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SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul  

Hotarîrea Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2021” 
(denumirea proiectului) 

 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Cancelaria de Stat  

(aviz nr.21-06-7221 din 

10.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021:  

1. Unul dintre rezultatele scontate ale Programului vizează 
reducerea sarcinii asupra respondenților, prin revizuirea 
instrumentelor de colectare a datelor și utilizarea de date din 
surse administrative existente, inclusiv surse care conțin date 
individuale, însă urmare a examinării activităților incluse în 
Program nu s-au identificat acțiuni ce vor duce la obținerea 
acestui rezultat. Prin urmare, se consideră relevant ca partea 
narativă a Programului să fie complementată cu un Capitol 
nou, intitulat generic Implementarea Programului, ce ar 
descrie modul în care Programul va fi realizat și, totodată, va 
scoate în evidență modificările ce vizează instrumentele de 
colectare a datelor utilizate în anii precedenți. 

Se acceptă. 

2. Totodată, dat fiind faptul că în anul curent, din cauza situației 
provocate de virusul COVID-19, Biroul Național de Statistică 
a întâmpinat dificultăți la colectarea datelor, îndeosebi în 
partea ce vizează tipul de respondenți: agenți economici și 
gospodării casnice, se propune ca la etapa de planificare a 
lucrărilor pentru anul viitor să fie identificate și posibilele 
riscuri care ar putea amenința realizarea Programului în 
modul și termenii planificați. Pentru riscurile identificate se 
va propune, de asemenea, activități de răspuns în vederea 
reducerii impactului acestora. 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

3. Indicatorii de performanță setați pentru evaluarea 

Programului, în modul în care aceștia au fost formulați, nu 

permit aprecierea performanței ce va fi atinsă la finele anului 

2021 or, aceștia nu sunt cuantificabili. Prin urmare, se 

recomandă reformularea acestora prin completarea cu valori 

de referință atât de bază, cât și de rezultat. 

Se acceptă. 

4. În partea ce ține de monitorizarea implementării Obiectivelor 

de Dezvoltare Durabilă prin prezentarea de către ministere, 

autorități ale administrației publice centrale, alte autorități și 

instituții publice a datelor privind indicatorii statistici 

relevanți (poziția 115 din Compartimentul B al Programului), 

se propune specificarea/redarea printr-o anexă la 

Compartimentul B, a listei indicatorilor statistici naționalizați, 

precum și a instituției responsabile de prezentarea/furnizarea 

datelor respective. Dezagregarea pe instituții concrete, precum 

și indicarea expresă a indicatorilor pentru care instituția 

respectivă a fost desemnată responsabilă să furnizeze date 

statistice, va crește gradul de sensibilizare a acestora în 

privința implementării și monitorizării Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă. 

Se acceptă parțial. În conformitate cu Planul de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 

(act.4.2.3), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

636/2019. indicatorii statistici naționalizați de 

monitorizare a implementării Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă, precum și instituțiile 

responsabile de prezentarea/furnizarea datelor 

respective vor fi aprobați printr-o hotărâre de Guvern 

separată. 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii  

(aviz nr.06/3-5106 din 

18.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021:  

1. Restabilirea lucrării ”Numărul de traversări ale frontierei de 

stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova” 

(periodicitate lunară și anuală). Datele sunt prezentate de 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

Se acceptă, (vezi compartimentul A, lucrarea nr. 53) 

2. Date privind indicii de încredere a consumatorilor și 
producătorilor (utilizați pe larg în practica internațională), 

Se acceptă parțial. În anul 2021 se propune elaborarea 

instrumentarului și testarea anchetei de conjunctură (în 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

care oferă o viziune clară privind așteptările și evoluțiile 
viitoare ale economiei, anticipează punctele de cotitură în 
activitatea economică. În acest context, considerăm relevant 
ca Biroul Național de Statistică, după caz, în comun cu alte 
autorități, să analizeze opțiunile posibile și să întreprindă 
măsuri pentru a asigura Guvernul și utilizatorii cu asemenea 
date, necesare, în special, în situații de criză. 

industrie, construcții, comerț și servicii), pentru 
implementarea ulterioară a acesteia. 

3. În scop orientativ, propunem pentru discuții o listă de 
indicatori identificată de Ministerul Economiei și 
Infrastructurii ca fiind necesară și utilă pentru a monitoriza 
operativ situația social-economică: 

Se acceptă parțial (vezi mai jos pct. 3.1 – 3.6) 

3.1 Consumul zilnic/săptămânal/lunar de electricitate, MWh Se acceptă în următoarea redacție:  Consum lunar de 
energie electrică de la principalii furnizori de energie 
electrică. (vezi lucrarea nr. 10).  

3.2 Consumul zilnic/săptămânal/lunar de carburanți, pe tipuri, 
litri  

Se acceptă în următoarea redacție: Consumul lunar pe 
tipuri de produse energetice (vezi lucrarea nr.10 
”Principalele resurse de energie”). 

3.3 Cifra de afaceri săptămânală pe principalele firme și 
sectoare, milioane MDL 

Se acceptă în următoarea redacție: Cifra de afaceri cu 
periodicitatea lunară (vezi lucrarea 7 „Indicatorii 
principali în industrie„ și lucrarea nr.49 „Cifra de 
afaceri în comerț și servicii”). 

