Raport
cu privire la realizarea
Programului de lucrări statistice pentru anul 2021
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.912/2020
Programul Lucrărilor Statistice (PLS) reprezintă instrumentul de bază
privind realizarea lucrărilor statistice în cadrul Sistemului Statistic Național, precum
și furnizarea de către autoritățile administrației publice centrale și alte instituții a
informațiilor pentru elaborarea statisticilor oficiale.
Lucrările statistice prevăzute în Programul Lucrărilor Statistice pentru anul
2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.912/2020, au fost
realizate la nivel de 99,1%.
În Compartimentul A al Capitolului VI al PLS “Lucrările și cercetările
statistice realizate de BNS”, au fost realizate integral 101 (sau 98 la sută) din cele
103 lucrări /cercetări statistice prevăzute pentru anul 2021. Două lucrări au fost
executate parțial:
- lucrarea nr. 77 (subpunctul 3) ”Numărul populației cu reședința obișnuită la
1 ianuarie 2021 (date provizorii)” pe regiuni de dezvoltare, raioane, pe medii, sexe și
vârstă; din cauza furnizării întârziate a datelor din surse administrative (de câtre
Agenția Sercicii Publice (ved. lucrarea nr.89 ”Informația privind migrația internă” din
comp. B al PLS), nu a fost posibilă realizarea integrală a activității și diseminarea
datelor;
- lucrarea nr. 78 (subpunctele 1 și 2) ”Indicatori demografici pentru anul
2020 tabelele mortalității (inclusiv speranța de viață la naștere) și tabelele natalității
(inclusiv ratele fertilității pe grupe de vârstă)”: au fost elaborate și diseminate datele
total pe țară, cu dezagregările pe sexe și vârstă, însă nu au fost efectuate calculele pe
medii, din lipsa datelor respective furnizate de Agenția Sercicii Publice (ved. lucrarea
nr.89 ”Informația privind migrația internă” din comp. B al PLS).
Totodată, cu depășire a termenului stabilit în PLS a fost elaborată lucrarea nr.
98 ”Protecția aerului atmosferic” (cu periodicitate anuală), urmare a prezentării cu
7 luni peste termenul stabilit a datelor primare de către Inspectoratul pentru Protecția
Mediului (ved. lucrarea nr. 35 ”Protecția aerului atmosferic” din comp. B al PLS),
fapt care a cauzat producerea și diseminarea de către BNS a statisticilor oficiale
respective cu întârziere de 7 luni.
Întru asigurarea accesului cât mai larg al utilizatorilor la informație statistică
relevantă, fiabilă și oportună în vederea satisfacerii cerințelor informaționale ale
societății și garantarea accesului utilizatorilor interni, cât și a celor de peste hotarele
țării la fondul de date statistice, BNS a elaborat și diseminat 162 comunicate și
publicații statistice pe diverse domenii de activitate, vizând starea și evoluția vieții
sociale, demografice, economice și culturale a țării, cu periodicitate lunară,
trimestrială și anuală, sau cu 3 ediții (cu 2 % mai mult) față de prevederile PLS
2021.

La solicitarea organismelor internaționale, BNS a completat și expediat în
adresa acestora 110 chestionare pe diverse domenii, față de 92 chestionare stipulate
în PLS (sau cu cca 20 % mai mult).
Pagina oficială Web a BNS continuă să fie cel mai important instrument de
diseminare a datelor statistice. Pe parcursul anului 2021 site-ul BNS a fost vizitat de
circa 270 mii utilizatori, care au accesat site-ul BNS de peste 660 mii ori și au afișat
circa 2,0 milioane pagini.
Volumul informației diseminate prin intermediul băncii de date „StatBank”
http://statbank.statistica.md crește în fiecare an, numărul tabelelor fiind de 1270 (cu
42 tabele mai mult decât în 2020). În anul de referință banca de date a devenit un
instrument și mai popular, fiind vizitată de circa 73 mii utilizatori (+6,1% față de
anul 2020), care au accesat banca de circa 146 mii ori (+2,9%), afișând circa
1,4 milioane pagini (+11,2%).
Au fost actualizați indicatorii pentru anul 2020 pentru 48 indicatori privind
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), care țin de competența BNS, și plasați
pe Platforma dedicată ODD, care este în curs de dezvoltare (pct.107).
Pentru elaborarea statisticilor oficiale, în total 39 autorități publice și instituții au
furnizat informațiile conform PLS 2021. Astfel, la compartimentul B Lucrările
executate și informațiile furnizate de ministere, alte autorități ale administrației
publice centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor oficiale, instituțiile
de resort au elaborat și prezentat Biroului Național de Statistică 117 titluri de
lucrări, în proporție de 98,3% din cele 119 titluri de lucrări planificate în PLS 2021.
Cu întârziere au fost realizate 32 lucrări (27,4%), din care 23 lucrări (19,7%) - cu
întârziere de la 4 până la 30 zile, 6 lucrări (5,1%) cu întîrziere de la 34 până la 71
zile, iar 3 lucrări (2,6%) - cu întârziere de la 3 până la 7 luni, ca rezultat a
dificultăților cauzate de situația pandemică din țară.
Nu au fost realizate următoarele lucrări prevăzute în compartimentul B al
PLS:
-

lucrarea cu nr.55 ”Raportul statistic privind măsurile de ocupare și protecție
socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” - de către Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

-

lucrarea cu nr.119 ”Date privind indicatori statistici de monitorizare a
Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) produși de alte autorități decât
BNS”.

Colectarea datelor pentru indicatorii ODD produși de autoritățile publice
centrale altele decât BNS nu a fost realizată din cauza lipsei cadrului normativ
respectiv care stabilește responsabilitățile instituțiilor privind elaborarea
indicatorilor de monitorizare a implementării ODD. Proiectul Hotărârii Guvernului
„Cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei
de Dezvoltare Durabilă 2030”, elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu
BNS în prezent este în proces de coordonare cu instituțiile interesate (în proces de
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reavizare). Conform prevederilor proiectului sus-numit, instituțiile vizate urmează
să prezente datele privind ODD în adresa BNS anual, în termen de până la 1 aprilie.
Lucrarea nr.17 ”Forma IPC21 (IPC18 pentru luna decembrie 2020) „Darea de
seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
calculate” a fost realizată parțial, fiind recepționate datele de la Serviciul Fiscal de
Stat pentru anul 2020, doar în trimestrul IV 2021. Datele respective sunt necesare
pentru efectuarea calculelor experimentale cu privire la câștigul salarial.
Menționăm buna cooperare dintre BNS și instituțiile care au prezentat
informațiile necesare pentru realizarea PLS 2021. În termenii stabiliți și volum
integral au fost prezentate lucrările planificate în compartimentul B al PLS 2021 în
particular de către următoarele instituții cu volum mai mare de informații furnizate în
adresa BNS:
-

Banca Națională a Moldovei, care a prezentat 10 titluri de lucrări, ce
constituie 8,4% din numărul total al lucrărilor din Compartimentul B;

-

Ministerul Finanțelor - 7 titluri de lucrări (5,9%);

-

Serviciul Fiscal de Stat - 9 titluri de lucrări (7,6%);

-

Agenția “Moldsilva” - 7 titluri de lucrări (5,9%);

-

Casa Națională de Asigurări Sociale - 5 titluri de lucrări (4,2%);

-

Comisia Națională a Pieței Financiare - 3 titluri de lucrări (2,5%).

Întru satisfacerea mai deplină a necesităților utilizatorilor, suplimentar la
lucrările specificate în PLS 2021, BNS a efectuat un șir de lucrări/cercetări
adăugătoare, inclusiv:
• a fost efectuat studiul ”Accesul populației la serviciile de sănătate”, ca modul
suplimentar la Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în cadrul
Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova",
implementat de Ministerul Sănătății, cu suportul financiar al Băncii
Mondiale. Acesta este al 5-ea studiu realizat de BNS în cadrul proiectului
Modernizarea sectorului sănătății, primul fiind realizat în anul 2008. Studiul
asigură evaluarea accesului populației la serviciile de sănătate și
monitorizarea satisfacției față de serviciile furnizate, inclusiv in contextul
răspunsului sistemului de sănătate la pandemia Covid -19. Totodată, studiul
permite actualizarea notei de politică privind modul de reducere a plăților din
buzunar în sectorul sănătății din Moldova, elaborat de Banca Mondială;
• au fost elaborate datele privind Prețurile medii de consum pentru unele
produse de consum curent al populației, de două ori pe lună, pentru a
permite factorilor de decizie analiza și monitorizarea prețurilor de consum
pentru produsele de importanță majoră în conformitate cu lista prevăzută în
anexă la „Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a
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• au fost actualizate 116 fișiere și plasate pe pagina web a BNS tabele noi în
seriile de timp anuale, infraanuale și lunare;
• au fost elaborate și aprobate modulele privind comerțul cu amănuntul și
ridicata în Ancheta Structurală Anuală conform cerințelor Regulamentului
CE nr.251/2009;
• a fost elaborat și testat instrumentarul privind Ancheta de conjunctură întru
perfecționarea sistemului de indicatori pentru evaluarea indicatorilor
economici pe termen scurt și mediu, în conformitate cu normele Uniunii
Europene;
• a fost elaborat instrumentarul și realizată ancheta pilot ce ține de efectuarea
calculelor indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltate
Durabilă 2.3.1” Volumul producției pe unitate de forță de muncă pe clase de
mărime a întreprinderii agricole /silvicole" și 2.3.2 "Venitul mediu al micilor
producători de alimente, pe sexe și statut indigen", conform recomandărilor
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO);
• au fost elaborate date statistice noi privind tipologia și dimensiunea
economică a exploatațiilor agricole, conform standardelor UE, pentru anul
2020;
• a fost recalculată tipologia exploatațiilor agricole în baza datelor
Recensământului General Agricol și coeficienților naționali elaborați în anul
2021;
• a fost evaluată corespunderea programelor educaționale naționale cu
Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2011) pentru
asigurarea comparabilității internaționale a statisticii educației;
• a fost desfășurat sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al
utilizatorilor cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS” în
luna iulie 2021, rezultatele căruia sunt disponibile la adresa:
https://statistica.gov.md//pageview.php?l=ro&idc=399&id=7288 ;
• a fost lansată (în stadiu de realizare) cercetarea privind estimarea timpului
consumat de entitățile economice pentru completarea și prezentarea
chestionarelor statistice;
• au fost elaborate și diseminate rapoarte analitice suplimentare:
o ”Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii în
baza rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din
2020”;
o „Impactul Covid-19 asupra indicatorilor forței de muncă în anul
2020”;
• au fost efectuate lucrări de revizuire a instrumentarului Cercetării Bugetelor
Gospodăriilor Casnice și pilotarea instrumentarului revizuit cu scopul de a
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reduce sarcina asupra respondenților, reducerea ratei de non-răspuns și
îmbunătățirea calității datelor colectate etc.
În vederea pregătirii către următorul Recensământ al Populației și
Locuințelor (RPL) și implementării Sistemului Informațional Geografic (GIS) în
statistica oficială, au fost colectate date georeferențiate la nivel de punct de adresă
pentru peste 300 mii de adrese (circa 25% din total).
Suplimentar la lucrările prevăzute în PLS, în anul 2021 BNS a furnizat
informații statistice suplimentare conform cererilor de informații statistice primite
de la 4759 solicitanți de date din țară și de peste hotare, față de 4206 solicitări în
anul 2020.
Informația detaliată privind realizarea cap. VI al PLS „Lucrările, instituțiile
responsabile și termenele de realizare”, pe fiecare lucrare în parte este prezentată în
anexa la prezentul Raport.
Anexă: Informația

privind realizarea Programului de Lucrări Statistice pentru anul 2021

Director general
Biroul Național de Statistică

Oleg CARA
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Anexă

INFORMAȚIA PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRĂRI STATISTICE PENTRU ANUL 2021
VI. LUCRĂRILE, INSTITUŢIILE RESPONSABILE ȘI TERMENELE DE REALIZARE
A. LUCRĂRI ȘI CERCETĂRI STATISTICE
REALIZATE DE BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ÎN ANUL 2021

Nr.
crt.

