 

metodologiei UE 

Statistica comerțului exterior de mărfuri și  servicii  

2.1.8. Dezvoltarea 

statisticilor 

comerțului exterior de 

mărfuri în 

corespundere cu 

standardele ONU - 

2010 și  

Biroul Național de 

Statistică, 

Serviciul Vamal 

2017 Date statistice privind 

comerțul exterior de 

mărfuri elaborate 

conform standardelor 

internaționale și 

europene; 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

BNS a colaborat cu Serviciul Vamal în 

direcţia armonizării normelor 

metodologice de elaborare a statisticilor 

comerţului exterior de mărfuri, în 

corespundere cu standardele 

internaţionale.  
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Regulamentele 

Uniunii Europene: 

a) actualizarea 

normelor 

metodologice de 

elaborare a 

statisticilor 

comerțului exterior de 

mărfuri în 

corespundere cu 

standardele ONU - 

2010 și 

Regulamentele 

Uniunii Europene; 

b) implementarea 

unui software nou de 

preluare, verificare, 

procesare a datelor 

statistice privind 

comerțul exterior de 

mărfuri Europene 

norme metodologice 

privind statistica 

comerțului exterior de 

mărfuri actualizate − 

software elaborat și  

implementat  

A fost elaborat și implementat la finele 

anului 2016 un software nou de 

preluare, verificare, procesare a datelor 

statistice privind comerțul exterior de 

mărfuri 

2.1.9. Corelarea dintre 

indicatorii statisticii 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii cu 

indicatorii statisticii 

conturilor naționale, 

statisticii balanței de 

plăți 

Biroul Național de 

Statistică, Banca 

Națională a 

Moldovei 

2018 Indicatori ai statisticii 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii 

corelați cu indicatorii 

statisticii balanței de 

plăți și conturilor 

naționale 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Au fost organizate ședințe de lucru a 

specialiștilor antrenați în elaborarea 

statisticilor comerțului exterior de 

mărfuri și servicii, Balanței de Plăți și 

Conturilor Naționale, au fost 

identificați indicatorii ce necesită 

corelare, în cadrul standardelor 

internaționale 

2.1.10. Ajustarea 

bazelor de date 

statistice privind 

comerțul exterior de 

mărfuri care să 

corespundă 

standardelor necesare 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Baze de date statistice 

ajustate privind comerțul 

exterior de mărfuri 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Bazele de date statistice ajustate se 

prezintă trimestrial în adresa ONU, 

Eurostat etc.) 



19 

1 2 3 4 5 6 7 

schimbului de 

informații cu 

organismele 

internaționale (Eurostat, 

ONU, FMI, OMC, BM) 

 2.1.11. Colaborarea cu 

Banca Națională a 

Moldovei pentru 

perfecționarea continuă 

a normelor 

metodologice de 

elaborare a statisticilor 

comerțului exterior de 

servicii în corespundere 

cu standardele ONU - 

2010 și Regulamentele 

Uniunii Europene: 

a) perfecționarea 

sistemului de indicatori 

statistici privind 

comerțul exterior de 

servicii, colectați de la 

agenții economici;  

b) instrucțiunile 

metodologice de 

evaluare a acestora, în 

corespundere cu 

standardele 

internaționale 

(manualul ONU 

„Statistica comerțului 

internațional de 

servicii”, 

Regulamentele Uniunii 

Europene) 

Biroul Național de 

Statistică,  Banca 

Națională a 

Moldovei 

2018 Norme metodologice 

privind statistica 

comerțului exterior de 

servicii în corespundere 

cu standardele ONU - 

2010 și Regulamentele 

Uniunii Europene 

elaborate, 

indicatori statistici 

privind comerțul 

exterior de servicii 

disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii 

Eurostat/ONU; 

Bugetul 

de stat,  

asistența 

tehnică 

externă 

Realizat 

A fost actualizat instrumentarul 

statistic, aplicat pentru cercetarea 

exportului și importului de servicii 

(formularele rapoartelor statistice 

ajustate; 

instrucțiunile metodologice de 

completare a acestora perfecționate;  

programul de introducere, verificare, 

procesare, validare și diseminare a 

datelor statistice privind exportul și 

importul de servicii actualizat). 

Deoarece este un proces continuu,  

în anul 2021 vor urma să fie realizate 

lucrări de actualizare a instrucțiunilor 

metodologice privind completarea 

rapoartelor statistice despre exportul și 

importul de servicii, în corespundere cu 

standardele internaționale (manualul 

ONU „Statistica comerțului 

internațional de servicii”, 

Regulamentele Uniunii Europene) 

2.2. Dezvoltarea 

statisticii agricole și  

 Biroul Național de 

Statistică 

2020 Indicatori privind 

statistica agriculturii și 

Bugetul 

de stat,  

Realizat parțial 
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a mediului 

înconjurător 

mediului disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

Eurostat/ONU 

asistență 

tehnică 

externă 

Întru executarea măsurii 2, au fost 

realizate: 

- balanțele resurselor alimentare și 

utilizării lor - în conformitate cu 

metodologia FAO ONU și sunt 

disponibili pentru utilizatori; 

numărul lor a fost extins cu 5 

balanțe adiționale; 

- identificat setul de 45 indicatori de 

mediu recomandați pentru elaborare 

de către CEE ONU; 

- identificat setul de 33 indicatori de 

creștere „verde” recomandați pentru 

elaborare de către OECD 

Statistica agricolă 

2.2.1. Reorganizarea 

cercetărilor statistice 

selective a activității  

agricole a micilor 

producători agricoli 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Cercetări noi 

implementate în 

practica statistică a 

agriculturii 

Asistență 

tehnică 

externă,  

1727,0  

Realizat 

Cercetările statistice selective în  

gospodării au fost reorganizate din 

2019 prin crearea unei noi rețele de 

centre de cercetare - 90 de localități, 

revizuirea chestionarelor, crearea de noi 

eșantioane, angajarea și formarea 

operatorilor de interviu  

2.2.2. Colaborarea 

Biroului Național de 

Statistică cu 

Ministerul Agriculturii 

și  Industriei 

Alimentare privind 

utilizarea datelor 

registrelor 

administrative ale 

ministerului 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Agriculturii și  

Industriei 

Alimentare 

2020 Date ale registrelor 

administrative ale 

Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare 

utilizate în statistica 

agriculturii 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Se utilizează lunar datele din Registrul 

animalelor al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 

(lucrarea este prevăzută în PLS anual) 

2.2.3. Elaborarea 

instrumentarului 

statistic privind 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Instrumentar statistic 

(chestionar statistic, 

normele metodologice 

de completare a 

Bugetul 

de stat,  

Realizat 

Instrumentarul statistic a fost elaborat 

în cadrul proiectului FAO cu sprijinul 
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Ancheta structurală 

anuală în agricultură 

acestuia, descrierea 

cercetării statistice etc.) 

elaborat 

asistență 

tehnică 

externă,  

415,5 

specialiștilor de la Oficiul de Statistică 

din Polonia 

2.2.4. Elaborarea unor 

instrumente de 

diseminare a datelor 

Recensământului 

General Agricol 

pentru satisfacerea 

necesităților tuturor 

categoriilor de 

utilizatori 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Instrumente de 

diseminare elaborate, 

date ale 

Recensământului 

General Agricol 

diseminate  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă   

Realizat  

Diseminarea datelor RGA-2011 a fost 

realizată prin aplicarea diferitelor 

forme de diseminare, inclusiv 

diseminarea electronică 

(http://www.statistica.md/pageview.ph

p?l=ro&idc=350&id=4095), 

diseminarea pe hârtie (inclusiv prin 

poștă), prezentarea bazelor de date  

2.2.5. Pregătirea 

realizării 

Recensământului 

General Agricol - 

Runda Mondială 2020 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Agriculturii și  

Industriei 

Alimentare 

2020 Principii metodologice 

și instrumentarul 

privind realizarea 

Recensământului 

General Agricol - 

Runda Mondială 2020 

elaborate 

Recensământul General 

Agricol de probă 

realizat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

675,0 

Inițiat  

A fost aprobată Hotărârea Guvernului 

nr.862 din 30.10.2017 cu privire la 

crearea Comisiei Naționale pentru 

Recensăminte, Runda Mondială 2020.  

În contextul pandemiei Covid 

-19 s-a analizat posibilitatea de a 

include în chestionarele 

Recensământului Populației și al 

Locuințelor din anul 2023 un modul pe 

agricultură. Au fost elaborate 

întrebările pentru acest modul 

2.2.6. Extinderea 

calculelor balanțelor 

resurselor alimentare 

și utilizării lor  

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Agriculturii și  

Industriei 

Alimentare 

2020 Calculele balanțelor 

resurselor alimentare și  

utilizării lor extinse cu 5 

balanțe adiționale 

Bugetul 

de stat,  

30,0  

Realizat 

Au fost efectuate calculele 

experimentale a 5 balanțe agricole 

(varză, castraveți, prune, fructe uscate, 

unt) pentru anul 2019 

2.2.7. Perfecționarea 

statisticii prețurilor 

agricole 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Metodologie nouă a 

calculelor indicilor 

prețurilor elaborată, 

calcule implementate în 

practica statistică 

Bugetul 

de stat,  

144,0, 

asistență 

În curs de realizare  

Lucrările sunt în desfășurare în cadrul 

proiectului FAO „Îmbunătățirea 

statisticilor agricole” (2019-2021)  
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tehnică 

externă  

2.2.8. Dezvoltarea de 

indicatori agri-mediu 

(utilizarea fondului 

funciar, utilizarea 

fertilizanților, 

utilizarea pesticidelor, 

consumul de apă etc.) 

în conformitate cu 

cerințele Uniunii 

Europene 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Indicatori agri-mediu 

elaborați în 

conformitate cu 

cerințele Uniunii 

Europene 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă  

În curs de realizare 

Lucrările vizând calculele indicatorilor 

agri-mediu au fost inițiate în cadrul 

proiectului FAO „Îmbunătățirea 

statisticilor agricole” (2019-2021) 

Statistica mediului 

2.2.9. Crearea și  

dezvoltarea 

Sistemului 

informațional integrat 

de mediu 

Ministerul 

Mediului, Biroul 

Național de 

Statistică 

2020 Sistem informațional 

integrat de mediu creat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă  

Realizat parțial 

Activitățile privind crearea Sistemului 

integrat informațional de mediu au fost 

conduse de Agenția de Mediu cu 

participarea activă a BNS sub egida 

Agenției Europene de Mediu în cadrul 

proiectului ENI SEIS Est.   

În conformitate cu principiile SEIS, în 

cadrul proiectului a fost identificat un 

set de 45 indicatori de mediu 

completați în dinamica anilor 1990-

2018, elaborate fișele indicatorilor. În  

a. 2020 Agenția de Mediu a lansat 

plasarea datelor pe site-ul oficial 

http://www.mediu.gov.md/ro/content/i

ndicatori-de-mediu  

Din setul de indicatori de mediu au fost 

selectați 39 indicatori pentru a fi incluși 

în Raportul național privind starea 

mediului pentru anii 2015-2018, care a 

fost elaborat și plasat pe site-ul 

http://www.mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-mediu
http://www.mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-mediu


23 

1 2 3 4 5 6 7 

https://drive.google.com/file/d/1YD6es

ULO-

JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view 

Informația cu privire la gestionarea 

deșeurilor a fost colectată prin 

intermediul Sistemului informațional 

automatizat „Managementul 

deșeurilor” –  https://siamd.gov.md 

Informația cu privire la emisiile și 

transferurile de poluanți a fost 

colectată  prin intermediul Sistemului 

informațional automatizat „Registrul 

emisiilor și transferului de poluanți” 

–  https://retp.gov.md 

2.2.10. 

Implementarea 

indicatorilor privind 

dezvoltarea durabilă 

și „economia verde” 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Mediului, Biroul 

Național de 

Statistică 

2020 Indicatori privind 

dezvoltarea durabilă și  

„economia verde” 

elaborați și 

implementați 

Asistență 

tehnică 

externă,  

97,5  

Realizat 

În conformitate cu Programul pentru 

promovarea economiei „verzi” în 

Republica Moldova pentru anii 2018-

2020 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.160 din 21.02.2018 și 

Strategia de mediu pentru 2014-2023 a 

fost elaborat setul de 33 indicatori de 

creștere „verde”. Actualmente, 

proiectul EU4Environment evaluează 

setul de indicatori din baza de date 

OECD pentru Republica Moldova și 

efectuează lucrările pentru extinderea și 

actualizarea acestuia  

2.3. Dezvoltarea 

statisticii 

întreprinderilor 

   Indicatori statistici 

privind activitatea 

întreprinderilor, produși 

și diseminați conform 

standardelor Uniunii 

Europene 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Statistici pe termen scurt și pe termen 

lung: 

- principalii indicatori din domeniul 

statisticii industriei recalculați în 

retrospectivă în conformitate cu 

CAEM-2; 

https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view
https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view
https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view
https://siamd.gov.md/
https://retp.gov.md/
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- indicii producției industriale ajustați 

la factorul sezonier și factorul 

calendaristic în conformitate cu 

cerințele Eurostat; 

- indicatori noi privind demografia 

întreprinderilor plasați pe pagina web 

a BNS; 

- indicatori adiționali privind activitatea 

întreprinderilor mici și mijlocii elaborați 

și plasați pe pagina web a BNS. 

Statistica energeticii: 

- 4 indicatori vizând prețurile la 

energie elaborați și plasați pe pagina 

web, raportați semestrial către 

Eurostat; 

-  indicatorii Balanței energetice 

elaborați în conformitate cu 

recomandările Eurostat, raportați 

anual către Eurostat. 

Statistica cercetării și inovării: 

7 indicatori noi vizând domeniul 

cercetării și inovării elaborați și plasați 

pe pagina web a BNS. 

Statistici pe termen scurt și  pe termen lung 

2.3.1. Diversificarea 

indicatorilor privind 

activitatea 

întreprinderilor din 

sectorul industrial 

conform cerințelor 

utilizatorilor naționali 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Economiei 

2017 Listă de indicatori 

stabilită, indicatori 

elaborați conform 

cerințelor Uniunii 

Europene și 

utilizatorilor naționali 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

În opinia utilizatorilor interni, în 

special al Ministerului Economiei, lista 

indicatorilor elaborați din domeniul 

industriei conform recomandărilor UE  

sunt suficienți pentru evaluarea 

domeniului  

2.3.2. Recalcularea 

principalilor 

indicatori în 

retrospectivă în 

conformitate cu 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Indicatori statistici 

recalculați în 

retrospectivă  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

Realizat 

Indicatori din domeniul statisticii 

industriei recalculați în retrospectivă în 

conformitate cu noua versiune  

CAEM-2 
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Clasificatorul 

Activităților din 

Economia Moldovei 

(revizia 2) 

116,1 

2.3.3. Ajustarea 

seriilor de timp 

recalculate la factorul 

sezonier și factorul 

calendaristic în 

conformitate cu 

cerințele Eurostat 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Serii de timp ajustate la 

factorul sezonier și  

factorul calendaristic în 

conformitate cu 

cerințele Eurostat 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

238,0  

Realizat parțial  

Au fost ajustate seriile de timp vizând 

indicii producției industriale recalculate 

la factorul sezonier și factorul 

calendaristic în conformitate cu 

cerințele Eurostat. Urmează a fi ajustați 

ceilalți indicatori pe termen scurt 

2.3.4. Dezvoltarea 

statisticii  investițiilor 

în active materiale pe 

termen lung conform 

cerințelor Uniunii 

Europene 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Indicatorii statistici ai 

investițiilor în active 

materiale pe termen lung 

disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii Eurostat  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

329,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile  

A fost modificat formularul statistic 

nr.2-INV în concordanță cu SNC 2014. 

Activitatea privind determinarea 

metodei de calcul al volumului de 

investiții în prețuri comparabile, 

recomandată de Eurostat, necesită 

asistență externă  

2.3.5. Compilarea de 

indicatori privind 

statistica structurală a 

întreprinderilor 

conform cerințelor 

Uniunii Europene 

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Indicatori privind 

statistica structurală 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii Eurostat  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

118,0 

Realizat parțial  

Activitatea necesită asistență tehnică și 

este prevăzută în cadrul proiectului UE 

ParStat, care a demarat cu întârziere.  

