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SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul  

Hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022” 
(denumirea proiectului) 

 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Economiei  

(aviz nr.04-4574 din 

04.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021, 

Compartimentul A. Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică în anul 2022: 

 

1. La pct.27 și 28 propunem completarea coloanei 4 cu sintagma 

„pe surse de finanțare”, în vederea asigurării diseminării datelor 

dezagregate după sursele de finanțare a investițiilor. 

Se acceptă. 

2. Cu referire la „Statistica transporturilor”: nu susținem 

excluderea Cercetării statistice lunare „Prestații de transport 

rutier (date operative)” (f.nr. 1-auto), Cercetării statistice lunare 

„Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată,” (f.nr. 1-cf), 

modificarea termenelor cercetărilor statistice privind activitatea 

de transport aerian și fluvial, în cazul în care nu se oferă alte 

opțiuni și aceste acțiuni vor limita accesul la datele lunare 

privind transportul de mărfuri și pasageri. Datele respective sunt 

importante pentru realizarea atribuțiilor funcționale ale 

Ministerului Economiei: 

- conform Dispoziției Guvernului nr.120-d din 24.11.2003 

Ministerul Economiei asigură informarea operativă a 

Președinției, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene și alte instituții publice despre 

evoluția social-economică a Republicii Moldova prin elaborarea 

și publicarea Raportului lunar privind situația social-economică 

Se acceptă parțial. 

Chestionarul 1-cf a fost restabilit.  

Chestionarul 1-auto se propune de exclus întru 

micșorarea presiunii informaționale asupra 

entităților economice (solicitare parvenită din partea 

mediului de afaceri:Confederația Națională a 

Patronatelor din Moldova, European Business 

Association, Camera de Comerț Americană, 

Platforma Contabil News, etc.   precum  și conform 

recomandărilor în cadrul exercițiului de optimizare 

a chestionarelor statistice realizate cu suportul GIZ). 

Datele operative (lunare) privind activitatea de 

transport vor fi oferite în cadrul cercetării SERV-TS 

(ved. lucrarea 49). 

De asemenea BNS în 2022 va realiza calculele 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

din Moldova;  

- conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr.181/2014 și Ordinul ministrului finanțelor cu privire la 

aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului nr.209/2015, Ministerul Economiei este 

instituția responsabilă de elaborarea prognozelor 

macroeconomice a Ministerul Economiei al Republicii 

Moldova. Modelele econometrice utilizate în acest scop 

încorporează date lunare, inclusiv din domeniul transporturilor 

de mărfuri și pasageri. 

experimentale privind vânzările de mărfuri și 

servicii cu periodicitate lunară generalizate la nivel 

de diviziune CAEM (inclusiv servicii de transport) 

în baza declarațiilor TVA (ved. lucrarea 50). 

3. La compartimentul 7 „Statistica Tehnologia Informației”, 

recomandăm a fi revizuiți și actualizați indicatorii „Situația 

privind informatizarea și conexiunea la Internet la sfârșitul 

anului 2021” (pe țară, forme de proprietate, activități 

economice, în aspect teritorial), conform ultimelor tendințe și 

necesități în acest domeniu. 

Se acceptă.  

Lucrările de revizuire a instrumentarului cercetării 

conform cerințelor UE au fost inițiate. 

4. La compartimentul 9 „Statistica comerțului interior de bunuri și 

servicii”: nu susținem excluderea Cercetării statistice anuale 

„Comerțul cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și 

motocicletelor)”, (f.nr. 3-comerț)”. Aceste date sunt unice din 

punct de vedere a dezagregărilor prezentate și importante pentru 

elaborarea politicilor în domeniul comerțului interior, domeniu 

esențial pentru economia națională. Deși se propune înlocuirea 

acestora cu un „modul în cadrul cercetării anuale existente 

Ancheta structurală anuală, realizată pe bază de sondaj”, nu este 

clar nivelul de detaliere al datelor în cadrul acestui modul, iar 

termenul prezentării este mult mai extins (28 noiembrie 

comparativ cu 27 mai). 

Se acceptă parțial.  

Ancheta structurală anuală se va completa cu două 

module adiționale similare conținutului 

chestionarelor 3-comerț și 1-comerț (ved. lucrarea 

60) pentru producerea datelor privind volumul 

vânzărilor cu amănuntul pe tipuri de mărfuri 

(conform Regulamentului UE nr. 251/2009) 

Nivelul de detaliere va fi similar nivelului de 

detaliere existent în 3-comerț. 

5. La pct.76, propunem să fie examinată posibilitatea prezentării 

informațiilor lunare privind „Câștigurile salariale” pentru anul 
Nu se acceptă.  

Începând cu anul 2017 PLS prevede periodicitatea 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

2021, necesare pentru elaborarea prognozelor „câștigului 

salarial mediu lunar” și a „fondului de remunerare a muncii”. 

trimestrială de realizare a cercetării ”Câștigurile 

salariale”. Scopul principal al acestei modificări a 

fost diminuarea sarcinii de răspuns asupra 

respondenților. Menționăm, că periodicitatea 

trimestrială corespunde standardelor europene din 

domeniu (Regulamentul UE nr.1165/98 privind 

statisticile pe termen scurt). BNS intenționează 

elaborarea calculelor experimentale  lunare privind 

câștigurile salariale în baza datelor Serviciului 

Fiscal de Stat (cu condiția accesului la datele 

individuale de la SFS). 

Compartimentul B. Lucrări executate, informații și date furnizate 

de către ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități pentru elaborarea și/sau diseminarea 

statisticilor oficiale:  

 

6. La compartimentul 20 „Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică” urmează a fi reconsiderat indicatorul, 

deoarece nu este relevant pentru compartimentul dat. 

Nu se acceptă. 

Datele sunt elaborate de Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, iar prezentarea datelor în 

adresa BNS se efectuează de către STISC, care 

gestionează Sistemul Informațional Automatizat 

“Registrul  de Stat  al animalelor” 

Suplimentar înaintăm următoarele propuneri:  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

7. Introducerea lucrării „Tabelul resurse-utilizări pentru anul 2021 

în prețuri curente și comparabile” elaborat pe țară, activități 

economice, elemente de utilizări, cu termenul de realizare – 29 

decembrie 2022. Menționăm, că această informație este foarte 

importantă pentru efectuarea analizelor cuprinzătoare ale 

economiei naționale, aprecierea stării și schimbărilor structurale 

din economie, identificarea punctelor slabe, forte și a 

potențialului nevalorificat. Tabelul resurse-utilizări nu a fost 

prezentat din anul 2015. 