Denumirea lucrării,
cercetării statistice

1

2

1.

Conturile naționale
pentru anul 2020

2.

Produsul intern brut
pe categorii de
resurse și utilizări
pentru anul 2020, în
prețuri curente și
comparabile:
1) preliminar,
inclusiv trimestrul
IV

Denumirea
prescurtată a
chestionarului
statistic, a sursei
de date

Nivelul de
dezagregare

Sfera de cuprindere
(unitățile cercetate,
tipul respondentului)

3
4
5
1. Elaborarea indicatorilor macroeconomici
–
pe țară, activități agenții economici,
economice,
autoritățile
elemente de
administrației
utilizări,
publice,
sectoare
organizațiile
instituționale,
necomerciale,
forme de
gospodăriile
proprietate
populației

–

pe țară, activități
economice,
elemente de
utilizări

agenții economici,
autoritățile
administrației
publice,
organizațiile
necomerciale,

Periodicitatea
de colectare
(lunar,
trimestrial,
semestrial,
anual etc.)

Numărul de
respondenți
(planificat)

Modalitatea
de colectare a
informației
(raportare
electronică,
suport de
hârtie)

6

7

8

anual

nu se aplică
(n/a)

–

anual

n/a

–

Termenul de
prezentare a
Termenul efectiv și,
informației
după caz, cauza
utilizatorilor
întârzierii
(data sau în a câta
(nerealizării)
zi după perioada
de referință)

9

10

29 decembrie În termen

15 martie

În termen

2

1

3.

4.

2

3

4

2) semidefinitiv

–

pe țară, activități
economice,
elemente de
utilizări

3) definitiv

–

4) produsul intern
brut pe categorii
de resurse și
utilizări în anul
2021, în prețuri
curente,
comparabile,
medii anuale și în
prețurile anului de
bază
Produsul intern brut
pentru anul 2020 pe
sectorul
întreprinderilor mici
și mijlocii, în prețuri
curente
Produsul intern brut
regional pe categorii

–

pe țară, activități
economice,
elemente de
utilizări,
sectoare
instituționale,
forme de
proprietate
pe țară, activități
economice,
elemente de
utilizări

5
gospodăriile
populației
agenții economici,
autoritățile
administrației
publice,
organizațiile
necomerciale,
gospodăriile
populației
agenții economici,
autoritățile
administrației
publice,
organizațiile
necomerciale,
gospodăriile
populației
agenții
economici,
autoritățile
administrației
publice,
organizațiile
necomerciale,
gospodăriile
populației

6

7

8

9

anual

n/a

–

15 iunie

anual

n/a

–

trimestrial

n/a

–
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În termen

29 decembrie În termen

a 75-a zi

În termen

–

pe țară, activități
economice

întreprinderile
mici și mijlocii

anual

n/a

–

29 decembrie În termen

–

pe regiuni de
dezvoltare,

agenții economici,
autoritățile

anual

n/a

–

29 decembrie În termen

3

1

5.

6.

2
de resurse pentru
anul 2019, în prețuri
curente și
comparabile

3

4
activități
economice

5
administrației
publice,
organizațiile
necomerciale,
gospodăriile
populației
Reconcilierea
–
pe țară, activități agenții
calculelor
economice,
economici,
trimestriale cu cele
elemente de
autoritățile
anuale vizând
utilizări
administrației
produsul intern brut,
publice,
în prețuri curente și
organizațiile
constante, pentru
necomerciale,
anul 2019 (date
gospodăriile
actualizate)
populației
2. Statistica industriei și energeticii
Indicatorii principali PRODMOLDîntreprinderile cu
în industrie pentru
A
activitate
anul 2020:
principală de
1) valoarea
pe țară, activități industrie și cele a
producției
economice, în
căror activitate
fabricate, în
aspect teritorial
principală este
prețuri curente
alta decât
industrială, iar
2) producția în
pe țară, produs
producția
expresie naturală
PRODMOLD,
industrială
în aspect
reprezintă o
teritorial
activitate
3) circulația
pe țară, produs
secundară
principalelor
PRODMOLD
tipuri de produse
industriale

6

7

8

anual

n/a

–

anual

5200

on-line,
suport de
hârtie

9

10

29 decembrie În termen

27 iulie

În termen
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1
7.

2
Indicatorii principali
în industrie în anul
2021:
1) indicii producției
industriale

3
IND TS

pe țară, activități
economice, pe
regiuni de
dezvoltare
pe țară, activități
economice, pe
tipuri de piață,
pe regiuni de
dezvoltare
pe țară, pe tipuri
de piață,
activități
economice
pe țară, conform
Nomenclatorului
de produse
PRODMOLD
pe țară, conform
Nomenclatorului
de produse
PRODMOLD

2) indicele cifrei de
afaceri în
industrie

3) valoarea cifrei de
afaceri în
industrie
4) producția în
expresie natura

8.

5) circulația
principalelor
tipuri de produse
industriale
Indicatorii principali
în energetică pentru
anul 2020:
1) resurse,
distribuție și
consum final pe
tipuri de
combustibil și
energie
2) stocuri, intrări și
consum de
combustibil

4

5
întreprinderile cu
activitate
principală de
industrie incluse
în cercetare

6
lunar

7
1370

8
on-line,
suport de
hârtie

9
a 50-a zi

10
În termen

agenții economici
producători,
furnizori și
consumatori de
resurse energetice

anual

20000

suport de
hârtie

30
septembrie

În termen

1-BE, 23-H,
PE, 6-it
pe țară, tipuri de
combustibil și
energie

pe țară, tipuri de
combustibil și

5

1

2

3

4
energie, în
aspect teritorial

5

6

7

8

9

9.

Distribuirea gazelor
prin rețea în anul
2020

1-Gaz

pe țară, în aspect
teritorial, pe
medii de
reședință

anual

30

suport de
hârtie

10 iunie

În termen

10.

Principalele resurse
de energie în anul
2021:
1) combustibili
solizi
2) produse
petroliere
3) energie electrică
4) gaze naturale

1-RE

pe țară, pe tipuri
de combustibil
și energie

întreprinderile
care posedă
licență de
distribuție a
gazelor prin rețea
agenții economici
producători,
consumatori și
furnizori de
combustibili și
energie electrică,
conform listei
stabilite de către
Biroul Național
de Statistică

lunar

280

suport de
hârtie

a 35-a zi

În termen

11.

Prețurile la gaze
naturale și energie
electrică aplicate
consumatorilor
finali:
1) prețul la gaze
naturale

1-PG

pe țară

agenții economici
furnizori de gaze
naturale
consumatorilor
finali

semestrial

4

suport de
hârtie

În termen

1-PEE

pe țară

agenții economici
furnizori de
energie electrică
consumatorilor
finali

semestrial

3

suport de
hârtie

8 februarie
pentru
semestrul II,
2020;
9 august –
semestrul I,
2021
8 februarie
pentru
semestrul II,
2020;

2) prețul la energie
electrică

10

În termen

6

1

2

12.

Producția agricolă
pe anul 2020:
1) date preliminare:
a) prețuri
comparabile
b) prețuri curente

3

–

2) date definitive:
a) prețuri
comparabile
b) prețuri curente

–

13.

Producția agricolă,
în prețuri curente, și
indicele volumului
fizic al producției
agricole în anul
2021

–

14.

Înființarea și
defrișarea
plantațiilor
multianuale,
producerea
materialului săditor

2 liv-vii

15.

Utilizarea
terenurilor agricole

3-agr

4

5

3. Statistica agriculturii
întreprinderile
agricole,
pe țară, categorii gospodăriile
țărănești (de
de gospodării
fermier),
gospodăriile
pe țară
populației
pe țară, categorii întreprinderile
de gospodării
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
pe țară
fermier),
gospodăriile
populației
pe țară
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației
pe țară, în aspect întreprinderile
teritorial
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) și
persoanele fizice
care beneficiază
de subvenții
pe țară, în aspect
teritorial

primăriile satelor,
comunelor

6

7

8

9
9 august –
semestrul I,
2021

10

anual

n/a

–

29 ianuarie

În termen

anual

n/a

–

5 martie

În termen

anual

n/a

–

2 iulie

În termen

anual

n/a

–

24
septembrie

În termen

trimestrial

n/a

–

a 27-a zi

În termen

de 2 ori pe
an

360

suport de
hârtie

o dată
pe an

900

suport de
hârtie

18 ianuarie – În termen
conform
situației la
25 decembrie
2020;
15 iunie –
conform
situației la
1 iunie 2021
26 iulie
În termen

7

1
16.

2
Totalurile
semănatului pentru
recolta anului 2021:
1) întreprinderile
agricole și
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 10 ha
și mai mare

3

4

5

6

7

8

9

4-agr,

pe țară, în aspect
teritorial

întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 10 ha
și mai mare,
primăriile
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 50 ha
și mai mare

o dată
pe an

5575,

suport de
hârtie

12 iulie –
situația la
1 iunie

În termen

6-p

2) toate categoriile
de gospodării

–

17.

Utilizarea
produselor de uz
fitosanitar și
introducerea
fertilizanților
chimici și naturali
pentru recolta
anului 2020

9-agr

18.

