
Raport de activitate  

al Consiliului Național pentru Statistică pentru anul 2021 

 

Raportul respectiv prezintă rezultatele activității Consiliului Național pentru Statistică (CNS) 

pe parcursul anului 2021, care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Planul ședințelor CNS, 

aprobat prin decizia ședinței CNS din 30.11.2020. 

Pe parcursul anului 2021 Consiliul s-a reunit în 3 ședințe (organizate online) din patru 

planificate, care au fost organizate și desfășurate la data de: 25.03.2021; 24.06.2021, și 26.11.2021.  

Conform Agendei la ședința din 25.03.2021 au fost examinate următoarele subiecte:  

1. Cu privire la realizarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2020 

2. Cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 

și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia 

3. Cu privire la elaborarea proiectului noului document de planificare strategică pentru 

dezvoltarea Sistemului Statistic Național. 

În corespundere cu ordinea de zi la ședința CNS din 24.06.2021 au fost examinate următoarele 

subiecte:  

1. Cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a implementării Strategiei de 

Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020  

2. Cu privire la necesitățile de ajustare a cadrului normativ vizând Sistemul Statistic Național 

(SSN) 

3. Cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 

2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2021-

2025 (inclusiv a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia). 

La ședința din 26.11.2021 au fost examinate următoarele subiecte:  

1. Cu privire la proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022 

2. Cu privire la realizarea planului de acțiuni al CNS pentru anul 2021 

3. Planul ședințelor Consiliului Național pentru Statistică pentru anul 2022. 

Urmare a examinării în cadrul ședințelor a subiectelor planificate, CNS a realizat următoarele 

activități importante:  

1. A aprobat Raportul de monitorizare privind implementărea Strategiei de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național (SDSSN) pentru anii 2016-2020 și a recomandat BNS 

prezentarea acestuia în adresa Guvernului, până la finele semestrului I 2021, precum și 

publicarea acestuia pe pagina web oficială a instituției. 

2. A monitorizat și a luat act de Raportul cu privire la realizarea Programului de lucrări 

statistice pe anul 2020 și a propus Biroului Național de Statistică (BNS) prezentarea acestuia 

în adresa Guvernului. 

3. A luat act de Informația cu privire la elaborarea proiectului noului document de planificare 

strategică pentru dezvoltarea Sistemului Statistic Național. 

4. A recomandat elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 

2022-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2022-

2025 (inclusiv a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia), de către BNS, în 



colaborare cu alți parteneri din cadrul Sistemului Statistic Național și cu suportul financiar 

și tehnic din partea partenerilor de dezvoltare. 

5. A susținut ajustarea actelor normative aferente legislației statistice și activităților conexe 

(Legea 93/2017 cu privire la statistica oficială, Legea nr.133/2011 privind protecția datelor 

cu caracter personal, Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, 

Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică, 

Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Codul 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008). Totodată, a recomandat BNS 

definitivarea proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Legii pentru modificarea 

unor acte normative, ținând cont de comentariile și propunerile expuse în cadrul ședinței 

CNS și prezentarea acestuia, spre avizare și examinare Guvernului, în modul stabilit. 

7. A luat act de informația cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului 

Statistic Național (SSN) pentru anii 2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului 

Statistic Național pentru anii 2021-2025. De asemenea, a susținut proiectul Planului de 

acțiuni privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a SSN pentru anii 2021-2030 și a 

Programului de Dezvoltare a SSN pentru anii 2021-2025. A recomandat partenerilor din 

cadrul Sistemului Statistic Național să contribuie la realizarea lucrărilor, conform Planului 

nominalizat.  

8. A avizat pozitiv proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022. 

9. A luat act de informația privind realizarea Planului de acțiuni al CNS întru eficientizarea 

activității Sistemului Statistic Național pentru anii 2020 – 2021. 

10. A discutat și aprobat Planul ședințelor ordinare ale CNS pentru anul 2022. 

 

În calitatea sa de coordonator al Sistemului Statistic Național, CNS și-a propus ca în anul 2021 

să-și intensifice activitățile prin prioritizarea obiectivelor și sarcinilor, pentru dezvoltarea și 

îmbunătățirea în viitor a statisticilor, în strânsă corelare cu normele și standardele Uniunii Europene 

(UE) și pentru ameliorarea metodelor și a procedurilor statistice menite să conducă la o utilizare 

eficientă și complexă a instrumentelor statistice. În acest scop, pe parcursul anului 2021, prin activitatea 

sa, CNS a reușit să contribiue la stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare a statisticii oficiale, astfel 

în cadrul ședințelor de lucru fiind discutate problemele majore și promovate, spre elaborare, proiectele 

documentelor de planificare strategică și ajustarea cadrului normativ cu privire la legislația statistică. 

 

 

 

Președintele Consiliului  

Național pentru Statistică       Oleg Cara 

 

 

 


