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0.    Evaluarea finală a implementării SD SSN
2016-2020 

1. Noua strategie de dezvoltare a SSN pe 
termen lung (2022-2030)

2. Program de dezvoltare a SSN pe termen 
mediu (2022-2025), inclusiv Plan de acţiuni 
cu costurile de implementare (urmează a fi 
duscutat ulterior)

Principalele produse așteptate
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Respondenți & Furnizori 

֍ Mediul de afaceri & 
gospodării 

֍ Deținători de registre de 
stat/date administrative

֍ Producători de date 
administrative

֍ Deținători de resurse 
informaționale private

֍ AGE, STISC

Utilizatori de date

֍ Ministere, alte autorități și 
instituții publice (utilizare date 

pentru elaborarea și monitorizarea 
politicilor)

֍ Mediul academic și grupuri 
analitice (analize în baza datelor, 

contribuții la metodologii)

֍ Alți utilizatori (sector privat și 

asociativ etc.) 

֍ Parteneri de dezvoltare

Participare și parteneri de implicat 

Producători de statistici

֍ BNS 

֍ Banca Națională a Moldovei

֍ Ministerul Finanțelor

֍ Ministerul Sănătății

֍ Ministerul Mediului

֍ Comisia Națională a Pieței 
Financiare

֍ Alți producători de statistici 



Inițierea elaborării Strategiei SSN

coordonarea procesului de elaborare
şi consultare a proiectului Strategiei
și, după caz, a documentului de
politici care derivă din Strategie
(Programului de dezvoltare a SSN)

17 membri
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Grupul coordonator Sarcini:

• Coordonarea activității Grupului tehnic și 
monitorizarea implementării activităților 
de elaborare a proiectului Strategiei SSN;

• Urmărirea desfășurării consultărilor 
publice cu implicarea părților interesate 
(producători și deținători de date) și a 
grupurilor țintă (respondenți și utilizatori 
de date – administrația publică centrală 
și locală, reprezentanți ai societății civile, 
mediului de afaceri, mediului academic, 
partenerilor de dezvoltare etc.), precum 
și cu considerarea opiniilor acestora la 
definitivarea proiectului documentului de 
politici elaborat;

• Validarea conținutului proiectului 
Strategiei, precum și promovarea 
acestuia

Întruniri la necesitate, dar nu mai 
puțin de trei ori:

• prima ședință - iniţierea
procesului de elaborare a 
Strategiei;

• a doua ședință – examinarea 
versiunii iniţiale a proiectului 
Strategiei;

• a treia ședință – validarea 
proiectului Strategiei pentru a fi 
prezentată spre avizare în 
modul stabilit.



Consultarea actorilor interesați 
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Grupul tehnic

contribuie direct la elaborarea proiectului
Strategiei (după caz, și a programului de
dezvoltare a SSN) în termenele stabilite
de Grupul coordonator și în corespundere
cu cerințele stabilite în cadrul normativ,
pentru elaborarea unui document bine
fundamentat și relevant

69 membri

Sarcini:

• Sprijinirea colectării și furnizării de 
date și informații din domeniile de 
competență ale instituțiilor/ 
organizațiilor pe care le reprezintă, 
necesare pentru analiza situației 
actuale și identificarea problemelor 
în domeniul statisticii naționale;

• Consultarea poziției instituției pe 
care o reprezintă și informarea
grupul de lucru despre aceasta;

• Participarea și contribuirea la 
elaborarea secțiunilor 
documentului(elor) de politici 
publice;

• Realizează sarcinile stabilite și
respectă calendarul agreat pentru
elaborarea secțiunilor documentului

de politici publice.

Întruniri 
la necesitate, dar nu mai puțin de 

2 ori, pentru elaborarea 
proiectului Strategiei



• Elaborarea și prezentarea raportului de evaluare finală a SD SSN 2016-2020

EVALUARE finală Strategia SSN 2016-2020

•Elaborarea conceptului noii Strategii SSN, cu notificarea Cancelariei de Stat și informarea publicului                
privind inițierea elaborării documentului de politici publice
•Analiza potențialului și viziunii de viitor privind inovarea în statistică (de integrat în noua strategie)
•Analiza situației curente privind dezvoltarea SSN
•Prezentarea situației curente privind dezvoltarea SSN și a obiectivelor Strategiei
•Elaborarea versiunii inițiale a proiectului strategiei de dezvoltare a SSN (GT)
•Validarea versiunii inițiale a proiectului strategiei (GT, GC)
•Elaborarea proiectului Programului de dezvoltare a SSN, incl. a planului de acțiuni (GT, GC) (TBC) 