3.4 Stocurile de produse alimentare disponibile, unități fizice 
corespunzătoare 

Se acceptă (vezi lucrarea nr. 7 (4, 5)) 

3.5 Numărul cererilor pentru ajutor de șomaj și numărul 
beneficiarilor de ajutor de șomaj, săptămânal, în comparație 
cu perioadele anterioare și cele din anul trecut, după sector 

Se acceptă în următoarea redacție: Numărul cererilor 
pentru ajutor de șomaj și numărul beneficiarilor de 
ajutor de șomaj, inclusiv pentru perioada precedentă 
și perioada similară a anului precedent. Informația va 
fi prezentată lunar în baza datelor ANOFM și CNAS 
(vezi comp. B, lucrările nr. 56 și 116) 

3.6 Venituri la buget din diferite surse și după sectoare (lunar, etc.) Se acceptă (vezi comp. B, lucrarea nr. 3) 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Ministerul Finanțelor 

(aviz nr. 07/3-03-119/974 

din 22..08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Nota informativă la proiectul de hotărâre  

1. Se propune revizuirea textului pct.4 ,,Principalele prevederi 
ale proiectului și evidențierea elementelor noi”, în partea ce 
ține de numărul titlurilor de lucrări statistice la 
compartimentul A, întrucât capitolul VII din proiectul 
Programului, litera A, prevede 105 titluri de lucrări statistice, 
din care poziția 101 lipsește. Respectiv, urmează a fi revizuit 
și textul sbpct.1) din pct. 7, capitolul II din proiectul respectiv.  

Se accepta. 

2. În compartimentul 5 fundamentarea economico-financiară, 
propoziția 2 în redacția actuală urmează de exclus, totodată 
este necesar de indicat costul estimativ al lucrărilor statistice 
specificate în Program și nu valoarea bugetului Biroului 
Național de Statistică. 

Se accepta.  

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021:  

3. la compartimentul II 
- pct.4 se propune de completat cu textul „și de mediu”.  

- pct. 6 din compartimentul II urmează a fi exclus, deoarece 
prevederea respectivă poate afecta activitățile autorităților 
administrației publice, care nemijlocit au tangență cu utilizarea 
indicatorilor statistici. 

 
Se acceptă. 

Se acceptă. 

4. La compartimentul 5: 

- pct. 11 se propune de expus în următoarea redacție 

,,Realizarea prezentului Program se va efectua în limitele 

mijloacelor bugetare alocate Biroului Național de Statistică 

pentru compartimentul A și altor autorități/instituții 

specificate în compartimentul B”.  

 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

- pct. 12 se consideră oportun a fi exclus, dat fiind faptul că, 

actualmente, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 se 

află la etapa de elaborare, prin urmare, sumele finale 

destinate lucrărilor și cercetărilor realizate de Biroul Național 

de Statistică, vor fi stabilite odată cu aprobarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2021. 

Se acceptă parțial. A fost inclus costul estimativ al  

lucrărilor și cercetărilor realizate de Biroul Național de 

Statistică (compartimentul A) 

În secțiunea A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică”  

 

5. La compartimentul VII, în capitolul „Antreprenoriat”, pct.61, 

coloana 4, textul ,,entități cu cota statului majoritară în 

capitalul social” se propune de substituit cu textul ,,entități cu 

cota statului în capitalul social”. 

Se acceptă. 

6. În capitolul „Situații financiare”,  

- pct. 66, coloana 2, de completat cu textul ,,nota explicativă 

la situațiile financiare”. 

Se accepta în redacția: „nota explicativă la situațiile 

financiare (tabele standardizate aprobate)” 

Notele explicative sunt narative și nu pot fi prelucrate 

și generalizate. Doar în cazul aprobării de către 

Ministerul Finanțelor a unor tabele obligatorii pentru 

note explicative, aceste tabele din note vor putea fi 

prelucrate 

7. La pct. 67, sbpct.2)   

- litera a)”: în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (2) și 

art. 21 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) al Legii contabilității și 

raportării financiare nr.287/2017:  

1) textul la coloana 2 de expus în redacția „bilanțul/ bilanțul 

prescurtat, situația de profit și pierderi/ situația de profit și 

pierdere prescurtată, nota explicativă”;  
 

2) textul la coloana 4 „pe întreprinderi micro, mici și mijlocii 

(principalii indicatori)” de exclus;  

 

(pct.69 în noua redacție a proiectului PLS) 

 

Se accepta în redacția: ”bilanțul/ bilanțul prescurtat, 

situația de profit și pierderi/ situația de profit și 

pierdere prescurtată, nota explicativă (tabele 

standardizate aprobate)”.  

Argumentarea este similară celei prezentate mai sus. 
 

Nu se acceptă excluderea nivelului de dezagregare pe 

întreprinderi micro, mici si mijlocii. Situațiile 

financiare constituie principala sursa importantă 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

 

 
 

3) textul la coloana 5 de expus în redacția „entitățile micro/ 

mici, care țin contabilitatea în baza sistemului contabil în 

partidă dublă, cu prezentarea situațiilor financiare 

prescurtate/ simplificate”.  
 

- lit. b): în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) și art. 21 alin. (1) 

și alin. (4) al Legii contabilității și raportării financiare 

nr.287/2017:  

1) textul la coloana 2 de expus în redacția „bilanțul, situația de 

profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, 

situația fluxurilor de numerar, nota explicativă”;  

2) la coloana 5 cuvântul „entitățile” de completat cu textul 

„mijlocii și mari”.  

pentru  elaborare  informațiilor privind activitatea 

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 
 

Nu se acceptă. În coloana 5 se indică cercul de entități 

cuprinse în lucrare (nr.69). 

