Anexa nr.1 la ordinul nr. 50 din 20.06.2019

Structura-tip (matricea) metadatelor statistice de referință

Denumirea domeniului statistic
1. Informaţie de contact

1.1. Subdiviziunea responsabilă din cadrul BNS
1.2. Persoana de contact (numele, funcţia, telefonul, e-mail)

2. Actualizarea metadatelor
2.1. Ultima certificare a metadatelor
2.2. Ultima actualizare a metadatelor

3. Prezentarea statistică (a domeniului statistic)
3.1. Descrierea generală

3.2. Concepte şi definiţii
3.2.1. Definiţii
3.2.2. Unitatea de măsură
3.2.3. Formula de calcul
3.3. Clasificările utilizate
3.4. Sfera de cuprindere
3.4.1. Activităţile economice
3.4.2. Populaţia statistică (unităţile economice şi sociale, gospodăriile populatiei)
3.4.3. Geografică

[Fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender]

3.4.4. Temporală (serii de timp disponibile)

3.5. Nivelul de dezagregare

[Disponibilitatea datelor (diseminate) sub aspect teritorial, genuri de activitate economică, forme de
proprietate, limitările impuse de principiul confidenţialităţii datelor etc.]

3.6. Periodicitatea
3.7. Termenele limită de prezentare (diseminare)
3.8. Revizuirea
[Datelor infraanuale, anuale]

3.9. Perioada de referinţă
[Luna/trimestrul/cumulativ de la începutul anului ]

4. Colectarea şi procesarea datelor
4.1. Sursa de date
4.1.1. Cercetări statistice
4.1.2. Surse administrative
4.1.3. Estimări
4.2. Caracteristica cercetării statistice
4.2.1. Obiectiv şi scurt istoric
4.2.2. Unitatea statistică
4.2.3. Cercul unităţilor cuprinse în cercetare

[a) pentru cercetările exhaustive se indică unităţile cuprinse în cercetare (numărul unităţilor
raportoare)
b) pentru cercetările selective se indică : baza de sondaj, volumul şi design-ul eşantionului; schema de
rotaţie (a UPE şi unităţilor statistice)

4.2.4. Periodicitatea cercetării (colectării şi elaborării datelor)
4.2.5. Colectarea datelor

[Metoda utilizată, perioada de referinţă (observare, înregistrare) etc.]

4.3. Procesarea şi compilarea datelor
4.3.1. Validarea datelor
4.3.2. Compilarea/extrapolarea datelor

4.3.3. Ajustările
[Sezoniere etc]

4.3.4. Asigurarea calităţii

[Coerenţa internă etc.]

4.4. Precizia datelor
4.4.1. Rata de non-răspunsuri
4.4.2. Erori de eşantionare
[Intervalul de încredere pentru indicatorii principali etc.]

5. Comparabilitate şi coerenţă
5.1. Comparabilitatea internaţională

[Standardele internaţionale la care este armonizată metodologia de elaborare a indicatorilor în
cercetarea statistică]

5.2. Comparabilitatea în timp

[A datelor din seria de timp disponibilă, existenţa incoerenţei în timp etc]

5.3. Coerenţa cu alte statistici

6. Mandatul instituţional (baza normativ-juridică)
[Legi, Hotărîri de Guvern, acordurile BNS cu alte instituţii]

7. Confidenţialitatea
7.1.1. Principiile
7.1.2. Asigurarea practică a regulilor confidenţialităţii

8. Accesul la informaţie şi formatul diseminării
8.1. Accesul la informaţie
8.1.1. Calendarul de emitere
8.1.2. Accesul la calendarul de emitere
8.1.3. Accesul la date statistice

8.2. Formatul diseminării
8.2.1. Informaţii operative / Note analitice
8.2.2. Publicaţii
[Pe suport de hîrtie, pe site, CD-ROM etc. ]

8.2.3. Baze de date/serii de timp
8.2.4. Chestionare/date transmise la solicitarea organizaţiilor internaţionale

[De indicat denumirea chestionarului, denumirea organizaţiei internaţionale, periodicitatea]

8.2.5. Solicitări de date suplimentare

9. Referinţe (link-uri) utile
9.1. Accesibilitatea documentaţiei privind metodologia
9.2. Accesibilitatea documentaţiei privind Rapoartele de evaluare
[Global Assessment, ROSC]

9.3. Accesibilitatea informaţiei privind studiul de opinie al utilizatorilor
9.4. Alte referinţe utile
[Baze de date ONU, FMI (SDDS etc.), BM, OIM, OECD etc.]
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Domenii și lucrări statistice pentru care se vor elabora metadate statistice de
referință
Mediul înconjurător
•

Protecția aerului atmosferic, formarea și utilizarea deșeurilor

Populaţie
•

Populaţie şi demografie

Forţa de muncă
•
•
•

Ancheta Forţei de Muncă
Numărul salariaților, câștigurile salariale și costul forței de muncă
Condițiile de muncă, accidentele de muncă

Venituri şi cheltuielile populaţiei
•

Veniturile şi cheltuielile populaţiei. Cercetarea Bugetelor
Gospodăriilor Casnice

Preţuri
•
•
•

Indicele preţurilor de consum
Indicele preţurilor producţiei industriale
Preţurile de vînzări a produselor agricole

Fondul locativ
•

Fondul locativ

Învăţămînt şi ştiinţă
•
•

Statistica educaţiei
Statistica ştiinţei / cercetării-dezvoltării

Ocrotirea sănătăţii
•

Statistica ocrotirii sănătăţii

Cultura
•

Cultura

Turism
•

Turism

Justiţie
•

Justiţie

Conturi naţionale
•

Conturi naţionale

Industrie
•
•

Indicatorii pe termen scurt în industrie
Statistica produselor industriei

Resurse energetice
•
•

Indicatori pe termen scrurt în energetică
Balanţa energetică

Agricultura
•
•
•
•
•

Volumul producţiei agricole
Cercetarea privind activitatea micilor producători agricoli (CMPA)
Statistica sectorului zootehnic (efectivului şi producţiei animale)
Statistica producţiei vegetale şi a terenurilor agricole
Balanța resurselor alimentare și utilizării lor

Investiţii în active imobilizate şi construcţii
•
•

Investiţii în active imobilizate
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză

Transporturi
•
•

Activitatea de transport
Infrastructura şi mijloacele de transport

Comerţ interior de bunuri şi servicii
•

Cifra de afaceri în comerț și servicii

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile
•

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile

Antreprenoriat
•

Ancheta Structurală Anuală