ELABORARE documente noi de politici privind dezvoltarea SSN

• Analiza și evaluarea din partea experților în domeniu (peer-review) a proiectului SD SSN
• Validarea versiunii finale a Strategiei de dezvoltare a SSN (GT, GC)
• Transmiterea proiectului HG privind Strategia de dezvoltare a SSN spre avizare
• Examinarea proiectului Strategiei de dezvoltare a SSN la ședința CNS
• Transmiterea proiectului definitivat al HG spre aprobare Guvernului

AVIZARE documente noi de politici privind dezvoltarea SSN

Plan de acțiuni

august 2021

septembrie -
octombrie
octombrie
30 noiembrie
8 decembrie
dec. a.c. – ian. 2022

15 decembrie 

24 decembrie

27 decembrie

22 febr. 2022

28  febr. 2022

Iulie 2021 
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Capacitatea instituțională a membrilor
Sistemului Statistic Național (SSN)
consolidată pentru a genera statistici
relevante, accesibile, interoperabile și
coerente, pe baza standardelor, precum
și proceselor de inovare. (DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ)

Obiectivele Strategiei de dezvoltare a SSN

Cultura statistică în societate consolidată pentru
a permite factorilor de decizie să utilizeze datele
în mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil
serviciile și resursele de care oamenii au nevoie,
pentru recuperarea în situații de criză și pentru a
a oferi posibilitate publicului larg de a înțelege
mai bine statisticile și a responsabiliza
autoritățile. (UTILIZARE & ANALIZĂ)

Date de calitate, oportune, relevante,
fiabile, accesibile și dezagregate produse
pentru a informa societatea și pentru a
oferi suport pentru luarea deciziilor
eficiente, bazate pe dovezi, care să
conducă la o dezvoltare durabilă și o
societate incluzivă. (PRODUCERE DATE)

SSN (ecosistemul de date) fortificat prin sisteme de
bună guvernare, cadrul legal și de reglementare
comun, practici de confidențialitate și protecție a
datelor pentru a asigura transparența și
accesibilitatea datelor de interes public și pentru a
spori încrederea publicului în date și utilizarea
acestora. (GUVERNARE & LEADERSHIP)
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Obiectiv 1: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ SSN

Cadrul legal statistic

• consolidarea capacității instituționale a BNS și a altor instituții din cadrul SSN,
pentru a pune în aplicare mandatul pentru colectarea datelor, inclusiv accesul la
date administrative, schimbul de date etc.

Finanțare

• modernizarea statisticilor și asigurarea dezvoltării durabile a SSN

Resurse umane

• consolidare capacități pentru inovarea continuă a datelor - statistice (metodologii,
colectare, producție), analitice (analiza datelor, legături, integrare, editare,
extragerea datelor), TIC, intervievare, diseminare, comunicare, planificare strategică

• retribuție pe măsură și motivare pentru a realiza modernizarea și dezvoltarea SNS

Infrastructură

• implementarea standardelor statistice și practicilor experimentale utilizate pe
scară largă în comunitatea statistică internațională pentru a facilita
schimbul/consumul de date (utilizarea datelor administrative, a surselor de date
netradiționale și a datelor geo-spațiale) și (re)utilizarea de tehnologie (incl. soluții
open-source)

• optimizare fluxuri de date analizate în SSN Moldova (acolo unde este necesar)
Standerde internaționale
• GAMSO (Generic Activity Model for Statistical Organizations) (Conference of

European Statistics)

... (va urma)

Capacitatea instituțională a
membrilor Sistemului Statistic
Național (SSN) consolidată pentru a
genera statistici relevante, accesibile,
interoperabile și coerente, pe baza
standardelor, precum și proceselor
de inovare. (DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ)
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Obiectiv 2: GUVERNAREA SSN & LEADERSHIP

Independenţă - BNS și alți producători de date

Legislație conexă - cadru de reglementare pentru a
asigura accesul la date, confidențialitatea și protecția
datelor
Standarde

• standarde comune pentru colectarea, producerea,
anonimizarea, procesarea, partajarea și utilizarea
datelor

• principii comune și standarde tehnice dezvoltate și
urmate pentru a publica date și statistici în format și
în condiții de date deschise

• standarde globale pentru integrarea datelor privind
activitățile și impactul economic, de mediu și
drepturile omului aduse în atenția publicului
• GAMSO (Generic Activity Model for Statistical