 

 
 

Se acceptă. Elaborarea informației din bilanț, situație 

de profit și pierdere, note explicative (tabele 

standardizate aprobate) este deja reflectată la lit.a) 

Nu se acceptă. Situația modificărilor capitalului 

propriu, situația fluxurilor de numerar pot fi prezentate 

nu numai de entități mari și mijlocii. Orice entitate 

mică sau micro are dreptul se prezinte situațiile 

financiare complete. 

pentru claritatea informațiilor prezentate în tabel, se propune:  

- la rînd. 67, coloana 3, textul „situații financiare conform 

IFRS” să fie atribuit sbpct. 1) rând. 67;  

- la rînd. 67, lit. a) și b), textul din coloana 3 să fie comasat cu 

sbpct. 2) din rândul prenotat; 

Se acceptă. 

La compartimentul VII, secțiunea B ,,Lucrări executate, 

informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de 

către ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale": 

 

8. Pct. 1, este necesar de divizat în două puncte:  

- pct.1 ,,Informația privind executarea bugetului public național 

(separat pe tipuri de bugete) cu periodicitatea prezentării – 

anual”;  

- pct.2 ,,Informația privind executarea bugetului de stat și 

bugetelor locale cu periodicitatea prezentării – trimestrial 

Se accepta.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

(discret)”, ținând cont că Ministerul Finanțelor dispune de 

informația doar pe bugetul de stat și bugetele locale 

(actualmente informația trimestrială discretă este solicitată de 

către BNS).  

9. Informația privind executarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

trimestrial (discret), precum și în profil teritorial urmează a fi 

inclusă în compartimentul dat la Casa Națională de Asigurări 

Sociale (pct. 109) și la Compania Națională de Asigurări în 

Medicină (pct. 113), care prezintă rapoarte direct la Biroul 

Național de Statistică. 

Se acceptă.  

10. pct. 2 va deveni pct. 3 în următoarea redacție ,,Informația 

privind executarea bugetului de stat și a bugetelor locale”. 

Se accepta 

11. pct. 3 care devine pct. 4, cuvântul “uzura” se substituie cu 

cuvintele ”uzura mijloacelor fixe”. 

Se accepta 

Ministerul Justiției 

(aviz nr.04/6165 din 

19.08.2020 ) 

I. Obiecțiile  

La proiectul Hotărârii:   

1.  Din clauza de adoptare se va exclude referința la art. 7 al 

Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, deoarece în 

clauza de adoptare se indică doar temeiul juridic concret pentru 

emiterea prezentului act normative. 

Se acceptă. 

2.  Din pct. 1, textul „reprezentând instrumentul de bază prin 

care Biroul Național de Statistică, în calitate de autoritate 

centrală în domeniul statisticii, realizează producerea 

informației statistice oficiale și decide asupra conținutului și 

momentului publicării acesteia în vederea asigurării 

utilizatorilor cu informațiile necesare” necesită a fi exclus, 

deoarece dublează dispozițiile art. 11 alin.(3) ale Legii nr.93/2017 

Se acceptă 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

La anexa proiectului:  

3. Cuvântul „Obiectivul” din denumirea Capitolului II necesită a 

fi revăzut, din considerentul că pct. 4 stabilește scopul 

Programului de lucrări statistice și nu obiectivul acestuia. 

Mai mult, în capitolul respectiv, considerăm oportun a fi 

stabilite obiectivele specifice ale Programului, care trebuie să 

fie SMART (Specifice, Măsurabile, Accesibile, Realistice și 

încadrate în limite de Timp), astfel încât ulterior să poată fi 

evaluată eficiența implementării politicii.  
Pct. 5 și 7 ale Programului anual considerăm necesar a fi 

conformate art. 11 alin. (4) al Legii nr. 93/2017 cu privire la 

statistica oficială, care prevede că Programul anual de lucrări 

statistice cuprinde informații, responsabilități, resurse și 

termene de realizare cu privire la: 

a) cercetări statistice;  

b) lucrări de sinteză, studii și analize statistice;  

c) publicații statistice. 

Se acceptă parțial. Cuvântul „Obiectivul” a fost 

substitut cu cuvântul „Scopul”. 

Programul cuprinde lista lucrărilor cu indicarea 

nivelului de dezagregare, sferei de cuprindere, 

periodicității și termenelor de diseminare a informației 

(capitolul VII), care corespund principiilor SMART. 

Acțiunile ce urmează a fi întreprinse în program sunt 

redate prin denumirea lucrărilor (indicatorilor statistici 

elaborați), etapele și termenele de implementare se 

regăsesc în termenul de prezentare a informației 

beneficiarilor. Responsabilii de implementare sunt 

menționați pentru compartimentul A Biroul Național de 

Statistică, iar pentru compartimentul B pentru 

elaborarea statisticilor oficiale sunt menționate 

instituțiile corespunzătoare de la care este solicitată 

informația administrativă. Rezultatele scontate și 

indicatorii de progres și performanță constau în 

asigurarea utilizatorilor cu informații statistice necesare 

de calitate și la timp, deci realizarea integrală a PLS în 

termenii stabiliți pentru fiecare lucrare inclusă în 

Program. 

Capitolul II a fost suplimentat cu informația referitoare 

la lucrări de sinteză și analize statistice, publicații. 

4. Capitolul III urmează a fi revăzut, deoarece potrivit normelor 

tehnicii legislative, un capitol nu poate fi compus doar dintr-

un singur punct. 

Se acceptă. Capitolul nominalizat (nr. 4 în noua 

redacție) au fost comasat cu capitolul succesiv. 

La Capitolul VII   

5. Potrivit art. 53 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 100/2017 cu privire 
la actele normative, diviziunile capitolelor sunt secțiunile, 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre 
arabe. În cele din urmă, diviziunile capitolului VII necesită a 
fi conformate acestor prevederi. 
În vederea interpretării corecte și aplicării comode a 
prevederilor, tabelele din secțiunea „Lucrări și cercetări 
statistice realizate de Biroul Național de Statistică” 
considerăm necesar a fi denumite și numerotate. 