Se acceptă parțial.  

Cu implementarea SCN 2008, urmează a fi elaborată 

o nouă metodologie de calcul a Tabelului resurse - 

utilizări.  

Elaborarea metodologiei și calculelor experimentale 

se preconizează în 2022 cu suportul FMI. 

8. În conformitate cu practicile europene, propunem de a include 
în proiect calcularea și prezentarea „Indicatorilor productivității 
muncii și a costului unitar al muncii” (total pe țară și pe 
activități economice), aceștia fiind indicatori de bază necesari 
pentru a evalua gradul de competitivitate a țării și elaborării 
politicilor economice și sociale. 

Se acceptă parțial.   

Calculele experimentale se vor realiza pentru anul 
de referință 2021. 

9. Includerea în proiect a Anchetei de conjunctură privind situația 
și perspectivele activității economice a întreprinderii, în 
conformitate cu planul agreat în anul precedent. Aceste date 
sunt necesare pentru a anticipa evoluțiile viitoare ale economiei, 
punctele de cotitură în activitatea economică - informații extrem 
de utile în procesul decizional, în special, în situații de criză. 

Se acceptă parțial. 

 În prezent se realizează cercetarea pilot a anchetei 
de conjunctură pentru testarea instrumentarului 
anchetei. În baza rezultatelor cercetării pilot va fi 
examinată posibilitatea realizării cercetării în anul 
2022 ținând cont de resursele financiare și umane 
disponibile, precum și sarcina de răspuns asupra 
mediului de afaceri. 

10. Considerăm oportun includerea unui compartiment nou 
„Statistica privind comerțul electronic”, reieșind din faptul că 
în prezent comerțul electronic devine din ce în ce mai solicitat. 

Se acceptă parțial.  

BNS va produce date statistice privind activitatea 
entităților economice cu genul principal de activitate 
47.91 "Comerțul cu amănuntul prin poștă sau prin 
Internet” conform CAEM-2 (în cadrul ASA și 
situații financiare). 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

11. Ținând cont de necesitățile în procesul de analiză și prognoză a 

datelor, rugăm publicarea sistematică în banca de date a BNS a 

datelor cumulative periodice (după caz, 2 luni, 3 luni, 4 luni, 

etc.) privind „Indicii prețurilor în construcții” și „Cifra de 

afaceri în comerț și servicii”.  

Se acceptă. 

12. Rugăm creșterea preciziei seriei de date din banca de date 

„Producția globala agricola pe ramuri ale agriculturii, categorii 

de gospodarii, 1990-2020” până la o zecimală, pentru a evita 

inexactitățile în calcule și modelare econometrică. 

Se acceptă. 

13. Introducerea soluțiilor digitale în procesul de raportare 

statistică, schimbarea conceptului de raportare statistică prin 

„apropierea” evidențelor din rapoartele statistice de evidențele 

antreprenorilor, trecerea de la o raportare concepută după 

structura funcțională a BNS la o raportare axată pe profilul de 

activitate a agentului economic, conducerea după principiul „1 

raport pentru fiecare agent economic”, excluderea datelor care 

se dublează, pre-completarea automată a rapoartelor anuale în 

baza rapoartelor lunare/trimestriale, utilizarea pe larg a surselor 

de date administrative. 

Se acceptă parțial. 

În prezent BNS conlucrează cu Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe întru 

precompletarea chestionarelor statistice în cadrul 

Ghișeului unic. 

În vederea micșorării numărului de chestionare BNS 

a propus includerea chestionarelor 1-comerț și 3-

comerț în cadrul ASA (ved. poziția 60 din comp. A). 

BNS prevede extinderea utilizării surselor de date 

administrative în scopul producerii de statistici 

oficiale (ved. pct. 50, 72,73,75,76 etc.) 

Ministerul Finanțelor 

(aviz nr. 07/3-03-169/880 

din 29.09.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Nota informativă la proiectul de hotărâre  

1. La compartimentul 5 ,,Fundamentarea economico-financiară a 

proiectului”, constatăm că informația cu privire la impactul 

financiar al normelor propuse în proiect, conține formulări 

generale, precum că implementarea proiectului se va realiza din 

contul și în limita mijloacelor financiare alocate Biroului 

Se acceptă.  

Proiectul hotărîrii a fost completat  (ved. pct.15). 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Național de Statistică (pentru lucrările incluse în 

compartimentul A), și alocate altor autorități/instituții (pentru 

lucrările incluse în comportamentul B) fără a specifica detaliat 

și argumentat costurile necesare pentru executarea lucrărilor și 

cercetărilor statistice. Astfel, în conformitate cu art. 30 al Legii 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă 

urmează să fie completată cu informația privind costul estimativ 

al lucrărilor statistice specificate în Program. 

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021,   

în secțiunea A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică”  

 

2. La capitolul „Antreprenoriat”, punctul 60, coloana 9,  textul 

„cercetare selectivă”, se propune de completat cu textul 

„cercetare exhaustivă, în cazul întreprinderilor de stat și 

societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”. 

Se accepta în următoarea redacție: 

În col. 5 se indică: 

exhaustiv - întreprinderile peste 19 salariați și  

întreprinderile de stat și societățile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat; 

selectiv - întreprinderile de la 4 până la 19 salariați.  

3. În vederea asigurării realizării eficiente a monitoringului 

financiar al activității entităților cu cota statului în capitalul 

social, se solicită reducerea termenului de prezentare a 

informațiilor aferente cercetării statistice 5-CI „Costurile și 

cheltuielile întreprinderii” și situațiilor financiare în cazul 

entităților cu capital de stat. 

Se propune de completat Programul de lucrări statistice pe anul 

2022, la coloana „Termenul de prezentare a informației 

utilizatorilor”, pct. 60 și pct. 65 subpct.1 și subpct.2 lit.a) și b), cu o 

notă prin care se va face referință la termenul redus de prezentare a 

informației Ministerului Finanțelor, în modul următor: 

 

 - la pct. 60 – „Ministerului Finanțelor la a 55-a zi”;  Se acceptă. Pct. 62 (anterior 60) a fost completat cu 

nota respectivă în următoarea redacție:  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

“Datele sunt transmise Ministerului Finanțelor pe 

entitățile cu cota statului în capitalul social la a 55-a 

zi.” 