2.3.6. Utilizarea 

datelor 

Recensământului 

Locuințelor 2014 

pentru dezvoltarea 

statisticii fondului 

locativ 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Cercetări  statistice 

privind fondul locativ 

modificate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

268,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile  

Indicatorii statistici privind existența și 

dotarea fondului locativ au fost 

actualizați în baza datelor 

Recensământului Populației și al 

Locuințelor 2014. 

Activități de dezvoltare a metodologiei 

de producere a indicatorilor statistici 

privind fondul locativ sunt incluse în 
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cadrul proiectului de asistență externă 

ParStat  

2.3.7. Producerea 

indicatorilor privind 

demografia 

întreprinderilor 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Indicatori  privind 

demografia 

întreprinderilor 

disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii Eurostat  

Bugetul 

de stat  

Realizat 

Indicatorii privind demografia 

întreprinderilor sunt plasați pe pagina 

WEB 
http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc

=168&id=6179  

2.3.8. Diversificarea 

indicatorilor privind 

activitatea 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Indicatori  noi privind 

activitatea 

întreprinderilor mici și  

mijlocii elaborați și  

diseminați 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

200,0 

Realizat  

14 indicatori noi privind activitatea 

întreprinderilor mici și mijlocii elaborați și  

plasați pe pagina web a BNS 

http://statbank.statistica.md  

2.3.9. Elaborarea 

metodologiei de 

calcul al indicelui 

costurilor  în 

construcții 

Biroul Național de 

Statistică  

2020 Metodologie elaborată Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă, 

245,0 

Nerealizat  

Activitatea este inclusă în cadrul 

proiectului de asistență externă ParStat, 

care va fi realizată în anul 2021  

Statistica energeticii 

2.3.10. 

Implementarea 

calculului indicelui 

volumului cifrei de 

afaceri în comerțul cu 

amănuntul și  

serviciile de piață  

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Indici de volum ai cifrei 

de afaceri calculați pe 

fiecare activitate 

economică din comerțul 

cu amănuntul și  

serviciile de piață  

conform cerințelor 

Uniunii Europene 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă  

Realizat parțial  

Activitatea necesită asistență tehnică 

pentru perfecționarea metodei de 

calculare a indicilor 

2.3.11. Elaborarea 

indicatorilor vizând 

prețurile la energie 

Biroul Național de 

Statistică 

2016 Indicatori statistici 

vizând prețurile la 

energie disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii Eurostat și  

ONU 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

1,6 

Realizat  

Date statistice publicate pe pagina 

oficială a BNS 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=128&  

2.3.12. Perfecționarea 

balanței energetice în 

Biroul Național de 

Statistică 

2017 Balanță energetică 

elaborată în conformitate 

Bugetul 

de stat,  

Realizat  

http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179
http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179
http://statbank.statistica.md/
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=128&
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conformitate cu 

standardele 

internaționale 

cu standardele 

internaționale începând 

cu anul 2016 

asistență 

tehnică 

externă,  

3,0 

Publicație statistică plasată pe pagina 

oficială BNS 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263

&id=2197  

Statistica transporturilor, telecomunicațiilor, turismului 

2.3.13. Dezvoltarea  

statisticii 

transporturilor de 

mărfuri și pasageri în 

conformitate cu 

standardele 

internaționale 

(ONU/Eurostat) 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică Civilă 

2019 Indicatori statistici 

privind transporturile 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

ONU/Eurostat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat  

Activitatea necesită asistență externă 

prevăzută în proiectul UE ParStat care 

a demarat cu întârziere, în iulie 2019, 

activitățile fiind transferate pentru anul 

2021 

2.3.14. Dezvoltarea 

statisticii tehnologiei 

Informației  și  

comunicațiilor 

(electronice și  

poștale) în 

conformitate cu 

standardele 

internaționale 

(ONU/Eurostat) 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și  

Comunicațiilor, 

Agenția Națională 

de Reglementare în 

Comunicații 

Electronice și  

Tehnologia 

Informației 

2018 Indicatori statistici 

privind tehnologia 

Informației și 

comunicațiilor 

(electronice și poștale) 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii ONU/ 

Eurostat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile 

A fost revizuită abordarea privind 

colectarea datelor statistice din 

domeniul TIC în întreprinderi (raportul 

statistic nr.1-inf „Situația privind 

informatizarea și conexiunea la 

Internet", conform recomandărilor 

experților Eurostat (proiectul Evaluarea 

Globală a Sistemului Statistic Național 

a Republicii Moldova).  

Pentru anul 2018 datele au fost 

colectate în baza unui nou eșantion: 

1. instituțiile publice (inclusiv școlile, 

liceele și instituțiile de învățământ 

superior) și rezidenții Moldova IT 

Park – exhaustiv; 
2. persoanele juridice - cu numărul de 

salariați de la 10 și mai multe 

persoane. 

2.3.15. Realizarea 

cercetării statistice 

privind cheltuielile 

nerezidenților cazați 

Biroul Național de 

Statistică, Agenția 

Turismului 

2020 Indicatori statistici 

privind turismul 

armonizați cu 

Bugetul 

de stat,  

Nerealizat  

Activitatea necesită asistență tehnică 

externă, prevăzută în proiectul UE 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197
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în structurile de 

primire turistică 

Regulamentul Uniunii 

Europene 

asistență 

tehnică 

externă 

ParStat. Proiectul a demarat cu 

întârziere (în iulie 2019), activitățile 

fiind transferate pentru anul 2021 

2.3.16. Realizarea 

cercetării statistice 

asupra gospodăriilor 

populației privind 

cererea turistică a 

rezidenților  

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Indicatori statistici 

privind turismul 

armonizați cu 

Regulamentul Uniunii 

Europene 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial. 

A fost studiată experiența țărilor UE 

vizînd realizarea cercetării statistice 

asupra gospodăriilor populației privind 

cererea turistică a rezidenților și 

utilizarea datelor în elaborarea contului 

satelit în turism. Conform 

recomandărilor evaluării globale AGA 

2019 se consideră preamatură 

elaborarea conturlui satelit în turism în 

Republica Moldova și respectiv decade 

necesitatea realizării unei astfel de 

cercetări. 

2.3.17. Realizarea 

cercetării statistice 

asupra populației  

privind utilizarea 

tehnologiei 

Informației și  

comunicațiilor 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și  

Comunicațiilor 

2018 Indicatori statistici 

privind utilizarea de 

către populație a 

tehnologiei Informației și  

comunicațiilor elaborați 

și  conform standardelor 

Eurostat 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat  

Activitatea necesită asistență tehnică 

externă, prevăzută în proiectul UE 

ParStat. Proiectul a demarat cu 

întârziere (în iulie 2019), activitățile 

fiind transferate pentru anul 2021.  

Statistica cercetării și inovării 

2.3.18. Compilarea de 

indicatori privind 

statistica inovării 

conform cerințelor 

Uniunii Europene 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Economiei, 

Academia de 

Științe a Moldovei 

2018 Indicatori privind 

activitatea de inovare  

elaborați și diseminați 

conform standardelor 

Eurostat 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

318,0 

Realizat 

http://www.statistica.md/newsview.php

?l=ro&idc=168&id=5882 

2.4. Dezvoltarea 

statisticilor sociale 

   În anul 2020 indicatori 

statistici de bază ai 

populației, demografiei 

și  migrației, indicatori 

statistici de bază ai pieței 

muncii, indicatori de 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Statistica populației și migrației: 

- au fost revizuiți indicatorii privind 

populația și demografici la nivel de 

țară pentru perioada 2014-2019, prin 

aplicarea definiției UE de reședință 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882
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bază din domeniul 

statisticii educației, 

statisticii sănătății, 

condițiilor de viață 

elaborați  conform 

cerințelor naționale 

necesare pentru 

elaborarea și 

monitorizarea 

documentelor naționale 

de politici, disponibili și  

comparabili cu 

indicatorii Eurostat și  

ONU 

obișnuită, a cerințelor ONU pentru 

evidența statisticii privind mișcarea 

naturală (Revizia 3); 

- au fost estimați indicatorii  migrației 

internaționale în conformitate cu 

metodologia ONU (1998). 

Statistica educației 

Au fost ajustați conform Clasificării 

Internaționale Standard a Educației 

(ISCED - F 2013) indicatorii: 

- numărul de studenți;  

- numărul de absolvenți cu 

dezagregarea pe sexe, după forma de 

învățământ, după forma de finanțare. 

Statistica salariilor  

Definiția indicatorului „numărul 

locurilor de muncă vacante” a fost 

aliniată la normele Eurostat 

(regulamentele UE cu privire la 

statisticile locurilor de muncă 

vacante). 

Statistica ocupării 

În conformitate cu noul standard 

internațional (ILO: „Resolution 19 

concerning statistics of work, 

employment and labour 

underutilization (2013)”: 

- a fost ajustată definiția „ocupării”;  

- sunt produși indicatori noi de 

subutilizare a forței de muncă. 

Statistica nivelului de trai: 

- începând cu 2019, este 

implementată în practică 

metodologia revizuită de calculare 

a pragului absolut al sărăciei; 
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- în conformitate cu metodologia nouă 

au fost recalculați indicatorii privind 

sărăcia pentru anii 2014-2018. 

 

 

 
 

 

Statistica populației , demografiei și migrația internațională 

2.4.1. Implementarea 

principiilor și 

recomandărilor pentru 

sistemul statisticilor 

privind mișcarea 

naturală a populației - 

revizuite de ONU în 

2014 (revizia 3) 

Biroul Național de 

Statistică,  

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și  

Comunicațiilor 

2020 Indicatori statistici de 

bază investigați în 

scopuri statistice vitale 

aliniate la standardele 

ONU prin intermediul 

sistemului de 

înregistrare a actelor 

stării civile și  

sistemului evidenței 

statistice a mișcării 

naturale 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

539,9 

Realizat  

Datele privind nașteri și decese 

(frunizate de ASP) au fost recalculate 

în baza datei evenimentului  (în loc de 

data de înregistrare a actului de stare 

civilă) și cu luarea în calcul a datelor 

privind actele de naștere transcrise, 

astfel aliniind statistica vitală la  

recomandările ONU în domeniu 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=

ro&idc=168&id=6696) 

2.4.2. Pregătirea 

cadrului legislativ, 

administrativ și  

organizatoric în 

perspectiva 

organizării viitorului 

Recensământ al 

Populației și al 

Locuințelor din 

Republica Moldova 

pentru runda 2020 în 

anul 2021 

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Legea cu privire la 

Recensământul 

Populației  și  al 

Locuințelor în Republica 

Moldova în anul 2021 

adoptată, 

hotărârea de Guvern cu 

privire la implementarea 

legii sus-numite aprobată 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă, 

1 988,0 

Realizat parțial  

Prin HG nr.862/2017 a fost insituită 

Comisia Națională pentru Recensă-

minte din runda mondială 2020. Anul 

efectuării Recensământului Populației 

și al Locuințelor (RPL) a fost stabilit 

pentru 2023 conform p. 6.30.3. al 

Planului de acțiuni al Guvernului 

a.2020-2023 (PAG). 

A fost elaborat Planul de acțiuni al RPL 

și estimat bugetul. 

În cadrul grupului de lucru (GL) al BNS 

cu privire la RPL din anul 2023 s-a luat 

decizia de a elabora o lege generică cu 
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privire la desfășurarea Recensămintelor 

Populației și al Locuințelor, astfel 

evitând elaborarea unei legi specifice o 

dată la 10 ani. A fost elaborat proiectul 

legii generice, împreună cu Nota 

informativă de însoțire. Implementarea 

legii se va efectua prin acte de 

reglementare ale BNS și ale Comisiei 

naționale de Recensământ 

 

2.4.3. Armonizarea 

metodologiei de 

calculare a 

indicatorilor 

demografici în baza 

Recensămintelor 

Populației  cu 

standardele 

internaționale (ONU) 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Institutul Național 

de Cercetări 

Economice 

(Centrul de 

Cercetări 

Demografice)  

2018 Metodologie de corelare 

pentru estimarea 

numărului populației 

Republicii Moldova, în 

baza rezultatelor 

Recensământului 

Populației  și  al 

Locuințelor din 2014 

elaborată, indicatori 

demografici pentru 

perioada 2004-2017 

recalculați pentru 

asigurarea 

comparabilității și 

alinierii noțiunilor 

naționale la standardele 

ONU 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

125,0 

Realizat  

Pe baza celei mai recente estimări a 

populaţiei rezultate din RPL 2014, 

corectate în baza rezultatelor Anchetei 

de control, BNS a estimat și diseminat 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=r

o&idc=168&id=6416) numărul 

populației cu aplicarea definiției ONU 

de reședință obișnuită pentru perioada 

2014-2020, pe total ţară și în funcție de 

sexe și vârste.  

A fost elaborat proiectul metodologiei 

statistice de estimare a numărului 

populației cu reședință obișnuită și a 

indicatorilor demografici (post-

recensământ). 

Ulterior, cu aplicarea numărului 

populației cu reședință obișnuită, au 

fost recalculate seriile de timp pentru 

indicatorii statistici demografici de 

bază 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=r

o&idc=168&id=6430), precum și toți 

indicatorii socio-economici relativi din 

8 sectoare statistice  
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2.4.4. Studierea și 

punerea în practică a 

utilizării datelor 

poliției de frontieră a 

Ministerului 

Afacerilor Interne în 

scopul elaborării 

statisticilor 

migraționale 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

2017 Date disponibile din 

sursă administrativă 

privind trecerea 

frontierei (cetățenii 

moldoveni aflați în afara 

țării de 12 luni și mai 

mult) și utilizate în 

domeniul statisticii 

populației  

Bugetul 

de stat,  

18,1 

Realizat 

Întru realizarea acestei activități a fost 

încheiat Acordul de cooperare cu 

privire la evaluarea și monitorizarea 

fluxului de persoane care traversează 

frontiera de stat între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră (IGPF), 

Biroul Național de Statistică și Agenția 

Turismului (reorganizată prin fuziune/ 

absorbție cu Agenția de Investiții). În 

baza datelor individuale depersonalizate 

ale Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră cu privire la traversările 

frontierei de stat de către persoanele 

fizice (cetățenii Republicii Moldova și 

cetățenii străini), a fost estimat  numărul 

net al migranților internaționali cu 

utilizarea recomandărilor și standardelor 

internaționale privind noțiunea de 

reședință obișnuită.  

Datele statistice oficiale cu privire la 

migrația internațională estimate în baza 

datelor IGPF pot fi accesate pe pagina 

oficială a BNS la compartimentul 

populație și procese demografice. 

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Po

pulatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff

27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

Imposibilitatea obținerii accesului la 

date individuale ale IGPF face 

deocamdată imposibilă estimarea 

numărului populației cu reședință 

obișnuită pe medii de reședință, 

regiuni, raioane și comune 

2.4.5. Implementarea 

mecanismului de 

elaborare a 

Biroul Național de 

Statistică, 

Institutul Național 

2020 Personal al Biroului 

Național de Statistică 

instruit, metodologie 

Bugetul 

de stat,  

Nerealizat 
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prognozelor 

demografice pentru 

utilizarea acestora în 

programele de 

dezvoltare și  

planificare strategică 

de Cercetări 

Economice 

(Centrul de 

Cercetări 

Demografice) 

elaborată, prognoze 

demografice elaborate, 

informație detaliată 

despre situația 

demografică din 

Republica Moldova și  

perspectivele ei de 

măsurare obținută pentru 

informarea tuturor 

instituțiilor cointeresate 

și a societății, care va 

eficientiza planificarea și  

elaborarea politicilor 

demografice, socio-

economice etc. bazate pe 

evidențe 

asistență 

tehnică 

externă,  

58,0 

Realizarea de prognoze demografice nu 

a fost posibilă din cauza insuficienței 

de personal în cadrul subdiviziunii, dar 

și a calificărilor necesare 

Statistica pieței muncii 

2.4.6. Perfecționarea 

Anchetei Forței de 

Muncă prin 

reproiectarea 

metodologiei, inclusiv a 

conceptelor și  

definițiilor și a 

instrumentarului 

Anchetei Forței de 

Muncă conform  

Rezoluției „Statisticile 

privind activitatea de 

muncă, ocuparea și  

subutilizarea forței de 

muncă”, adoptată de 

Conferința a 19-a 

Internațională a 

Statisticienilor Muncii 

(Organizația 

Internațională a Muncii, 

2013) 

Biroul Național de 

Statistică  

2019 Metodologia și  

instrumentarul Anchetei 

Forței de Muncă 

revizuite și  

implementate în 

practică începând cu 

anul 2020  

Asistență 

tehnică 

externă, 

1425,0 

Realizat 

În conformitate cu noul standard 

internațional a fost revizuită 

Metodologia AFM (ordinul BNS nr.53 

din 20.09.19). 