Producția obținută
la culturile recoltate
de pe toată suprafața
însămânțată în anul
2020:
1) date preliminare:

pe țară

pe țară, în aspect
teritorial

900

10

o dată
pe an

n/a

–

26 iulie

În termen

anual

2400

suport de
hârtie

15 ianuarie

În termen

anual

5800

14 ianuarie

În termen

29-agr (an)

pe țară, în aspect
teritorial

întreprinderile
agricole,

8

1

2
a) pe întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 10 ha
și mai mare
b) pe gospodăriile
de toate
categoriile

3

4

5
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 10 ha
și mai mare

6

7

8
suport de
hârtie

9

pe țară, categorii
de gospodării

întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole de 50 ha
și mai mare

anual

n/a

–

29 ianuarie

În termen

anual

n/a

–

5 aprilie

În termen

de 2 ori
pe an

4500

suport de
hârtie

12 iulie –
situația la
1 iulie;
12 octombrie
– situația la
1 octombrie

În termen

anual

330

20 ianuarie

În termen

pe țară, categorii
de gospodării, în
aspect teritorial

2) date definitive

19.

Recoltarea roadei
culturilor agricole
de pe toată suprafața
însămânțată

29-agr

20.

Producția animală
în anul 2020:
1) date preliminare

24–agr

pe țară, în aspect
teritorial

10

9

1

2
a) întreprinderile
agricole
b) gospodăriile de
toate categoriile

3

pe țară, categorii
de gospodării,
forme de
proprietate, în
aspect teritorial

2) date definitive

21.

Efectivul animalelor
și producția animală
în anul 2021:
1) pe întreprinderile
agricole

2) pe toate
categoriile de
gospodării

4
pe țară, în
aspect teritorial
pe țară, categorii
de gospodării

24-agr

pe țară, în aspect
teritorial

24-agr;
f.6

pe țară

5
întreprinderile
agricole
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
populației și
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
suprafața
terenurilor
agricole până la
10 ha

gospodăriile
agricole care
dețin la balanță
animale/păsări
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației,
primăriile

6

7

n/a

8
suport de
hârtie
–

anual

9

10

29 ianuarie

În termen

anual

n/a

–

5 martie

În termen

trimestrial

325

suport de
hârtie

13 aprilie;
13 iulie;
11 octombrie

În termen

trimestrial

1227

–

a 27-a zi

În termen

10

1
22.

2
Efectivul de
animale la 1
ianuarie 2021:
1) date preliminare

3

4

5

6

7

8

9

10

24-agr

pe țară, în aspect
teritorial

anual

390

suport de
hârtie

20 ianuarie

În termen

2) date definitive

24-agr;
f.6

pe țară, categorii
de gospodării, în
aspect teritorial

anual

1292

suport de
hârtie

5 martie

În termen

23.

Achiziționarea și
utilizarea producției
agricole, pe tipuri
principale, în anul
2020

1-achiz

pe țară, în aspect
teritorial

gospodăriile
agricole care
dețin la balanță
animale/păsări
întreprinderile
agricole, inclusiv
gospodăriile
țărănești (de
fermier),
gospodăriile
populației,
primăriile
întreprinderile
(organizațiile) de
achiziționare și de
prelucrare a
producției
(materie primă)
vegetale și
animaliere

anual

410

suport de
hârtie

29 martie

În termen

24.

Principalii indicatori
economici ai
activității
întreprinderilor
agricole în anul 2020:
1) consumuri și
cheltuieli de
producție
(lucrări, servicii)

14-agr

pe țară,
întreprinderi
agricole, în
aspect teritorial

întreprinderile
care practică
activitatea
agricolă, inclusiv
cele cu activitate
auxiliară agricolă
și gospodăriile
țărănești (de

anual

2250

suport de
hârtie

21 iunie

În termen

11

1

25.

26.

2

3

4

2) efectivul de
animale la
sfârșitul anului și
valoarea acestora

15-agr

pe țară,
întreprinderi
agricole, în
aspect teritorial

3) balanța
producției

16-agr

pe țară,
întreprinderi
agricole, în
aspect teritorial

Balanțele resurselor
–
alimentare și utilizării
lor în anul 2020
Cercetarea statistică
a micilor
producători agricoli:
1) producerea și
chestionarul
vânzarea
1-CMPA
producției
vegetale

pe țară

pe țară și regiuni

5
fermier) care
dispun de 50 ha
terenuri agricole
și mai mult
întreprinderile
agricole,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) care
dețin la balanță
animale/păsări
întreprinderile
care practică
activitatea
agricolă,
gospodăriile
țărănești (de
fermier) care
dispun de 50 ha
terenuri agricole
și mai mari
–

gospodăriile
populației și
gospodăriile
țărănești (de
fermier) care
dispun de terenuri
agricole până la
10 ha

6

7

8

9

10

anual

285

suport de
hârtie

21 iunie

În termen

anual

2250

suport de
hârtie

21 iunie

În termen

anual

n/a

–

24
septembrie

În termen

3 ori pe an

conform
eșantionulu
i

suport de
hârtie

29 ianuarie –
pentru anul
2020;
16 iulie –
situația la
1 iulie;
18 octombrie
– situația la
1 octombrie

În termen

12

1

2
2) efectivul
animalelor și
păsărilor,
producția
animalieră
obținută și
vândută
3) venituri și
cheltuieli aferente
activității agricole
a micilor
producători
agricoli

27.

Investiții în active
imobilizate în anul
2020

28.

Investiții în active
imobilizate în anul
2021

29.

Lucrările de
construcții executate
în anul 2020

3
chestionarul
2-CMPA

4
pe țară și regiuni

gospodăriile
populației și
gospodăriile
țărănești (de
fermier) care
dispun de terenuri
agricole până la
10 ha
4. Statistica construcțiilor și a investițiilor
2-INV
pe țară, pe tipuri entitățile,
de imobilizări,
indiferent de
forme de
genul de
proprietate,
activitate, care
activități
realizează
economice, în
investiții în active
aspect teritorial
imobilizate
2-INV
pe țară, pe tipuri entitățile,
de imobilizări,
indiferent de
în aspect
genul de
teritorial
activitate, incluse
în cercetare
1-CC
pe țară, pe
întreprinderile cu
elemente de
genul principal de
structură, pe
activitate
obiecte de
“Construcții”
construcții,
forme de
proprietate, în
aspect teritorial

chestionarul
3-CMPA

pe țară și regiuni

5
gospodăriile
populației

6
trimestrial

7
conform
eșantionului

8
suport de
hârtie

9
29 ianuarie –
pentru anul
2020;
a 19-a zi
după
trimestrul de
raport
a 45-a zi
după
trimestrul de
raport

10
În termen

trimestrial

conform
eșantionului

suport de
hârtie

anual

44400

on-line,
suport de
hârtie

30 iulie

În termen

trimestrial

18000

on-line,
suport de
hârtie

a 60-a zi

În termen

anual

2600

on-line,
suport de
hârtie

20 iulie

În termen

În termen

13

1
30.

31.

2
Indicatorii principali
în construcții în anul
2021:
1) lucrările de
construcții
executate;
2) indicii prețurilor
în construcții
Locuințe date în
exploatare în anul
2020

32.

Locuințe date în
exploatare în anul
2021

33.

Fondul locativ la
1 ianuarie 2021

3
CONS-TS

4
pe țară, pe
elemente de
structură, pe
obiecte de
construcții

5
întreprinderile cu
genul principal de
activitate
„Construcții”,
incluse în
cercetare

6
trimestrial

7
600

8
on-line,
suport de
hârtie

9
a 50-a zi

10
În termen

2-INV,
Agenția
Servicii
Publice (date
privind casele
de locuit
recepționate,
pct. 96, cap. B)
2-INV,
Agenția
Servicii
Publice (date
privind casele
de locuit
recepționate,
pct. 96, cap. B)
1-Fondul
locativ;
Agenția
Servicii
Publice

pe țară, în aspect
teritorial

persoanele
juridice și
persoanele fizice
care au construit
și au dat în
exploatare clădiri
rezidențiale

anual

n/a

on-line,
suport de
hârtie

27 iulie

În termen

pe țară, în aspect
teritorial

persoanele
juridice și
persoanele fizice
care au construit
și au dat în
exploatare clădiri
rezidențiale

trimestrial

n/a

on-line,
suport de
hârtie

a 55-a zi

În termen

pe țară, pe
localități urbane
și rurale, pe
forme de
proprietate, în
aspect teritorial

autoritățile
administrației
publice locale;
persoanele
juridice, care
dispun la bilanț
de fond locativ în
localitățile urbane
și rurale; Agenția
Servicii Publice

anual

1700

pe suport de
hârtie

30 iunie

În termen

14

1
34.

2
Autorizații de
construire eliberate
pentru clădiri în
anul 2021

3
1-AC

35.

Transportul rutier și
lungimea
drumurilor private
în anul 2020

1-tr. (auto)

36.

Transportul cu
mijloacele de
transport rutier:
1) în anul 2020
2) în anul 2021

65-auto

4
pe țară, în aspect
teritorial

5
autoritățile
administrației
publice locale

5. Statistica transporturilor
pe țară, forme de persoanele
proprietate, în
juridice și fizice
aspect teritorial
care efectuează
transportul de
mărfuri și
pasageri, au în
inventar
autovehicule sau
le închiriază,
precum și care au
drumuri în
proprietate sau în
administrare
pe țară, forme de persoanele
proprietate, în
juridice și fizice
aspect teritorial
cu genul principal
de activitate
transportul rutier
de mărfuri și
pasageri,
persoanele
juridice și fizice
cu alte genuri de
activitate, care
efectuează
transportul de
mărfuri și
pasageri contra
plată și au înscrise
în inventar sau
închiriază 10 și

6
trimestrial

7
950

8
pe suport de
hârtie

9
a 30-a zi

10
În termen

anual

11000

on-line sau
pe suport de
hârtie

4 iunie

În termen

trimestrial

1500

on-line sau
pe suport de
hârtie

a 55-a zi

În termen

15

1

2

37.

Prestații de
transport rutier (date
operative):
1) în anul 2020
2) în anul 2021

1-auto

38.

Mijloacele de
transport naval
intern la
31 decembrie 2020
Transportul de
mărfuri și pasageri
cu nave fluviale
(date operative):
1) în anul 2020
2) în anul 2021
Prestațiile și
utilizarea

6-nav. int.

39.

40.

3

1-nav. int.

1-trol.

4

5
mai multe
autovehicule
pe țară, forme de persoanele
proprietate, în
juridice și fizice
aspect teritorial
care au ca gen
principal de
activitate
transportul rutier
de mărfuri și
pasageri,
persoanele
juridice și fizice
cu alte genuri de
activitate, care
efectuează
transportul de
mărfuri și
pasageri contra
plată și au înscrise
în inventar sau
închiriază 10 și
mai multe
autovehicule
pe țară
persoanele
juridice care au în
dotare nave
fluviale proprii
pe țară
persoanele
juridice care au în
dotare nave
fluviale proprii
sau închiriate
pe țară,
municipii

persoanele
juridice care
efectuează

6

7

8

9

10

lunar

1500

on-line sau
pe suport de
hârtie

a 45-a zi

În termen

anual

3

on-line sau
pe suport de
hârtie

19 martie

În termen

lunar –
rândurile
1-4;
trimestrial –
rândurile
5-12
anual

3

on-line sau
pe suport de
hârtie

a 25-a zi

În termen

2

on-line sau
pe suport de
hârtie

19 martie

În termen

16

1

2
transportului
electric în anul 2020

41.