- la pct. 65:   

● subpct.1 – „Ministerului Finanțelor la 30 iunie”, se solicită 

reducerea termenului până la 30 iunie, dat fiind faptul că 

entitățile de interes public, conform legislației contabile, sunt 

obligate să prezinte situațiile financiare Biroului Național de 

Statistică în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei 

de gestiune; 

Se accepta. Pct. 68 (anterior 65)a fost completat cu 

notele respective în următoarea redacție:  

la subpct.1: ”Datele sunt transmise Ministerului 

Finanțelor pe entitățile cu cota statului în capitalul 

social la 30 iunie”.  

● subpct.2 lit. a) și b) – „Ministerului Finanțelor la 17 iulie”. la subpct.2: ”Datele sunt transmise Ministerului 

Finanțelor pe entitățile cu cota statului în capitalul 

social la 17 iulie”  

4. La compartimentul 13 ,,Situații financiare”, din nota de subsol 

textul ,,pe entitățile economice cu capital integral sau majoritar 

de stat” se propune de substituit cu textul „pe entitățile cu cota 

statului în capitalul social”. 

Se acceptă. 

La compartimentul VI, secțiunea B ,,Lucrări executate și 

informații produse de ministere, alte autorități ale administrației 

publice centrale și alte entități și fumizate Biroului Național de 

Statistică pentru elaborarea statisticilor oficiale", ,,Ministerul 

Finanțelor”: 

 

5. La pct. 1, coloana 9, textul ,,28 mai”, se propune de substituit cu 

textul ,,30 mai”, dat fiind faptul că data care este indicată în 

Program este zi de sâmbătă. 

Se acceptă. 

6. Pct. 3, se propune de exclus, ținând cont că informația solicitată 

se plasează lunar pe pagina Ministerului Finanțelor la adresa: 
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-

bugetului/rapoarte-lunare. 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

7. La pct. 4, coloana 9, textul ,,18 iunie”, se propune de substituit 

cu textul ,,20 iunie”, dat fiind faptul că data care este indicată în 

Program este zi de sâmbătă. 

Se acceptă. 

8. Pct. 6 se propune de exclus, deoarece Ministerul Finanțelor nu 

dispune de informația solicitată, aceasta este deținută de 

autoritățile publice centrale. 

Se acceptă. 

Ministerul Justiției 

(aviz nr. 04/7686 din  

11.10.2021) 

I. Obiecțiile  

La proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022:   

1.  Din parafa de aprobare se va exclude cuvântul „Anexă” ca fiind 

excedent 
Se acceptă. 

2.  La pct. 2, se va indica și denumirea Legii nr. 93/2017 (obiecție 

valabilă și pentru alte situații similare din proiect). 
Se acceptă. 

3. La pct. 6 sbp. 1), menționăm că, pentru precizare, după 

cuvintele „Biroul Național de Statistică” va urma textul „în 

anul 2022” (obiecție valabilă și pentru pct. 13 sbp. 1) lit. a)). 

Se acceptă. 

4. La pct. 7 sbp. 4), referința la Legea nr. 93/2017 va include și 

abrevierea „nr.” (obiecție valabilă și pentru pct. 8). 
Se acceptă. 

5. La pct. 8 sbp. 2), cuvintele „site-ul oficial” se vor substitui cu 

cuvintele „pagina web oficială”. 
Se acceptă. 

6. La pct. 10 sbp. 4), se va exclude textul din paranteze, dat fiind 

faptul că în conținutul unei norme nu se admit explicații. 

Eventual, textul din paranteze se va integra în conținutul 

propriu-zis al normei. Totodată, propunem excluderea abrevierii 

„etc”, deoarece normei juridice trebuie să i se imprime un 

conținut cert, astfel încât actul normativ să corespundă cerinței 

de previzibilitate. 

Se acceptă. 

La Capitolul VI:  

7. Conform art. 53 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 100/2017 cu Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

privire la actele normative, diviziunile capitolelor sunt 

secțiunile, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate 

prin cifre arabe. Prin urmare, diviziunile capitolului VI necesită 

a fi ajustate potrivit acestor prevederi. 

8. La secțiunea A „Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică în anul 2022”, în vederea asigurării 

clarității, sugerăm revizuirea denumirii diviziunilor cu nr. 12 și 

13, în sensul în care denumirea acestora să înceapă cu cuvântul 

„Statistica”. 

Se acceptă în următoarea redacție:  

Diviziunea 12 va fi redenumită în ”Statistica 

antreprenoriatului”. 

Diviziunea 13 va fi redenumită în ”Date privind 

situațiile financiare". 

9. La diviziunea nr. 22 „Lucrări de sinteză”, referința la Biroul 

Național de Statistică se va indica prin utilizarea abrevierii 

BNS după cum s-a indicat la pct. 1 din proiectul Programului. 

Se acceptă. 

10. Cu referire la denumirea secțiunii B „Lucrări executate, 

informații și date furnizate de către ministere, alte autorități ale 

administrației publice centrale și alte entități pentru elaborarea 

și/sau diseminarea statisticilor oficiale”, atragem atenția că, 

utilizarea cuvintelor „și/sau” nu este conformă regulilor tehnicii 

legislative, or acestea nu conferă claritate prevederilor. Prin 

urmare, propunem revizuirea utilizării acestora atât în 

denumirea secțiunii B cât și pe tot parcursul textului acesteia. 

Se acceptă. 

11. La secțiunea nr. 1 pct. 3 coloana 8-a, cuvintele „Ministerul 

Economiei și Infrastructurii” se vor substitui cu cuvintele 

„Ministerul Economiei”, asigurîndu-se astfel conformitatea cu 

prevederile pct. 2 din Hotătârea Guvernului nr. 117/2021 cu 

privire la restructurarea administrației publice centrale de 

specialitate. 

Se acceptă. 

12. În proiectul Programului se va revizui numerotarea elementelor 

structurale, deoarece nu este consecutivă. 
Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul 

Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

(aviz nr.04-4655 din 

07.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021:  

1. La compartimentul A, subcompartimentul 14. „Statistica 
nivelului de trai al populației” se propune includerea unei noi 
cercetări statistice cu denumirea „Veniturile și condițiile de 
viață”, efectuată conform metodologiei Eurostat „EUROPEAN 
UNION STATISTICS ON INCOME AND LIVING 
CONDITIONS (EU-SILC)”. 

De menționat că, rezultatele cercetării statistice propuse sunt 
necesare, inclusiv pentru realizarea cercetării privind nivelul de 
sărăcie energetică a țării. 

Nu se acceptă. 