6. Din denumirea secțiunii „Lucrări executate și informații 
produse de ministere, autorități ale administrației publice 
centrale și alte entități și furnizate Biroului Național de 
Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale” textul 
„ministere, autorități ale administrației publice centrale” 
necesită a fi substituite cu textul „ministere, alte autorități ale 
administrației publice centrale”. 

Se acceptă. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.44/30-3287 din 19.08.2020 

Ministerul Apărării  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz aviz nr. 11/100 din 14.08.2020 

Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului  
(aviz nr.02-07/3737 din 

19.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2021:  

1. Includerea la compartimentul „IV. Indicatorii de progres și 

performanță”, pct. 10, a următorului indicator de performanță: 

„Gradul de satisfacere a utilizatorilor cu date statistice” 

(raportul dintre răspunsuri și solicitări) 

Se acceptă parțial. BNS planifică să realizeze un 

sondaj de opinie în anii 2021-2022 în cadrul asistenței 

tehnice externe, privind gradul de satisfacție a 

utilizatorilor cu date statistice și le va publica într-un 

raport separat. 

La secțiunea A. ”Lucrări și cercetări statistice realizate de 

Biroul Național de Statistică”: 

 

2. La capitolul 2 „Statistica industriei și energeticii”,  Nu se accepta pct.6. Întru micșorarea presiunii 
informaționale asupra agenților economici și 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

pct. 6, sintagma „27 iulie” să fie înlocuită cu sintagma „20 
aprilie” și  
 
 
 
 
 
 
pct. 23, sintagma „21 iulie” să fie înlocuită cu sintagma  
„20 aprilie” 

asigurarea colectării de date calitative, termenii de 
prezentare a rapoartelor statistice anuale este stabilită 
la aceiași data cu prezentarea situațiilor financiare. 
Lucrarea 6 „Indicatorii principali în industrie” 
(PRODMOLD-A) este o cercetare complexă, care 
necesita de asemenea timp corespunzător pentru 
procesul de colectare, prelucrare și validare a 
informației statistice.  
Nu se acceptă, întrucât datele definitive privind 
activitatea economică în anul precedent în 
întreprinderile agricole sunt disponibile la începutul 
lunii aprilie și este imposibil în perioada de până la  
20 aprilie de efectuat colectarea, verificarea, 
introducerea datelor, generalizarea și analiza lor, 
elaborarea tabelelor de ieșire de către BNS. 

3. La capitolul 2 „Statistica industriei și energeticii”, pct. 6, 
pentru lucrările „Producția în expresie naturală” și „Circulația 
principalelor tipuri de produse industrial”, periodicitatea de 
colectare să fie completată, pe lângă anual, cu cuvântul lunar 
sau trimestrial 

Se acceptă.  

4. La capitolul 18. Statistica mediului”, pct. 95 ,,Protecția 
aerului atmosferic”, modul de raportare de către agenții 
economici să fie discutat și stabilit în colaborare cu Agenția 
de Mediu, autoritatea responsabilă de implementarea 
Hotărârii Guvernului nr. 373/2018 cu privire la Registrul 
național al emisiilor și al transferului de poluanți, prin care, 
operatorii care desfășoară una sau mai multe activități, care 
generează emisii de poluanți în mediu, sunt obligați să 
raporteze anual aceste emisii, Agenției de Mediu 

Se acceptă. 

La secțiunea B al Programului ,”Lucrări executate, informații și 

date furnizate Biroului Național de Statistică de către ministere, 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități 

pentru elaborarea statisticilor oficiale”: 

5. La pct. 28 „Informația privind prestarea serviciilor agricole 
din contul bugetului de stat”, formularea denumirii lucrării 
statistice este generală și imprecisă. Tipul serviciilor agricole 
(servicii de consultanță, subvenționare, etc) nu este clar 
explicit. Se sugerează reformularea denumirii acestei lucrări, 
astfel încât, informația care urmează a fi prezentată, să nu fie 
eronat interpretată, or acest punct urmează a fi exclus dacă nu 
se ajunge la un consens 

Se acceptă excluderea acestui punct.  

6. La pct. 29 „Informația privind efectivul de animale (pe specii, 
grupe de vârstă și sexe)” se va exclude din responsabilitatea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
deoarece MADRM nu furnizează astfel de date statistice. Mai 
mult ca atât, Ministerul utilizează datele furnizate de către 
Biroul Național de Statistică și nu viceversa 

Se acceptă.  

7. Pct. 30 cu conținutul integral se va transfera în 
responsabilitatea Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

Se acceptă 

8. Pct. 31 cu conținutul integral rămâne în responsabilitatea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Se acceptă 

9. Pct. 32, 33 și 35 cu conținutul integral se va transfera în 
responsabilitatea Agenției de Mediu în conformitate cu 
atribuțiile funcționale din HG nr. 549/2018 cu privire la 
constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu. 

Se acceptă parțial (se acceptă pct.32, 33).  
Referitor la pct. 35: conform avizului Agenției de 
Mediu rămâne în vigoare sistemul anterior de colectare 
a datelor privind emisiile în aer de la agenții economici 
conform formularului 1-aer „Protecția aerului 
atmosferic” de către Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului, ulterior transmiterea datelor către BNS 
pentru procesare și generalizare, deoarece conform HG 
nr.373 din 24.04.2018 cu privire la RETP prin 
intermediul sistemului dat se raportează doar unele 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

categorii de emisii de poluanți. Raportarea tuturor 
poluanților în corespundere cu anexa nr. 2 a acestei 
hotărâri se va efectua începând cu 1 ianuarie 2023.  

