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Urmare desfăşurării Seminarului, pot fi trase unele concluzii privind rezultatul 
activităţilor realizate de specialiştii BNS cu suportul metodologic şi tehnic al experţilor 
Oficiului  Central  de Statistică al Norvegiei, sprijinul consultativ al experţilor FMI şi 
anume, că metodologia aplicată şi metodele statistice utilizate la elaborarea IPC şi IPPI 
asigură fiabilitatea datelor statistice şi comparabilitatea internaţională a acestora .Au fost 
utile şi interesante prezentările participanţilor din oficiile centrale de statistică din  
Norvegia, Letonia, Lituania, România, Rusia, precum şi a organizaţiilor internaţionale: 
CEE ONU, Eurostat, Banca Mondială  privind experienţa internaţională şi practicile 
avansate în domeniul vizat. 
 Totodată, în cadrul Seminarului, a fost menţionat că există perspective de  dezvoltare a 
IPC şi IPPI în vederea armonizării maxime la standardele internaţionale şi îmbunătăţirii 
calităţii acestor indici. 
 Cu referinţă la IPC au fost menţionate următoarele direcţii prioritare de  dezvoltare: 

- Perfecţionarea metodelor de colectare a datelor pe baza utilizării palmtopurilor; 
- Dezvoltarea metodelor de ajustare (pentru produsele sezoniere, ajustările  ce ţin de 

schimbarea calităţii produselor etc.); 
- Dezvoltarea, în perspectivă, a  sistemului de colectare a preţurilor de la unităţile de 

comerţ cu amănuntul şi prestări servicii populaţiei pe baza transmiterii electronice a  
datelor ( prin Internet ) de la unităţile cercetate ; 

- Studierea cerinţelor UE privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum în 
vederea utilizării acestora în calitate de cadru general pentru elaborarea IPC în 
Republica Moldova; 

Cu referinţă la IPPI au fost menţionate următoarele direcţii prioritare de  dezvoltare: 
- Implementarea versiunii noi a CAEM, bazate pe NACE, Rev.2 şi a nomenclatorului 

PRODMOLD, armonizat la noua versiune a PRODCOM; 
- Efectuarea lucrărilor vizînd schimbarea anului de bază 2005 pe anul 2008; 
- Ajustarea în retrospectivă a seriilor de indici IPPI în funcţie de schimbarea anului 

de bază; 
- Extinderea cuprinderii IPPI cu serviciile  industriale relevante; 
- Calculul IPPI pentru marile grupe industriale; 
- Efectuarea analizei gradului de influenţă a variaţiei preţurilor în anumite sectoare 

asupra indicelui general de preţ; 
- Dezvoltarea sistemului de colectare a chestionarelor  prin Internet; 
- Implementarea anchetelor personalizate transmise respondenţilor pentru 

completarea preţurilor. 



O activitate comună pentru IPC şi IPPI este cea propusă de expertul norvegian dl Lasse 
Sandberg  de a constitui un grup de lucru consultativ din reprezentanţii BNS, instituţiilor 
de cercetări ştiinţifice, instituţiilor neguvernamentale, interesate pentru a discuta 
problemele şi a înainta recomandări de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul statisticii 
preţurilor.  
O altă recomandare, care a fost expusă de mai mulţi participanţi în cadrul seminarului 
este  de a continua activităţile de armonizare a indicilor de preţ,  a elaborării acestor 
indici, întru crearea unui sistem coerent de producere şi diseminare atît a IPC,  IPPI, 
dar şi a altor indici de preţ.  În afară de IPC şi IPPI despre care s-a discutat la seminar, la 
moment BNS elaborează indicele preţurilor producătorilor agricoli, indicii preţurilor la 
mărfurile şi serviciile consumate de agricultori,  indicele de preţ în construcţii,  indicii 
valorii unitare la mărfurile exportate şi importate. Deci, urmează de efectuat o activitate 
intensă în vederea armonizării tuturor acestor indici, in special, ţinînd cont  de cerinţele 
conturilor naţionale. 
Alt segment în acest domeniu ţine de extinderea activităţii de diseminare a informaţiei 
statistice ce vizează indicii  preţurilor: 

- extinderea plasării metadatelor ce ţin de aspectele metodologice de elaborare a IPC 
şi IPPI; 

- extinderea seriilor de date, atît IPC cît şi IPPI; ţinînd cont de solicitările 
utilizatorilor, prezentarea  tabelelor analitice, care ar reflecta gradul de influenţă a 
variaţiei preţurilor din diverse activităţi, asigura indicelui general, etc.. 

 
 
 

       