(https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte

/Metodologie_AFM_2019.pdf) 

Începând cu 2019, AFM se realizează 

conform: 

- unui nou plan de sondaj; 

- unei noi definiții a ocupării 

(modificările respective au fost 

introduse în chestionarul CI); 

- la calcularea rezultatelor se utilizează 

numărul populației cu reședință 

obișnuită. 

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_AFM_2019.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_AFM_2019.pdf
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2.4.7. Armonizarea 

statisticilor privind 

locurile de muncă 

vacante cu normele 

europene 

Biroul Național de 

Statistică, Agenția 

Națională pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă 

2019 Statistici privind 

locurile de muncă 

vacante elaborate și  

diseminate conform 

standardelor și  

cerințelor Eurostat 

Asistență 

tehnică 

externă,  

163,0 

Realizat  

- În baza normelor europene cu privire 

la statisticile locurilor de muncă 

vacante au fost ajustate definițiile 

utilizate, a fost revăzut cercul de 

cuprindere și termenii de referință 

pentru extragerea eșantionului în 

conformitate cu regulamentele UE 

(cu privire la statisticile locurilor de 

muncă vacante). 

- Informația prevăzută în regulamentul 

UE (cu privire la statisticile locurilor 

de muncă vacante) este încorporată în 

cercetarea statistică „Mobilitatea 

salariaților și locurile de muncă”. 

- În urma discuțiilor cu utilizatorii 

privind necesitățile de informații și în 

contextul reducerii sarcinii asupra 

respondenților s-a stabilit 

periodicitatea de colectare să rămână 

anuală, nu trimestrială cum prevede 

regulamentul UE. 

- Au fost elaborate Metadatele de 

referință 

(https://statistica.gov.md/public/files/Met

adate/Mobilitate.pdf) 

2.4.8. Organizarea și  

realizarea cercetării 

statistice privind 

tranziția de la muncă 

la pensionare în 

conformitate cu 

normele Uniunii 

Europene (modul 

atașat la Ancheta 

Forței de Muncă) în 

contextul realizării 

Biroul Național de 

Statistică  

2017 Cercetare realizată, 

rezultate ale cercetării 

diseminate publicului 

larg 

Asistență 

tehnică 

externă,  

150,5 

Realizat 

În 2017 BNS a desfășurat pentru prima 

dată Cercetarea statistică „Tranziţia de 

la muncă la pensionare (TMP)”, ca 

modul complementar ataşat la Ancheta 

Forţei de Muncă (AFM), pe care le-a 

diseminat 

(http://www.statistica.md/newsview.php?l=

ro&idc=168&id=5764)  

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/Mobilitate.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/Mobilitate.pdf
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764
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acțiunilor prevăzute 

de Programul pentru 

integrarea 

problemelor 

îmbătrânirii în politici 

sectoriale 

2.4.9. Consolidarea 

capacităților Casei 

Naționale de 

Asigurări Sociale în 

calitate de furnizor de 

date pentru statistica 

câștigurilor salariale 

pe ocupații și grupe 

de vârstă 

Biroul Național de 

Statistică, Casa 

Națională de 

Asigurări Sociale 

2019 Baze de date ale Casei 

Naționale de Asigurări 

Sociale utilizate de 

Biroul Național de 

Statistică pentru 

producerea indicatorilor 

statistici   

Asistență 

tehnică 

externă, 

150,5 

Realizat parțial 

- BNS a înaintat propuneri către 

Serviciul Fiscal de Stat care au fost 

incluse în Hotărârea de Guvern 

HG681/2020 cu privire la aprobarea 

Conceptului Sistemului informațional 

automatizat „Registrul electronic al 

angajaților” pentru sectorul bugetar – 

acest registru va servi ca sursă 

administrativă suplimentară pentru 

scopuri statistice. 

- Au fost analizate și identificate 

diferențele între conceptele/ definițiile 

din IPC18 și din statistica salariilor, 

efectuată analiza comparativă a datelor 

individuale din IPC18 (prezentate de 

către CNAS) și M1 și identificate 

constrângerile în vederea utilizării 

acestuia pentru scopuri statistice 

Statistica educației, științei și culturii 

2.4.10. Elaborarea, în 

comun cu Ministerul 

Educației, a clasificării 

programelor 

educaționale din 

Republica Moldova 

MoldCED aliniate 

conform Clasificării 

Internaționale 

Standard a Educației 

ISCED 2011 și  

ajustarea metodologiei 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Educației 

2017 Indicatori ajustați 

conform Clasificării 

Internaționale Standard 

a Educației 2011 

- Realizat parțial  

A fost elaborat tabelul de 

corespondență dintre clasificarea 

programelor educaționale ale Moldovei 

în conformitate cu Codul Educației, 

realizată de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării (MECC) și 

clasificarea nivelurilor de educație 

realizată de BNS în colaborare cu 

experții UNESCO. Produsul urmează a 

fi discutat cu MECC 
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de colectare a datelor 

conform clasificării 

ajustate 

 2.4.11. Ajustarea, în 

comun cu Ministerul 

Educației, a 

„Nomenclatorului 

domeniilor de formare 

profesională și al 

specialităților pentru 

pregătirea cadrelor în 

instituțiile de 

învățământ superior, 

ciclul I” la Clasificarea 

Internațională Standard 

a Educației (ISCED) – 

F 2013 (Clasificarea 

domeniilor de educație 

și formare profesională) 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Educației 

2018 Indicatori ajustați 

conform Clasificării 

Internaționale Standard 

a Educației (ISCED) – F 

2013 

 Realizat  

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării a elaborat un nou 

Nomenclator al domeniilor de formare 

profesională și al specialităților în 

învățământul superior, luând în 

considerare recomandările Clasificării 

Internaționale Standard a Educației 

(ISCED-F 2013), care a fost aprobat 

prin HG nr.482 din 28 iunie 2017, iar 

BNS a pus în aplicare acest nomenclator 

în cercetarea statistică nr.4-edu pentru 

anul de studii 2017/18 

2.4.12. Reproiectarea 

instrumentarului și 

revizuirea 

metodologiilor 

cercetării statistice 

privind cercetarea-

dezvoltarea conform 

manualului Frascati 

Biroul Național de 

Statistică, 

Academia de 

Științe a Moldovei 

2019 Indicatori ajustați 

conform prevederilor 

manualului Frascati  

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat 

Activitatea a fost imposibilă de realizat 

din cauza insuficienței de resurse 

umane în subdiviziunea respectivă 

precum și a cunoștințelor necesare în 

particular  

Statistica veniturilor și condițiilor de viață 

2.4.13. Actualizarea 

metodologiei de 

calcul a pragului 

sărăciei 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și  

Familiei 

2017 Metodologie elaborată 

și  aprobată, prag al 

sărăciei calculat 

conform noii 

metodologii 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Metodologia de calculare a pragului 

absolut al sărăciei a fost elaborată (cu 

completări) și aprobată prin Ordinul 

BNS din 24.08.18 și 02.07.20 

(https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/

alte/Metodologie_saracie.pdf) 

Începând cu 2019: 
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- CBGC se realizează conform unui 

nou plan de sondaj, unui instrumentar 

îmbunătățit și noii metodologii a 

pragului sărăciei; 

- BNS a început diseminarea 

informației statistice despre nivelul 

sărăciei (pentru anul 2019 
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&

idc=168&id=6865), cu recalcularea 

seriei de timp pentru 2014-2018 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=168&id=6698); 

- la extinderea rezultatelor, conform 

standardelor intenaționale, se 

utilizează numărul populației cu 

reședință obișnuită. 

2.4.14. Calcularea 

indicatorilor 

structurali privind 

sărăcia și excluderea 

socială a populației  

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Indicatori structurali 

privind sărăcia și  

excluderea socială 

elaborați șidiseminați 

conform standardelor 

Eurostat 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

1. În baza sondajului de opinii ale 

populației realizat de CBS-Axa, BNS 
a identificat lista de dimensiuni ale 

sărăciei (6) și lista indicatorilor 

statistici (25) pentru măsurarea 

sărăciei în toate dimensiunile sale, 

relevantă pentru Republica Moldova.  
2. În baza unui Chestionar suplimentar 

la CBGC au fost colectate date în 

trimestrul IV 2019 pentru indicatorii 

lipsă  și în 2020 realizate calculele 

experimentale ale indicatorilor din 

cadrul dimensiunilor identificate ale 

sărăciei, realizată estimarea 

preliminară a indicelui de sărăciei 

multiple. 

4. Rezultatele obținute sunt transmise 

spre consultare și la expertizare de 

către OPHI.   

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865
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Indicele Sărăciei Multidimensionale 

(indicatorul ODD 1.2.1.) este elaborat 

în baza metodologiei OPHI (Oxford 

Poverty & Human Development 

Initiative) și PNUD, cele mai bune 

practici internaționale 

2.4.15. Punerea în 

aplicare a 

metodologiei 

ESPROS (statistica 

protecției sociale) 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Finanțelor, Casa 

Națională de 

Asigurări Sociale,  

Ministerul Muncii 

Protecției Sociale și  

Familiei 

2019 − 2020 Metodologie de 

colectare a datelor 

aprobată 

Indicatori disponibili 

conform cerințelor 

Eurostat 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

- Cu suportul expertului UE, 

personalul BNS a fost familiarizat și 

instruit cu privire la definițiile 

conceptele, clasificarea prestațiilor 

sociale după tip, funcțiile 

caracteristice, clasificarea încasărilor 

după tip și sectorul de origine, 

recomandările de bază stipulate în 

Manualul și Regulamentul de bază 

al Parlamentului European și al 

Consiliului privind Sistemul 

european integrat de statistici ale 

protecției sociale (ESSPROS).  

- Au fost identificate autoritățile / 

instituțiile / agențiile naționale care 

trebuie să fie implicate în colectarea 

datelor ESSPROS (sursele de date) 

și schemele de protecție socială în 

vigoare în Moldova care se 

încadrează în definiția ESSPORS 

(domeniul de aplicare). 

- Va urma evaluarea surselor de date 

deținute de principalii producători 

de date administrative (principalul 

dintre acestea fiind CNAS) și a 

posibilității acestora de furnizare a 

datelor în conformitate cu 

metodologia ESSPROS 

2.4.16. Introducerea 

anchetei statistice 

EU-SILC, anchetă ce 

Biroul Național de 

Statistică 

2019 − 2020 Metodologie de 

colectare a datelor 

aprobată, cercetare 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 
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permite o evaluare 

pertinentă și  

relevantă a nivelului 

de trai al populației  

sub multiple aspecte 

și  dimensiuni 

realizată, indicatori 

disponibili conform 

cerințelor Eurostat 

- A fost studiată descrierea variabilelor 

țintă EU-SILC din Registrul 

gospodăriei (Eurostat, Doc065 a. 

2017 capitolul 2).  

- A fost actualizat Clasificatorul 

cheltuielilor conform Clasificării 

Europene a Consumului Individual 

pe Destinații (COICOP 2013 5-

Digit). 

- A fost revizuit Clasificatorul 

Veniturilor în baza Recomandărilor 

manualului grupului Canberra - 

Canberra Group Handbook on 

Household Income Statistics. 

- Activitățile ce țin de elaborarea 

metodologiei de implementare a 

studiului EU-SILC vor urma 

2.4.17. Introducerea 

codificării semi-

automatizate pentru 

cercetarea bugetelor 

gospodăriilor casnice 

(cheltuieli) 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Reducerea timpului de 

editare primară a datelor 

cu cel puțin 25%,  

îmbunătățirea calității și  

disponibilității datelor 

privind structura 

cheltuielilor de consum 

conform clasificării 

statistice internaționale 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat 

În legătură cu trecerea din anul 2022 la 

un nou cadru de eșantionare pentru 

CBGC și introducerea unor modificări 

semnificative în Registrul gospodăriei 

(cheltuieli), dar și a necesității de 

tranziție la colectarea electronică de 

date (CAPI) se consideră irelevantă 

această lucrare 

Statistica Sănătății și  securității în muncă 

2.4.18. Îmbunătățirea 

statisticilor privind 

accidentele de muncă 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Muncii, Protecției 

Sociale și  

Familiei, 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii  

2018 Concepte și definiții 

statistice privind 

accidentele de muncă 

implementate în 

practică conform 

normelor europene 

Asistență 

tehnică 

externă,  

20,0 

Realizat 

- A fost revizuit formularul pentru 

colectarea datelor și extins cercul de 

cuprindere pentru toate unitățile 

(indiferent de numărul de salariați) la 

care au fost înregistrate accidente de 

muncă. 

- Propunerile BNS pentru adăugarea 

unui capitol separat referitor la 



40 

1 2 3 4 5 6 7 

înregistrarea și clasificarea 

accidentelor de muncă în registrul 

electronic al angajaților au fost 

aprobate în HG681/2020 de aprobare a 

conceptului registrului. Capitolul va fi 

obligatoriu începând cu anul 2021 

pentru unitățile din sectorul bugetar, 

ulterior se planifică a fi obligatoriu și 

pentru unitățile din sectorul real 

2.4.19. Consolidarea 

capacităților 

Inspectoratului de 

Stat al Muncii în 

calitate de producător 

de statistici oficiale 

privind accidentele în 

muncă 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii, 

Ministerul 

Muncii, Protecției 

Sociale și  

Familiei, Biroul 

Național de 

Statistică  

2020 Inspectoratul de Stat al 

Muncii certificat în 

calitate de producător de 

statistici oficiale 

Asistență 

tehnică 

externă, 

400,0 

Nerealizat 

În urma reformei administrației publice 

centrale, funcțiile de înregistrare și 

cercetare a accidentelor de muncă au 

fost transferate către 10 autorități 

diferite. 

După ce va fi implementat registrul 

electronic al angajaților, Inspectoratul 

de Stat al Muncii (ISM) va putea 

produce statistici în baza informației 

din Registru. 

ISM nu a beneficiat de asistenţa tehnică 

externă (400,0 mii lei) reglementată şi 

planificată pentru certificarea instituţiei 

în calitate de producător de statistici 

oficiale.  

În prezent ISM nu are capacitatea 

structurală şi nu dispune de personalul 

necesar pentru elaborarea de statistici 

oficiale 

2.4.20. Dezvoltarea 

statisticilor privind 

bolile profesionale 

Ministerul 

Sănătății, Biroul 

Național de 

Statistică 

2020 Norme metodologice 

(concepte și definiții) 

elaborate în conformitate 

cu normele Uniunii 

Europene  

Asistență 

tehnică 

externă,  

600,0 

Nerealizat 

Din cauza lipsei surselor financiare 

pentru implementarea acesteia. 

Acțiunea urmează a fi inițiată cu 

identificarea asistenței tehnice întru 

alinierea la cerințele Uniunii Europene  
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2.5. Cartografierea 

indicatorilor 

statistici pentru 

raportarea 

obiectivelor de 

dezvoltare durabilă 

și  dezvoltarea 

statisticii gender 

2.5.1. Cartografierea, 

naționalizarea și 

localizarea 

indicatorilor pentru 

17 obiective de 

dezvoltare durabilă 

Biroul Național de 

Statistică, 

Cancelaria de Stat, 

alți producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative, 

partenerii de 

dezvoltare 

2017 Indicatori ai obiectivelor 

de dezvoltare durabilă 

naționalizați și localizați 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

În cursul implementării Agendei 2030, 

Republica Moldova a fost una dintre 

primele țări care a naționalizat (în 

2016) și apoi a revizuit (în 2019) setul 

național de indicatori ODD. Ambele 

procese au fost concepute pentru a 

evalua relevanța, categoria și 

disponibilitatea fiecărui indicator. 