10. Pct. 34 cu conținutul integral se va transfera în 
responsabilitatea Agenției „Apele Moldovei. 

Se accepta. 

11. Pct. 101-107 cu conținutul integral se va transfera îndată 
după pct. 34, dat fiind faptul că Agenția „Moldsilva” se 
subordonează Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului și pentru a asigura în continuare o 
abordare unică pentru formatul Programului. 

Se acceptă. 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-09/4462 din 18.08.2020. 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale  

(aviz nr. 02/4677 din 

17.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul B a Programului ”Lucrări executate, 

informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de 

către ministere, alte autorități ale administrației publice centrale 

și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale”,  

 

1. Se propune includerea unui compartiment nou, după cum 

urmează: 

Agenția Națională Asistență Socială 

Se acceptă în varianta propusă în Program: (pct. 54 

(compartimentul B) ”Informația privind centrele de 

plasament și de zi și numărul beneficiarilor de servicii 

sociale (primare, specializate, cu specializare 

înaltă)”), astfel încât să acopere totalitatea serviciilor 

sociale prestate și să asigure plenitudinea informației. 

Varianta propusă a fost coordonată cu Agenția 

Națională de Asistență Socială. 

Raport 

statistic 

privind 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

temporar 

pentru 

persoane cu 

dizabilități 

date 

agre-

gate 

pe 

țară 

Centre de 

plasament 

temporar 

pentru 

persoane 

cu 

dizabilități 

(adulte) 

anual  Suport 

de 

hîrtie 

februarie Calcule 

și 

estimări 

statistice 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

(adulte) 

Raport 

statistic 

privind 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

temporar 

pentru copii 

cu dizabilități  

date 

agre-

gate 

pe 

țară 

Centre de 

plasament 

temporar 

pentru 

copii cu 

dizabilități  

anual  Suport 

de 

hîrtie 

februarie Calcule 

și 

estimări 

statistice 

 

Raport 

statistic 

privind 

activitatea 

Centrelor de 

plasament 

temporar 

pentru 

persoane 

vârstnice și 

persoane cu 

dizabilități  

date 

agre-

gate 

pe 

țară 

Centre de 

plasament 

temporar 

pentru 

persoane 

vârstnice 

și 

persoane 

cu 

dizabilități  

anual  Suport 

de 

hîrtie 

februarie Calcule 

și 

estimări 

statistice 

 

2. Includerea la categoria instituțiile responsabile de furnizare a 

datelor Biroului Național de Statistică, a autorităților 

administrației publice locale/structurile teritoriale de asistență 

socială, care vor raporta nemijlocit pe serviciile sociale care 

activează la nivel local – tipul, numărul acestora, inclusiv 

numărul beneficiarilor (copii și adulți cu dizabilități, vârstnici, 

etc.) dezagregate pe vârstă, gen, mediu (urban, rural).  

Această propunere este argumentată de faptul că, art. 9 și 10 

din Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, 

stabilește că autoritățile administrației publice locale de 

nivelul al doilea asigură dezvoltarea și gestionarea serviciilor 

sociale în conformitate cu competențele stabilite prin lege, în 

funcție de necesitățile identificate ale populației din teritoriul 

administrat, fie autonom, fie în comun cu alte autorități ale 

Nu se acceptă. Solicitarea este satisfăcută prin 

includerea informației privind serviciile sociale în 

punctul precedent. BNS nu poate recepționa și dubla 

colectarea și generalizarea acestor date de la 

structurile teritoriale de asistență socială/administrația 

publică locală. Aceste date sunt colectate de la 

structurile teritoriale de asistență socială/administrația 

publică locală de către Agenția Asistență Socială, care 

conform competențelor stabilite prin HG 1263/2016 

colectează, analizează și sistematizează datele 

statistice în domeniul asistenței sociale.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

administrației publice locale, precum și în colaborare cu 

agenții economici, patronatele, sindicatele din teritoriu și cu 

asociațiile obștești din țară și din străinătate.  

3. Studiul „Accesul Populației la Serviciile de Sănătate” care, 

conform Hotărârii Guvernului nr 676/2019, urma să fie 

desfășurat pe parcursul anului 2020, cu suportul Băncii 

Mondiale, autoritatea susține necesitatea realizării acestuia pe 

parcursul anului 2021. 

Se acceptă parțial. Studiul dat va fi realizat în afara 

Programului de lucrări statistice în conformitate cu 

obligațiunile asumate (scrisoarea MSMPS 

nr.02/3446(6240) din 25.06/2020 de accept a 

termenului de realizare  studiului în 2021). 

Banca Națională a 

Moldovei  
(aviz nr.07-01103/11/2333 

din 02.09.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de 
Biroul Național de Statistică”: 

 

 
Se acceptă parțial. Datele privind relațiile cu 
nerezidenții au fost tradițional colectate ca parte 
integrantă la situațiile financiare (anexă la situațiile 
financiare). Ținând cont de aceasta și întru micșorarea 
sarcinii informaționale asupra mediului de afaceri 
considerăm oportun ca Nota nominalizată cu un 
conținut considerabil redus să fie inclusă ca anexă la 
situațiile financiare. 