BNS desfășoară pe bază continuă Cercetarea 
Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC). 
Obiectivul principal al CBGC este determinarea 
multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei prin 
prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, 
condiţiilor de trai şi a altor indicatori. Informaţia 
colectată în cadrul acestei cercetări permite 
identificarea categoriilor de gospodării/persoane 
defavorizate şi analiza impactului diferitor programe 
şi politici asupra situaţiei socio-economice a 
populaţiei. Totodată, CBGC oferă informaţia 
necesară pentru măsurarea sărăciei şi a excluderii 
sociale. Seriile de timp sunt disponibile începând cu 
anul 1997, ceea ce permite analize tematice ale 
evoluției diverselor fenomene în timp. Date cu 
privire la cheltuielile gospodăriilor/populației, 
inclusiv a grupurilor vulnerabile (supuse unui risc 
mai mare al sărăciei), pentru servicii comunale, 
inclusiv surse energetice (care sunt indicatorii de 
bază pentru analiza sărăciei energetice - analizați în 
combinație cu alte date - i.e. prețurile la energie), 
sunt deja produse în baza CBGC. Exemple de 
utilizare a datelor din CBGC, inclusiv pentru analiza 
sărăciei energetice aici și aici.  

Cercetarea EU-SILC, este destinată la fel studierii 
sărăciei, excluziunii sociale și a condițiilor de viață 

https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Energy_Poverty_in_Moldova__en.pdf
https://coebank.org/media/documents/CEB_Study_Energy_Poverty_in_Europe.pdf
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

pe baza unor indicatori comparabili la nivel 
european - pentru țările UE. Întroducerea unei 
cercetări statistice adiționale cu obiective similare 
cu cele ale CBGC (cu toate avantajele comparative 
descrise) ar avea consecințe multiple (dublarea 
informației colectate, creșterea sarcinii asupra 
respondenților adică gospodăriilor populației, 
necesare resurse considerabile financiare, tehnice, 
tehnologice și umane, întreruperea seriilor de timp, 
afectarea sustenabilității sursei de date, etc.).  Cu 
toate acestea, în prezent, BNS studiază relevanța și 
modalitatea implementării cercetării EU SILC în 
Republica Moldova, precum și oportunitatea 
completării CBGC cu indicatorii relevanți din EU 
SILC.  

2. La compartimentul B, titlul 3 de Informații statistice și 
administrative se consideră necesar substituirea utilizatorului 
principal „Ministerul Economiei și Infrastructurii” cu utilizatorii 
„Ministerul Economiei” și „Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale”. 

Se acceptă. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.44/30-3979 din 30.09.2021 

Ministerul Apărării  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz aviz nr. 11/113 din 23.09.2021 

Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare 
(aviz nr.02-07/3737 din 

19.08.2020) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La secțiunea A. ”Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică”: 

 

1. Chestionarul statistic 1-achiz, coloana A, compartimentele: 

„cereale și leguminoase” de completat cu cultura porumb 
Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

zaharat; „fructe și pomușoare, la sâmburoase” de completat cu 

prune și cireșe; „pomușoare”, de completat cu căpșuni, coacăză, 

zmeură, agriș, mure, afine, cătină albă, aronie, alte pomușoare; 

„la nucifere” de completat cu nuci, alune și migdale. 

2. Chestionarul statistic 3 – agr după colonița „Total suprafață 

terenuri agricole în folosință” de completat cu o coloniță nouă 

„Aplicarea agriculturii conservative (ha)”; 

Nu se acceptă. Primăriile satelor, comunelor, 

orașelor care prezintă raportul 3-agr nu dispun de 

surse de informații pentru completarea datelor 

aferente agriculturii conservative.  

3. Chestionarul statistic 29 – agr, partea II-a Livezi, vii și arbuști 

fructiferi, compartimentul „nucifere” de completat cu alune și 

migdal. 

Se acceptă. 

4. Formularul PROMOLD-A:   

4.1. de inclus o categorie aparte unde să fie specificată cantitatea 

totală de legume prelucrate și conservate (în formular sunt 

doar „Conserve de legume și fructe - (TOTAL) –t), din care 

„Conserve din legume (TOTAL)”. 

Se accepta.   

4.2. porumb dulce necongelat, conservat fără oțet sau acid acetic 

(exclusiv felurile de mâncăruri preparate)-t. 
Se acceptă.  

Informația va fi prezentată în conformitate cu 

Nomenclatorul de produse PRODMOLD armonizat 

la Clasificatorul PRODCOM al UE, în corespundere 

cu normele europene. 

4.3. de inclus o subcategorie aparte „Legume congelate – (Total) 

– t”, cu specificarea: mazăre verde congelată; porumb dulce 

congelat; amestecuri de legume congelate; alte legume 

congelate. 

4.4. La compartimentul „Fructe prelucrate și conservate” de 

inclus încă o categorie „Fructe deshidratate – Total”, cu 

specificarea: prune deshidratate; caise deshidratate; 

pomușoare deshidratate. 

4.5. La pâine și produse de panificație, de inclus categoria: pâine 

fortificată. 

4.6. De inclus o categorie nouă: Ceai de plante. 

Este de menționat faptul că solicitarea modificărilor sus-expuse 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

vine în contextul în care în planurile de acțiuni privind 

implementarea programelor, Strategiilor, se regăsesc un șir de 

acțiuni care necesită prezentarea unor date statistice de care 

Ministerul în calitate de autoritate care elaborează politicile nu 

dispune. Mai mult decât atât, periodic apare necesitatea de a 

argumenta cantitatea de produse, exportul cărora în UE depășește 

cantitatea de 70% din cotele stabilite, ceea ce este foarte dificil, 

întrucât aceste produse nu se regăsesc în  rapoartele prezentate de 

Biroul Național de Statistică 

Ministerul Mediului  
(aviz nr.12-07/09 din 

04.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La secțiunea A. ”Lucrări și cercetări statistice realizate de Biroul 

Național de Statistică”: 

 

1. La pct. 19 - Statistica de mediu, se va completa cu o poziție 

nouă referitor la cercetarea statistică anuală „Protecția aerului 

atmosferic” (f. nr.1-aer). 

Se acceptă.  

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

date furnizate de către ministere, alte autorități ale administrației 

publice centrale și alte entități pentru elaborarea și/sau 

diseminarea statisticilor oficiale”: 

 

2. De la punctul 4.1 Agenția de Mediu, poziția 35 „Informația 

privind emisiile în aerul atmosferic de la sursele staționare ale 

entităților” se va transfera la punctul 4.2 Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului, iar în coloana 6 a acestei poziții cuvintele 

„format electronic” se vor substitui cu cuvintele „suport de 

hârtie” 

Se acceptă. 

