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SINTEZA 2 

a obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul  

Hotarîrea 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  Lipsa de obiecții și propuneri  aviz nr.03-4882 din 08.11.2021 

Ministerul Finanțelor 

(aviz nr. 07/3-12-190 din 

03.11.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La Nota informativă la proiectul de hotărâre  

1. La capitolul fundamentarea economico-financiară din nota 

informativă cifrele „53 268,9” urmează a fi substituite cu cifrele 

„57 224,6”, dat fiind faptul că în conformitate cu limita de 

cheltuieli pentru anul 2022 inclusă în CBTM pentru anii 2022- 

2024 pentru lucrări statistice sunt planificate cheltuieli în volum 

de 57 224,6 mii lei. 

Se acceptă. 

La Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021,   

2. La pct. 15 din Programul de lucrări statistice pentru anul 2022, 

conținutul ,,Costul estimativ al cheltuielilor destinate realizării 

cercetărilor statistice și altor lucrărilor de către BNS (reflectate 

în compartimentul A al Programului) va constitui 53 268,9 mii 

lei” urmează a fi exclus. 

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”: 

 

3. La pct. 3 și 4, coloana 7, textul ,,18 iunie”, se propune de 

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

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

indicată în Program este zi de sâmbătă. 

Ministerul Justiției 

(aviz nr. 04/9054 din  

12.11.2021)  

I. Obiecțiile  

La proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022:   

1. La pct. 8 sbp. 4), referința la Legea nr. 133/2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal, va include și abrevierea 

„nr.” 

Se acceptă. 

La Capitolul VI:  

2. Reiterăm obiecţia potrivit căreia, diviziunile capitolului VI 

necesită a fi ajustate prin prisma prevederilor art. 53 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, or, 

diviziunile capitolelor sunt secțiunile, însemnate succesiv cu 

numere ordinare exprimate prin cifre arabe 

Se acceptă. 

3. La secțiunea B, pct. 17 şi 61 coloana 2-a, se va reține că liniuțele 

sunt acceptate doar la epuizarea celorlalte elemente structurale. 

Astfel, în vederea respectării dispoziţiilor art. 52 alin. (3) al 

Legii nr. 100/2017, subpunctele vor fi însemnate cu numere 

ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză 

Se acceptă. 

Ministerul 

Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale 

Lipsa de obiecții și propuneri  (aviz nr. 04 – 5397 din 19.11.2021) 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.44/30-4375 din 01.11.2021 

Ministerul Apărării  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz aviz nr. 11/1373 din 04.11.2021 

Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare 

Lipsa de obiecții și propuneri  aviz nr.14-03/3650 din 28.10.2021 

Ministerul Mediului  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.12-07/230 din 05.11.2021 

Ministerul Culturii  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 05-09/179 din 24.11.2021 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Ministerul Educației, și 

Cercetării  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-09/5668 din 17.11.2021. 

Ministerul Sănătății  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 03/5651 din 29.10.2021 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale  

(aviz nr. 15/5528 din 

01.11.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. Propunerea de includere în programul de lucrări statistice 

producerea datelor statistice privind intensitatea muncii și 

ocuparea în rândul gospodăriilor sărace și gospodăriilor 

beneficiare de remitențe este necesară și importantă pentru 

analiza și înțelegerea mai bună a situației pe piața muncii, cu 

scopul promovării politicii de ocupare a forței de muncă. 

Nu se acceptă pentru PLS 2022. 

Pentru elaborarea indicatorilor propuși (intensitatea 

muncii gospodăriilor sărace, ocuparea în rândul 

gosdpodăriilor sărace etc.) sunt  necesare date 

suplimentare, care nu se regăsesc în cercetările în 

gospodării realizate în prezent în țara noastră 

(Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 

CBGC). În țările UE ca sursă importantă de date 

este utilizată cercetarea privind veniturile și 

condițiile de viață  (EU-SILC), care are drept 

obiectiv colectarea datelor cu privire la venituri, 

sărăcie, excluziune socială și condiții de viață.  

În contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național, 2022-2030, BNS își 

propune să examineze posibilitățile de implementare 

a EU-SILC în practica statistică națională. 

Totodată menționăm despre importanța identificării 

/ nominalizării instituției cu mandat de monitorizare 

a sărăciei în Republica Moldova, precum și de 

elaborare a politicilor în domeniu. 