Prestații cu
troleibuze:
1) în anul 2020
2) în anul 2021

42.

Lungimea
drumurilor publice
la sfârșitul anului

43.

Situația privind
informatizarea și
conexiunea la
Internet la sfârșitul
anului 2020

44.

Exporturile și
importurile de
mărfuri:
1) în anul 2020
a) date operative

3

4

5
6
exploatarea și
deservirea
transportului
electric urban
65-trol.
pe țară,
persoanele
trimestrial
municipii
juridice care
efectuează
exploatarea și
deservirea
transportului
electric urban
3-drum
pe țară, în aspect Î.S. „Administraanual
teritorial și
ția de Stat a
administrativ
Drumurilor”,
autoritățile
administrației
publice locale de
nivelul al doilea
6. Statistica tehnologiei informației
1-inf
pe țară, forme de instituțiile publice,
anual
proprietate,
rezidenții Moldova
activități
IT-Park –
economice, în
exhaustiv, persoaaspect teritorial
nele juridice și
fizice cu un număr
de salariați ≥10
7. Statistica comerțului exterior de mărfuri și servicii
Baza de date a pe țară, țări de
declarații vamale
Serviciului
destinație și
la nivel de
Vamal
origine a
persoane juridice
mărfurilor, grupe și persoane fizice
de țări, grupe de
anual
mărfuri, conform
NCM și CSCI
pe mărfuri, la
anual
nivel de 4 cifre a

7

8

9

10

2

on-line sau
pe suport de
hârtie

a 25-a zi

În termen

36

în format
electronic
sau pe
suport de
hârtie

30 aprilie

În termen

11500

on-line sau
pe suport de
hârtie

25 iunie

În termen

a 45-a zi

În termen

a 55-a zi

În termen

în format
electronic

n/a

17

1

2

3

b) date definitive

2) în anul 2021
(date operative)

45.

46.

Exporturile,
reexporturile și
importurile de
mărfuri din/în
zonele libere în
anul 2020 (date
definitive)
Indicii valorii
unitare și indicii
volumului fizic la

baza de date a
Serviciului
Vamal

4
5
NCM, țări si
grupe de țări
pe țară, țări de
destinație și
origine a
mărfurilor, grupe
de țări, grupe de
mărfuri, conform
NCM și CSCI
pe mărfuri, la
nivel de 4 și 9
cifre a NCM,
țări și grupe de
țări
pe țară, țări de
destinație și
origine a
mărfurilor, grupe
de țări, grupe de
mărfuri, conform
NCM și CSCI
pe mărfuri, la
nivel de 4 cifre a
NCM, țări și
grupe de țări
pe zone libere și declarații vamale
mărfuri la nivel
la nivel de
de 4 cifre a
persoane juridice
NCM

Baza de date a pe țară, grupe de
Serviciului
mărfuri, mărfuri,
Vamal

declarații vamale
la nivel de
persoane juridice

6

7

8

9

10

anual

25 iunie

În termen

anual

30 iunie

În termen

lunar

a 45-a zi

În termen

lunar

a 55-a zi

În termen

anual

n/a

în format
electronic

28 iunie

În termen

anual

n/a

în format
electronic

12 aprilie

În termen

18

1

2
mărfurile exportate
și importate:
1) în anul 2020
(date definitive)
2) în anul 2021
(date operative)
47. Exporturile și
importurile de
servicii:
1) în anul 2020
(date definitive)
2) în anul 2021
(date operative)
48.

49.

50.

3

5

6

7

8

trimestrial
pe țară, tipuri de agenții economici
anual
servicii, pe țări
care prestează
care beneficiază (export) servicii
(prestează)
sau beneficiază
servicii, activități (import) de
economice, în
servicii
trimestrial
aspect teritorial
8. Statistica comerțului interior de bunuri și servicii
3-comerţ
pe țară, pe grupe agenții economici
anual
de mărfuri, pe
care practică
forme de
activitate de
proprietate, în
comerț cu
aspect teritorial
amănuntul
EI-7, EI-8

Comerțul cu
amănuntul (cu
excepția
autovehiculelor și
motocicletelor)
în anul 2020
Comerț cu ridicata și 1-comerţ
cu amănuntul al
autovehiculelor și al
motocicletelor,
întreținerea și
repararea acestora
în anul 2020

Cifra de afaceri în
comerț și servicii
în anul 2021

4
conform NCM
și grupe de țări

SERV-TS

pe țară, pe grupe
de mărfuri, pe
forme de
proprietate, în
aspect teritorial

pe țară, activități
economice

agenții economici
care practică
activitate de
comerț cu ridicata
și cu amănuntul al
autovehiculelor și
al motocicletelor,
întreținerea și
repararea acestora
agenții economici
a căror activitate
principală este
comerțul sau
prestarea
serviciilor de piață

6500

în format
electronic

6500

9

10

a 55-a zi

În termen

20 mai

În termen

a 55-a zi

În termen

5000

on-line sau
pe suport de
hârtie

27 mai

În termen

anual

2000

pe suport de
hârtie

20 mai

În termen

lunar

5000

on-line sau
pe suport de
hârtie

a 50-a zi

În termen

19

1

2

3

51.

Capacitatea
1-A-SC
structurilor de
primire turistică
colective cu funcțiuni
de cazare la
31 decembrie 2020
52. Cazarea turiștilor în 1-B-SC
structurile de
primire turistică
colective cu
funcțiuni de cazare:
1) în anul 2020;
2) în anul 2021
53. Activitatea turistică 1-tur
a agențiilor de
turism și
operatorilor
turistici:
1) în anul 2020;
2) în anul 2021

54.

Numărul de
traversări ale
frontierei de stat de
către cetățenii
străini și cetățenii
Republicii Moldova

datele
Inspectoratulu
i General al
Poliției de
Frontieră

4
5
9. Statistica turismului
pe țară, tipuri de persoanele
structuri, forme
juridice și fizice
de proprietate,
care
în aspect
administrează
teritorial
structurile de
cazare colective
pe țară, țări de
persoanele
reședință a
juridice și fizice
turiștilor
care
nerezidenți,
administrează
tipuri de
structurile de
structuri, în
cazare colective
aspect teritorial
pe țară, forme de agenții economici
turism, după
care desfășoară
scopul vizitei
activitate
turiștilor, forme turistică, precum
de proprietate,
și altă activitate
regiuni de
de organizare a
dezvoltare, țări
călătoriilor
de reședință a
turistice
turiștilor
nerezidenți, țări
de destinație a
turiștilor
rezidenți
pe țară, tipurile
cetățenii care
punctelor de
traversează
trecere a
frontiera
frontierei, sex,
grupe de vârstă și
țări de origine a
cetățenilor străini

6

7

8

9

10

anual

260

on-line sau
pe suport de
hârtie

25 februarie

În termen

trimestrial

260

on-line sau
pe suport de
hârtie

25 februarie
a 45-a zi

În termen

trimestrial

450

on-line sau
pe suport de
hârtie

10 martie
a 45-a zi

În termen

lunar
anual

n/a

în format
electronic

a 15-a zi
25 februarie

În termen

20

1

2

3

55.

Indicii prețurilor de
consum (lunar,
cumulativ):
1) decembrie 2020
2) în anul 2021

–

Inflația de bază,
indicii parțiali:
1) decembrie 2020
2) în anul 2021

–

57.

Prețurile de consum
la produsele social
importante
comercializate cu
amănuntul în anul
2021

–

58.

Indicii prețurilor
producției
industriale în anul
2021

PREŢIND

59.

Indicii prețurilor de
vânzare a producției

21-vînz

56.

4
5
10. Statistica prețurilor
pe țară, mărfuri
1200 de mărfuri
alimentare,
și servicii
nealimentare și
cercetate în
servicii
magazine, piețe
orășenești și
unități prestatoare
de servicii
pe țară

1200 de mărfuri
și servicii
cercetate în
magazine, piețe
orășenești și
unități prestatoare
de servicii

pe țară

1200 de mărfuri
și servicii
cercetate în
magazine, piețe
orășenești și
unități prestatoare
de servicii

pe țară,
principalele
tipuri de
activități
industriale, pe
tipuri de piață,
pe principalele
grupe industriale
pe țară

unitățile
industriale
incluse în
cercetare

întreprinderile
agricole,

6

anual
lunar

anual
lunar

trimestrial

lunar

7

8

900 de
magazine și
unități
prestatoare
de servicii
populației
din 8 orașe
ale țării
900 de
magazine și
unități
prestatoare
de servicii
populației
din 8 orașe
ale țării
900 de
magazine și
unități
prestatoare
de servicii
populației
din 8 orașe
ale țării

format
electronic

9

10

11 ianuarie
a 10-a zi

În termen
În termen

11 ianuarie
a 10-a zi

În termen
În termen

format
electronic

a 15-a zi

În termen

480

suport de
hârtie

a 20-a zi

În termen

1980

suport de
hârtie

format
electronic

21

1

2
agricole de către
întreprinderile
agricole:
1) în anul 2020
2) în anul 2021

3

60.

Indicii prețurilor la
1-PPI –
mărfurile și servi6-PPI
ciile procurate de
către întreprinderile
agricole pe anul 2020

61.

Cercetarea
structurală anuală a
întreprinderilor
pentru anul 2020

ASA

62.

Demografia
întreprinderilor

Registrul
statistic

63.

Costurile și
cheltuielile
entităților

5-CI

4

pe țară

5
gospodăriile
țărănești (de
fermier) cu
terenuri agricole
de 50 ha și mai
mari
întreprinderile
agricole care au
procurat mărfuri
și servicii

11. Antreprenoriat
pe țară, activități întreprinderile
economice, forme peste 19 salariați –
de proprietate, pe exhaustiv,
întreprinderile
până la 19
mici și mijlocii
salariați – selectiv
pe țară,
toate
întreprinderile
întreprinderile
mici și mijlocii,
în aspect
teritorial, regiuni
de dezvoltare
pe țară, activități întreprinderile
economice,
peste 19 salariați –
forme de
exhaustiv,
proprietate,
de la 4 până
inclusiv pe
la 19 salariați –
entități cu cota
selectiv
statului în
capitalul social

6

7

8

anual
trimestrial
anual

anual

250

13000

suport de
hârtie

9

10

5 martie
a 35-a zi

În termen
În termen

22 iunie

În termen

e-raportare,
suport de
hârtie

21 decembrie În termen

22 decembrie În termen

anual

n/a

–

trimestrial

7300

e-raportare,
suport de
hârtie

a 60-a zi
(Ministerului
Finanțelor la a
55-a zi – date
individuale pe
întreprinderi
de stat și
societăți
comerciale cu
capital integral
sau majoritar
de stat)

În termen

22

1
64.