În Nota informativă:  

3. La pagina 2 în textul: „Totodată, urmare a optimizării sistemului 

de rapoarte statistice, în vederea reducerii presiunii 
Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

informaționale asupra mediului de afaceri, precum și în virtutea 

disponibilității de noi surse de date administrative care permit 

substituirea cercetărilor statistice, proiectul Programului de 

lucrări statistice pentru anul 2022 prevede excluderea a 9 

lucrări/cercetări statistice din compartimentul A:” se propune 

cifra 9 de a se substitui cu cifra 8, iar poziția: „1) Cercetarea 

statistică anuală ”Protecția aerului atmosferic” (f. nr.1-aer), care 

va fi substituită cu datele din registrele administrative deținute 

de Agenția de Mediu” să se excludă. Sistemul Informațional 

Automatizat „Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți” 

care va contribui la schimbarea procedurii de colectare a 

datelor privind emisiile de poluanți în aer de pe suport de hârtie 

în format electronic urmează a fi dezvoltat și pus în aplicare pe 

parcursul anului 2022, respectiv Raportul statistic 1-aer pe 

suport de hârtie se va menține și pentru anul 2022. 

4. La pagina 3, punctul 2. Cuvintele „Agenția de Mediu” se vor 

substitui cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului”. 

Se acceptă. 

Ministerul Culturii  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 05/1-09/4916 din 12.10.2021 

Ministerul Educației, și 

Cercetării  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-09/4445 din 23.09.2021. 

Ministerul Sănătății,  

(aviz nr. 03/5417 din 

13.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Excluderea pct. 69., Capitolul B. Lucrări executate, informații și 

date furnizate de către ministere, alte autorități ale administrației 

publice centrale și alte entități pentru elaborarea și/sau 

diseminarea statisticilor oficiale, deoarece datele statistice 

indicate fac parte din rapoartele stabilite la pct. 60. din același 

capitol. 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale  

(aviz nr. 20/5049 din 

22.09.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Se propune de inclus în programul de lucrări statistice 

producerea datelor statistice privind intensitatea muncii și 

ocuparea în rândul gospodăriilor sărace și gospodăriilor 

beneficiare de remitențe. 

Nu se acceptă.  

Pentru elaborarea indicatorilor privind intensitatea 

muncii sunt  necesare date suplimentare, care nu se 

regăsesc în cercetările în gospodării realizate în 

prezent în țara noastră (în țările UE ca sursă 

importantă de date este utilizată cercetarea EU 

SILC, realizată o dată la 5 ani). BNS va examina 

propunerea în contextul analizei posibilității 

realizării cercetării EU SILC în țara noastră sau a 

includerii unor indicatori din EU SILC în cercetările 

existente (în special CBGC).  

La capitolul VI, compartimentul B  Se acceptă. 

la secțiunea 8 Ministerul Sănătății" - se exclude și se transpune ca 

punct nou "7.4 Consiliul Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă"  

 

Banca Națională a 

Moldovei (aviz  

nr. 18-00010/1316/22987 

din 06.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de 

Biroul Național de Statistică”: 

 

1. La subcapitolul 1 „Elaborarea indicatorilor macroeconomici”: 
- la lucrarea nr. 2 ind. 1), de inclus alături de PIB anual preliminar 

și PIB pentru trimestrul IV 2021; 
Se accepta. 

- la lucrarea nr. 3 de inclus și informațiile asociate cu PIB 

trimestrial calculat în prețurile medii anuale, în prețurile anului 

2010, precum și prezentarea seriilor brute și a celor ajustate 

sezonier; 

Se accepta. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

2. La subcapitolul 2 „Statistica industriei și energeticii”, lucrarea 

nr. 7 ind. 1), de dezagregat indicii producției industriale cel 

puțin la al treilea nivel (grupe); 

Se accepta.  

3. La subcapitolul 3 „Statistica agriculturii”, lucrarea nr. 26 ind. 1), 

periodicitatea cercetării statistice este de „3 ori pe an”, dar în 

document este menționat numai un termen de prezentare a 

informației, care necesită a fi modificat corespunzător; 

Se acceptă. 

4. La subcapitolul 4 „Statistica construcțiilor și a investițiilor”, 

lucrarea nr. 28 prevede prezentarea datelor cu frecvență 

trimestrială, dar de facto acestea se prezintă cumulativ de la 

începutul anului. Se solicită prezentarea informațiilor cuprinse 

în pct. respectiv cu frecvența stipulată în prezentul Program. 

Se acceptă. 

5. La subcapitolul 5 „Statistica transporturilor”, de restabilit în 

Programul pentru anul 2022 lucrarea „Prestații de transport 

rutier (Date operative)”, formular 1-auto, cu periodicitate lunară 

(lucrarea nr. 37 PLS 2021). Informațiile asociate indicatorului 

respectiv sunt utilizate la efectuarea analizelor și cercetărilor 

macroeconomice pentru identificarea tendințelor economice pe 

termen scurt. 

Nu se acceptă. 

Chestionarul 1-auto se propune de exclus  întru 

micșorarea presiunii informaționale asupra 

entităților economice (solicitare parvenită din partea 

mediului de afaceri:Confederația Națională a 

Patronatelor din Moldova, European Business 

Association, Camera de Comerț Americană, 

Platforma Contabil News, etc. precum  și conform 

recomandărilor în cadrul exercițiului de optimizare 

a chestionarelor statistice realizate cu suportul GIZ). 

Datele operative (lunare) privind activitatea de 

transport vor fi oferite în cadrul cercetării SERV-TS 

(ved. lucrarea 49). 

De asemenea, BNS în 2022 va realiza calculele 

experimentale cu periodicitate lunară privind 

vânzările de mărfuri și servicii generalizate la nivel 

de diviziune CAEM (inclusiv servicii de transport) 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

în baza declarațiilor TVA (ved. lucrarea 50). 

6. La subcapitolul 8 „Statistica comerțului exterior de mărfuri și 

servicii”, lucrarea nr. 47 ind. 1) „Exporturile și importurile de 

servicii”, de modificat termenul de prezentare din „25 martie” în 

„a 55-a zi”; 

Se acceptă.  

Datele statistice privind exporturile şi importurile de 

servicii, elaborate trimestrial, se prezintă Bancii 

Naționale a Moldovei pentru elaborarea Balanței de 

Plăți  la a 55-a zi după perioada de referinţă.  

7. La subcapitolul 9 „Statistica comerțului interior de bunuri și 

servicii”, de restabilit în program pentru anul 2022 lucrările 

„Comerț cu amănuntul” (3-comerț) și (1-comerț) cel puțin cu 

periodicitate anuală. Solicitarea respectivă este justificată prin 

necesitățile informațiilor asociate „Volumului vânzărilor cu 

amănuntul pe tipuri de mărfuri” în procesul de analiză și 

prognoză a politicii monetare; 

Se acceptă parțial. 