În 2019, pentru a evalua gradul de 

disponibilitate al indicatorilor ODD 

naționalizați și nivelul lor de 

conformitate cu lista globală a 

indicatorilor ODD și metodologiile de 

calcul internaționale propuse, 

specialiștii BNS au revizuit indicatorii 

ODD în consultare cu furnizorii 

naționali de date. 

Ca rezultat al revizuirii au fost 

identificați 332 indicatori relevanți, 

din care 148 globali,  

124 – globali ajustați și  

60 – naționali proxy, din care:  

- 113 indicatori țin de competența 

Biroului Național de Statistică; 

- 219- de alte autorități publice și 

organizații.  

Au fost identificate peste 100 tipuri de 

dezagregări, 73 indicatori sunt 

dezagregați pe sexe 

(https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-

indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-

de-dezvoltare-durabila, 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id

c=30&id=6535 ) 

2.5.2. Indicatorii de 

monitorizare a celor 

17 obiective de 

Biroul Național de 

Statistică, 

Cancelaria de Stat, 

Începând cu 

anul 2017, 

pentru 

Indicatori ai obiectivelor 

de dezvoltare durabilă 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

Realizat 

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/nationalizarea-indicatorilor-pentru-monitorizarea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6535
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6535
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dezvoltare durabilă, 

elaborați în cooperare 

cu instituțiile din 

sistemul statistic 

național, prezentați 

pentru raportare  

alți producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative, 

partenerii de 

dezvoltare 

indicatorii 

disponibili 

monitorizați și raportați 

conform angajamentelor  

tehnică 

externă 

În procesul de revizuire a indicatorilor 

ODD naționalizați din 2019 au fost 

colectate de la peste 40 instituții 

implicate date și metadate aferente 

indicatorilor ODD. Setul revizuit de 

indicatori cu seriile de timp pentru anii 

2010-2018 a fost transmis membrilor 

Comitetului de coordonare a procesului 

de elaborare a Raportului de evaluare 

voluntară (VNR), creat prin ordinul 

Cancelariei de stat (nr.4A din 14.01.20) 

și acesta a fost utilizat la elaborarea 

VNR 

(https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/vnr_

2020_ro.pdf). Iar adițional la VNR, BNS a 

elaborat Anexa statistică cu indicatorii 

ODD principali 

(https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/statis

tics_for_sdgs_moldova.pdf). 

Pe site-ul BNS a fost creată o rubrică 

dedicată ODD-urilor. BNS a început 

deja să lucreze asupra unei platforme 

open source dedicate diseminării 

indicatorilor ODD care deja a fost 

populată cu date și metadate și urmează 

a fi validată și lansată în 2021 

Statistica gender 

2.5.3. Armonizarea 

statisticilor de gen 

conform cerințelor 

ONU și  ale Eurostat 

Biroul Național de 

Statistică   

2017 Indicatori privind 

statisticile de gen 

elaborați și diseminați 

conform cerințelor 

ONU și  Eurostat 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Planul operațional a prevăzut 2 sub-

acțiuni:  

1. statistici privind violența față de 

femei - în 2019 MSMPS (principalul 

utilizator al acestor statistici) a 

acceptat realizarea studiului de 

violență conform metodologiei OSCE 

(care este diferită de cea utilizată de 

BNS în cadrul studiului din 2009). 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6306&idc=605
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6306&idc=605
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De asemenea, MSMPS a finanțat 

desfășurarea studiului din cadrul 

Programului Generații și Gen, care va 

produce inclusiv indicatori de 

violență. BNS a planificat activități 

de elaborare a metodologiei și 

instrumentarului cercetării statistice 

pe tematică violenței după 2021;  

2. măsurarea muncii casnice neplătite - 

realizat parțial prin elaborarea 

proiectului de chestionar „Munca 

Casnică Neplătită”.  

Pentru realizarea ambelor cercetări 

statistice sunt necesare complementarea 

cu resurse umane, o nouă bază de 

eșantionare, metode moderne de 

colectare a datelor și expertiză în 

definitivarea instrumentarului și analiza 

rezultatelor 

2.5.4. Elaborarea 

indicatorilor privind 

măsurarea 

antreprenoriatului 

feminin  

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2018 Studiu privind 

antreprenoriatul feminin 

realizat, indicatori 

disponibili privind 

antreprenoriatul feminin  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat   

În anul 2018, BNS a realizat studiul 

privind perspectiva de gen în 

dezvoltarea mediului de afaceri în 

conformitate cu planul de acțiuni 

al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru 

anii 2018-2020, cu asigurarea 

comparabilității cu primul studiu 

similar din 2008.  

Pentru cercetare au fost selectate circa 

9000 de întreprinderi. Rata de răspuns 

a constituit 83,5%. Erorile de sondaj au 

fost calculate cu probabilitatea de 

95%.  

Rezultatele au fost prezentate public 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&i

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/conditii_intreprinderi/Conditii_creare_intreprinderi_ro.pdf
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6724
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dc=30&id=6724) în formă de 2 tipuri de 

produse:  

I) Nota analitică cu privire la 

principalele rezultate ale studiului 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&i

dc=168&id=6725) și II) Raportul analitic 

privind participarea femeilor și 

bărbaților în activitatea de 

antreprenoriat 

(https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&i

d=6723&idc=350).  

 

 

Obiectivul 1.3. Datele și informațiile statistice eficient diseminate și utilizate în societate 

Indicator de impact: Gradul de utilizare a informaţiilor statistice în luarea deciziilor publice crescut până la nivelul 

„permanent” 

Realizat 

Datele statistice sunt diseminate de 

către BNS prin intermediul paginii web 

și alte mijloace de diseminare în baza 

catalogului de diseminare anual, plasat 

pe site-ul BNS și respectat cu strictețe 

3.1. Îmbunătățirea 

diseminării datelor 

și accesul la date 

statistice 

  Biroul Național 

de Statistică 

2020 Ecart al termenelor de 

diseminare a datelor 

statistice redus la 25% 

și conformat la 

Standardul Special de 

Determinare a Datelor 

PLUS 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă, 

1145,5 

Realizat 

Termenele de diseminare la sfârșitul 

anului 2020 corespundeau Standardului 

de Special de Diseminare a Datelor 

(SDDS), pentru 21 categorii de date 

din sectorul real, fiscal, financiar, 

extern și demografic, cu excepția 

indicatorului Indicele producției 

industriale și Indicele bursier, pentru 

care Biroul Național de Statistică și 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

respectiv și-au asumat opțiune de 

flexibilitate. Pentru 8 categorii de date, 

indicatorii sunt diseminați cu 15-50% 

mai devreme decât cele prevăzute de 

SDDS 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6724
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6725
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6725
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6723&idc=350
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6723&idc=350
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Diseminare și acces la date statistice 

3.1.1. Elaborarea și  

implementarea unei 

politici în domeniul 

diseminării datelor 

statistice 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Politică a diseminării 

datelor statistice 

elaborată 

Asistență 

tehnică 

externă,  

150,0 

Realizat parțial 

Proiectul Strategiei de diseminare și 

comunicare este elaborat și urmează a 

fi aprobat de BNS. 

Au fost actualizate principiile de 

diseminare a informației statistice și 

plasate pe pagina WEB 

3.1.2. Relansarea noii 

versiuni a paginii web  

a Biroului Național de 

Statistică    

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Pagină web a Biroului 

Național de Statistică 

actualizată/modernizată 

(portal nou, structură 

modificată, aplicații și  

instrumente noi de 

accesare și vizualizare a 

datelor etc.) 

Asistență 

tehnică 

externă,  

166,5 

Realizat parțial 

În paralel cu lucrări continui de 

menținere a paginii web: 

 afost evaluată pagina web actuală și 

au fost identificate, prin consultarea 

opiniei utilizatorilor, necesitățile de 

îmbunătățire; 

 în baza analizei practicilor țărilor EU 

sau UE, au fost elaborați termenii de 

referință pentru servicii de dezvoltare 

a website-ul nou 

3.1.3. Dezvoltarea 

Băncii de date pentru 

diseminare 

„StatBank”  

Biroul Național de 

Statistică 

Permanent Bancă de date 

dezvoltată și  

modernizată  

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Banca de date a fost actualizată cu 

regularitate conform calendarului de 

diseminare, în anul 2018 au fost 

adăugate 20 tabele noi, în anul 2019 – 

165, în anul 2020 - 157. 

În iunie 2020, PX-Web a fost actualizat 

de la versiunea 2015 la versiunea 2020 

v1. 

3.1.4. Utilizarea de 

tehnologii moderne 

pentru diseminarea 

datelor 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Tehnologii  moderne 

implementate pentru 

diseminarea datelor 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

În perioada 2017-2020 au fost lansate: 

1. aplicația de vizualizare și diseminare 

a rezultatelor Recensământului 

Populației și al Locuințelor 2014 

https://recensamant.statistica.md/ (în 

2017); 

https://recensamant.statistica.md/


46 

1 2 3 4 5 6 7 

2. aplicația de vizualizare a 

indicatorilor sensibili la dimensiunea 

de gen http://genderpulse.md (în 

2017); 

3. aplicația de vizualizare a situațiilor 

financiare 

http://webapp.statistica.md/infoRSF/ 

(în 2019); 

4. platforma de vizualizare și 

diseminare a indicatorilor ODD (va 

fi lansată în anul 2021); 

5. calendarul interactiv de diseminare a 

informațiilor statistice (în 2018); 

6. rubrică nouă pe pagina web a BNS 

dedicată Vizualizării datelor în 

formă de infografice, grafice sau 

hărți animate. 

3.1.5. Efectuarea  

sondajului de opinie 

privind gradul de 

satisfacere a 

utilizatorilor de date 

statistice 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Grad de satisfacere a 

cerințelor utilizatorilor 

de date statistice oficiale 

stabilit 

Asistență 

tehnică 

externă, 

212,7 

USD 

Realizat parțial  

Au fost realizate sondaje de opinie 

privind satisfacerea utilizatorilor cu 

date statistice (în cadru proiectelor de 

asistență în 2016 și 2017). 

Au fost inițiate activitățile pentru 

realizarea următorului sondaj de opinie 

cu aplicarea practicilor țărilor UE 

3.1.6. Dezvoltarea 

capacităților 

specialiștilor Biroului 

Național de Statistică 

vizând tehnicile 

moderne de 

diseminare 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Specialiști calificați în 

domeniul diseminării 

datelor 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă, 

116,5 

Realizat 

Au fost dezvoltate capacitățile 

specialiștilor în utilizarea programului 

PC-Axis și Adobe InDesign, Excel, 

programul R prin instruiri dedicate 

specilializate cu traineri 

3.1.7. Elaborarea 

Politicii de 

Comunicare a 

Biroului Național de 

Statistică 

Biroul Național de 

Statistică 

2019 Politică de comunicare 

elaborată 

Asistență 

tehnică 

externă,  

149,9 

Realizat parțial 

Componenta de comunicare a fost 

integrată în proiectul Strategiei de 

diseminare și comunicare care a fost 

http://genderpulse.md/
http://webapp.statistica.md/infoRSF/
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=462&
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elaborat și urmează a fi aprobat de 

BNS 

3.1.8. Dezvoltarea 

metadatelor pentru 

utilizatori 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Metadate pentru 

utilizatori îmbunătățite 

și  dezvoltate 

Asistență 

tehnică 

externă,  

149,9 

Realizat  

- Au fost elaborate metadate de referință 

noi pentru utilizatori în 4 domenii: 

mobilitatea salariaților, cifra de 

afaceri în comerț și servicii, indicatori 

pe termen scurt în industrie ,indicatori 

pe termen scurt în energie, utilitățile 

publice. 

- 7 metodologii statistice au fost 

elaborate sau actualizate în 

domeniile: Ancheta forței de muncă, 

Ancheta formării profesionale în 

întreprinderi (FORPRO), calcularea 

pragului absolut al sărăciei, 

Câștigurile salariale (două 

metodologii – cercetarea anuală și 

trimestrială), IPC, PIB regional. 

- Au fost elaborate metadate pilot în 

format SIMS (Single Integrated 

Metadata Structure) pentru 3 

cercetări (AFM, PRODMOLD, 

Protecție socială) conform practicilor 

UE) 

3.1.9. Implementarea 

Standardului Special 

de Diseminare a 

Datelor PLUS 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Finanțelor, Banca 

Națională a 

Moldovei (BNM), 

Comisia Națională 

a Pieței Financiare 

(CNPF) 

2020 Standard Special de 

Determinare a Datelor 

PLUS implementat 

Asistență 

tehnică 

externă 

 Realizat parțial 

Implementat parțial pentru indicatorii 

ce țin de competența BNM (indicatorii 

din sectorul real, financiar și extern) și 

CNPF (indicatorii pieței de capital) 

3.1.10. Elaborarea 

politicii privind 

accesul comunității 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Politică privind accesul 

la  micro-date elaborată 

și  implementată 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

- A fost elaborat Regulamentul BNS 

privind accesul la date individuale în 

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_ForPro.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_ForPro.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf
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științifice la micro-

date 

scopuri științifice (inclusiv 8 anexe), în 

conformitate cu Legea 93/2017 privind 

statisticile oficiale și cu aplicarea 

recomandărilor UE. 

- Specialiștii BNS au fost instruiți în 

procedurile legate de controlul 

divulgării statistice și au fost 

familiarizați cu practica țărilor 

europene (Danemarca și Finlanda) în 

aplicarea programelor software 

specializate Mu-Argus și Tau-Argus 

3.2. Promovarea 

culturii statistice la 

nivelul utilizatorilor 

 Biroul Național de 

Statistică 

 Număr al utilizatorilor de 

statistici oficiale majorat 

cu 30% comparativ cu 

cel din anul 2015 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

200,0 

Realizat 

- Numărul utilizatorilor paginii web 

oficiale www.statistica.gov.md a 

crescut la sfârșitul anului 2020 cu cca 

58% față de anul 2015.  

- Numărul total de sesiuni, la fel, a 

crescut cu 33%.  

- Numărul utilizatorilor Băncii de date 

http://statbank.statistica.md a crescut 

în 2020 cu 62% față de anul 2015, 

numărul de sesiuni cu 62% și 

numărul total de vizualizări a crescut 

de 2 ori. 