Organizations) (Conference of European
Statistics)

Leadership & coordonare

• feedback/dialog între producătorii de date, furnizorii de date,
utilizatori

• expertiză statistică oferită pentru a îmbunătăți guvernanța
bazată pe dovezi și pentru a sprijini responsabilitatea și procesul
de luarea a deciziilor

• planificare strategică și implementare de politici în domeniul
statisticii (strategie, program de dezvoltare, program de lucrări
Statistice (anual, multianual)

• sistem de control al calității datelor definit, menținut și
monitorizat (audit)

• creșterea gradului de conștientizare cu privire la datele
disponibile public pentru a valorifica valoarea acestora pentru
interesul public

Parteneriate

• parteneriate noi (netradiționale) stabilite pentru utilizarea
datelor administrative, surselor de date noi și inovatoare prin
eliminarea barierelor din calea acestor surse, asigurând în
același timp respectarea deplină a vieții private și a
confidențialității

... (va urma)

SSN (ecosistemul de date) fortificat prin sisteme de
bună guvernare, cadrul legal și de reglementare
comun, practici de confidențialitate și protecție a
datelor pentru a asigura transparența și
accesibilitatea datelor de interes public și pentru a
spori încrederea publicului în date și utilizarea
acestora. (GUVERNARE & LEADERSHIP)
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Obiectiv 3: UTILIZARE & ANALIZĂ

Cultură statistică

• educare în materie de date a cetățenilor pentru
responsabilizarea guvernării și urmărirea impactului
acțiunilor acesteia

• consolidarea capacităților și abilităților de utilizate a
statisticilor în activitatea mass-media, a societății civile și
sectorului privat

Educație statistică și analitică

• consolidarea capacităților de analiză și utilizare a
datelor pentru a construi sisteme de monitorizare și
evaluare bazate pe rezultate și eficiente

• sensibilizare a utilizatorilor și consolidare a eforturilor
de promovare a cunoașterii datelor

• oferirea accesului comunității științifice și analitice la
informații statistice, inclusiv microdate științifice.

Co-participare

• oportunități create pentru a implica comunitățile și
populația în generarea și utilizarea datelor

... (va urma)

Cultura statistică în societate consolidată pentru a
permite factorilor de decizie să utilizeze datele în
mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil
serviciile și resursele de care oamenii au nevoie,
pentru recuperarea în situații de criză și pentru a a
oferi posibilitate publicului larg de a înțelege mai
bine statisticile și a responsabiliza autoritățile.
(UTILIZARE & ANALIZĂ)
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Obiectiv 4: PRODUCERE DATE
Producere

• implementarea sistemului de management al calitatii in SSN in conformitate
cu standardele europene de calitate

• documentare metodologii și standardizare procese statistice

• armonizare continuă a statisticilor naționale cu standardele internaționale și
cerințele europene

• suport metodologic pentru statisticile produse de ministerele de resort și alte
autorități publice conform standardelor de calitate stabilite pentru statisticile
oficiale

• Standarde GSBPM (Generic Statistical Business Process Model)(UN, OECD,
Eurostat)

Producere

• aplicare a tehnologiilor noi/moderne,
metode inovative și capacități combinate,
diversificare și integrare a surselor de date,
noi parteneriate de date

• metode noi de colectare și prelucrare a
datelor bazate pe tehnologii moderne

• valorificare surse noi de date și metode de
procesare pentru a produce statistici
relevante și reducerea sarcinii de răspuns a
respondenților (satelit, GIS, big data,
inteligență artificială, machine learning, etc.)

• extindere disponibilitate a statisticilor
dezagregate multi-dimensional

Diseminare

• îmbunătățirea metodelor de comunicare și diseminare
(ușor de înțeles, în format prietenos, interactive, geo-
referențiate, incluzive – adaptate diferitor necesități) a
informațiilor statistice în cadrul SNS

• diseminarea coordonată a datelor în cadrul SSN, în
particular integrarea statisticilor produse de producătorii
de statistici oficiale pe o platformă comună de
diseminare

• lansarea și menținerea în continuare a Platformei
Naționale de Raportare a ODD-urilor

... (va urma)

Date de calitate, oportune, relevante,
fiabile, accesibile și dezagregate produse
pentru a informa societatea și pentru a
oferi suport pentru luarea deciziilor
eficiente, bazate pe dovezi, care să conducă
la o dezvoltare durabilă și o societate
incluzivă. (PRODUCERE DATE)