Banca Națională a 

Moldovei (aviz  

nr. 18-00010/1447/3352 

din 08.11.2021) 

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 

1. Lucrarea nr. 3 ar urma să fie formulată astfel: „Produsul intern 

brut pe categorii de resurse și utilizări în anul 2022, în prețuri 

curente, în prețurile medii ale anului precedent, în prețurile 

anului de bază, serie brută și ajustată sezonier” 

Se acceptă. 

 

2. În situația în care, din diverse motive, datele operative (lunare) 

asociate lucrării nr. 49 „Cifra de afaceri în comerț și servicii 

(inclusiv activitatea de transport)” și lucrării nr. 50 privind 

„Calculele experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii 

(lunar)” generalizate la nivel de diviziune CAEM (inclusiv 

servicii de transport) nu vor fi publicate pe pagina web oficială a 

BNS în cadrul Băncii de date „Statbank”, solicităm respectuos 

remiterea informațiilor respective, în format extins, dezirabil în 

fișiere cu foi de calcul (.xls, .xlsx), la adresa electronică 

Politica.Monetara.Date@bnm.md 

Se acceptă parțial. 

Rezultatele lucrării nr. 49 „Cifra de afaceri în 

comerț și servicii (inclusiv activitatea de transport)” 

va fi plastă lunar pe pagina WEB, cu acces liber 

pentru  BNM și alți utilizatori. 

Lucrarea nr. 50 prevede elaborarea  calculelor 

experimentale privind vânzările de mărfuri și 

servicii (lunar) și vor putea fi diseminate după 

analiza și validarea rezultatelor obținute, în funcție 

de gradul de corespundere a datelor  din declarațiile 

TVA scopurilor statistice (din punct de vedere a 

gradului de cuprindere etc.). 

3. Întrucât Acordul de colaborare BNM-BNS este în proces de 

elaborare și termenul de definitivare și aprobare nu este stabilit, 

iar datele trimestriale agregate asociate structurii veniturilor și 

cheltuielilor populației, veniturilor din Nr. 18-00010/1447/3352 

08.11.2021 străinătate ale populației, informația ce derivă din 

lucrarea nr. 69 „Cercetarea statistică asupra gospodăriilor 

casnice – Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC)”, 

prezintă interes sporit în contextul proceselor de analiză și 

prognoză a inflației, precum și de elaborare a statisticii 

conturilor internaționale, solicităm respectuos prezentarea și 

remiterea informațiilor respective (până și după semnarea 

Acordului) la următoarele adrese electronice: 

Politica.Monetara.Date@bnm.md și dbp_stc@bnm.md (secția 

Compilarea Balanței de plăți, Direcția Statistica conturilor 

Se acceptă. 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

internaționale, Departamentul Raportări și statistică). 

4. Reiterăm solicitarea de includere în PLS pentru anul 2022 a 

lucrării nr. 82 în versiunea actualizată (conform formularului 

propus prin scrisoarea BNM nr. 18- 00010/552/1219 la data de 

21.04.2021). Eventual, ne declarăm deschiși pentru colaborare 

în vederea perfecționării raportării date în conformitate cu cele 

mai bune practici în domeniu. În contextul semnării Acordului 

revizuit de colaborare BNM-BNS, preconizate în termen 

apropiat, raportul FORPRO în ultima redacție va fi inclus drept 

anexă la Acord, spre prezentare către BNM 

Nu se acceptă pentru PLS 2022. 

În conformitate cu discuțiile în cadrul ședinței din 

19.10.2021 dintre BNS și BNM s-a agreat formarea 

unui grup de lucru comun pentru examinarea 

aspectelor multiple ce țin de ajustarea formularului 

FORPRO reieșind din următoarele: (i) cerințele 

Regulamentului UE nr. 1552/2005 privind 

statisticile referitoare la formarea profesională în 

întreprinderi; (ii) prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr.193/2017 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la formarea continuă a adulților”; (iii) 

necesitățile informaționale ale BNM; (iv) 

consultarea opiniei respondenților (mediului de 

afaceri) privind indicatorii adiționali care se propun 

a fi  întroduși în formular. 