Promovarea culturii statistice 

3.2.1. Dezvoltarea 

culturii statistice a 

utilizatorilor, inclusiv 

a mass-media, prin 

acțiuni  de training cu 

privire la datele 

statistice 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Grad de conștientizare a 

utilizatorului asupra 

utilității statisticilor 

oficiale și a acceptării 

rezultatelor diseminate 

de producătorii de 

statistici oficiale a 

crescut până la nivel 

ridicat 

Bugetul 

de stat,   

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

În perioada 2016-2020 au fost 

organizate peste 30 evenimente, 

prezentări și ateliere de lucru cu 

utilizatorii de date statistice cu scopul 

sporirii gradului de conștientizare a 

semnificației și importanței statisticilor, 

dar și pentru comunicarea despre 

progresul înregistrat de BNS în diverse 

domenii: 

http://www.statistica.gov.md/
http://statbank.statistica.md/
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 prezentarea rezultatelor studiului 

privind dezvoltarea mediului de 

afaceri din perspectiva de gen 

(2020); 

 întâlnire cu utilizatorii privind 

îmbunătățirea site-ului BNS (2019); 

 prezentarea raportului analitic 

„Femeile și Bărbații în sectorul 

Tehnologiei informației și 

comunicațiilor” (2019); 

 prezentarea rezultatelor revizuirii 

indicatorilor naționali de 

monitorizare a ODD (2019); 

 prezentarea numărului revizuit al 

populației Republicii Moldova și 

datele despre migrația internațională 

și conferință de presă (2019);  

 procesul de recalculare a numărului 

populației cu reședința obișnuită 

(2019); 

 masa rotundă cu genericul „ 

Implementarea metodologiei de 

estimare a indicatorilor sărăciei la 

nivel de localitate în Republica 

Moldova”, cu participarea experților 

Băncii Mondiale, reprezentanți ai 

ministerelor de resort și mediului 

academic (2019). Atelierul de lucru 

privind Indicatorii de Dezvoltare 

Durabilă din domeniul agricultură și  

alimentație; 

 atelier de lucru „Statistica energetică 

a Republicii Moldova” (2018); 

 2 runde de instruire a utilizatorilor 

de date sensibile la dimensiunea de 

gen (2018); 
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 training-ul privind sursele și modul 

de accesare a datelor statistice 

(2018); 

 seminarul regional „ Compilarea 

Tabelelor Intrări-Ieșiri și Resurse-

Utilizări” (2018); 

 3 runde de consultare a utilizatorilor 

de date statistice în contextul 

elaborării Programului de Lucrări 

Statistice (2018); 

 atelier de lucru: Indicatorii ODD ce 

țin de agricultură și alimentație 

(2018); 

 masă rotundă „ Implementarea 

metodologiei de calcul SCN, ONU-

2008/SEC-2010” (2018); 

 rezultatele inventarierii indicatorilor 

statistici naționali relevanți pentru 

analiza participării femeilor și 

bărbaților în sectorul TIC (2017); 

 „Hackathon: datele vorbesc despre 

tine(ri)”(2017); 

 lansarea aplicației de vizualizare a 

datelor Recensământului 2014 

(2017); 

 Hackathon din Moldova orientat 

spre vizualizarea datelor statistice – 

DATAVIZ Hackathon (2017); 

 lansarea platformei Gender Pulse 

(2017); 

 Club de Presă: Procesul RPL 2014 

(2017); 

 atelierul de lucru vizând Statistica 

energeticii, la care au fost prezentate 

tuturor utilizatorilor rezultatele 

lucrării anuale Balanța energetică 

pentru anul 2017; 
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 prezentarea proiectului pentru 

adoptarea Regulamentului UE 

NUTS (2016); 

 workshop național privind statistica 

agriculturii (2016); 

 formare continuă oferită de 

Proiectul STATREG (2016); 

 atelierul de lucru privind măsurarea 

multidimensională a sărăciei în 

contextul Agendei de dezvoltare 

durabilă 2030 (2016); 

 lansarea rezultatelor cercetării 

privind consumul de energie în 

gospodăriile casnice (2016); 

 lansarea Produsului Intern Brut 

Regional în Republica Moldova 

(2016); 

 lansarea seriei de note analitice 

Profiluri statistice ale femeilor și 

fetelor din Republica Moldova, pe 

înțelesul tuturor (2016); 

 workshopul național „Armonizarea 

cererii și ofertei de statistică 

regională” (2016); 

 seminar de consolidare a 

capacităților în domeniul statisticilor 

privind munca, ocuparea și 

subutilizarea forței de muncă 

(2016); 

 workshop-ul „ Educaţie şi formare 

în domeniul statisticii regionale în 

Republica Moldova” (2016); 

 masa rotundă cu tematica „ 

Implementarea metodologiei de 

calcul a Sistemului Conturilor 

Naționale a Organizației Națiunilor 

Unite, versiunea 2008/Sistemul 
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European de Conturi, versiunea 

2010" 

3.2.2. Îmbunătățirea 

relației Biroului 

Național de Statistică 

cu mass-media prin 

acțiuni  de informare 

a acestora cu privire 

la noutățile apărute în 

statistica națională 

Biroul Național de 

Statistică 

Permanent Comunicate de presă și  

noutăți publicate,   

conferințe de presă și  

seminare instructive  cu 

reprezentanții mass-

media organizate etc. 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Comunicatele de presă ale BNS sunt 

activități planificate și realizate anual 

în cadrul implementării Programelor 

Anuale de Lucrări Statistice. Iar 

reprezentanților mass-media li s-a 

acordat atenție deosebită în principal în 

legătură cu lansarea de noi produse sau 

lucrări statistice. 

- 2017 - au fost elaborate și  prezentate 

153 comunicate de presă și  plasate 113 

noutăți; au fost organizate 4 conferințe 

de presă. 

- 2018 - elaborate 148 comunicate de 

presă, 96 noutăți de interes public, 5 

evenimente cu participarea mass-

media.  

- 2019 - elaborate 142 comunicate de 

presă, 29 noutăți de interes public, 1 

eveniment cu participarea mass-media.  

- 2020- elaborate 152 comunicate de 

presă, 72 noutăți de interes public, 4 

evenimente difuzate online. 

Adițional, începând cu anul 2019 

reprezentanții mass-media au fost 

contactați cu regularitate telefonic și prin 

email privind datele utilizate în articole 

și furnizate clarificări asupra 

semnificației termenilor statistici și 

interpretării indicatorilor 

3.2.3. Dezvoltarea 

unui brand nou al 

Biroului Național de 

Statistică 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Versiune nouă a brand-

ului Biroului Național de 

Statistică implementată 

și promovată  

Asistență 

tehnică 

externă, 

bugetul de 

stat,   

Realizat parțial 

Au fost formulate cerințele tehnice și  

termenii de referință pentru 

contractarea companiei care va elabora 
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140,0 conceptul brand book-ului. Realizarea 

activității nu a fost posibilă fără de 

asistență externă care a întârziat 

3.2.4. Organizarea de 

instruiri, cursuri și 

seminare în comun cu 

alți producători de 

statistici oficiale 

pentru diverse grupuri 

de utilizatori  

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Permanent Cursuri și seminare 

organizate  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

60,0 

Realizat 

BNS a organizat multiple seminare și 

sesiuni de instruire cu pariticparea atât a 

utilizatorilor de date, dar în special și cu 

producătorii de date statistice 

administrative din cadrul altor autorități 

publice de nivel național sau local: 

- 2018 -  organizate 12 evenimente cu 

participarea altor producători de 

statistici oficiale; organizate 3 cursuri 

de instruire privind utilizarea 

statisticilor de gen pentru reprezentanții 

grupurilor coordonatoare gender din 

cadrul APC, reprezentați ai societății 

civile active în domeniul promovării 

drepturilor femeilor și asigurării 

egalității de gen, specialiști ai 

secretariatului Parlamentului  

(52 participanți); 

- 2017- au fost organizate  

5 seminare, din care două de nivel înalt 

pe diverse tematici. Au fost instruite 

104 persoane, reprezentanți ai APL de 

nivelul I și II din mai multe localități 

(nord, centru și sud) ale republicii cu 

scopul de a facilita interpretarea datelor 

Recensământului Populației  și  al 

Locuințelor din 2014; 

- 2016 - training privind utilizarea 

datelor statistice pentru îmbunătățirea 

proceselor de luare a deciziilor, pentru 

reprezentanții Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și  Mediului și ai 
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Agențiilor de Dezvoltare Regională 

Nord, Centru, Sud și U.T.A. Găgăuzia.  

Direcția prioritară 2. Cadrul instituțional al sistemului statistic național consolidat  

Indicator de impact: Creșterea treptată a gradului de încredere în sistemul statistic național până la nivelul considerat 

„mediu” 

Realizat parțial  

Din lipsa resurselor financiare n-a fost 

efectuat sondajul de opinie pentru 

aprecierea gradului de încredere în 

sistemul statistic național 

Obiectivul 2.1. Sistemul statistic național consolidat sub aspect organizațional, operațional și funcțional  

Indicator de impact: Gradul de punere în practică a reglementărilor de organizare, operaționalizare și funcționare a  

sistemului statistic național considerat la nivel „integral” 

Realizat parțial  

 

4.1. Consolidarea 

managementului și 

a coordonării 

(guvernanța) 

sistemului statistic 

național 

   Concepte ale 

managementului 

statisticii naționale 

adaptate la buna 

guvernanță în proporție 

de 75%  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Gradul de adaptare a conceptelor 

managementului statisticii naționale la 

buna guvernanță nu poate fi apreciat 

deoarece n-a fost efectuat sondajul de 

opinie din lipsa resurselor financiare 

Politici publice și cadrul legal 

4.1.1. Adoptarea 

documentelor de 

planificare strategică 

la nivel național în 

domeniul statisticii, 

angajamentele țării și  

corelația lor cu 

partenerii instituționali 

Biroul Național de 

Statistică 

2016 Strategie de dezvoltare a 

sistemului statistic 

național aprobată  

Bugetul de 

stat 

Realizat  

Strategia de Dezvoltare a Sistemului 

Statistic Național pentru perioada 

2016-2020 și Planul de acţiuni privind 

implementarea acesteia au fost 

aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1451 din 30.12.2016 

4.1.2. Revizuirea Legii 

cu privire la statistica 

oficială conform 

prevederilor legii-

cadru pentru țările 

Europei Centrale și de 

Est, Caucazului și 

Asiei Centrale 

Biroul Național de 

Statistică 

2016 Lege nouă cu privire la 

statistica oficială 

elaborată și aprobată  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Legea cu privire la statistica oficială a 

fost elaborată și aprobată de Parlament 

(nr.93 din 26.05.2017), conform 

prevederilor legii-cadru pentru țările 

Europei Centrale și de Est, Caucazului 

și Asiei Centrale.  

4.1.3. Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul statisticii 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Cadru legislativ statistic  

armonizat și ajustat 

Bugetul 

de stat,  

Realizat parțial  

A fost: 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100969&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100969&lang=ro
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conform practicilor 

avansate ale țărilor 

Uniunii Europene 

asistență 

tehnică 

externă,  

12,9 

1. aprobată Legea nr.93 din  

26 mai 2017 Cu privire la statistica 

oficială, parțial compatibilă cu 

prevederile Regulamentului (CE) 

nr.223/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din  

11 martie 2009 privind statisticile 

europene și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) 

nr.1101/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

transmiterea de date statistice 

confidențiale Biroului Statistic al 

Comunităților Europene, a 

Regulamentului (CE) nr.322/97 al 

Consiliului privind statisticile 

comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului 

de constituire a Comitetului pentru 

programele statistice ale 

Comunităților Europene (text cu 

relevanță pentru SEE și Elveția), 

publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 87 din 31 

martie 2009 și ale Codului de 

practici al statisticilor europene, 

adoptat de Comitetul Sistemului 

Statistic European la 28 septembrie 

2011; 

2. creat Consiliul Național pentru 

Statistică prin Hotărârea Guvernului 

nr.244 din 21 martie 2018.  

4.1.4. Transpunerea 

aquis-ului statistic 

comunitar în sistemul 

statistic național 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Anchete prin sondaj noi 

implementate, registre 

administrative utilizate 

în scopuri statistice, 

sarcină informațională 

asupra respondenților 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Au fost implementate o serie de 

regulamente și standarde ale UE în 

statistica națională (Sistemul 

Conturilor Naționale ESA 2010; 

Regulamentul UE 995/2012 statistici 
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redusă, date statistice 

relevante, produse 

pentru elaborarea și  

monitorizarea politicilor 

în domeniile-cheie ale 

vieții sociale și  

economice, comparabile 

la nivel internațional, 

sistem statistic național  

armonizat la practicile 

avansate ale țărilor 

Uniunii Europene 

privind inovarea; Regulamentul UE 

privind demografia întreprinderilor, 

etc.). 

Au fost realizate 4 studii noi prin 

sondaj: 

1.  modulul “Influența pandemiei 

Covid-19 asupra 

gospodăriei”, realizat în cadrul 

Cercetării Bugetelor Gospodăriilor 

Casnice (CBGC) (trim.2-4, 2020) 
(https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&i

dc=445); 
2.  studiul privind perspectiva de gen în 

dezvoltarea mediului de afaceri 

(2018) 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=168&id=6725); 
3. cercetarea statistică „Tranziţia de la 

muncă la pensionare (TMP)”, ca 

modul complementar ataşat la 

Ancheta Forţei de Muncă (AFM) 

(2017) 
(http://www.statistica.md/newsview.php?

l=ro&idc=168&id=5764); 

4.  cercetarea privind consumul de 

energie în gospodăriile casnice 

(2016) 

(https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro

&idc=350&id=5413). 

Pe lângă multitudinea de informații 

furnizate de APC în cadrul capitolului 

B din PLS, registre publice 

administrative noi utilizate în scopul 

producerii statisticilor oficiale: 

- datele privind traversările frontierei 

de stat (IGPF) pentru estimarea 

migrației internaționale; 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764
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- datele din Registrul de Stat al 

Populației (ASP) pentru statistica 

vitală; 

- registrul animalelor pentru statistica 

agriculturii; 

- registrul funcției publice și al 

funcționarului public; 

- registrul electronic al subiecților 

declarării averii si intereselor 

personale. 

4.1.5. Adaptarea pe 

plan național a 

conceptelor de 

organizare a 

sistemului statistic 

național și a 

modelului de 

management, 

practicat la nivel 

internațional de 

majoritatea statelor 

membre ale Uniunii 

Europene, la 

principiile de 

funcționare ale 

statisticii 

internaționale  

Biroul Național de 

Statistică, Consiliul 

național pentru 

statistică, 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2018 Concept de organizare a 

sistemului statistic 

național și model de 

management racordat la 

principiile de 

funcționare a statisticii 

internaționale elaborat 

și implementat 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

În cadrul Legii nr. 93/2017 cu privire la 

statistica oficială sunt stabilite mai 

multe dispoziții legale referitoare la 

coordonarea SSN (art.3, 4). La articolul 

10, legea prevede baza legală pentru 

coordonarea practică a SSN de către 

BNS printr-o serie de instrumente. 

Articolul 11 prevede că programul 

anual de lucrări statistice conține nu 

numai cercetările, studiile, analizele și 

publicațiile produse de BNS, ci și 

activitatea altor producători de statistici 

oficiale. 

Noua Lege instituie, de asemenea, noul 

Consiliu Național pentru Statistică în 

articolul 9, fiind organizate deja 2 

ședințe ale acestuia. Consiliul face 

recomandări privind elaborarea și 

îmbunătățirea statisticilor oficiale, 

aprobă proiectul de strategie și 

programele de lucrări statistice, 

stabilește prioritățile strategice pentru 

elaborarea statisticilor oficiale, 

monitorizează implementarea 

programelor de lucrări statistice și a 

planificării strategice, precum și 
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evaluează respectarea principiilor 

statisticilor oficiale 

Planificarea coerentă a activităților statistice 

4.1.6. Stabilirea 

programelor anuale 

de lucrări statistice 

pentru sistemul 

statistic național  

Biroul Național de 

Statistică, Consiliul 

național pentru 

statistică, 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2020 Program anual de 

lucrări statistice aprobat 

prin hotărâre de Guvern 

pentru toți producătorii 

de statistici oficiale 

Bugetul 

de stat 

Realizat  

Anual BNS elaborează în consultare cu 

APC Programele de lucrări statistice 

care conțin lista lucrărilor statistice 

elaborate de BNS (compartimentul A), 

precum și datele furnizate de alte 

autorități publice, inclusiv alți 

producători de date (compartimentul 

B), conform domeniului de competență 

pentru producerea de statistici oficiale. 

Aceste programe sunt aprobate anual 

de Guvern 

(https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&i

dc=323&). 

4.1.7. Definirea și 

punerea în aplicare a 

proceselor statistice 

comune membrilor 

sistemului statistic 

național, pentru 

stabilirea programelor 

anuale de cercetare și 

lucrărilor statistice 

Biroul Național de 

Statistică, 

producători de 

date statistice și  

deținători de 

informații 

administrative  

2020 Procesele statistice 

comune membrilor 

sistemului statistic 

național definitivate și 

aplicate, programe 

anuale de cercetare și 

lucrări statistice 

elaborate 

Bugetul 

de stat 

Realizat  

La elaborarea de programe anuale de 

lucrări statistice se asigură corelarea 

dintre activitățile de furnizare a datelor 

de către alte autorități (comp.B al PLS) 

și lucrările statistice realizate de BNS 

(comp.A) prin coordonarea/agrearea 

formatelor și termenelor de furnizare a 

datelor în dependență de procedurile 

statistice aplicate asupra acestor date de 

către specialiștii BNS și termenele de 

diseminare a datelor statistice produse 

de BNS 

4.1.8. Asigurarea cu 

resurse financiare 

necesare a membrilor 

sistemului statistic 

național pentru 

realizarea lucrărilor 

prevăzute în cadrul 

Ministerul 

Finanțelor, Biroul 

Național de 

Statistică 

2020 Resurse necesare alocate 

membrilor sistemului 

statistic național  pentru 

realizarea lucrărilor 

prevăzute în cadrul 

programului anual de 

lucrări statistice 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

BNS este finanțat din bugetul de stat 

aprobat anual pentru realizarea 

programului de lucrări statistice 

(aprobat prin hotărâri de Guvern). 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=323&
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=323&
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programului anual de 

lucrări statistice  

În vederea implementării prevederilor 

sus-menționate, conform Ordinului 

Ministerului Finanțelor nr.208/2015 

privind Clasificația bugetară, 

„Programul lucrări statistice”, a fost 

identificat drept program/sub-program 

separat în bugetul BNS (P1-P2 - 1202).  