65.

66.

67.

68.

69.

2
Consumurile și
cheltuielile
organizațiilor
necomerciale
Investiții alocate de
întreprinderile cu
capital străin în
economia Moldovei:
1) pentru anul 2020
2) în anul 2021
Activitatea de
leasing

3
5-CON

4
pe țară, activități
economice

5
organizațiile
necomerciale

1 Invest

n/a

întreprinderile
create cu
participarea
capitalului străin

1 leasing

pe țară

Activitatea
asigurătorilor:
1) în anul 2020
2) în anul 2021
Activitatea de
inovare

nr.1 asigurare

pe țară

Situații financiare ale
organizațiilor
necomerciale /
reprezentanțele
entității nerezidente
pentru anul 2020:
bilanțul, situația de
venituri și cheltuieli,
situația modificărilor
surselor de finanțare,
nota explicativă la
situațiile financiare

situații
financiare ale
organizațiilor
necomerciale/
reprezentanțel
or entității
nerezidente
(aprobate prin
Ordinul
Ministrului
Finanțelor
nr.188/2014)

nr. 1-INOV

întreprinderile al
căror gen
principal de
activitate este
leasingul
financiar
societățile de
asigurare

6
trimestrial

anual
trimestrial
anual

anual
trimestrial
pe țară
Întreprinderi mai
o dată la doi
mult de 10 salariați
ani
12. Situații financiare
pe țară
organizațiile
anual
necomerciale

7
3000

8
e-raportare,
suport de
hârtie

3500

e-raportare,
suport de
hârtie

45

suport de
hârtie

9
a 60-a zi

10
În termen

15 iunie
a 60-a zi
14 mai

În termen
În termen
În termen

suport de
hârtie
22
22
3500

3000

24 martie
a 55-a zi

suport de
hârtie
e-raportare,
suport de
hârtie

În termen
În termen
20 decembrie În termen

30 iunie

În termen

23

1

70.

2
(tabele standardizate
aprobate)
Situații financiare
ale agenților
economici:
1) situațiile
financiare ale
entităților de interes
public: situația
poziției financiare;
situația rezultatului
global; situația
modificărilor
capitalurilor proprii;
situația fluxurilor de
trezorerie pentru
anul 2020
2) situațiile
financiare pentru
alte entități, cu
excepția entităților
de interes public
pentru anul 2020:
a) bilanțul/ bilanțul
prescurtat, situația
de profit și
pierderi/ situația
de profit și
pierdere
prescurtată, nota
explicativă (tabele
standardizate
aprobate)

3

situații
financiare
conform IFRS

situații
financiare
conform
Standardului
Național de
Contabilitate
(SNC)
”Prezentarea
situațiilor
financiare”
(aprobat prin
Ordinul
Ministrului
Finanțelor
nr.48/2019)

4

n/a

pe țară, activități
economice,
forme de
proprietate,
inclusiv pe
entități cu cota
statului în
capitalul social,
pe întreprinderi
micro, mici și
mijlocii
(principalii

5

6

7

8

entitățile de
interes public

anual

55

suport de
hârtie

entitățile care țin
contabilitatea în
baza sistemului
contabil în partidă
dublă

anual

57000

e-raportare,
suport de
hârtie

9

30 iunie

10

În termen

(Ministerului
Finanțelor
la 23 iunie –
date
individuale pe
întreprinderi
de stat și
societăți
comerciale cu
capital integral
sau majoritar
de stat)

30 iunie
(Ministerului
Finanțelor
la 23 iunie –
date
individuale pe
întreprinderi
de stat și
societăți
comerciale cu
capital integral
sau majoritar
de stat)

În termen

24

1

2

3

b) situația
modificărilor
capitalului
propriu; situația
fluxurilor de
numerar

71.

72.

Cercetarea statistică
asupra gospodăriilor
casnice – Cercetarea
bugetelor
gospodăriilor
casnice (CBGC)
în anul 2021
Minimul de
existență:
1) în anul 2020
2) în anul 2021

73.

Indicatorii privind
sărăcia

74.

Date preliminare
privind numărul
nou-născuților,

4
indicatori), în
aspect teritorial
pe țară, activități
economice,
forme de
proprietate,
inclusiv pe entități cu cota statului în capitalul
social, în aspect
teritorial

5

6

7

8

entitățile care țin
contabilitatea în
baza sistemului
contabil în partidă
dublă, cu
prezentarea
situațiilor
financiare
complete

anual

650

e-raportare,
suport de
hârtie

13. Statistica nivelului de trai al populației
CP –
pe țară, regiuni
populația cu
chestionarul
statistice, medii reședință
principal,
obișnuită din țară
RG – registrul
care locuiește în
gospodăriei
gospodării
casnice
–

–

f. nr.97
„Informația
privind

pe țară, medii,
categorii de
populație
pe țară, regiuni
statistice, medii,
categorii de
populație
pe țară, medii de
reședință, în
aspect teritorial:

anual

populația cu
reședință
obișnuită din țară
anual
care locuiește în
semestrial
gospodării casnice
populația cu
anual
reședință
obișnuită din țară
care locuiește în
gospodării casnice
14. Statistica demografiei
evenimente
demografice
(natalitate,

9

7 iulie

10

În termen

(Ministerului
Finanțelor
la 23 iunie –
date
individuale pe
întreprinderi
de stat și
societăți
comerciale cu
capital integral
sau majoritar
de stat)

12792 de
gospodării

suport de
hârtie

30 martie

În termen

n/a

n/a

31 martie
a 78-a zi

În termen
În termen

n/a

n/a

17 iunie

În termen

25

1

75.

76.

2
persoanelor
decedate,
căsătoriilor și
divorțurilor
înregistrate de către
autoritățile
competente
1) pentru decembrie
2020
2) în anul 2021

3
înregistrarea
actelor de
stare civilă”,
subdiviziunile
teritoriale ale
Agenției
Servicii
Publice

3) în anul 2021

_

Date privind
mișcarea naturală a
populației în anul
2020:
1) în anul 2019
(date finale)
2) în anul 2020
(date provizorii)
Estimarea
numărului
imigranților și
emigranților în baza
datelor privind
traversările
frontierei de stat:
1) în anul 2019 (date
finale)
2) în anul 2020
(date provizorii)

–

4
pe raioane,
primării

pe țară, în aspect
teritorial: regiuni
de dezvoltare,
raioane, pe medii
pe țară, în aspect
teritorial: regiuni
de dezvoltare,
raioane,
localități, pe
medii, sexe,
vârstă, starea
civilă, etc.
pe țară, sexe,
vârstă și țări de
origine a
cetățenilor
străini

5
mortalitate,
nupțialitate și
divorțialitate),
Agenția Servicii
Publice, Agenția
Națională pentru
Sănătate Publică

evenimente
demografice,
Agenția Servicii
Publice, Agenția
Națională pentru
Sănătate Publică
traversările
frontierei de stat
de către cetățenii
străini și cetățenii
Republicii
Moldova Inspectoratul
General al Poliției
de Frontieră a
Ministerului
Afacerilor Interne

6

7

8

9

lunar

n/a

18 ianuarie

În termen

lunar

n/a

a 10-a zi

În termen

trimestrial

n/a

suport de
hârtie
suport de
hârtie
format
electronic

a 60-a zi

În termen

anual

n/a

format
electronic,
suport de
hârtie

16 aprilie

În termen

24 mai

În termen

26 aprilie

În termen

17 mai

În termen

anual

n/a

10

format
electronic

26

1
77.

78.

2
Numărul populației
cu reședința
obișnuită:
1) la 1 ianuarie 2020
(date finale)
2) la 1 ianuarie 2021
(date provizorii)
3) la 1 ianuarie
2021 (date
provizorii)

Indicatori
demografici pentru
anul 2020:
1) tabelele
mortalității
(inclusiv speranța
de viață la
naștere)
2) tabelele natalității
(inclusiv ratele
fertilității pe
grupe de vârstă)
3) coeficientul
îmbătrânirii
populației
4) indicele sarcinii
demografice
5) vârsta medie a
populației

3
–

4
pe țară, sexe,
vârstă

5
total populație

6
anual

7
n/a

8
format
electronic

9
22 iunie

10
În termen

–

regiuni de
dezvoltare,
raioane, pe
medii, sexe și
vârstă

total populație

anual

n/a

format
electronic

12 iulie

Realizat parțial.

pe țară, pe
medii, sexe și
vârstă

total populație,
numărul
decedaților

anual

format
electronic

7 iulie

pe țară, pe
medii, sexe și
vârstă

femeile în vârstă
fertilă, născuți vii

anual

–

–

–
–
–

n/a

Au fost pregătite
componentele
necesare pentru
calcule și efectuate
calcule preliminare,
care sunt în proces de
verificare și analiză
complexă. Rezultatele
n-au fost diseminate.

Realizat parțial.
În termen (pe țară,

7 iulie

sexe și vârstă)
Calculele pe medii
neinițiate. Executarea
depinde de
finalizarea recalculul
numărului populației
cu reședință obișnuită
pe medii

total populație

7 iulie

În termen

total populație

7 iulie

În termen

total populație

7 iulie

În termen

n/a

format
electronic

27

1

2
6) ratele mortalității
standardizate

79.

Câștigurile salariale:
1) în trimestrul IV,
2020
2) în anul 2020
3) în trimestrele IIII, 2021

M1

80.

Câștigurile salariale
și costul forței de
muncă în anul 2020

M3;
M3 anexă

81.

Mobilitatea
salariaților și
locurile de muncă în
anul 2020
Accidentele de
muncă în anul 2020

LM

Formarea
profesională a
salariaților în anul
2020
Repartizarea
efectivului de
salariați conform

FORPRO

82.

83.

84.