5. În scopul facilitării procesului de prezentare a unor rapoarte în 

adresa BNM, solicităm remiterea acestora în format digital (.xls, 

.xlsx) după cum urmează: 

a. Lucrarea nr. 54 la adresele electronice dbp_stc@bnm.md și 

Politica.Monetara.Date@bnm.md;  

Se acceptă.  

Rezultatele lucrării nr. 54 vor fi plasate pe site-ul 

BNS, cu acces a tuturor utilizatorilor interesați, 

inclusiv a BNM.  

b. Lucrările nr. 88, 89, 90 și 95 la adresa electronică 

dbp_stc@bnm.md. 

Se acceptă. 

Centrul Național 

Anticorupție 

(aviz nr.06/2-7302 din 

03.11.2021) 

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". 

 

 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.07-4/2844 din 04.11.2021 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Serviciul Fiscal de Stat  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.26-15/2-09/121702 din 05.11.2021 

Serviciul Vamal  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.28/07-15874 din 10.11.2021 

Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.35/2-3-6159 din 04.11.2021 

Academia de Științe din 

Moldova (avizul repetat 

n-a fost prezentat) 

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

Agenția Națională pentru 

Reglementare în 

Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.02-DCAJ/1274 din 01.11.2021. 

Agenția de Administrare 

a Instanțelor de Judecată 

(avizul repetat n-a fost 

prezentat)  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 615 din 17.09.2021 

Agenția Servicii Publice 

(aviz nr. 01/8546 din 

05.11.2021 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1. La compartimentul A ”Cerecetări statistice și alte lucrări 

realizate de Biroul Național de Statistică în anul 2022”, pct. 31 – 

”Locuințe date în expluatare în anul  2021 și anul 2022”, ținem 

să menționăm că clasificatorul cadastral nu dispune de așa 

informație. Poate fi prezentată informația referitoare la bunurile 

imobile, pe perioada solicitată, cu indicarea destinației, conform 

clasificatorului stabilit. Totodată, remarcăm că așa termen ca 

”Locuință” nu este aplicat în clasificatorul cadastral. Astfel este 

necesar de a de specifica pozițiile din clasificatorul cadastral 

care intră în categoria dată. În aceeași ordine de idei, urmează să 

fie stabilite pozițiile casificatorului și pentru noțiunea ”fond 

Se acceptă. 

Lucrarea nr. 31 ”Locuințe date în exploatare în anul  

2021 și anul 2022” din compartimentul A (secțiunea 

I a PLS actualizat) este o lucrare elaborată de către 

BNS în baza cercetărilor statistice nr. 2_INV, 

colectate de la entitățile care în perioada de referință  

au dat în exploatare locuințe (blocuri locative).  

Datele sunt completate cu lucrarea nr. 100 ”Datele 

privind casele de locuit individuale și blocurile 

locative recepționate în anul 2022 (înregistrate 

pentru prima dată)” din secțiunea II, informație 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

locativ”, stipulată în pct.32 – ”Fondul locativ la 1 ianuarie” al 

aceluiași compartiment. 

recepționată de la ASP. 

Compartimentul B ”Lucrări executate, informații și date furnizate 

de către ministere, alte autorități ale administrației publice 

centrale și alte entități pentru elaborarea și diseminarea 

statisticilor oficiale”:  

 

2. Organizațiile necomerciale au statut de persoană juridică și 

derevând dinprevederile art.1 alin.(4) al Legii nr.86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale și art.3 al Legii nr.20/2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali, cad sub incidența Legii 

nr.220/2007. Astfel,prevederile pct.86 sunt aplicabile și în cazul 

organizațiilor necomerciale. Ținând cont de cele expuse, 

propunem de a exclude pct.85 

Se acceptă. 

3. La pct.86 propunem de a exclude textul ”și modificărilee 

operate în documentele de înregistrare a acestora”, deoarece 

potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.220/2007, înregistrarea de 

stat reprezintă acțiune a organului înregistrării de stat ce constă 

în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, 

suspendării sau reluării activităților persoanelor juridice, 

înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect 

dobândirea și încetarea capacotății juridice a persoanelor 

juridice, obținerea și încetarea de către persoanele fizice a 

calității de întreprinzător individual. 

Se acceptă. 