Ancheta structurală anuală se va completa cu două 

module adiționale similare conținutului 

chestionarelor 3-comerț și 1-comerț (ved. lucrarea 

60) pentru producerea datelor privind volumului 

vânzărilor cu amănuntul pe tipuri de mărfuri 

(conform Regulamentului UE nr. 251/2009). 

8. La subcapitolul 10 „Statistica turismului”, lucrarea nr. 52 

„Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii 

străini și cetățenii Republicii Moldova”, de prezentat datele 

istorice pentru acest indicator (perioada maximă posibilă, 

frecvență lunară a indicatorului) precum și durata de ședere a 

nerezidenților în Republica Moldova și a rezidenților peste 

hotare, distribuită pe categorii de vârste; 

Se acceptă 

Datele istorice disponibile vor fi plasate pe pagina 

Web a BNS.  

9. La subcapitolul 11 „Statistica prețurilor”, de restabilit lucrarea 

„Prețurile de consum la produse social importante cu 

amănuntul” cu periodicitate trimestrială (similar la lucrarea nr. 

56 din PLS 2021, compartimentul A); 

Se acceptă.  

10. La subcapitolul 14 „Statistica nivelului de trai al populației”, 

pentru lucrarea nr. 66 „Cercetarea statistică asupra 

gospodăriilor casnice – Cercetarea bugetelor gospodăriilor 

casnice (CBGC)” de inclus periodicitatea trimestrială la a 65-a 

Se acceptă parțial.  

Conform recomandărilor ultimei Evaluări globale a 

SSN, începând cu anul 2019, diseminarea datelor 

CBGC se face doar cu periodicitate anuală (similar 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2739
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

zi după perioada de raportare. cu experiența țărilor UE, eșantionul trimestrial fiind 

considerat insuficient  pentru a obține estimări 

trimestriale detaliate).  

BNS va putea furniza BNM, în baza Acordului de 

colaborare, date preliminare agregate privind 

structura veniturilor și cheltuielilor populaţiei, 

veniturile din străinătate ale populaţiei, trimestrial la 

a 65-a zi după perioada de raportare.  

11. La subcapitolul 17 „Statistica Educației și Științei” de inclus 

lucrarea „Numărul elevilor, studenților nerezidenți”, 

periodicitatea prezentării – anuală în luna martie. O astfel de 

lucrare este inclusă în Acordul BNM-BNS (în proces de 

definitivare și aprobare), dar nu se regăsește în PLS 2022; 

Nu se acceptă. 

Informația privind numărul de elevi și studenți 

străini care își fac studiile în Republica Moldova 

este deja inclusă în lucrările și cercetările statistice 

realizate de BNS (capitolul A, p.88; p.89; p.90; p.95). 

12. La subcapitolul 5 „Statistica transporturilor”, de ajustat  

denumirea lucrării nr. 34 „Transportul rutier și lungimea 

drumurilor private în anul 2021”  

Se acceptă. 

13. La subcapitolul 16 „Statistica pieței muncii”, lucrarea nr. 79 

„FORPRO”, solicităm colectarea datelor conform noului 

formular și includerea acestuia în Program, segmentul aferent 

BNM a fost revizuit drept urmare a ședințelor și colaborării 

bilaterale BNM și BNS în scopul reducerii sarcinii de raportare 

a agenților economici, și adus la cunoștință prin scrisoarea cu 

nr. 18-00010/552/1219 din 21.04.2021; 

Se acceptă parțial.  

La elaborarea metodologiei cercetării și la 

proiectarea formularului FORPRO existent au fost 

luate în considerare propunerile BNM, respectiv în 

formular a fost adăugat și un capitol suplimentar 

”Formarea profesională a salariaților în străinătate 

conform duratei și țării de destinație”, precum și 

variabile suplimentare (rândul 140 și coloana 3 din 

formular).  

Totodată, BNS este deschis pentru colaborare în 

vederea perfecționării în continnuare a cercetării în 

corespundere cu standardele UE. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

14. Întrucât a fost omis subcapitolul cu numărul „6”, de revizuit 

numerotarea consecutivă a acestora. Subcapitolul 5 „Statistica 

transporturilor” este urmat de subcapitolul 7 „Statistica 

tehnologiei informației”; 

Se acceptă. 

15. Propunem uniformizarea în text a termenilor asociați cu pagina 

web, se utilizează atât „site-ul oficial”, cât și „pagina Web 

oficială”. 

Se acceptă. 

La compartimentul B al Programului ,,Lucrări executate și 

informalii fumizate de ministere, alte autorități ale administrației 

publice centrale și alte entități Biroului Național de Statistică 

pentru elaborarea statisticilor oficiale", subcapitolul 10 „Banca 

Națională a Moldovei” 

 

16. La lucrarea nr. 75, ind. 1) a) și b) și ind. 2) b), lucrarea nr. 77 

ind. 2) „Indicatori privind activitatea Băncii Naționale a 

Moldovei în anul 2022”, de exclus formatul „suport de 

hârtie”; 

Se accepta. 

17. La lucrarea nr. 82 „Soldul depozitelor și creditelor cu rezidenți 

și nerezidenți vizând sistemul bancar”, de modificat termenul 

de prezentare din „a 30-a zi” în „a 25-a zi” (în corespundere 

cu data efectivă la care datele se transmit); 

Se accepta. 

Centrul Național 

Anticorupție 

(aviz nr.06/2-6199 din 

22.09.2021) 

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". 

Se accepta 

 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare  

(avizul nu a fost prezentat) 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Serviciul Fiscal de Stat 

(aviz nr.26-15/2-09/9653 

din 27.09.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

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

1. Conform prevederilor art. 1, alin. (3) din Legea nr.142/2018 (în 

continuare Lege) cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate, aceasta reglementează raporturile ce apar în 

procesul schimbului de date între sistemele informaționale 

deținute de autoritățile și instituțiile publice, de autoritățile 

administrative autonome, precum și de alte organizații indicate în 

alin. (2). 

Considerăm binevenit implementarea unui web serviciu, prin 

intermediul căruia, datele statistice să fie furnizate către platforma 

de interoperabilitate MConnect, întru asigurarea autorităților și 

instituțiilor publice, autorităților administrative autonome, precum 

și altor organizații cu informația statistică relevantă. 

Se acceptă parțial. 