3
–

AM

M2

4
5
pe țară, cauze de total populație,
deces, sexe și
numărul
vârstă
decedaților
15. Statistica pieței muncii
pe țară, activități unitățile din
economice,
sectorul real cu 4
sectoare
și mai mulți
(bugetar, real),
salariați și toate
în aspect
instituțiile
teritorial
bugetare,
indiferent de
numărul de
salariați
pe țară, activități unitățile
economice,
economice și
sectoare (bugetar, sociale cu 1 și
real), forme de
mai mulți salariați
proprietate, în
aspect teritorial,
număr de salariați
(sectorul real)
pe țară, activități unitățile
economice,
economice și
sectoare
sociale cu 1 și
(bugetar, real)
mai mulți salariați
pe țară, activități unitățile
economice, în
economice și
aspect teritorial
sociale la care au
avut loc accidente
pe țară, activități unitățile
economice
economice și
sociale cu 10 și
mai mulți salariați
pe țară, activități unitățile din
economice,
sectorul real cu 4
și mai mulți

6

7

8

trimestrial

10000

e-raportare,
suport de
hârtie

trimestrial

9
27 iulie

10
În termen

1 martie;

În termen

1 martie
la a 60-a zi

În termen
În termen

anual

14700

e-raportare,
suport de
hârtie

3 august

În termen

anual

10000

e-raportare,
suport de
hârtie

20 aprilie

În termen

anual

400

pe suport de
hârtie

28 aprilie

În termen

anual

8000

e-raportare,
suport de
hârtie

1 iunie

În termen

o dată
pe an

10000

e-raportare,
suport de
hârtie

10 decembrie În termen

28

1

85.

2
mărimii salariului
calculat pentru
septembrie 2021

Cercetarea statistică
asupra gospodăriilor
casnice – Ancheta
Forței de Muncă
(AFM)

86.

Activitatea
instituțiilor de
educație timpurie

87.

Activitatea
instituțiilor de
învățământ primar
și secundar general
la începutul anului
de studii
Personalul încadrat
în instituțiile de
învățământ primar
și secundar general
la începutul anului
de studii
Activitatea
instituțiilor de
învățământ

88.

89.

3

4
sectoare
(bugetar, real)

5
salariați și toate
instituțiile
bugetare,
indiferent de
numărul de
salariați
CI –
pe țară, sexe,
populația cu
Chestionar
grupe de vârstă, reședință
individual,
medii, regiuni
obișnuită din țară
CL –
statistice,
care locuiește în
Chestionar
activități
gospodării
locuință
economice, forme casnice
de proprietate (a
locului de muncă)
16. Statistica educației și culturii
85-edu
pe țară, forme de creșele,
proprietate, în
grădinițele,
aspect teritorial, centrele
pe medii
comunitare,
complexele
educaționale
1-edu
pe țară, forme de școlile primare,
proprietate, în
gimnaziile,
aspect teritorial, liceele
pe medii

6

7

8

9

lunar

7620 de
gospodării
pe
trimestru

suport de
hârtie

trimestrial, la
a 65-a zi,

10

În termen

anual –
1 aprilie

În termen

19 aprilie

În termen

anual

1486

suport de
hârtie

anual

1255

suport de
hârtie

24 decembrie În termen

83-edu

pe țară, forme de școlile primare,
proprietate, în
gimnaziile,
aspect teritorial, liceele
pe medii

anual

1255

suport de
hârtie

24 decembrie În termen

2-edu

pe țară, în aspect
teritorial, pe
medii

anual

44

suport de
hârtie

14 decembrie În termen

școlile
profesionale și

29

1

90.

91.

92.

93.
94.

95.

96.

2
profesional tehnic
secundar la începutul
anului de studii
Activitatea
instituțiilor de
învățământ
profesional tehnic
post-secundar la
începutul anului de
studii
Activitatea
instituțiilor de
învățământ superior
la începutul anului de
studii
Activitatea instituțiilor extrașcolare
pentru copii
Activitatea muzeelor
(galeriilor)
Activitatea
instituției teatrale,
concertistice,
organizației
concertistice de
impresariat și a
circului
Activitatea sălilor
de cinema

Activitatea de
doctorat și
postdoctorat

3

4

5
centrele de
excelență

6

7

8

9

10

3-edu

pe țară, forme de colegiile și
proprietate, în
centrele de
aspect teritorial, excelență
pe medii

anual

45

suport de
hârtie

14 decembrie În termen

4-edu

pe țară, forme de instituțiile de
proprietate, în
învățământ
aspect teritorial, superior
pe ministere

anual

27

suport de
hârtie

21 decembrie În termen

1-IE

pe țară, în aspect
teritorial

instituțiile
extrașcolare

anual

62

suport de
hârtie

1 martie

muzeele

anual

127

În termen

teatrele,
organizațiile
concertistice, de
impresariat și
circul

anual

17

suport de
hârtie
suport de
hârtie

12 martie

12-c

pe țară, în aspect
teritorial, tipuri
pe țară, tipuri

25 martie

În termen

2-c

pe țară

anual

5

suport de
hârtie

1 martie

În termen

anual

46

suport de
hârtie

4 mai

În termen

8-c

1-cş

întreprinderile de
servicii de
difuzare a
filmelor video și
de cinema
17. Statistica științei
pe țară, forme de instituțiile
proprietate
științifice și
instituțiile de

În termen
(nediseminat)

30

1

2

97.

Activitatea de
cercetare-dezvoltare

1-ştiinţa

98.

Protecția aerului
atmosferic

1-aer

99.

Cheltuieli curente
pentru protecția
mediului și plăți
ecologice

3

1-cheltuieli

4

5
învățământ
superior cu
activitate de
postdoctorat,
școlile doctorale
pe țară, forme de instituțiile
proprietate,
științifice,
sectoare, pe
instituțiile de
ministere
învățământ
superior,
organizațiile și
întreprinderile
care desfășoară
activitate de
cercetare–
dezvoltare
18. Statistica mediului
pe țară, în aspect agenții economici
teritorial,
care dispun de
activități
surse staționare
economice,
de poluare a
tipuri de
aerului atmosferic
proprietate

pe țară, în
aspect teritorial,
activități
economice,

agenții economici
care desfășoară
activitate
economică
însoțită de

6

7

8

9

anual

64

suport de
hârtie

26 aprilie

anual

4500

suport de
hârtie

20 mai

10

În termen

Realizat pe
10.12.2021, din
cauza prezentării cu
întîrziere a datelor
primare în luna
noiembrie 2021 de
către Agenția de
Mediu și
Inspectoratul pentru
Protecția Mediului,
care au fost
prelucrate,
generalizate și
diseminate de către
BNS

anual

3000

suport de
hârtie

20 iulie

În termen

31

1

2

100. Infrastructura
străzilor orășenești
și amenajarea
spațiilor verzi
urbane

101. Salubrizarea
localităților

102. Funcționarea
sistemelor publice
de alimentare cu apă
și canalizare

103. Numărul
contravențiilor
constatate

3

4
tipuri de
proprietate

5
evacuarea
substanțelor
poluante și
efectuează
cheltuieli pentru
protecția mediului
19. Statistica utilităților publice
nr.1
pe țară, în aspect întreprinderile
teritorial
care efectuează
gestionarea
infrastructurii
străzilor și
activitatea de
înverzire
nr.2
pe țară, în aspect întreprinderile
teritorial
care efectuează
lucrări de
salubrizare a
localităților și
transportare a
deșeurilor
municipale
nr.1 apeductpe țară, în aspect primăriile și întrecanalizare
teritorial
prinderile care
livrează apă
populației și care
efectuează
colectarea și
epurarea apelor
uzate
20. Statistica justiției
nr.1 cc
pe țară, organele organele
care au dreptul
competente să
să constate și să constate și să

6

7

8

9

10

anual

63

suport de
hârtie

6 mai

În termen

anual

145

suport de
hârtie

6 mai

În termen

anual

620

suport de
hârtie

25 mai

În termen

anual

931

suport de
hârtie

28 aprilie

În termen

32

1

2

3

4
5
examineze
soluționeze cauze
contravenții
contravenționale
21. Lucrări de sinteză
n/a
n/a

6

7

8

9

10

lunar,
trimestrial,
anual

n/a

pagina
oficială1

În anul 2021 au
fost elaborate 141

trimestrial,
anual

n/a

conform
calendarului
aprobat de
directorul
general al
Biroului
Național de
Statistică
conform
calendarului
aprobat de
directorul
general al
Biroului
Național de
Statistică
la solicitarea
organismelor
internațional
e și conform
termenelor

conform
calendarului
aprobat de
directorul

Au fost actualizați
48 indicatori ai
BNS pentru anul
2020 și plasați pe

104. Comunicate
statistice pe diverse
domenii

n/a

105. Publicațiile
statistice

n/a

106. Chestionarele
prezentate
organismelor
internaționale

n/a

n/a

n/a

lunar,
trimestrial,
anual

n/a

107. Indicatori statistici
de monitorizare a
Obiectivelor de

n/a

n/a

n/a

anual

n/a

1

www.statistica.gov.md

n/a

n/a

pagina
oficială1

format
electronic;
transfer
direct în
banca de
date; prin
ghișeul unic
de
transmitere a
datelor
E_DAMIS
pagina
oficială1

comunicate
conform
calendarului
aprobat de BNS.

În anul 2021 au
fost elaborate
21 publicații cu
periodicitate anuală
și trimestrială,
conform
Calendarului
aprobat de BNS.

În anul 2021 au
fost prezentate
110 chestionare la
solicitările
organizațiilor
intrenaționale

33

1

2
dezvoltare durabilă
(ODD):
1) produși de BNS
2) produși de alte
autorități
(conform rezultatelor
naționalizării ODD)

3

4

5

6

7

8

9
general al
Biroului
Național de
Statistică

10
Platforma
dedicată ODDurilor, care este în
curs de
dezvoltare.
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B. LUCRĂRI EXECUTATE, INFORMAȚII ȘI DATE FURNIZATE BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ
DE CĂTRE MINISTERE, ALTE AUTORITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
ȘI ALTE ENTITĂȚI PENTRU ELABORAREA STATISTICILOR OFICIALE

Nr.
crt.

1

Denumirea lucrării (rapoartelor
statistice), datelor prezentate

Metoda de
prezentare
(date
individuale,
date agregate)

2

3

1.

Informația privind executarea
bugetului public național (separat pe
tipuri de bugete)

date agregate

2.

Informația privind executarea
bugetului de stat și bugetelor locale

date agregate

3.

Informația privind executarea
bugetului de stat (venituri la buget
din diferite surse și după sectoare)

date agregate

4.

Informația privind executarea
bugetului de stat și a bugetelor locale

date agregate

5.

Informație privind mijloacele fixe,
uzura mijloacelor fixe și amortizarea
activelor nemateriale ale autorităților
publice centrale.

date agregate

Termenul de
prezentare Biroului
Nivelul de
Periodicitatea
Național de
dezagregare
prezentării
Statistică (data
după perioada de
raportare)
4
5
6
1. Ministerul Finanțelor
pe venituri și
anual
28 mai
cheltuieli, conform
clasificației
economice și
funcționale
pe venituri și
trimestrial
a 35-a zi
cheltuieli, conform
clasificației
economice și
funcționale
pe venituri și
a 30-a zi
lunar
cheltuieli, conform
clasificației
economice și
funcționale
pe venituri și
anual
18 iunie
cheltuieli, conform
clasificației
economice și
funcționale
pe țară, inclusiv pe anual
2 iunie
autorități publice
centrale

Domeniul
statistic unde
se utilizează
datele/utilizatorii
principali

Realizat în termen
sau cauza
întîrzierii
(nerealizării)

7

8

statistica
conturilor
naționale

În termen

statistica
conturilor
naționale

În termen

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

În termen

statistica
conturilor
naționale

În termen

statistica
conturilor
naționale

În termen

35

1
6.