În acest sens, volumul alocațiilor 

aprobate în 2020 a constituit suma de 

58 190,2 mii lei, precizat –  

54 119,8 mii lei, din care au fost 

executate 53 208,3 mii lei sau 98,3%.  

4.1.9. Trecerea la 

utilizarea de centre de 

arhivare și diseminare 

pe internet  

Biroul Național de 

Statistică, Centrul 

de Guvernare 

Electronică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2020 Centru de arhivare și 

diseminare pe Internet 

utilizat, date statistice și 

administrative 

accesibile 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial  

Pentru facilitarea accesului la surse de 

date administrative BNS: 

- a încheiat acorduri instituționale de 

acces la date din surse administrative 

prin web servicii dedicate (ex. ASP, 

IGPF etc.); 

- a semnat acord cu Centrul de 

Guvernare Electronică privind 

consumul de date de către BNS din 

resursele informaționale de stat prin 

intermediul platformei de 

interoperabilitate MConnect; 

- a elaborat sistemul informațional de 

preluare a datelor prin MConnect și o 

utilizează pentru utilizarea cărorva 

date pe întreprinderi ale Serviciului 

Fiscal de Stat. 

Pentru consolidarea capacităților de 

stocare a resurselor informaționale ale 

BNS: 

- aefectuat migrarea de la sistemul de 

poștă electronică, găzduit pe 

serverele BNS cu domeniul „ 

@statistica.md” la serviciile 
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sistemului de poștă electronică al 

autorităților administrației publice, 

operat de către ÎS Centrul de 

Telecomunicații Speciale, cu 

domeniul „ @statistica.gov.md. ”;  

- agestionat activitatea Centrului de 

Date a BNS, accentul fiind pus pe 

menținerea tuturor sistemelor și 

resurselor informaționale în 

corespundere cu cerințele procesului 

statistic; 

- pe măsura pregătirii și oportunității 

apărute, au fost  migrate 6 sisteme 

informaționale în platforma 

guvernamentală MCloud. 

Reprezentarea și  responsabilizarea 

4.1.10. Realizarea de 

acțiuni de promovare 

și marketing public în 

cadrul societății și a 

Guvernului, a rolului 

și a atribuțiilor 

sistemului statistic 

național 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 

Permanent 

(anual) 

Mese rotunde, 

conferințe de presă, alte 

evenimente realizate, 

informare continuă a 

publicului larg și a 

Guvernului privind 

activitatea sistemului 

statistic național  

Bugetul 

de stat 

Realizat  

BNS a organizat cu regularitate acțiuni 

de promovare și advocacy privind rolul 

și atribuțiile SSN în cadrul unui șir de 

evenimente organizate în cadrul 

autorităților publice sau destinate 

publicului larg: 

1. prezentat primul Raport de Evaluare 

Națională Voluntară privind 

implementarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă la Forumul 

Politici de Nivel Înalt al ONU 

(2020) 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=30&id=6705); 

2. discuția publică „Perspectivele 

Statisticii Moldovei 2015-2020” în 

contextul Zilei Mondiale a Statisticii 

(2020) 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=30&id=6786); 
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3. reuniunea cu partenerii de dezvoltare 

privind viziunea și prioritățile 

Sistemului Statistic Național (2020) 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=30&id=6799); 

4. realizarea video-ului „De ce sunt 

importante statisticile oficiale?” cu 

mesajele utilizatorilor de date 

statistice despre importanța 

statisticilor oficiale, diseminat cu 

ocazia Zilei Mondiale a Statisticii 

(2020)  (https://statistica.gov.md/newsvie

w.php?l=ro&idc=30&id=6787); 
5. desfășurarea a 2 ședințe ale 

Consiliului Național pentru 

Statistică (2020) 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro

&idc=30&id=6779); 

6. masă rotundă cu reprezentanții 

Confederației Naționale a 

Patronatelor privind optimizarea 

numărului de cercetări statistice și a 

termenilor de prezentare a acestora;  

7. ședințe interministeriale întru 

examinarea lucrărilor incluse în 

Programul anual de lucrări statistice; 

examinarea necesarului de date ale 

diferitor categorii de utilizatori de 

date, excluderea divergenților cu 

referire la noțiuni, termeni;  

8. participarea la Orășelul European cu 

ocazia Zilei Europei, cu materiale 

promoționale și date statistice despre 

Republica Moldova în comparație cu 

țările Uniunii Europene și  

organizarea de concursuri de tip 

QUIZ, pentru vizitatori. 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6799
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6799
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4.1.11. Punerea în 

funcțiune și 

promovarea activității 

Consiliului Național 

pentru Statistică 

Biroul Național de 

Statistică, Consiliul 

național pentru 

statistică 

2020 Consiliul național 

pentru statistică 

reanimat 

Bugetul 

de stat 

Realizat  

Consiliul Național pentru Statistică 

(CNS) creat prin Hotărârea Guvernului 

nr.244 din 21.03.2018. În anul 2019 a 

avut loc o ședință a CNS. În anul 2020 

au avut loc două ședințe ale CNS 

(https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&i

dc=30&id=6779). În cadrul ultimei 

ședințe s-a convenit asupra unui Plan 

de acțiuni ale CNS pentru anul viitor, 

care ar prespune contribuții și implicare 

din partea membrilor CNS întru 

soluționarea problemelor cu care se 

confruntă SSN și realizarea de acțiuni 

comune de depășire a constrângerilor și 

de dezvoltare în continuare a SSN 

4.1.12. Susținerea, cu 

informații și date 

statistice produse de 

sistemul statistic 

național, a proceselor 

de participare a 

Republicii Moldova la 

acordurile politice și 

economice regionale și 

internaționale în care 

Republica Moldova 

acționează în calitate 

de membru 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2020 Chestionare și  

informații statistice 

prezentate 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

BNS și BNM prezintă cu regularitate 

anuală, trimestrială, lunară și la 

solicitare, date statistice și chestionare 

internaționale întru respectarea 

angajamentelor și acordurilor care au 

fost asumate de Republica Moldova 

(Acordul de Asociere UE-RM, Agenda 

de dezvoltare durabilă 2030, Cadrul de 

parteneriat ONU-RM, Acorduri şi 

angajamente cu Eurostat, FMI, 

Organizația Internaţională a Muncii, 

Comunitatea Energetică, Comunitatea 

Statelor Independente etc.). 

4.1.13. Activizarea 

participării statisticii 

naționale la 

activitățile statistice la 

nivel internațional 

desfășurate de 

organizațiile 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

date statistice 

oficiale 

Permanent 

(anual) 

Participarea membrilor 

sistemului statistic 

național  la activitățile 

statistice de nivel 

internațional desfășurate 

de organizațiile 

internaționale, 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Reprezentanții BNS, inclusiv 

conducerea instituției, șefii de 

subdiviziuni, dar și specialiștii din 

domenii statistice, au participat cu 

regularitate la diverse forumuri 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6779
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=6779
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internaționale 

(Eurostat, ONU, 

Conferința 

statisticienilor 

europeni  etc.), 

asigurând 

comparabilitatea 

datelor elaborate 

asigurând 

comparabilitatea datelor 

elaborate  

internaționale și întâlniri regionale, cu 

scopul familiarizării cu standardele 

internaționale și ale UE în domeniul 

statisticii oficiale, promovării imaginii 

BNS și prezentării produselor statistice 

naționale, împărtășirii experienței 

naționale și preluării a celei 

internaționale, stabilirea relațiilor de 

cooperare și parteneriate 

interinstituționale. Acestea au drept scop 

final asigurarea comparabilității 

internaționale a statisticilor naționale și a 

conformității acesteia cu standardele 

internaționale. 

Printre cele mai principale forumuri 

internaționale la care BNS este invitat 

obligatoriu sau chiar membru în grupuri 

de experți/de lucru cu anumite drepturi, 

sunt: 

- sesiunile anuale ale Comisiei pentru 

Statistică a ONU; 

- sesiunile plenare anuale ale 

Conferinței Statisticienilor Europeni, 

organizate de UNECE și Eurostat; 

- conferințele internaționale bianuale 

ale statisticienilor pe domeniul 

statistica muncii; 

- seminare de nivel înalt destinate 

Institutelor Naționale de Statistică; 
- reuniuni anuale UNECE ale 

Experților privind Statisticile pentru 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă; 
- ședințele anuale ale Consiliului 

șefilor serviciilor statistice ale statelor 

membre ale CSI; 

- reuniune anuale organizate de UNSD 

ale grupului de experți  al ONU în 

statistica de gen a  (IAEG-GS) 
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- altele. 

BNM ca producător de statistici oficiale 

participă activ și în mod regulat la 

evenimente internaționale în aria sa de 

responsabilitate 

4.1.14. Participarea 

reprezentanților 

sistemului statistic 

național și contribuția 

acestora la evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Anual Participări la evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic, 

rapoarte și prezentări la 

conferințe, seminare etc., 

publicații în revistele 

naționale și  

internaționale de 

specialitate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Pe lângă evenimentele internaționale 

tematice organizate cu regularitate de 

către instituțiile internaționale în 

statistică (precum ONU, UNECE, CIS-

Stat etc.), specialiștii BNS, BNM și alți 

producători de statistici au avut ocazia 

să participe și la alte întruniri, seminare, 

ateliere, traininguri pe subiecte concrete, 

mult mai specifice organizate în cadrul 

Programelor de instruire ale 

organizațiilor internaționale precum 

Eurostat sau ONU sau în cadrul 

proiectelor de asistență regionale 

(precum STEP) sau internaționale și care 

sunt focusate pe subiecte înguste ale 

statisticii care au drept scop 

aprofundarea cunoștințelor teoretice, dar 

și a abilităților practice în metode, 

metodologii, instrumentare, politici, 

tehnologii și alte instrumente aplicate în 

domeniul statisticii oficiale  

4.1.15. Găzduirea 

unor evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic, 

urmărind promovarea 

statisticii naționale 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Bianual Conferințe, seminare, 

ateliere de lucru 

găzduite cu participarea 

reprezentanților altor 

oficii naționale de 

statistică  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

În cadrul relațiilor de cooperare 

internațională BNS a găzduit: 

 serie de vizite de studiu tematice la 

sediul instituției a reprezentanților: 

o Comitetului de Stat pentru 

Statistică al Turkmenistanului în 

vederea obținerii experienței, 
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inspirată din practica BNS, în 

scopul îmbunătățirii domeniului 

statistic Nivelul de trai al 

populației (2019); 

o Agenției pentru Statistică din 

Tadjikistan cu scopul familiarizării 

cu practicile și instrumentele 

utilizate de BNS pentru 

diseminarea și comunicarea datelor 

statistice; 

o Institutului de Statistică din 

Albania (INSTAT) interesați de  

comunicarea internă prin 

intermediul instrumentului online 

Intranet (2018). 

 

 Evenimente regionale, de nivel înalt, 

cu participarea conducătorilor de Oficii 

de Statistică și reprezentanților 

Guvernului RM, inclusiv: 

o  Seminarul de nivel înalt pentru 

țările Parteneriatului Estic privind 

legea cu privire la statistica oficială 

cu participarea directorului general 

Eurostat, șefilor oficiilor naționale 

de statistică (21-22 noiembrie 

2017); 

o Seminarul regional cu genericul 

„Compilarea Tabelelor Intrări-

Ieșiri și  Resurse-Utilizări”, dedicat 

țărilor din Europa de Est, Caucaz, 

Asia Centrală și Sud Est;  

o Seminarul de nivel înalt cu 

genericul „Next STEP in Statistical 

Cooperation” (Următorul pas în 

cooperarea statistică”) (2020);  

o Asistență tehnică în domeniul 

compilării conturilor internaționale 
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acordată Băncii Centrale din 

Botswana (2019) de către BNM. 

4.1.16. Monitorizarea 

și publicarea 

rezultatelor obținute 

privind realizarea 

Programului anual de 

lucrări statistice al 

sistemului statistic 

național și 

implementarea 

guvernanței statisticii 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Permanent Raport anual de 

monitorizare a realizării 

programului lucrărilor 

statistice elaborat și 

plasat pe site-ul Biroului 

Național de Statistică, 

rapoarte de realizare a 

lucrărilor statistice 

efectuate de membrii 

sistemului statistic 

național elaborate și 

plasate pe paginile 

oficiale ale instituției 

Bugetul 

de stat 

Realizat  

Au fost elaborate și prezentate 

Guvernului rapoarte privind realizarea 

programului de lucrări statistice pentru 

anii 2016, 2017, 2018, 2019. Se lucrează 

la elaborarea raportului privind 

realizarea programului de lucrări 

statistice pentru anul 2020. 

Program de lucrări statistice pentru 

Sistemul Statistic Național va fi elaborat 

atunci când vor fi definiți producătorii 

de statistici oficiale responsabili de un 

anumit domeniu 

4.2. Fortificarea 

managementului 

resurselor umane în 

cadrul sistemului 

statistic național 

 Biroul National de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

2020 Fluctuație de personal în 

sistemul statistic până la 

5% 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

Pentru a diminua fluctuația 

personalului și întru fortificarea 

capacităților resurselor umane sunt 

aplicate diferite tehnici/acțiuni de 

motivare financiară și nefinanciară prin 

oportunități de promovare în funcția 

publică, cumuluri de performanță sau 

oportunități de participare la activități 

realizate în cadrul proiectelor de 

asistență, crearea condițiilor adecvate, 

prin delegarea participării la 

evenimente internaționale și activități 

de instruire fără plată sau cursuri de 

studiere a limbii engleze achitate din 

proiecte de asistență externă. 

Fluctuația funcționarilor publici la 

BNS la finele anului 2020 s-a diminuat 

cu circa 1% și constituie 5,85%. 

Managementul de personal calificat în statistică 
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4.2.1. Adoptarea unui 

set de măsuri pentru 

recrutarea tinerilor 

specialiști și  

asigurarea stabilității 

acestuia 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2017 Plan de recrutare aprobat 

și implementat 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial  

Luând în considerare situația 

pandemică Covid-19 și efectele 

acesteia, procesul de recrutare a avut de 

suferit, fiind puse anumite metode și 

procedee de recrutare prin care să se 

asigure normele de securitate și 

siguranță.  

Pentru atragerea celor mai adecvați 

candidați pentru suplinirea posturilor 

vacante se recurge la mediatizarea 

anunțurilor de angajare în mediul  

on-line, prin publicarea pe platforma 

guvernamentală, cariere.gov.md și saitul 

BNS, statistica.md posturile vacante 

care necesită a fi ocupate. Procesul de 

recrutare presupunând concursul 

organizat în  baza regulilor emise de 

Guvern. Pentru atragerea tinerilor 

specialiști se conlucrează cu instituțiile 

de învățământ, chiar și prin intermediul 

acordurilor de colaborare, întru 

identificarea candidaților care ar putea 

deveni tineri specialiști în cadrul BNS   

4.2.2. Motivarea 

financiară și  

nefinanciară a 

personalului calificat 

pentru menținerea 

acestuia în sistemul 

statistic național 

Ministerul 

Finanțelor, Biroul 

Național de 

Statistică  

2017 Regulament de motivare 

financiară și  

nefinanciară, elaborat și  

implementat 

Asistență 

tehnică 

externă, 

1680,3 

Realizat  

Măsuri pentru motivarea financiară a 

personalului a constituit adoptarea și 

implementarea Legii nr.270/2018 cu 

privire la sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar. 

Măsuri de motivare nefinanciare 

constituie: diverse activități aprobate 

prin Ordinul BNS nr. 83 din 27 

decembrie 2019. 