În conformitate cu legea nr. 93/2017 statisticile 

oficiale se diseminează (prin intermediul paginii 

WEB, comunicate de presă, publicații statistice, 

etc.) în condiţii egale tuturor categoriilor de 

utilizatori și nu doar a celor conectați la MConnect. 

Accesul la datele individuale din situațiile financiare 

colectate de BNS în conformitate cu Legea 

contabilității nr. 287/2017 va fi asigurat prin 

MConnect și Depozitarul public al situațiilor 

financiare (aceste lucrări ai fost inițiate). 

2. Considerăm oportun ca prezentarea de către Serviciul Fiscal de 

Stat a informației aferente pct.14 și pct.18 a compartimentului B 

,,Lucrări executate, informații și date furnizate de către ministere, 

alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități 

pentru elaborarea și/sau diseminarea statisticilor oficiale” din 

Capitolul IV al Programului de lucrări statistice pentru anul 

2022, de a fi revizuită. 

Se acceptă.  

Col. 6 ”Metoda de prezentare a datelor Biroului 

Național de Statistică” pentru lucrările nominalizate 

au fost ajustate. 

Serviciul Vamal  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07/3-03-169/880 din 29.09.2021 

Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.35/2-3-5382 din 27.09.2021 

Academia de Științe din 

Moldova  

Lipsa de obiecții și propuneri Aviz nr. 604-13/3 din 12.10.2021 

Agenția Națională pentru Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.02-DRAI/1111 din 22.09.2021. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Reglementare în 

Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației  

Agenția de Administrare 

a Instanțelor de Judecată  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 615 din 17.09.2021 

Agenția Servicii Publice  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 01/7650 din 04.10.2021 

Autoritatea 

Administrativă 

”Agenția Națională 

Transport Auto”  
(aviz nr. 02/1-1-9451 din 

27.09.2021) 

I. Obiecțiile  

I. Propunerile (recomandările)  

1. La pct. 102, în coloana denumirea lucrării (rapoartelor 

statistice), datelor prezentate, după sintagma ”persoane” să fie 

completat cu sintagma ”și autorizațiile deținute”. 

Se acceptă. 

Agenția de Mediu 

(aviz nr. 09/47/2021 din 

04.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. În comp. A la  pct.19 - Statistica de mediu, se va completa cu o 

poziție nouă referitor la cercetarea statistică anuală ”Protecția 

aerului atmosferic” (f. nr.1-aer). 

Se acceptă. 

2. În comp. B  la punctul 4.1 Agenția de Mediu, poziția 35 

„Informația privind emisiile în aerul atmosferic de la sursele 

staționare ale entităților” se va transfera la punctul 4.2 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iar în coloana 6 a 

acestei poziții cuvintele „format electronic” se vor substitui cu 

cuvintele „suport de hîrtie”. 

Se acceptă. 

3. De ajustat  Nota informativă în legătură cu propunerile Agenției 

de Mediu  
Se acceptă. 

Agenția „Apele 

Moldovei” 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 03-04/1112 din 22.09.2021. 



 

22 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Agenția „Moldsilva”  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 02/03-112 din 11.10.2021. 

Agenția de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.1760 din 24.09.2021) 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.08-678 din 21.09.2021. 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.1207 din 21.09.2021 

Agenția Națională 

Asistență Socială 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/1648 din 22.09.2021 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică  

II. Propunerile (recomandările) Aviz nr.01-23 - 4593 din 29.09.2021 

1. În capitolul B de exclus  pct.69, fiindcă informația se regăsește 
în pct. 60. 

Se acceptă. 

Agenția 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. Rg02-004456 din 11.10.2021   . 

Agenția Relații 

Funciare și Cadastru  

(aviz nr.36/01-627 din 
24.09.2021) 

II. Propunerile (recomandările)  

1. Ce ţine de structura proiectului Programului cu titlu de 
recomandare, se propune ajustarea proiectului Programului prin 
prisma prevederilor pct. 9-12 din Regulamentul cu privire la 
planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.386/2020. 

Nu se acceptă. 

Programul anual de lucrări statistice este elaborat în 
corespundere cu prevederile art.11 al Legii 93/2017 
cu privire la statistica oficială. 

 

Autoritatea 

Aeronautică Civilă  
(aviz nr. 3018 din 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Propunem menținerea periodicității actuale de prezentare lunară Se acceptă.  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

22.09.2021) a raportului 1AC ”Informația privind traficul aerian”, specificat 
în Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 la capitolul B 
pct.15 ”Lucrări expediate, informații și date furnizate de 
Autoritate Aeronautică Civilă” 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale  

(aviz nr. 4709 din 

29.09.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Indicatorul nr. 114 urmează a fi redenumit în ”Informația 

privind numărul persoanelor asigurate în sistemul public de 

asigurări sociale”.   

Referitor la dezagregarea datelor în aspect teritorial informăm, că 

evidența persoanelor asigurate este ținută în baza declarațiilor 

privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de 

asigurări sociale prezentate de către agenții economici. Persoana 

asigurată poate avea mai multe locuri de muncă și declarațiile 

persoanelor asigurate se divizează în aspect teritorial după entitatea 

economică. Respectiv, divizarea persoanelor asigurate în aspect 

teritorial nu este posibilă. 

Se acceptă. 

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină 
(aviz nr.01-02/2201 din 

30.09.2021 

I. Obiecțiile . 

II. Propunerile (recomandările)  

1. Reieșind din faptul că datele privind executarea cheltuielilor 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală sunt 

prezentate pe programe și subprograme de cheltuieli, se propune 

excluderea cuvântului „activități” în cap. B ,  titlul „116. 

Informația privind executarea cheltuielilor fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală”, coloana 4 „Nivelul de 

dezagregare”.  

Se acceptă. 

Sintagma “alte activități” în coloana 4 a fost 

înlocuită cu sintagma “alte dezagregări”. Acestea 

vor reieși din necesitățile metodologiei ESSPROS 

(European System of Integrated Social Protection 

Statistics) de producere a datelor statistice privind 

protecția socială la nivel național (în proces de 

pilotare). 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului  

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

(aviz nr. 1261 din 

30.09.2021) 

1.  Capitolul I al Proiectului este constituit din patru puncte, iar 

punctul următor și primul punct din Capitolul II este numerotat 

de asemenea cu cifra „4”, care urmează a fi substituită cu cifra 

„5”. Ulterior numerele la toate punctele următoare vor fi 

majorate cu o unitate. 

Se acceptă. 

Confederația Națională 

a Patronatului din 

Republica Moldova 
(aviz nr.01/1-77 din 

12.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Reducerea redundanței datelor prezentate în rapoartele 

statistice. Reducerea numărului rapoartelor prin comasarea 

acestora 

Se acceptă.  