4. La pct. 94 – ”Informația privind fondul locativ înregistrat în 

Registrul bunurilor imobile, repartizarea după numărul de 

camere, dotarea fondului locativ, pe localități urbane”, și anume, 

informația repartizată după numărul de camere, specificăm că 

pentru construcții în sistemul cadastral, numărul de camere nu 

Se acceptă, lucrarea nominalizată a fost  expusă în 

următoarea redacție: 

”Informația privind apartamentele din blocurile 

locative (unități, m2), repartizarea după numărul de 

camere, dotarea apartamentelor, precum si casele de 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

se înregistrrează.  locuit (unități, m2), înregistrate în localitățile 

urbane” 

Informația privind repartizarea după numărul de 

camere se solicită doar pentru apartamentele 

înregistrate în localitățile urbane care actualmente se 

prezintă anual de către ASP. 

Autoritatea 

Administrativă 

”Agenția Națională 

Transport Auto”  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 02/1-1-10922 din 05.11.2021 

Agenția de Mediu 

(aviz nr. 09/47/2021 din 

04.10.2021) (avizul 

repetat n-a fost prezentat) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

Agenția „Apele 

Moldovei”  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 02-04/1265 din 04.11.2021. 

Agenția „Moldsilva”  Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. AM 02/03-01-228 din 03.10.2021. 

Agenția de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.2047 din 04.11.2021 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.08-738 din 04.11.2021. 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii  
Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.1441 din 02.11.2021 

Agenția Națională 

Asistență Socială 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01/1945 din 04.11.2021 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică  
Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-23/5022 din 02.11.2021 

Agenția 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

(avizul repetat n-a fost 
prezentat) 

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) (avizul 
repetat n-a fost prezentat) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

1.   

Autoritatea 

Aeronautică Civilă  
Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 3445 din 29.10.2021 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale  

(aviz nr. 5488 din 

05.11.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La indicatorul nr. 111 „Informaţia privind numărul persoanelor 

asigurate în sistemul public de asigurări sociale” dezagregarea 

datelor în aspect teritorial nu este posibilă.  

Astfel, se propune ca la indicatorul nr. 111 în col. 4 „Nivelul de 

dezagregare” sintagma „în aspect teritorial” să fie exclusă. 

Se acceptă. 

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr.01-03/2434 din 04.11.2021 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 1424 din 05.11.2021 

Confederația Națională 

a Patronatului din 

Lipsa de obiecții și propuneri  aviz nr.01/1-80 din 10.11.2021 
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Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Republica Moldova  

Confederația Națională 

a Sindicatelor din 

Republica Moldova 

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 03-02/460 din 04.11.2021 

Consiliul Național 

pentru Determinarea 

Dizabilității și 

Capacității de Muncă  

Lipsa de obiecții și propuneri  Aviz nr. 1717 din 03.11.2021. 

Alianța Organizațiilor 

pentru Persoane cu 

Dizabilități (AOPD) din 

Republica Moldova 

(aviz nr.091 din 

16.11.2021) 

I. Obiecțiile  

II. Propunerile (recomandările)  

La compartimentul A ”Lucrări și cercetări statistice realizate de 

Biroul Național de Statistică”: 

 

Propunem completarea cercetări cu date dezagregate privind 

criteriul de accesibilitate în conformitate cu prevederile Convenției 

ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și normativele și 

standardele naționale în construcții. 

La domeniile: 

 

Statistica transporturilor, (cercetarea nr.35 ”Transportul cu 

mijloacele de transport rutier”) 

Se acceptă parțial  

Lucrarea nr. 37 ”Prestațiile și utilizarea transportului 

electric” conține indicatorul ”Numărul troleibuzelor 

de pasageri în inventar, adaptate la transportarea 

persoanelor cu dizabilități”.  

Datele pentru 2019-2020, au fost diseminate în 

cadrul Notei informative a BNS privind Persoanele 

cu dizabilități în Republica Moldova în anul 2020. 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194


 

 

11 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 
Argumentarea autorului proiectului 

Statistica construcțiilor și a investițiilor (cercetarea nr.29 

”Lucrările de construcții executate în anul 2021” și nr.30 

”Indicatorii principali în construcții în anul 2022”) 

Nu se acceptă. 

În cercetările nominalizate se colectează indicatori 

în expresie valorică care nu permit dezagregări 

pentru persoane cu dizabilități 

Statistica educației și culturii (cercetarea nr.85 ”Activitatea 

instituțiilor de educație timpurie pentru 2021” și nr. 94 ”Activitatea 

sălilor de cinema”)   

Se acceptă parțial. 