1. Solicităm includerea în PLS - 2021 a colectării și 

prelucrării datelor conform raportului statistic anual 1-NI 

,,Nota informativa privind relațiile cu nerezidenții" 

proiectul actualizat și indicațiile metodologice privind 

întocmirea se anexează). Acesta a fost exclus în legătură cu 

revizuirea componentei anexelor la situațiile financiare 

(Ordinului nr. 194 din 30.11.2018 al Ministerul Finanțelor) 

în rezultatul transpunerii Directivei 2013/34/UE. Termenii 

de colectare și diseminare către BNM și alți utilizatori fiind 

similari situațiilor financiare. 
Totodată, menționăm că BNM continuă consultările cu 
Ministerul Finanțelor și Consiliului de contabilitate și 
raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor, 
susținute de recomandările Fondului Monetar International, 
în scopul includerii raportului 1-NI în calitate de informație 
suplimentară situațiilor financiare. În cazul încheierii cu 
succes a acestora, raportul 1-NI va fi colectat împreună cu 
alte rapoarte din cadrul situațiilor financiare, conform 



 

15 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

termenelor prestabilite pentru acestea. 

2. Deși proiectul Programului lucrărilor statistice (PLS) pentru 

anul 2021 nu prevede furnizarea datelor cu frecventa 

trimestrială ce tine de Cercetarea statistica asupra 

gospodăriilor casnice (CBGC), Va rugam, în corespundere cu 

acordul dintre BNS și BNM, elaborarea și prezentarea în 

adresa BNM a unui set de indicatori privind structura 

venitului disponibil și a cheltuielilor populației cu frecvență 

trimestrială. 

Se acceptă. Datele trimestriale necesare privind 

structura veniturilor și a cheltuielilor disponibile a 

gospodăriilor casnice vor fi prezentate în conformitate 

cu acordul dintre BNS și BNM. 

3. În punctul nr. 68 ,,Cercetarea statistică asupra gospodăriilor 

casnice - Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) 

în anul 2021 de modificat ,,în anul 2021" cu ,,în anul 2020". 

Se acceptă. 

La compartimentul B al Programului ”Lucrări executate, 

informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de 

către ministere, alte autorități ale administrației publice centrale 

și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale”, 

 

4. În lista indicatorilor prezentați de BNM, la pct. 64 ,,Raportul 

privind statistica monetara pe sistemul bancar", de modificat 

periodicitatea prezentării (col. 5) în loc de ,,anual, trimestrial", 

în ,,lunar". (vezi col. 7 - termenul de prezentare către BNS, ,,a 

25-a zi (lunar, cumulativ de la începutul anului)"). La 

momentul actual aceste date sunt prezentate de BNM lunar, 

pentru luna finisată, cu actualizări în caz de necesitate pentru 

lunile precedente și sfârșitul anului precedent. 

Se accepta. 

5. În cazul indicatorilor de interes pentru BNS și BNM, 

prezentarea cărora este stipulata în Acordul de colaborare 

dintre BNS și BNM, termenele / formele specificate în Acord, 

sunt prioritare. 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Centrul Național 

Anticorupție 

(aviz nr.06/2-4754 din 

10.08.2020) 

Lipsa de obiecții și propuneri   

Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021 (număr unic 

607/BNS/2020), comunicăm că acesta este un document de 

politici în sensul hotărârii Guvernului nr.33/11.01.2007 ”Cu 

privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de 

documentele de politici.  

În ce privește efectuarea expertizei anticorupție asupra proiectului 

hotărârii menționat supra, acesta este un proiect de act normativ 

exceptat de la expertiza anticorupție, în sensul art.28 alin.(2) lit. a) 

din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, conform căruia 

,,Agenții publici și entitățile publice cu drept de inițiativă 

legislativă, alte entități publice care elaborează și promovează 

proiecte de acte legislative și normative, precum și Secretariatul 

Parlamentului, în cazul inițiativelor legislative ale deputaților, au 

obligația de a supune expertizei anticorupție proiectele de acte, cu 

excepția documentelor de politici". 

Se acceptă. 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-2256 din 17.08.2020. 

Serviciul Fiscal de Stat 

(aviz nr.26-12/2-10/29744 

din 20.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

În Capitolul VII, compartimentul B,  ”Serviciul Fiscal de Stat”  

1. La pct.10, coloana 2, textul ”Forma IVAO 15 Darea de seamă 

privind impozitul pe venitul din activitatea operațională 

rândurile” (1, 2, 9, 10, 11, col.2) se substituie cu textul 

”Forma SIMM 20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul 

agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici 

și mijlocii (rândurile 1, 6, col.2)”. Aceasta se expune prin 

faptul că s-a modificat obiectul impunerii. 

Se accepta. 
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publică 
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Argumentarea autorului proiectului (notă) 

2. La pct.11, coloana 2, textul ”Forma TVA 12 Declarația 

privind TVA (boxele 1, 3, 5, 6, 10, 11 cod 10)” se substituie cu 

textul ”Forma TVA12 Declarația privind TVA” (boxele 1, 2, 3, 

6, 10 col.10)” 

Se accepta. 

3. La pct.14, coloana 2, textul ”Forma UNIF 014 Declarația 

dare de seamă fiscală unificată (cod 010, 0101, 0102)” se 

substituie cu textul ”Formularul UNIF 18 ”Darea de seamă 

unificată (Declarația) (codul 010, 0101, 0102)” 

Se accepta. 

4. Se propune completarea cu două formulare noi: ”Formula 

UNIF 21 ”Darea de seamă unificată (Declarația” și ”Formular 

IPC 21 ”Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a 

asigurării sociale de stat obligatorii calculate”. Formularele 

date vor fi puse în aplicare de la data de 01.01.2021 

Se acceptă, punctul 15, coloana 2, din capitolul B se 

modifică în următoarea redacție: Forma IPC21 (IPC18 

pentru luna decembrie 2020) „Darea de seamă privind 

reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de 

asigurări sociale de stat obligatorii calculate”. 