Începând cu ianuarie 2020 prin Legea 

cu privire la bugetul de stat a fost 

majorat plafonul de salarizare, fapt ce a 
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dus la motivarea financiară a 

personalului 

4.2.3. Creșterea 

numărului de 

specialiști statisticieni 

de înaltă calificare 

prin măsuri de 

dezvoltare de 

aptitudini 

Instituțiile de 

învățământ 

superior de profil, 

Biroul Național de 

Statistică 

Anual Specialiști instruiți Bugetul 

de stat,  

48,3 

Realizat 

În cadrul instituțiilor de învățământ 

precum ASEM și USM, unde din 2018 

erau instituite facultăți în domeniul 

statisticii și a sociologiei, aveau loc 

întruniri în care se discutau importanța 

domeniului statistic și necesitatea de a 

instrui specialiști în domeniu. 

În anul 2017 au fost instruiți în cadrul 

cursurilor tematice 146 specialiști.  

În anul 2019, datorită numărului mic de 

solicitanți pentru specialitatea 

statistică, la ASEM nu a fost instituită 

grupă de studenți pentru această 

specialitate. 

Deja al treilea an consecutiv nu se 

formează grupă de statistică la ASEM  

4.2.4. Dezvoltarea 

planului de carieră 

pentru angajații în 

statistică (nivel de 

salarizare, loc de 

muncă atractiv, 

carieră, beneficii etc.) 

Biroul Național de 

Statistică  

Anual Plan de carieră elaborat 

și  implementat 

Bugetul 

de stat, 

 24,1 

Nerealizat 

Datorită rigidității legislației în 

domeniul raporturilor de muncă nu este 

posibil de stabilit pentru personalul 

statistic alte condiții de salarizare și 

muncă decât cele aprobate de legislația 

națională. 

Reieșind din prevederile legale, dar și 

din situația pandemică din țară, 

cheltuielile au fost minimalizate astfel 

nefiind posibilă o modalitate de a 

aduce mai multe beneficii întru 

satisfacerea mai multor nevoi și 

facilități pentru angajați 

Formarea profesională continuă în statistică 
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4.2.5. Inițierea și 

punerea în aplicare a 

unui program de 

pregătire și instruire 

continuă a 

personalului din 

domeniul statistic 

Biroul Național de 

Statistică  

Anual Program de instruire 

continuă elaborat 

Bugetul 

de stat,  

4,1 

Realizat  

Începând cu anul 2017, conform 

procedurii de evaluare individuală a 

funcționarilor publici, sunt identificate 

necesitățile anuale de instruire, 

elaborate și  aprobate Planuri anuale de 

instruire continuă pentru personalul 

BNS, care pot include instruiri interne 

în cadrul BNS și externe. Aceste 

Planuri anuale se aprobă prin act 

administrativ al directorului general. 

Realizarea acestuia este dependentă de 

resursele financiare disponibile în 

bugetul BNS pentru instruiri. 

În 2020, ca efect al pandemiei, 

programul de instruire a suferit 

schimbări, cursurile fiind desfășurate în 

regim on-line în limitele posibilității 

4.2.6. Crearea unui 

centru de pregătire 

profesională în 

domeniul statisticii 

oficiale  

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Centru de instruire în 

cadrul Biroului Național 

de Statistică creat 

Asistență 

tehnică 

externă, 

1.314,5 

Realizat parțial 

Conceptul și structura unui centru 

separat de pregătire profesională în 

domeniul statisticii nu a fost susținut de 

Guvern în cadrul desfășurării reformei 

APC din 2016. 

În schimb, conform Hotărârii 

Guvernului nr.935/2018, în cadrul BNS 

a fost instituită Secția instruire în 

statistica oficială care va prelua o parte 

din sarcinile Centrului de instruire. 

Este elaborat conceptul instruirii în 

format e-Learning. La moment se 

dezvoltă cursuri on-line pentru 

specialiștii BNS. Totodată, lipsește 

personal angajat în cadrul acestei secții 
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4.2.7. Formarea 

profesională inițială și  

continuă 

Biroul Național de 

Statistică (Centrul 

de instruire din 

cadrul Biroului 

Național de 

Statistică) 

Anual Număr de instruiri 

realizate pentru 

specialiștii începători și  

cu experiență 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

40,2 

Realizat 

BNS a organizat cu regularitate 

instruiri pentru specialiștii începători și 

cei cu experiență: 

- 2017 - instruiți 6 specialiști 

începători (debutanți) şi 146 de 

specialiști cu experiență care au 

participat la cel puțin un tip de formare 

profesională; 

- 2018 - au avut loc 72 de instruiri și 

au fost instruite 64 persoane. Instruirile 

au avut loc atât în țară, cât și peste 

hotare; 

- 2019 - au avut loc 96 de instruiri, 4 

pentru specialiști debutanți și 92 

instruiri pentru specialiști cu 

experiență. Total au participat 88 

persoane. Instruirile au avut loc atât în 

țară, cât și peste hotare; 

- 2020 - din cauza pandemiei toate 

cursurile planificate au suferit 

modificări, multe din ele fiind anulate 

sau schimbate perioadele de 

desfășurare. Instruirile au avut loc doar 

în regim on-line pe diferite aplicații 

electronice disponibile. Acest fapt a 

restricționat prezența fizică a 

participanților însă a avut efect pozitiv 

din considerentul că numărul de 

participanți a fost mai mare, accesul 

fiind disponibil pentru mai mulți. 

Astfel, au fost desfășurate 82 instruiri, 

7 au avut loc peste hotare, iar 75 prin 

aplicațiile electronice și platforme 

online 

4.2.8. Organizarea de 

instruiri ad-hoc pentru 

Biroul Național de 

Statistică (Centrul 

Anual Număr de instruiri ad-

hoc organizate 

Bugetul 

de stat, 

Realizat 
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implementarea în 

practică a unor 

proiecte specifice în 

domeniul statisticii 

(recensământ, 

cercetări noi, 

metodologii noi, 

metode noi de 

colectare etc.) 

de instruire din 

cadrul Biroului 

Național de 

Statistică) 

asistență 

tehnică 

externă 

Instruirile ad-hoc organizate de BNS au 

inclus: 

- 2017 - 7 instruiri ad-hoc pe domeniile 

statistice (cu suportul UE, proiectul 

STATREG);  

- 2018 - instruire în domeniul AFM și 

CBGC la care au participat 150 de 

operatori de interviu (cu suportul 

ONU);  

- 2019 - instruiri pentru rețeaua de 

operatori a Cercetărilor Micilor 

Producători Agricoli (CMPA), 90 la 

număr; 

- 2020 - instruiri pentru suportul 

instituției  și schimbului de experiență 

în domeniile comunicării, statisticilor 

de gen, realizării cercetărilor prin 

sondaj a gospodăriilor casnice, STATA 

(cu suportul Eurostat/STEP). 

4.2.9. Programe 

specifice de instruire 

asigurate în cadrul 

Programului 

European de Training 

al Statisticienilor, 

organizarea și 

Finanțarea  de 

consultări și vizite de 

lucru în statele 

membre, asigurarea 

stagiilor de pregătire 

la Eurostat  și  la 

oficiile de statistică 

din statele membre 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de persoane 

instruite 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

În perioada 2017-2019, la instruiri 

externe în statele membre ale UE au 

participat circa 42 persoane anual. 

Pe parcursul anului 2020 vizitele de 

studiu în statele membre au fost 

restricționate și stopate din cauza 

pandemiei Covid-19, instruirile fiind 

asigurate doar în regim on-line 

4.2.10. Stabilirea de 

dispoziții și  

instrucțiuni specifice 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

Anual Dispoziții și  

instrucțiuni descrise 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

Realizat parțial, pe segmentul 

conturilor internaționale și statisticilor 

monetare și financiare de către BNM 
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privind: modul de 

producere a datelor 

statistice, de utilizare 

a cunoștințelor și 

know-how-ul 

acumulat de angajații  

sistemului statistic 

național în timpul 

carierei; adaptarea 

bunelor practici, 

interne sau externe, în 

activitatea statistică 

producători de 

statistici oficiale  

tehnică 

externă,  

46,3 

4.2.11. Instruirea 

specialiștilor privind 

metadatele în 

statistică  

Centrul de instruire, 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de persoane 

instruite 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

24,2 

Realizat  

Au fost organizate instruiri ale circa 15 

specialiști BNS privind sistemul de 

metadate statistice care va sta la baza 

Sistemului Autormatizat Integrat 

Statistic (urmează a fi conceptualizat)  

4.3. Finanțarea  

susținută și  

sustenabilă a 

activităților 

statistice 

   Resurse financiare 

necesare pentru 

realizarea planurilor 

operaționale ale 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național asigurate 

integral 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat în limitele mijloacelor 

financiare alocate de la bugetul de stat 

și în cadrul asistenței acordate de 

partenerii de dezvoltare 

Finanțarea  activităților sistemului statistic național 

4.3.1. Alocarea de 

resurse financiare 

pentru punerea în 

aplicare a politicilor 

publice privind 

statistica 

Ministerul 

Finanțelor, Biroul 

Național de 

Statistică 

Luna ianuarie a 

anului bugetar, 

rectificarea 

bugetului de 

stat 

Resurse financiare 

necesare pentru 

realizarea planurilor 

operaționale ale 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național   

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Finanțarea lucrărilor statistice este 

realizată în temei datorită alocațiilor de 

la Bugetul de Stat pentru executarea 

lucrărilor curente ale BNS (ale 

Programelor anuale de lucrări statistice) 

și nu permit realizarea lucrărilor 

suplimentare ce țin de dezvoltarea 

sistemului de producție și diseminare 

statistică. Resursele alocate Biroului 
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Național de Statistică de la bugetul de 

stat sunt planificate în proporție de circa 

85% pentru cheltuieli salariale, iar 15% 

- pentru plata mărfurilor și serviciilor 

(arenda clădirilor, servicii de 

telecomunicații, servicii poștale, 

consumabile etc.), limitând 

posibilitățile de renovare a sistemului 

TIC al BNS și implementarea metodelor 

moderne de producție a informației 

statistice. Este de menționat că, pentru 

anul 2021 de la Bugetul de Stat au fost  

planificate mijloace financiare 

suplimentare față de anul 2021 pentru 

fortificarea bazei tehnico-materiale a 

BNS, în special pentru modernizarea 

sistemului TIC (în sumă de 4,2 mil. lei). 

Cu părere de rău, finanțarea lucrărilor 

de pregătire către Recensământul 

Populației și al Locuințelor (RPL) – 

runda 2020 (planificat pentru anul 

2023) nu satisface necesităților efective 

ale RPL. Astfel, din suma de 11,9 mil. 

lei solicitată de către BNS pentru 

lucrările de pregătire pentru RPL 2023, 

în Bugetul de Stat pentru anul 2021 au 

fost planificate doar  

2,4 mil lei (sau 0,02% față de necesarul 

de finanțare). Proiectul CBTM 2022-

2024, de asemenea, prevede finanțarea 

lucrărilor de recensământ la nivel de 

2,4 mil. lei anual sau 7,2 mil. lei pentru 

perioada vizată, față de bugetul estimat 

în valoare de 237, 3 mil. lei (pentru anii 

2022-2024)  

4.3.2. Utilizarea 

eficientă a resurselor 

alocate sistemului 

Biroul Național 

de Statistică, alți  

Durata anului 

bugetar 

Program anual de lucrări 

statistice realizat în 

termene stabilite  

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Rapoartele anuale privind realizarea 

PLS pentru anii 2016-2019 au fost 
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statistic național din 

bugetul de stat 

raportate la rezultatele 

procesului statistic 

(valoare pentru bani) 

producători de 

statistici oficiale 

elaborate și expediate în adresa 

Guvernului. 

Raportul PLS pentru 2020 a fost 

transmis membrilor CNS pentru 

examinare și va fi ulterior expediat 

Guvernului 

4.3.3. Elaborarea și 

participarea în proiecte 

de asistență externă 

pentru completarea 

resurselor financiare 

ale sistemului statistic 

național 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Momentul 

procedurii de 

inițiere a 

proiectelor 

Proiecte elaborate, 

asistență tehnică pentru 

dezvoltarea și 

modernizarea sistemului 

statistic național atrasă 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

Asistența tehnică BNS a fost acordată 

în cadrul proiectelor: 

1. Îmbunătățirea statisticilor regionale 

în Republica Moldova, STATREG 

(2015-2017); 

2. Proiectului Comun ONU 

„Consolidarea sistemului statistic 

național” PNUD (2007-2019); 

3. Programul de cooperare privind 

statisticile ODD, finanțat de PNUD 

și UN Women (2018-2019); 

4. Proiectul de dezvoltare a Anchetei 

forței de muncș conform noului 

standard internațional (anii 2018-

2019); 

5. Proiect de Cooperare între Biroul 

Național de Statistică al Republicii 

Moldova (BNS) și Statistica Suediei 

(SCB) (anii2019-2022); 

6. Îmbunătățirea disponibilității 

surselor de date administrative 

pentru măsurarea progresului 

privind implementarea agendei 

Conferinței Internaționale pentru 

Populație și Dezvoltare în contextul 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

2030 (2019-2022); 

7. Îmbunătăţirea capacităţii 

instituţionale a BNS, finanțat de 
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Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare 

şi Cooperare, UNFPA (2019-2021); 

8. Asistență tehnică pentru susținerea 

Biroului Național de Statistică din 

Republica Moldova, „Reforma 

Administrației Publice – ParStat” 

EuropeAid/138242/DH/SER/MD 

(2019-2022); 

9. Promovarea egalității de gen și 

abilitarea femeilor în Republica 

Moldova (anii 2017-2021); 

10. Program Generații și Gen (2019-

2020); 

11. Programul regional: „Statistici prin 

intermediul Parteneriatului Estic” 

(STEP) la Biroul Național de 

Statistică al Republicii Moldova 

(anii 2019-2021); 

12. Programul de cooperare tehnică 

FAO - Sprijin pentru îmbunătățirea 

statisticilor agricole (anii 2019-

2021); 

13. Asistența tehnică acordată de Banca 

Mondială pentru realizarea 

Programului Internațional de 

Comparabiliate (IPC) din CSI, (anii 

2019-2021); 

14. Acord de binefacere cu privire la 

dezvoltarea statisticilor forței de 

muncă în regiunea CSI (anii 2014-

2017); 

15. Acord de binefacere cu privire la 

dezvoltarea statisticilor agricole în 

regiunea CSI (anii2015-2019); 

16. Programul de cooperare 

„Îmbunătățirea disponibilității și 

calității datelor, pentru a asigura o 

monitorizare adecvată a drepturilor 

copilului inclusiv, dar fără a se 
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limita la ODD-urile relevante 

copiilor”, cu suportul UNICEF 

(2020-2021). 

Obiectivul 2.2. Rolul consolidat de coordonator pentru sistemul statistic național al Biroului Național de Statistică  

Indicator de impact: Gradul de apreciere a activității  Biroului Național de Statistică, ca coordonator al sistemului statistic 

național, validat de Consiliul național pentru statistică  evaluat la nivelul „bine” 

Realizat parțial 

Au fost elaborate și:  

- adoptată Legea nr.93/2017 cu privire 

la statistica oficială (capitolul V care 

prevede coordonarea sistemului 

statistic național); 

- aprobate Programele anuale a 

lucrărilor statistice în care se includ 

producătorii de statistici oficiale și 

furnizorii de date administrative 

pentru producerea statisticilor publice. 