Cercetările statistice vizate deja conțin dezagregarea 

cu privire la copiii cu dizabilități încadrați în 

instituțiile de educație. 

Statistica utilităților publice (cercetarea nr.99 ”Infrastructura 

străzilor orășenești și amenajarea spațiilor verzi urbane”) 

Nu se acceptă. 

Datele privind infrastructura străzilor orășenești sunt 

raportate de către autoritățile administrației publice 

locale (orașe) și întreprinderile care efectuează 

gestionarea infrastructurii străzilor și spațiilor verzi 

urbane. Acestea nu dețin informații fiabile privind 

gradul de conformitate din punct de vedere a 

accesibilității străzilor orășenești pentru persoanele 

cu dizabilități.  

Menționăm de asemenea că, colectarea datelor 

privind dotarea și adaptarea străzilor la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități nu este posibilă atâta timp 

cât aceste obiective nu sunt supuse evaluării și 

expertizei prin prisma normativelor de adaptare a 

infrastructurii drumurilor la necesitățile acestor 

persoane.  

La domeniul 13. Statistica nivelului de trai al populației, cercetările 

nr.69, 70, 71 propunem a se include colectarea datelor dezagregate 

pe criteriul dizabilitate. 

Se acceptă parțial. 

Lucrarea nr.69: 

În Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice 

(CBGC) se colectează datele cu privire la gradul de 
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dizabilitate a membrilor gospodăriilor casnice 

cercetate. Datele cu privire la nivelul de trai al 

gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi pot fi 

accesate în Nota Persoanele cu dizabilităţi în 

Republica Moldova în anul 2019. 

Lucrarea nr.70: 

Metodologia de calculare a minimului de existență 

aprobată în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 285 din 30.04.2013 nu permite în prezent 

elaborarea datelor dezagregate pe criteriul 

dizabilitate.  

Metodologia de calculare a minimului de existență 

pentru anumite categorii de populație presupune 

stabilirea unui coș de produse și servicii minim 

necesare în contextul național. Coșul respectiv este 

stabilit, de regulă, de autoritățile responsabile de 

elaborarea politicilor în domeniul asigurării 

drepturilor anumitor categorii de populație, dar și 

reieșind din situația socio-economică a țării.  

BNS este disponibil să participe, conform 

mandatului său, la activitățile de re-examinare a 

metodologiei de calcul a mărimii minimului de 

existență inițiate de legiuitor. 

Lucrarea nr. 71  

În anul 2022 BNS va extinde banca de date statistice 

cu indicatorii privind rata sărăciei în rândul 

persoanelor cu dizabilități. 

La compartimentul B ”Lucrări executate, informații și date 

furnizate de către ministere, alte autorități ale administrației 

Lucrările prezentate în compartimentul B (secțiunea 

2 a PLS definitivat) țin de ministere, alte autorități 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id=6827&idc=168
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id=6827&idc=168
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publice centrale și alte entități pentru elaborarea și diseminarea 

statisticilor oficiale”, propunem:  

ale administrației publice centrale. În adresa 

instituțiilor vizate, a  fost expediată scrisoarea BNS 

cu nr. 08-5/58 din 18.11.2021 cu solicitarea de a 

prezenta avizul la propunerile expuse de AOPD. 

1. Completarea domeniilor:  

6. Ministerul Culturii, cercetările nr. 46–49  

Nu se acceptă, deoarece elaborarea datelor conform 

propunerilor AOPD necesită ajustări importante în 

formularele statistice pe baza examinării minuțioase 

a posibilității de colectare a datelor calitative de la 

respondenți; din cauza restricțiilor de timp, 

realizarea acestor lucrări pentru PLS 2022, în 

termeni utili, nu este posibilă.  Respectiv 

propunerile nominalizate vor fi examinate în cadrul 

lucrului asupra proiectului PLS 2023. 

14. Autoritatea Administrativă ”Agenția Națională Transport 

Auto”, cercetările nr. 99–100, cu date dezagregate privind 

criteriul de accesibilitate în conformitate cu prevederile 

Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 

și normativele și standardele naționale în construcții. 

Nu se acceptă.  