7.

2
Informația pentru Standardul special
de diseminare a datelor (SDDS):
1) bugetul public național
2) bugetele administrate de Guvern

3
date agregate

4

5

6

pe țară
anual
lunar

30 aprilie
a 25-a zi

3) datoria de stat

lunar

a 25-a zi

4) datoria de stat și datoria unităților
administrativ teritoriale
Informația privind finanțarea
sectorului de educație

trimestrial

a 90-a zi

anual

1 iulie

date agregate

pe țară, niveluri de
educație, pe
componente ale
bugetului public
național, tipuri de
cheltuieli
(recurente și
investiții capitale),
cheltuielile proprii
ale instituțiilor de
învățământ
superior, aflate la
autogestiune, altele
decât comanda de
stat

7
Standardul
special de
diseminare a
datelor

statistica
educației

8

În termen
În termen
În ianuarie realizat pe
26.01.21 (cu
întârziere de o zi);
În octombrie realizat
pe 29.10.21 (cu
întârziere de 4 zile).
În termen
În ianuarie realizat pe
26.01.21 (cu
întârziere de o zi);
În octombrie realizat
pe 29.10.21 (cu
întârziere de 4 zile).
În termen
În termen

36

1

2

3

4
5
6
1.(1) Serviciul Fiscal de Stat
pe țară și în profil
anual
26 martie
teritorial

8.

Informația vizând rezultatele
controalelor fiscale (forma nr.4-SF)

date agregate

9.

Informația vizând rezultatele
controalelor fiscale:
1) controale fiscale efectuate în total
2) din ele stabilite încălcări
sumele calculate suplimentar ca
urmare a controalelor fiscale total,
din care:
a) TVA;
b) accize;
c) impozitul pe venit;
d) sancțiuni fiscale;
e) amenzi;
f) altele
Informația vizând mărfurile supuse
accizelor și accizele calculate
conform poziției tarifare a mărfurilor,
date generalizate, și anume:
1) volumul în expresie naturală
2) valoarea fără TVA și accize
3) suma accizelor calculate
Forma VEN 12 „Declarația cu
privire la impozitul pe venit”
(rândurile 010, 0101, 0102)

date
individuale

n/a

anual

5 iulie

date agregate

date generalizate
conform poziției
tarifare a
mărfurilor supuse
accizelor

anual,
trimestrial

date
individuale

n/a

Forma SIMM 20 Darea de seamă
privind impozitul pe venitul
agenților economici subiecți ai
sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii (rândurile 1, 6, col.2)

date
individuale

n/a

10.

11.

12.

7

8

statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale

În termen

5 iulie,
până la a 45-а zi
după perioada de
raportare

statistica
conturilor
naționale

În termen

anual

5 iulie

În termen

anual

5 iulie

statistica
conturilor
naționale,
statistica
întreprinderilor
statistica
conturilor
naționale,
statistica
întreprinderilor

În termen

În termen

37

1
13.

2
Forma TVA12 Declarația privind
TVA” (boxele 1, 2, 3, 6, 10 col.10)

3
date
individuale

14.

Taxa pentru patenta de întreprinzător
conform genurilor de activități
economice, prevăzute în anexa la
Legea nr. 93/1998 cu privire la
patenta de întreprinzător
Forma TL 13 „Darea de seamă pe
taxele locale”
– din darea de seamă (rîndul1, col.5)
– din anexă descifrarea rândului 1
(clasificarea bugetară 122/28) col.3,
4, 7
Formularul UNIF 18 ”Darea de
seamă unificată (Declarația) (codul
010, 0101, 0102)

date agregate

17.

18.

15.

16.

4
n/a

5
trimestrial

6
până la a 45-a zi de
la perioada de
raportare

7
8
statistica
În termen
conturilor
naționale, statistica
întreprinderilor
statistica
În termen
conturilor
naționale

activități economice anual
prevăzute în anexa
la Legea nr.93/1998
cu privire la patenta
de întreprinzător
n/a
trimestrial

5 iulie

până la a 45-a zi
după perioada de
raportare

statistica
conturilor
naționale,
statistica
întreprinderilor

În termen

date
individuale

n/a

anual

5 iulie

În termen

Forma IPC21 (IPC18 pentru luna
decembrie 2020) „Darea de seamă
privind reținerea impozitului pe
venit, a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și
a contribuțiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii calculate”

date
individuale

n/a

lunar

până la a 40-a zi de
la perioada de
raportare

statistica
conturilor
naționale,
statistica
întreprinderilor
efectuarea
calculelor
experimentale cu
privire la cîștigul
salarial,
actualizarea
registrului
unităților statistice

Informații statistice privind
exporturile și importurile de mărfuri
realizate de persoanele juridice și
persoanele fizice

la nivel de
declarații
vamale

elaborarea
statisticilor
comerțului
exterior de
mărfuri

În termen

date
individuale

1.(2) Serviciul Vamal
bază de date
lunar
statistice

a 20-a zi

Realizat parțial.
Datele au fost
recepționate pentru
anul 2020 în
trimesttrul patru.

38

1
19.

2
Valoarea importurilor de mărfuri cu
evidențierea (pentru fiecare valoare
de marfă importată în parte) a
plăților privind TVA, accizele, taxa
vamală, taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale, taxa specială

3
la nivel de
marfă

20.

Informația privind numărul
reprezentanților profesiilor juridice
(notari, avocați, mediatori, executori
judecătorești etc.) la sfârșit de an

date agregate

21.

Informația privind numărul
condamnaților la pedepse alternative
detenției, pe tipuri de infracțiuni
Informația privind numărul
judecătorilor la sfârșit de an

22.

23.

Informația privind numărul
persoanelor condamnate deținute în
instituțiile penitenciare

24.

Informația privind infracționalitatea:
numărul infracțiunilor înregistrate, al
făptuitorilor identificați și victimelor
infracțiunilor

4
5
pentru agenții
trimestrial,
economici – la
anual
nivel de 9 semne
ale Nomenclaturii
combinate a
mărfurilor, pentru
persoanele fizice –
la nivel de 6 semne
2. Ministerul Justiției
pe țară, pe sexe
anual

6
a 30-a zi

5 martie

2. (1) Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
date agregate
pe țară, grupe de
anual
15 februarie
vârstă, sexe
pe țară, sexe, tipuri anual
5 martie
de instanțe
2. (2) Administrația Națională a Penitenciarelor
date agregate
pe țară, pe categorii anual
15 februarie
și tipuri de
infracțiuni comise,
tipul instituției,
durata pedepsei,
recidivă, grupe de
vârstă, sex, alte
criterii
3. Ministerul Afacerilor Interne
3. (1) Serviciul Tehnologii Informaționale
date agregate
pe țară, în aspect
anual,
a 10-a zi
teritorial (regiuni de lunar
dezvoltare, raioane/
municipii, UTA
Găgăuzia), categorii
și tipuri de
date agregate

7
statistica
conturilor
naționale

8
În termen

statistica justiției

Realizat pe
08.04.2021 (cu
întârziere de 34 zile)

statistica justiției

În termen

statistica justiției

În termen

statistica justiției

În termen

statistica justiției

În termen

39

1

25.

2

Informația privind imigrația
populației:
1) numărul imigranților și numărul
repatriaților

2) numărul refugiaților, numărul
solicitanților de azil și numărul
beneficiarilor de protecție umanitară
26.

Informația privind securitatea
rutieră: numărul accidentelor în
traficul rutier, numărul persoanelor
decedate și traumatizate

27.

Informația privind numărul de
situații excepționale și incendii

3

4
5
infracțiuni, grupe de
vârstă și sexe
3. (2) Biroul Migrație și Azil

6

7

pe țară, în aspect
trimestrial
a 10-a zi
statistica
teritorial (regiuni
populației și
de dezvoltare,
migrației
raioane/ municipii,
UTA Găgăuzia),
cetățenia/țara de
origine, divizarea
imigranților pe
sexe și grupe de
vârstă, motivul
imigrării și nivelul
de instruire
date agregate
pe țară,
semestrial
a 30-a zi
statistica
dezagregarea pe
populației și
sexe, țara de origine
migrației
3. (3) Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul Național de Patrulare
date agregate
pe țară, în aspect
anual,
a 10-a zi
statistica justiției
teritorial (regiuni de trimestrial
dezvoltare, raioane/
municipii, UTA
Găgăuzia), divizarea
persoanelor decedate
și traumatizate pe
sexe și grupe de
vârstă, medii
(urban/rural)
3. (4) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
date agregate
pe țară, în aspect
anual,
a 10-a zi
statistica socială
teritorial (regiuni
trimestrial
de dezvoltare,
date agregate

8

În termen

În termen

În termen

În termen

40

1

2

28.

Informația statistică privind
traversările frontierei de stat de către
cetățenii străini și cetățenii
Republicii Moldova

29.

Informația statistică privind
traversările frontierei de stat a
persoanele fizice: cetățeni străini și
cetățeni ai Republicii Moldova

3

4
5
6
raioane/municipii,
UTA Găgăuzia)
3. (5) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
date agregate
pe țară, tipurile
lunar
a 8-a zi
punctelor de trecere
a frontierei de stat,
divizarea cetățenilor
străini și a cetățenilor
Republicii Moldova
pe sexe și grupe de
vârstă, țările de
origine a cetățenilor
străini
date
pe țară, sexe,
anual
22 februarie
individuale
vârstă și țări de
origine a
cetățenilor străini

30.

Informația privind efectivul de
animale (pe specii, grupe de vârstă și
sexe)

4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
date agregate
pe țară, pe
lunar,
a 10-a zi
categorii de
trimestrial,
gospodării, în
anual
aspect teritorial

31.

Informația privind formarea și
folosirea fondului ecologic național

date agregate

pe țară

32.

Raportul privind managementul
deșeurilor

date agregate

4. (1) Agenția de Mediu
pe țară, în aspect
anual
teritorial, activități
economice

anual

5 februarie

20 iulie

7

8

statistica
turismului

În termen

statistica
populației și
migrației (calcule
ale fluxurilor
migraționale și
numărului
populației)

Realizat pe 05.03.21
(cu întârziere 11 zile)

statistica
agriculturii
(calcule pentru
contul de
producție în
agricultură)
statistica
mediului

În termen
(lucrare efectuată de
către Serviciul
Tehnologia
Informației și
Securitate Cibernetică)
În termen

statistica
mediului

Realizat pe
20.10.2021 (cu
întîrziere de 3 luni,
din cauza modificării
sistemului
automatizat de

41

1

2

3

4

5

6

33.