5.1. Optimizarea / 

redefinirea 

atribuțiilor și  

funcțiilor sistemului 

statistic național 

 Biroul Național de 

Statistică, Consiliul 

național pentru 

statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2020 Nivel de implementare a 

prevederilor legale cu 

privire la structura și 

atribuțiile membrilor 

sistemului statistic 

național, considerat 

„ridicat” 

 Realizat parțial  

A fost elaborată și adoptată Legea 

nr.93/2017 cu privire la statistica 

oficială, în care se definește Sistemul 

Statistic Național și producătorii de 

statistici oficiale 

Optimizarea atribuțiilor și funcțiilor sistemului statistic național 

5.1.1. Inventarierea 

proceselor, metodelor 

și  instrumentelor 

utilizate la lucrările 

statistice  

Biroul Național de 

Statistică, Consiliul 

național pentru 

statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2020 Procese statistice 

documentate, metode și 

instrumente descrise și  

analizate în procesele 

statistice, catalog al 

indicatorilor disponibili 

elaborat 

Bugetul 

de stat 

Inițiate 

Au fost documentate integral procesele 

statistice conform modelului GSBPM 

pentru unele anchete statistice în 

întreprinderi și gospodării 

5.1.2. Transferul total 

sau parțial al unor 

lucrări statistice ale 

Biroului Național de 

Statistică  către alți  

producători de 

statistici oficiale 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Statistici oficiale 

elaborate total sau 

parțial de către alți  

producători de statistici 

oficiale conform 

Codului de practici al 

statisticilor europene  

Bugetul 

de stat 

Inițiat 

Transferul producerii datelor privind 

statistica deșeurilor la Agenția 

Mediului în baza sistemului 

informațional „Managementul 

deșeurilor” și abrogarea cercetărilor 

statistice  
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1-deșeuri toxice și 2-deșeuri prelucrate 

de BNS 

5.1.3. Consolidarea 

cadrului legal privind 

procedurile și  

măsurile de acces și  

de preluare a surselor 

administrative în 

scopuri statistice 

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative  

2020 Cadru normativ 

îmbunătățit, acorduri de 

colaborare 

interinstituționale 

încheiate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Au fost realizate următoarele activități: 

- elaborarea Legii nr.93/2017 cu privire 

la statistica oficială (art.16 care 

prevede accesul necondiționat la 

sursele ce oferă dreptul legal al BNS 

de a accesa date administrative în 

scopuri statistice); individuale din 

surse administrative și private 

- încheiate, BNS a încheiat acorduri 

instituționale de acces la sursele de 

date administrative, inclusiv 

utilizarea platformei precum și acord-

cadru cu AGE pentru consumul de 

interoperabilitate Mconnect date din 

resurse informaționale de stat prin 

intermediul platformei de 

interperabilitate  

5.1.4. Reproiectarea 

proceselor statistice 

pentru eficientizarea 

activității  la nivel 

central, la nivelul 

oficiilor teritoriale de 

statistică, precum și  

la nivelul altor 

membri ai sistemului 

statistic național 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2018 Procese statistice 

documentate la nivel de 

instituții 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

În cadrul BNS au fost documentate 

integral procesele statistice conform 

modelului GSBPM pentru unele 

anchete statistice în întreprinderi și 

gospodării.  

5.1.5. Reorganizarea 

Biroului Național de 

Statistică (aparatul 

central și oficiile 

teritoriale) prin 

crearea de centre 

regionale și 

Biroul Național de 

Statistică, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul 

Finanțelor 

2018 Structură nouă a 

aparatului central și a 

centrelor regionale 

aprobată și funcțională, 

personal redistribuit 

pentru asigurarea 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Hotărârea Guvernului nr.935/2018 cu 

privire la organizarea și funcționarea 

BNS au fost aprobate: 

1) regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea Biroului 
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redistribuirea 

personalului din 

structurile teritoriale 

pentru echilibrarea 

resurselor necesare de 

acoperire a 

obiectivelor și 

sarcinilor în continuă 

creștere ale Biroului 

Național de Statistică 

eficienței și  eficacității 

activității  statistice 

Naţional de Statistică, conform 

anexei nr.1; 

2) structura Biroului Național de 

Statistică, conform anexei nr.2; 

3) lista centrelor regionale pentru 

statistică (cu statut de direcţii 

generale), conform anexei nr.3; 

4) organigrama Biroului Național de 

Statistică, conform anexei nr.4. 

De asemenea, a fost stabilit efectivul-

limită al Biroului Național de 

Statistică, inclusiv unități pentru 

aparatul central și pentru subdiviziunile 

teritoriale (centrele regionale pentru 

statistică), inclusiv operatori de interviu 

pentru cercetări statistice în domeniul 

social asupra gospodăriilor casnice 

5.1.6. Realizarea  

auditului de sistem 

privind funcțiile și 

realizarea atribuțiilor 

conform practicilor 

internaționale 

Biroul Național de 

Statistică 

2018 Raport de audit privind 

funcțiile și realizarea 

atribuțiilor în 

conformitate cu 

practicile internaționale 

elaborat 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat 

Activitatea nu a fost realizată din cauza 

lipsei de personal angajat cu pregătire 

respectivă 

5.2. Coordonarea 

sistemului statistic 

național de către 

Biroul Național de 

Statistică 

 Biroul Național de 

Statistică, 

Consiliul național 

pentru statistică 

2020 Nivel de coordonare 

metodologică și tehnică 

asigurat de Biroul 

Național de Statistică în 

cadrul sistemului statistic 

național apreciat 

„corespunzător” 

 Realizat parțial 

Au fost realizate următoarele activități: 

- elaborarea Legii nr.93/2017 cu privire 

la statistica oficială (capitolul V care 

prevede coordonarea sistemului 

statistic național); 

- elaborate Programele anuale a 

lucrărilor statistice în care se includ 

alți producători de statistici oficiale și 

furnizorii de date administrative 

pentru producerea statisticilor 

publice; 

- elaborate ordine comune (cu BNM, 

MADRM etc.) privind aprobarea 
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instrumentarului statistic și 

metodologiilor de calcul a 

indicatorilor statistici; 

- organizate ateliere de lucru, cursuri 

de instruire, mese rotunde, training-

uri privind metodologiile și know-

how în domeniul statistic cu 

producătorii de statistici oficiale și 

deținătorii de date administrative 

Coordonarea metodologică a sistemului statistic național 

5.2.1. Elaborarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

normelor și 

standardelor de 

funcționare a 

sistemului statistic 

național 

Biroul Național de 

Statistică 

2020 Norme și  standarde de 

funcționare a sistemului 

statistic național 

elaborate și recomandate 

pentru utilizare 

membrilor sistemului 

statistic național 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

Elaborarea Legii nr.93/2017 cu privire 

la statistica oficială care reglementează 

funcționarea și coordonarea sistemului 

statistic național 

5.2.2. Efectuarea 

analizei calitative a 

statisticilor pe care 

urmează să le elaboreze 

sistemul statistic 

național - (Statistical 

Capacity Building 

Indicators Assesments - 

PARIS 21) 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Raport de monitorizare a 

calității statisticilor 

elaborate de Biroul 

Național de Statistică 

Rapoarte de 

monitorizare a calității 

datelor statistice 

elaborate de membrii 

sistemului statistic 

național 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat  

Din cauza lipsei de personal, precum și 

instrumentarului de evaluare 

5.2.3. Definirea 

precondițiilor de 

utilizare de către toți 

membrii sistemului 

statistic național a 

metodelor și  

tehnicilor de 

producere a datelor 

statistice 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2019 Metode și tehnici de 

producere a datelor 

statistice definite 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial  

 

Au fost elaborate ordine comune (cu 

BNM, MADRM etc.) privind 

aprobarea instrumentarului statistic și 

metodologiilor de calcul a indicatorilor 

statistici 
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5.2.4. Susținerea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

sesiunilor de pregătire 

metodologică și 

tehnică a membrilor 

sistemului statistic 

național  

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de sesiuni de 

pregătire metodologică 

și tehnică a membrilor 

sistemului statistic 

național efectuate de 

către Biroul Național de 

Statistică 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat   

- Ședințe organizate cu alți producători 

de statistică oficială privind Codul de 

Practici al Statisticii Europene;  
- organizate ateliere de lucru, cursuri de 

instruire, mese rotunde, training-uri 

privind metodologiile și know-how în 

domeniul statistic cu producătorii de 

statistici oficiale și deținătorii de date 

administrative 

5.2.5. Stabilirea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

condițiilor tehnice și 

procedurale de 

respectare a criteriilor 

calității statisticilor, 

de către toți membrii 

sistemului statistic 

național, conform 

normelor și  

standardelor stabilite 

în plan internațional  

Biroul Național de 

Statistică 

Anual Condiții tehnice și 

procedurale de 

respectare a criteriilor 

calității statisticilor 

elaborate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat  

Din cauza lipsei de personal, precum și 

instrumentarului de evaluare 

5.2.6. Crearea și 

punerea în aplicare a 

unui mecanism de 

monitorizare și 

evaluare a calității 

datelor statistice 

produse de membrii 

sistemului statistic 

național  

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Mecanism de 

monitorizare și evaluare 

a calității datelor 

statistice produse de 

membrii sistemului 

statistic național elaborat 

și  implementat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat  

Din cauza lipsei de personal, precum și 

instrumentarului de monitorizare și 

evaluare 

5.2.7. Promovarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

metodelor inovative 

în producerea de date 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

Anual Ateliere de lucru, 

cursuri de instruire, 

mese rotunde privind 

know-how în domeniul 

statistic organizate de 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

   

Organizate ședințe, ateliere de lucru, 

cursuri de instruire, mese rotunde, 

traininguri cu alți producători de 
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statistice în cadrul 

sistemului statistic 

național  

Transferul de know-

how în domeniul 

statistic de către 

Biroul Național de 

Statistică spre 

partenerii sistemului 

statistic național  

Biroul Național de 

Statistică 

statistică oficială și utilizatorii de date 

statistice privind metodologiile și 

know-how în domeniul statistic 

(Sistemul Conturilor Naționale, ONU 

208; estimarea sărăciei, utilizarea 

statisticilor de gen; populația cu 

reședința obișnuită; indicatorii ODD 

etc.). 

5.2.8. Susținerea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

acțiunilor de 

promovare publică a 

rolului și  funcțiilor 

sistemului statistic 

național, inclusiv a 

noilor producători de 

statistici oficiale 

Biroul Național de 

Statistică 

2020, 

anual 

Mese rotunde, 

conferințe de presă 

privind rolul și funcțiile 

sistemului statistic 

național organizate 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

În cadrul Evaluării Globale realizată de 

către Eurostat în 2019, au fost 

organizate mese rotunde cu alți 

producători de statistică oficială, 

principalii utilizatori și mass-media, 

conferințele de presă privind rolul și 

funcțiile sistemului statistic național 

organizate de BNS  - vezi p.4.1.10 și 

altele. Implicarea de alți producători de 

statistici oficiale va fi posibilă după 

aprobarea criteriilor de evaluare și 

regulamentului de selectare a acestora, 

cu asistență externă  

Coordonarea strategică a sistemului statistic național 

5.2.9. Coordonarea de 

către Biroul Național de 

Statistică a activității 

sistemului statistic 

național în cadrul 

procesului de 

fundamentare, 

monitorizare și 

evaluare a rezultatelor 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național și a 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020, 

anual 

Rapoarte de 

monitorizare a 

implementării Strategiei 

de dezvoltare a 

sistemului statistic 

național, Planului de 

acțiuni la Strategia de 

dezvoltare a sistemului 

statistic național 

(multianual și anual), a 

programelor lucrărilor 

statistice anuale 

elaborate 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Rapoarte de monitorizare a 

implementării Planului de acțiuni la 

Strategia de dezvoltare a sistemului 

statistic național (pentru anii 2017, 

2018, 2019 și toată perioada), a 

programelor de lucrări statistice anuale 

elaborate și prezentate Guvernului. 

Programele de lucrări statistice pentru 

anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 au 

fost coordonate cu ministerele, alte 

autorități publice centrale și alte entități 
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programelor statistice 

anuale și  multianuale  

interesate în cadrul procesului de 

avizare 

5.2.10. Crearea de 

organe tehnice de 

consultare între 

producători de 

statistici oficiale și  

utilizatori (comisii 

tehnice sau de 

specialitate, grupuri de 

lucru etc.) 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2018 Grupuri de lucru, 

comisii create pentru 

coordonarea sistemului 

statistic național  

Bugetul 

de stat 

Realizat 

În cadrul avizării anuale a PLS au fost 

create grupuri specifice cu utilizatorii și 

respondenții pe domeniile: statistica 

întreprinderilor, agricultură, mediu, 

social.  

Au fost organizate o serie de întruniri 

în cadru acestor grupuri.  

De asemenea, au fost 

constituite/convocate grupuri de lucru 

tematice privind discutarea 

modificărilor aplicate în chestionarele 

și metodologiile statistice în sectoare 

concrete 

5.2.11. Cooperarea cu 

mediul academic 

pentru implicarea 

acestora în activitatea 

statistică  

Biroul Național de 

Statistică, 

Academia de 

Științe a 

Moldovei, 

Institutul Național 

de Cercetări 

Economice 

Anual Acorduri de colaborare 

încheiate, metodologii 

elaborate cu implicarea 

mediului academic, 

mese rotunde, ateliere 

de lucru și cursuri de 

perfecționare pentru 

statisticieni organizate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

- Acordul de parteneriat și cooperare 

între Biroul Național de Statistică și  

Academia de Studii Economice din 

2017. 

- Acordul cadru de colaborare și 

dezvoltare în domeniul siguranței 

infrastructurii rutiere pe drumurile 

publice între Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii, Ministerul Afacerilor 

Interne, Biroul Național de Statistică, 

Primăria mun. Chișinău, Congresul 

Autorităților Locale din Moldova, 

Universitatea Tehnică a Moldovei. 

- seminare informativ instructive 

pentru studenții ASEM și USM  

privind metodologiile statistice 

utilizate. 

- stagiul de practică în cadrul BNS 

pentru studenții ASEM, USM, 
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Universitatea Stefan cel Mare, 

Universitatea Academia de Științe 

etc. 

5.2.12. Stabilirea de 

către Biroul Național 

de Statistică de 

parteneriate și 

invitarea /atragerea 

societății civile și  

mass-mediei în 

monitorizarea și  

promovarea statisticii 

naționale  

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Acorduri de colaborare 

semnate, grupuri de 

lucru comune organizate 

pe diferite tematici cu 

reprezentanții mass-

mediei și ai societății 

civile 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial 

Includerea în Consiliul Național de 

Statistică a reprezentantului societății 

civile. La propunerea Oficiului 

Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului (OHCHR) a fost 

pregătit un Memorandum de Înțelegere 

între Oficiul Avocatului Poporului, 

Consiliul pentru Prevenirea și 

Eliminarea Discriminării și Asigurarea 

Egalității și Biroul Național de 

Statistică privind cooperarea pentru 

consolidarea colectării, dezagregării, 

diseminării și analizei datelor în 

contextul asigurării Drepturilor Omului 

și implementării Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă (urmează a fi 

semnat) 

5.3. Determinarea și  

recunoașterea  

producătorilor de 

statistici oficiale 

   Producători de statistici 

oficiale recunoscuți/ 

certificați din 

perspectiva respectării 

Codului de practici al 

statisticilor europene 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial  

Afost:  

- adoptată Legea nr.93/2017 cu privire 

la statistica oficială (capitolul V care 

prevede coordonarea sistemului 

statistic național); 

- aprobate Programele anuale a 

lucrărilor statistice în care se includ 

producătorii de statistici oficiale și 

furnizorii de date administrative 

pentru producerea statisticilor 

publice; 

- elaborat proiectul Regulamentului 

privind identificarea altor producători 

de statistici oficiale. 
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Determinarea și recunoașterea producătorilor de date statistice 

5.3.1. Stabilirea 

procedurii de atribuire 

a statutului de 

producător de 

statistici oficiale 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2019 Proceduri stabilite și  

implementate 

Bugetul 

de stat 
Realizat parțial 

A fost elaborat proiectul 

Regulamentului de determinare a altor 

producători de statistici oficiale. Acesta 

urmează a fi complementat cu 

proceduri privind selectarea, evaluarea 

și certificarea potențialilor alți 

producători de statistici oficiale 

5.3.2. Identificarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

posibililor candidați, 

producători de 

statistici oficiale, pe 

baza potențialului 

demonstrat și  

demararea dialogului 

cu aceste instituții 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2018 Statut de producător de 

statistici oficiale atribuit 

Bugetul 

de stat 
Realizat parțial 

Elaborat proiectul Regulamentului 

privind identificarea altor producători 

de statistici oficiale 

5.3.3. Fortificarea 

capacităților noilor 

producători de date 

statistice 

Biroul Național de 

Statistică, alți  

producători de 

statistici oficiale 

2020 Instruiri, ateliere de 

lucru organizate de 

Biroul Național de 

Statistică cu noii 

producători de date 

statistice 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

BNS împreună cu alți producători de 

date statistice au participat în diferite 

instruiri și ateliere de lucru (BNS cu 

BNM proiectul SIDA componenta 

contul financiar; BNS cu MDRC 

proiectul UE statistica regională; BNS 

cu alți producători de statistică 

proiectul UE STEP). 

Au fost organizate un șir de 

evenimente de către BNS cu 

participarea altor producători de 

statistici oficiale   
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