În vederea reducerii presiunii informaționale asupra 

mediului de afaceri, precum și în virtutea 

disponibilității de noi surse de date administrative 

care permit substituirea cercetărilor statistice, 

proiectul Programului de lucrări statistice pentru 

anul 2022 prevede excluderea a 13 rapoarte 

statistice.  

2. Prezentarea în format on-line (digitală), fără a fi necesară și 

prezentarea în formate pe hârtie. 
Se acceptă. 

Pentru anuii 2021-2022 este preconizată digitizarea 

a cel puțin 15 chestionare statistice adiționale la cele 

existente (26 de formulare)  

3. Preluarea informației de pe alte platforme de interoperabilitate 

de care dispune la moment statul 
Se acceptă.  

BNS a inițiat activități de conectare la noi surse de 

date administrative prin MConnect la nivel de date 

individuale conform recomandărilor și practicilor 

internaționale. 

BNS contează pe suportul deținătorilor de surse de 

date administrative pentru accesul la date respective 

în termeni utili. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Confederația Națională 

a Sindicatelor din 

Republica Moldova 

(aviz nr. 03-02/370 din 

21.09.2021. 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La compartimentul ,,16. Statistica pieței muncii", solicităm 

includerea în cadrul cercetării/lucrării statistice ,,Câștigurile 

salariale" a unui modul privind restantele la plata salariilor, cu 

periodicitatea de colectare trimestriali. 

Nu se acceptă.  

Includerea unui modul suplimentar  în cadrul 

cercetărilor statistice existente vă mări sarcina de 

răspuns pentru respondenți, fapt ce contravine 

propunerilor parvenite din partea mediului de 

afaceri și a Confederației Naționale a Patronatului  

în cadrul avizării prezentului proiect al PLS. 

Consiliul Național 

pentru Determinarea 

Dizabilității și 

Capacității de Muncă  

(aviz nr.1493 din 

23.09.2021) 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 1490 din 22.09.2021. 

1. În conformitate cu prevederile Anexei nr.5 al Hotărârii 

Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care 

aprobă „Lista instituțiilor publice în care Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale are calitatea de fondator”, solicită operarea 

modificărilor ce se impun în Programul de lucrări statistice 

pentru anul 2022. 

Se acceptă. 

Asociația investitorilor 

străini (FIA Moldova) 

Foreign Investors 

Association (aviz nr. 83 

din 04.10.2021) 

 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Propunem ca BNS să poată prelua informația din rapoartele 

fiscale prezentate pe portalul www.servicii.fisc.md, pentru a 

exclude raportarea indicatorilor ce se repetă privind:  

● angajații;  

● remunerarea muncii;  

● informații privind prestațiile sociale, concediile etc. 

● volumul livrării. 

Se acceptă.  

BNS a inițiat activități de conectare la declarațiile 

fiscale prin MConnect. 

BNS planifică elaborarea calculelor experimentale 

pentru statistica castigurilor salariale în baza datelor 

din declarațiile fiscale  

2. Propunem ca toate rapoartele BNS să fie digitizate, la momentul Se acceptă.  

http://www.servicii.fisc.md/
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

actual compania prezintă pe suport de hârtie:  

● EI-7 trimestrial și anual;  

● EI-8 trimestrial și anual; 

● 1-RE lunar;  

● 1-PE anual;  

● 1-BE anual. 

Rapoartele statistice nr.EI-7 și EI-8 urmează a fi 

digitizate pentru trimestrul I 2022. 

Pentru anuii 2021-2022 este preconizată digitizarea 

a cel puțin 15 chestionare statistice adiționale la cele 

existente (26 de formulare). 

3. Propunem ca Rapoartele să cuprindă informația cumulativ de la 

începutul anului și să nu mai fie necesare Rapoarte anuale ca:  

● EI-7 – în proiectul pentru 2022 este exclus; 

● EI-8 – în proiectul pentru 2022 este exclus; 

● 2 INV. 

Se acceptă parțial.  

Se acceptă propunerea ca Chestionarul anual EI-7 și 

EI-8 (care are același cerc de cuprindere ca și 

raportul trimestrial) să fie exclus. 

Totodată, chestionarul 2-INV anual nu poate fi 

anulat din cauza că cercul de acoperire cu 

respondenți și numărul de indicatori în cel anual 

este mai extins față de cel trimestrial. 

4. Să nu fie necesar de prezentat Rapoarte statistice pe 0.00 (zero) Se acceptă.  

Nu este necesar de prezentat chestionarele cu zero 

cu condiția că organele teritoriale pentru statistică 

sunt informate corespunzător. 

5. Lista rapoartelor statistice necesar de prezentat de către entitate 

să fie aprobată la începutul anului, fără a fi ulterior modificată. 
Se acceptă.  

Se va ține cont la elaborarea listelor pentru anul 2022. 

6. Propuneri de ajustare a rapoartelor (2 inv, 5 CI, ASA etc.) Se acceptă parțial. 

În cadrul revizuirii chestionarelor statistice și 

instrumentarului statistic se va ține cont, în măsura 

posibilităților, de propunerile expuse.  

SRL «Contabilitatea 

TA», firmă prestatoare 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

de servicii contabile  

(aviz nr. din 08.10.2021) 

1. Pentru a facilita lucrul tuturor contribuabililor, propunem 

excluderea lucrărilor din punctul 57 «Indicii prețurilor la 

mărfurile și serviciile procurate de către întreprinderile agricole 

(1-PPI – 6-PPI) », din capitolul 11 «Statistica prețurilor» al 

Compartimentului A. 

În cazul în care aceste informații, care presupun costuri enorme atât 

de timp și financiare, cât și dedicația agentului economic în 

detrimentul propriei activități, este indispensabilă, considerăm, că 

periodicitatea optimă a acestor rapoarte este de 4-5 ani. 

Se acceptă. 

SA Еlеvаtоr Kelley 

Grains(aviz nr. din 

08.10.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

Excluderea din proiectul Programului de lucrări statistice pentru 

anul 2022, sau stabilirea unei periodicități de o dată la 3-5 ani, 

pentru lucrările din pct.57 ”Indicii prețurilor la mărfurile și 

serviciile procurate de către întreprinderile agricole (1-PPI – 6-

PPI)”, din capitolul 11 «Statistica prețurilor» al Compartimentului 

A, deoarece efectuarea acestor lucrări necesită cheltuieli mari de 

timp în situația unei extreme încărcări a specialiștilor din domeniul 

contabilității. 

Se acceptă. 
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