Serviciul Vamal  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.28/11-10425 din 22.08.2020 

Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră  

(aviz nr.35/7-4-4607 din 

24.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul B al Programului ”Lucrări executate, 

informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de 

către ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale”, 

 

1. Pct. 27  
Potrivit art. 19 alin. (8) al Legii nr.71/2007 cu privire la registre, 
care se aplică indubitabil Sistemului informațional integrat al 
Poliției de Frontieră și care statuează că înregistrarea repetată a 
obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt registru de 
stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în același 
registru se interzice.  
 

Nu se acceptă.  
BNS nu intenționează și nu instituie în fapt un registru 
de stat în sensul Legii nr. 71/2007 cu privire la registre 
și nu prevede înregistrarea repetată sau acumularea 
obiectelor careva registre, ci doar a indicat la pct. 29 
(din varianta definitivată) din PLS 2021 setul necesar 
în exclusivitate pentru producerea statisticilor oficiale 
de calitate cu privire la migrația internațională și 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Subsecvent, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) al 
Legii cu privire la registre, modul de colectare, prelucrare, 
păstrare și utilizare a datelor cu caracter personal în registrele de 
stat se stabilește de lege.  
 
 
 
 
Sub alt aspect pornind de la categoriile de date solicitate și anume 
”date individuale” reieșind din noțiunea statuată de Legea 
nr.93/2017 cu privire la statistica oficială și mențiunea din 
colonița a 4-a citat ”pe țară, sexe, vârstă și țări de origine a 
cetățenilor străini” se constată că se dorește dezvăluirea prin 
transmitere a datelor cu caracter personal prelucrate de 
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, fapt care prin 
prisma art. 31 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția 
datelor cu caracter personal contravine legii.  
În concluzie, pornind de la prevederile normative enunțate 
solicităm substituirea sintagmei ”date individuale”, prin ”date 
agregate” sau excluderea poziției 26 din Program.  
Alte constrângeri de ordin normativ, se regăsesc la art. 4 alin. (1) 
lit. b) coroborate la art. 31 alin. (1) din Legea privind protecția 
datelor cu caracter personal, care, în opinia IGPF, nu permit BNS 
să trateze extensiv noțiunea de ”date individuale”.  
 
Urmează a clarifica încă un aspect juridic, pe care îl invocă BNS 
și anume prevederile art. 16 alin. (2) din Legea cu privire la 
statistica oficială referitor la excepția de la regimul de confiden-
țialitate al datelor cu caracter personal, însă, entitatea omite a ține 
cont de prevederile art. 30 din Legea privind protecția datelor cu 
caracter personal în partea ce ține de asigurarea regimului de 

numărul populației țării, care pot fi estimate doar în 
baza traversărilor frontierei de stat a persoanelor 
fizice, iar modalitatea legală de preluare/consum și 
prelucrare a acestor date este prin platforma de 
interoperabilitate MConnect, conform prevederilor 
Legii nr.142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de 
date și interoperabilitate și nu pentru crearea unui 
registru. 
Totodată, conform Legii 93, Art. 14, alin. (1), 
producătorii de statistici oficiale stabilesc sursele de 
colectare a datelor în funcție de aspectele profesionale 
și de volumul de date necesare pentru producerea de 
statistici oficiale, Iar conform Art. 16, alin. (1), 
“Autoritatea centrală în domeniul statisticii, în scopul 
completării volumului de date necesare pentru 
producerea statisticii oficiale și în scopul reducerii 
sarcinii informaționale asupra respondenților, are 
dreptul de a accesa și utiliza, în mod gratuit, surse de 
date administrative, inclusiv surse care conțin date 
individuale.”  
Raționamentul că noțiunea datelor individuale 
cuprinde noțiunea datelor cu caracter personal a fost 
apreciată de către Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) prin avizul 
acestuia din 25 februarie 2016, la proiectul de lege 
privind statistica oficială (în prezent Legea 
nr.93/2017), inclusiv dreptul și mandatul legal al BNS 
de a prelucra date cu caracter personal în scopul 
producerii datelor statistice (avizul poate fi accesat la 
http://old.datepersonale.md/md/Avize/).  

Lipsa datelor individuale privind traversările frontierei 
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securitate al acestor date și Cerințelor față de asigurarea securității 
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 
sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.  
Totodată, reieșind din cele expuse se consideră imperios necesar 
de a aviza proiectul la Centrul Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 
(2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

de stat nu permit producerea datelor privind migrația 
și numărului populației în profil teritorial deoarece 
necesită conectarea (direct linkage) în bază de 
identificator unic a acelorași obiecte informaționale 
din mai multe surse de date administrative (registre de 
stat și departamentale). 
Conform Legii 93, art. 19, alin. (1) Producătorii de 
statistici oficiale întreprind toate măsurile regulatorii, 
administrative, tehnice și organizatorice pentru 
protecția datelor confidențiale și neadmiterea 
divulgării lor. Astfel, BNS asigură măsurile pentru 
asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter 
personal conform Cerințelor față de asigurarea 
securității datelor cu caracter personal și art.30 din 
Legea 133, fiind înregistrat în Registrul de evidență al 
operatorilor de date cu caracter personal și notificat cu 
5 sisteme de evidență de către Centrul Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal, iar alte sisteme 
sunt în proces de notificare cu scopul consumului de 
date prin intermediul platformei guvernamentale de 
interoperabilitate Mconnect. Pentru fiecare dintre 
acestea fiind indicate operațiunile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, măsurile de protecție 
asigurate și alte aspecte relevante, în conformitatea cu 
legislația din domeniul protecției datelor cu caracter 
personal dar și luându-se în calcul cele mai buni 
practice în domeniu.  

