
Notă informativă cu privire la realizarea  

Programului lucrărilor statistice în anul 2018 

 

Programul Lucrărilor Statistice (PLS) – principalul document strategic de 

planificare anuală a activității de producție a statisticii oficiale – a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice  pe anul 

2018” fiind elaborat în corespundere cu Legea Republicii Moldova nr.93 din 26 mai 2017 

cu privire la statistica oficială, în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi ale 

administrației publice centrale şi locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică 

economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel 

internaţional. Programul lucrărilor statistice pentru 2018 o fost elaborat conform 

standardelor europene și a stipulat lucrările şi cercetările statistice care au fost elaborate 

în anul 2018, inclusiv nivelul de dezagregare a indicatorilor statistici, sfera de cuprindere, 

numărul de respondenți și modalitatea de colectare a informației pentru fiecare cercetare 

statistică, precum și periodicitatea şi termenele de prezentare a informaţiei către 

beneficiari. PLS reprezintă instrumentul de bază care prevede lucrările statistice produse 

de către BNS precum și informația și datele administrative prezentate de către alte 

autorități publice pentru scopuri statistice.  

Indicatorii statistici au fost produși și diseminați conform Capitolului VII al 

Programului lucrărilor statistice: 

A.  Lucrările şi cercetările statistice realizate de Biroul Naţional de Statistică:  

- 113 titluri de lucrări statistice, care includ 399 cercetări și calcule statistice cu 

periodicitate lunară, trimestrială, semianuală, anuală şi unică; 

Capitolul B – Lucrări executate şi informaţii furnizate de ministere, alte 

autorităţi administrative centrale şi alte entităţi în adresa BNS pentru elaborarea 

statisticilor oficiale a prevăzut 122 titluri de date statistice și administrative necesare 

pentru elaborarea datelor statisticii oficiale. 

BNS a realizat în termen şi în condiţii de calitate corespunzătoare, majoritatea 

lucrărilor statistice cuprinse în Program. Astfel, în Compartimentul A din cele 399 

lucrări/cercetări statistice cu diversă periodicitate (lunară, trimestrială şi anuală) cuprinse 

în Programul lucrărilor statistice pentru anul 2018 - au fost realizate 398, ceea ce a 

constituit 99,75% din lucrările planificate pentru anul 2018. Cu întîrziere au fost 

diseminate 7 lucrări cu periodicitatea anuală din capitolul 15 Statistica pieței muncii. 

Întîrzierile au fost cauzate de faptul că, entitățile au prezentat informații eronate, inclusiv 

unele APC, insuficiența de personal în organele teritoriale pentru statistică și suprapunerea 

cu alte cercetări. Nu a fost efectuată lucrarea din pct.77 ”Indicatorii privind sărăcia”, 

datorită faptului că la termenul stabilit pentru diseminare a informației nu era aprobată 

Metodologia de calculare a pragului absolut al sărăciei, care a fost examinată la ședința 

Colegiului BNS din iunie 2018 și aprobată prin ordinul nr.47 din 5 iulie 2018. Conform 

metodologiei revizuite a fost făcută recalcularea în retrospectivă a indicatorilor sărăciei 

pentru anii 2014-2017 care urmează a fi prezentați Ministerului Economiei și 

Infrastructurii. 

Întru asigurarea accesului cît mai larg şi complet al autorităţilor publice centrale şi 

locale, altor beneficiari cu informaţie statistică relevantă, fiabilă şi oportună în vederea 
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satisfacerii cerințelor informaționale ale societății și garantarea accesului utilizatorilor 

interni, cît și a celor de peste hotarele ţării la fondul de date statistice, BNS a realizat o 

serie de activităţi importante: 

- 148 informații operative şi note informative pe diverse domenii de activitate 

vizînd starea şi evoluţia vieţii sociale, demografice, economice şi culturale a ţării 

au fost puse la dispoziția utilizatorilor interni și externi (pct.114); 

- conform graficului aprobat de directorul general al BNS, au fost elaborate  

22 publicații statistice (pct.115), cu periodicitate anuală și trimestrială vizînd 

starea şi evoluţia vieţii sociale, demografice, economice şi culturale a ţării. 

Conform prevederilor Programului lucrărilor statistice pe anul 2018, au fost executate 

următoarele activități: 

Suplimentar la lucrările deja stabilite, au fost executate cercetări statistice noi: 

- ”Activitatea de afaceri din perspectiva dimensiunii de gen” întru asigurarea 

factorilor de decizie cu date necesare pentru elaborarea politicilor în domeniul 

politicilor sensibile la dimensiunea de gen. 

-  „Condițiile de muncă” întru asigurarea factorilor de decizie cu date necesare 

pentru elaborarea politicilor în domeniul securității și sănătății în muncă. 

Pagina oficială Web a BNS continuă să fie cel mai important instrument de 

diseminare a produselor statistice. Pe parcursul anului 2018 site-ul a fost vizitat de peste 

236 mii utilizatori, care au accesat site-ul de peste 540 mii ori și au afișat circa  

1,8 milioane pagini. 

Volumul informației diseminate prin intermediul băncii de date „StatBank” 

http://statbank.statistica.md crește în fiecare an, numărul tabelelor fiind de 840 (cu 20 mai 

mult decît în 2017). În anul de referință banca de date a devenit un instrument și mai 

popular, astfel, în anul 2018 banca de date a fost vizitată de circa 54 mii utilizatori, care 

au accesat banca de peste 120 mii ori, afișând circa 1 milion pagini. 

În anul 2017 numărul total al cererilor de informații statistice primite a fost de 

5110 – aparatul central şi oficiile teritoriale de statistică - (dintre care 126 solicitări din 

străinătate). Din numărul total, 577 răspunsuri au fost expediate prin poșta electronică. 

Contra cost au fost soluționate 435 cereri de informație statistică. În urma examinării 

structurii solicitărilor pe domenii, trebuie menţionat faptul că acestea sunt structurate 

relativ egal în statisticile economice şi cele sociale. 

La solicitarea organismelor internaţionale, BNS a completat cu date statistice şi a 

expediat în adresa acestora 92 chestionare pe diverse domenii, periodicitatea fiind în cea 

mai mare parte anuală (pct.117). 

B. Lucrările executate şi informaţiile furnizate de ministere, alte autorităţi 

administrative centrale şi alte entităţi în adresa Biroului Naţional de Statistică 

pentru elaborarea statisticilor oficiale 

La capitolul B. Lucrările  executate şi informaţiile furnizate de ministere, alte 

autorităţi administrative centrale şi alte entităţi, instituţiile responsabile au elaborat şi 

prezentat Biroului Naţional de Statistică rapoartele/informaţiile prevăzute în Program, 

conform Hotărîrii Guvernului nr.1039 din 05.12.2017 „Cu privire la aprobarea 

http://statbank.statistica.md/
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Programului lucrărilor statistice pe anul 2018”. Din cele 122 titluri de lucrări planificate 

au fost executate 121 titluri de lucrări, în proporție de 99,2%. A decăzut necesitatea 

prezentării de către Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor a lucrării nr.122 ”Lista 

întreprinderilor pentru propuneri de raționalizare”, cauzată de faptul că, din Programul 

lucrărilor statistice pentru anul 2019 a fost exclusă lucrarea ”Depunerea, implementarea 

și utilizarea invențiilor și propunerilor de raționalizare” (în baza raportului 4-tn) pentru 

care acesta servea drept bază de date. 

 

 

Director general                                      Vitalie VALCOV 
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