Informația din lucrările nominalizate prezentată în 

adresa BNS de către Agenția Națională Transport 

Auto nu prevede dezagregări pentru persoane cu 

dizabilități.  

2. La domeniile:  

2.1 Agenția Națională Asistență Socială, cercetarea nr. 52 

Se acceptă. 

Agenția își exprimă disponibilitatea de colectare a 

datelor solicitate cu excepția datelor pentru serviciul 

asistență socială comunitară, deoarece beneficiari ai 

serviciului menționat este comunitatea în ansamblu.  

Datele prezentate de Agenția Națională Asistență 

Socială cu privire la persoanele cu dizabilități, 

beneficiarii de servicii sociale sunt dezagregate pe 

sexe și disponibile în Nota de presă ”Persoanele cu 

dizabilități în anul 2020”  

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=1

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194
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68&id=7194 .  

2.2 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM), cercetarea nr. 54 

Nu se acceptă. 

Dezagregarea șomerilor înregistrați pe categorii care 

necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv 

referitoare la persoanele cu dizabilități presupune 

rapoarte foarte voluminoase. ANOFM nu are 

posibilitate să transmită lunar/trimestrial informația 

dezagregată pe persoane cu dizabilități în adresa 

BNS.  

În Sistemul informațional automatizat gestionat de 

ANOFM, există rapoarte statistice speciale, care 

reflectă situația șomerilor beneficiari de masurile de 

ocupare conform categosiilor stipulate în legea 

105/2018, inclusiv tipul de dizabilitate, care sunt 

disponibile lunar, trimestrial, anual, precum și la 

necesitate.  ANOFM poate prezenta date respective 

la solicitare. 

2.4 Consiliul Național pentru Determinarea dizabilității și 

Capacității de Muncă, cercetarea nr. 57  

- propunem includerea obligatorie de colectare a datelor 

dezagregate pe criteriul dizabilitate, inclusiv pe tip de dizabilitate 

și gen. 

Se acceptă. 

Formularul cercetării statistice nr.57 deja conține 

dezagregările pe criteriul dizabilitate, inclusiv pe tip 

de dizabilitate și gen Datele privind persoanele 

recunoscute cu dizabilitate primară și repetată sunt 

publicate pe pagina Consiliului Național pentru 

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. 

De asemenea, datele privind dizabilitatea la copii și 

adulți în funcție de diverse dezagregări, inclusiv în 

funcție de tipul de dizabilitate, în anul 2020, sunt 

diseminate de BNS (Tabele în format Excel), la 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194
https://cnddcm.msmps.gov.md/informatii-utile/statistici/
https://cnddcm.msmps.gov.md/informatii-utile/statistici/
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rubrica Statististici pe domenii >> Statistica socială 

>> Ocrotirea sănătății 

 

3. La domeniul 18 Casa Națională Asigurări Sociale (CNAS), 

cercetările nr.109-111, propunem dezagregarea datelor pe 

criteriul persoane cu dizabilități. 

Se acceptă parțial. 

Lucrările nr.109 și 110: 

Casa Națională de Asigurări Sociale anual în 

Raportul nr.4 şi 6 - asistenţă socială, prezintă date 

dezagregate pe criteriul de dizabilitate, disponibile 

din sistemul informaţional „Protecţia Socială” 

domeniului de competenţă al instituţiei. Prin 

urmare, suplimentar, la cele menţionate supra 

privind prezentarea datelor statistice nu este 

posibilă. 

Datele privind persoanele cu dizabilități - 

beneficiari de pensii și alocații sociale de stat sunt 

diseminate de BNS în Nota informativă “Persoanele 

cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2020” 

precum și în Banca de date statistice: 

www.statistica.gov.md >>Banca de date statistice>> 

Statistica sociala>> Protectia sociala.  

Lucrarea cu numărul 111 ”Informaţia privind 

numărul persoanelor asigurate în sistemul public de 

asigurări sociale” (în PLS actualizat nr.110) nu 

poate fi prezentată de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale după statutul de dizabilitate. Sursa 

acestor date este Forma IPC-21 “Darea de seamă 

privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală şi a 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=198
https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=198
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194&parent=0
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7194&parent=0
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__09%20PRO/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__09%20PRO/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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calculate”, care nu conține informația despre statutul 

de dizabilitate al persoanei.  
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