Academia de Științe din 

Moldova  

(aviz nr.641-05/3 din 

26.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de 

Biroul Național de Statistică”,  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

1. În capitolul 14 ”Statistica demografiei” de adăugat următorii 

indicatori: 

- mortalitatea perinatală;  

- mortalitatea infantilă;  

- mortalitatea maternă;  

- rata de avorturi. 

Se acceptă. Indicatorii menționați deja sunt produși și 

diseminați în cadrul lucrării nr.77 p. 1) din 

compartimentul A, nr.63 și 62 din compartimentul B. 

La compartimentul B al Programului ”Lucrări executate, 

informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de 

către ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale”, 

 

2. La pct.36 se propune următoarea formulare ”Lista studenților-

doctoranzi înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul 

de studii 2020/2021, a conducătorilor științifici, a temelor de 

cercetare și a specialității conform Nomenclatorului 

specialităților științifice (Anexa la HG nr. 199 din 13 martie 2013) 

Se acceptă. 

Institutul Național de 

Cercetări Economice  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/9-100 din 13.08.2020. 

Agenția Națională pentru 

Reglementare în 

Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-DRAS/1078 din 11.08.2020. 

Agenția de Administrare 

a Instanțelor de Judecată  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01.1/696702 din 14.08.2020 

Agenția Servicii Publice  

(aviz nr. 01/5212 din 

21.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul B, "Lucrări executate și informații furnizate 

de ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

alte entități Biroului Național de Statistică pentru elaborarea 

statisticilor oficiale": 

1. la pct. 87, care se referă ia activitatea Agenției Servicii 

Publice, textul ,,Case de locuit nou-construite date in 

exploatare în 202I (înregistrate pentru prima dată)” de 

substituit cu textul ,,Case de locuit recepționate în anul 2021 

(înregistrate pentru prima dată)”. 

Conform art.40a al Legii cadastrului bunurilor imobile 

nr.l543/1998, în cadastrul bunurilor imobile se înregistrează 

dreptul asupra bunului imobil construit și recepționat.  

Se acceptă. 

Agenția Proprietății 

Publice  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.05-03-3857 din 10.08.2020. 

Autoritatea 

Administrativă 

”Agenția Națională 

Transport Auto”  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 02/1-1- din 18.09.2020 

Agenția de Mediu 

(aviz nr. 08/45/2020 din 

18.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

Susține în continuare realizarea activității de colectare a 

informației conform formularului 1-aer „Protecția aerului 

atmosferic” conform mecanismului existent de către BNS cu 

implicarea directă a subdiviziunilor teritoriale ale IPM la etapa 

de validare a datelor. Conform HG nr.373 din 24.04.2018 cu 

privire la RETP prin intermediul sistemului dat se raportează 

doar unele categorii de emisii de poluanți în aer. Raportarea 

tuturor poluanților în corespundere cu anexa nr. 2 a acestei 

hotărâri se va efectua începând cu 1 ianuarie 2023.  

Se acceptă. 

Agenția „Moldsilva”  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.AM 03/01-1557 din 20.08.2020. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Agenția de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

(aviz nr.1356 din 

18.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La secțiunea B, ”Lucrări executate, informații și date furnizate 

Biroului Național de Statistică de către ministere, alte autorități 

ale administrației publice centrale și alte entități pentru 

elaborarea statisticilor oficiale”  

 

1. la pct. 108, după cum urmează:  

a) substituirea textului ”Informația privind înregistrarea 

obiectelor de proprietate intelectuală” cu textul ”Informația 

privind protecția obiectelor de proprietate intelectuală”; 

b) substituirea textului ”titluri de protecție eliberate” cu textul 

”obiecte de proprietate intelectuală protejate”. 

Se acceptă. 

Agenția de Investiții  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 02-266 din 13.08.2020.  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.10-805 din 02.09.2020. 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii (aviz nr.967 din 

12.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La capitolul VII, litera B ”Lucrări executate și informații 

produse de ministere, autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități și furnizate Biroului Național de 

Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale” 

 

1. pct.47 ”Lista unităților economice și sociale în care au avut 

loc accidente de muncă”, propunem modificarea termenului 

de prezentare a informației din 10 decembrie în 10 martie. 

Se acceptă parțial. În urma consultării și cu acordul 

ISM s-au stabilit două termene de prezentare a listei: 

10 ianuarie (lista preliminară) și 25 februarie (lista 

definitivată). Astfel, coloana 7, punctul 47, capitolul B 

se modifică în următoarea redacție: “10 ianuarie (lista 

preliminară), 25 februarie (lista definitivată)”. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului (notă) 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-23/3360 

Agenția 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.Rg02-003335 din 20.08.2020. 

Agenția Relații 

Funciare și Cadastru  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.36/01-08/497 din 13.08.2020. 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.II-03/03-202 din 12.08.2020. 

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-02/1455 din 12.08.2020. 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 1053  din 17.09.2020 

Confederația Națională 

a Patronatului din 

Republica Moldova  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 01/1-87 din 21.08.2020  

Confederația  Națională 

a Sindicatelor din 

Republica Moldova  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 03-02/300 din 11.08.2020. 

Consiliul Național 

pentru Determinarea 

Dizabilității și 

Capacității de Muncă  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 561 din 18.08.2020. 

Întreprinderea de stat 

”Calea Ferată din 

Moldova” 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. H-4/1714 din 18.08.2020 

 
Director general       Oleg CARA      
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