Informația privind emisiile
substanțelor poluante în aerul
atmosferic de către sursele mobile

34.

35.

Informația privind rezultatele
controlului de stat referitor la
folosirea rațională a resurselor
naturale și protecția mediului
înconjurător
Protecția aerului atmosferic

36.

Raportul vizând utilizarea apei

37.

Raportul statistic nr. 5c
„Consumurile și cheltuielile
întreprinderii”

38.

Darea de seamă privind îndeplinirea
planului de producere în silvicultură

date agregate

pe țară

anual,
trimestrial

a 50-a zi

39.

Raportul nr. 1-gs privind lucrările
de cultură a pădurilor

date agregate

pe țară

anual

30 martie

7

8
colectare a datelor în
baza legislației noi).
În termen

pe țară, tipuri de
anual
transport, tipuri de
poluanți
4. (2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului
date agregate
pe țară, în aspect
anual,
teritorial
semestrial

5 octombrie

statistica
mediului

a 15-a zi

statistica
mediului

În termen

date
individuale

18 martie

statistica
mediului

Realizat pe
18.11.2021 (cu
întîrziere de 7 luni)

20 mai

statistica
mediului

Realizat pe
18.06.2021 (cu
întârziere de 29 zile)

a 40-a zi

statistica
agriculturii
(calcule pentru
contul de
producție în
agricultură)
statistica
agriculturii
(calcule pentru
contul de
producție în
agricultură)
statistica
mediului

În termen

date agregate

n/a

anual

4. (3) Agenția “Apele Moldovei”
date agregate
pe țară, în aspect
anual
teritorial, activități
economice,
bazinele râurilor
4. (4) Agenția “Moldsilva”
date agregate
pe țară
anual,
trimestrial

În termen

În termen

42

1
40.
41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

2
Raportul nr. 2-gs privind protecția
pădurilor
Raportul nr. 3-gs privind eliberarea
masei lemnoase, lucrările de îngrijire
a pădurilor și folosințele accesorii
Raportul nr. 4-gs privind cazurile de
incendii de păduri
Raportul statistic privind activitatea
gospodăriei cinegetice

3
date agregate

pe țară

4
anual

5
30 martie

6

date agregate

pe țară

anual

30 martie

date agregate

pe țară

anual

30 martie

date agregate

pe țară

anual

30 martie

Lista studenților-doctoranzi
înmatriculați la studii superioare de
doctorat în anul de studii 2020/2021,
a conducătorilor științifici și a
temelor de cercetare
Informația statistică privind
activitatea instituțiilor de învățământ
artistic extrașcolar
Informația statistică privind
activitatea bibliotecilor

date
individuale

5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
pe țară
anual
3 februarie

7
statistica
mediului
statistica
mediului

8
În termen
În termen

statistica
mediului
statistica
mediului

În termen

statistica științei

În termen

În termen

date agregate

pe țară, aspect
teritorial

anual

26 martie

statistica culturii

În termen

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

anual

26 martie

statistica culturii

Informația statistică privind
activitatea caselor de cultură și a
formațiilor artistice
Informația privind aparițiile
editoriale

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

anual

26 martie

statistica culturii

date agregate

pe țară

anual

19 aprilie

statistica culturii

Raportul statistic privind dezvoltarea
culturii fizice și sportului
Raportul statistic privind activitatea
instituțiilor publice de sport

date agregate

Realizat pe
09.04.2021 (cu
întârziere de 15 zile)
Realizat pe
09.04.2021 (cu
întârziere de 15 zile)
Realizat pe
19.04.2021 (cu
întârziere de 40 zile)
În termen

Raportul statistic privind numărul
copiilor aflați în situație de risc și
copiilor separați de părinți

pe țară, în aspect
anual
5 martie
teritorial
date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
teritorial
6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
date agregate
pe țară, sexe, medii anual
25 martie
de reședință, grupe

statistica
sportului
statistica
sportului
statistica
protecției sociale

În termen

Realizat pe
25.05.2021 (cu
întârziere de 61 zile).
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1

52.

53.

54.

55.

2

3

4
5
6
de vârstă,
dizabilitate etc.
Raportul statistic privind copiii din
date agregate
pe țară, sexe, medii anual
25 martie
de reședință, grupe
sistemul rezidențial
de vârstă,
dizabilitate, tipuri
de instituții etc.
6. (1) Agenția Națională Asistență Socială
Informația privind centrele de
date agregate
pe țară, categorii
anual
1 martie
plasament și de zi și numărul
de beneficiari
beneficiarilor de servicii sociale
(adulți, copii,
(primare, specializate, cu
vârstnici, persoane
specializare înaltă)
cu dizabilități), pe
tipuri de centre
6. (2) Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă
Raportul statistic privind
date agregate
pe țară, în aspect
anual
19 februarie
determinarea gradului de dizabilitate
teritorial, grupe de
și capacității de muncă (adulți, copii)
vârstă, sexe, grade
de dizabilitate și
tipul dizabilității
6. (3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Raportul statistic privind măsurile de date agregate
pe țară, sexe, în
lunar,
a 10-a zi,
ocupare și protecție socială a
aspect teritorial
persoanelor aflate în căutarea unui
trimestrial
a 25-a zi
loc de muncă

7

8

statistica
protecției sociale

Realizat pe
07.06.2021 (cu
întârziere de 74 zile)

statistica
protecției sociale

Realizat pe
22.03.2021 (cu
întârziere de 21 zile)

statistica
protecției sociale

În termen

statistica pieței
muncii

În termen
În februarie realizat
pe 17.02.21(cu
întârziere 7 zile);
În mai realizat pe
20.05.21 (cu
întârziere 10 zile).
Rapoartele
trimestriale nu au fost
prezentate din cauza
problemlor la
sistemul informațional
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1

2

56.

Lista unităților economice și sociale
la care au avut loc accidente de
muncă

57.

Resursele ocrotirii sănătății (spitale,
personal medical etc.) (rapoartele
statistice nr. 1-aim, nr. 10, nr.17,
nr.40-săn, nr.42-săn)
Activitatea de staționar (rapoartele
statistice nr.30-săn, anexa nr.1,
nr.38-săn, nr.39-săn)
Indicii de activitate a IMSP (vizite la
medici) (rapoartele statistice
nr.19-săn, nr.30-săn)
Incidența și prevalența generală a
populației:
– rapoartele statistice nr.11, nr.12

58.

59.

60.

61.

62.

– rapoartele statistice nr.7, nr.12tsăn, nr.15, nr.16-săn, nr.34-săn,
nr.35-săn, nr.36-săn, nr.46-săn, nr.53
Sănătatea mamei și copilului
(rapoartele statistice nr.13, nr.20,
nr.31-săn, nr.32-săn, nr.32a-săn,
nr.41-săn, nr.41a-săn, nr. 43-săn,
nr.44-săn)
Informația vizând mortalitatea
populației:
1) mortalitatea generală

3
date
individuale

4
5
6
6. (4) Inspectoratul de Stat al Muncii
n/a
o dată pe an
10 ianuarie (lista
preliminară),
25 februarie (lista
definitivată)

6. (5) Agenția Națională pentru Sănătate Publică
date agregate
pe țară
anual
5 martie

7

8

statistica pieței
muncii (producerea statisticilor
privind accidentele de muncă)

În termen

statistica sănătății

Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
În termen
Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).

date agregate

pe țară

anual

5 martie

statistica sănătății

date agregate

pe țară

anual

5 martie

statistica sănătății

date agregate

pe țară

anual,

5 martie
a 30-a zi

statistica sănătății

date agregate

pe țară

trimestrial
anual

5 martie

statistica sănătății

date agregate

pe țară

anual

5 martie

statistica sănătății

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial, pe
principalele cauze
de deces și sexe

trimestrial,
anual

a 60-a zi

statistica
populației și
demografiei

Realizat pe
16.03.2021 (cu
întârziere de 15 zile).
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1

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

2
2) mortalitatea infantilă

3
date agregate

3) decedați

date agregate

Raport statistic privind bolile
infecțioase și parazitare (nr.2)
Raportul statistic privind cuprinderea
copiilor cu vaccinări împotriva
bolilor infecțioase (nr.5, nr.6)
Darea de seamă privind
supravegherea de stat a sănătății
publice (nr.18, nr.50)
Informația privind numărul surselor
de alimentare cu apă

date agregate
date agregate

4
pe țară, în aspect
teritorial, pe
principalele cauze
de deces și sexe
pe țară, pe medii,
pe cauze de deces,
sexe și vârste
pe țară, în aspect
teritorial
pe țară, în aspect
teritorial

5

6

anual

a 60-a zi

trimestrial,
anual

a 60-a zi

lunar,
anual
anual

a 10-a zi,
5 martie
19 februarie

7
statistica
populației și
demografiei
statistica
populației și
demografiei
statistica sănătății
statistica sănătății

8
Cu toate acestea,
dacă era nevoie de
informații urgente,
datele au fost
furnizate la cerere.

În termen

Realizat pe
01.04.2021 (cu
întârziere de 42 zile)
date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica sănătății Realizat pe
teritorial
01.04.2021(cu
întârziere de 27 zile).
date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica sănătății, Realizat pe
teritorial
statistica
01.04.2021 (cu
utilităților
întârziere de 27 zile).
publice
Informația privind numărul de cadre date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica sănătății Realizat pe
farmaceutice
teritorial
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile).
6. (6) Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile”
Informația privind numărul
date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica sănătății Realizat pe
purtătorilor virusului
teritorial, sexe,
17.03.2021 (cu
imunodeficienței umane (HIV),
grupe de vârstă
întârziere de 12 zile).
inclusiv care suferă de maladia SIDA
6. (7) Instituția Medico-Sanitară Publică „Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Raportul statistic privind cazurile noi date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica
Realizat pe
de tuberculoză activă
teritorial
sănătății
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile)
Raportul statistic privind bolnavii de date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
statistica
Realizat pe
tuberculoză
teritorial
sănătății
01.04.2021 (cu
întârziere de 27 zile)
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1
71.

2
Informația privind numărul de
farmacii (pe tipuri)

3

4
5
6
7. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
date agregate
pe țară, în aspect
anual
5 martie
teritorial

7

8

statistica
sănătății

Realizat pe
29.03.2021 (cu
întârziere de 24 zile)

statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale

În termen

statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale

În termen

8. Banca Națională a Moldovei
72.

Statistica sectorului extern (balanța
de plăți, datoria externă, poziția
investițională internațională):
1) în anul 2020:
a) informație statistică și notă
analitică (date provizorii)

date agregate

pe țară

anual

a 90-a zi

b) informație statistică și notă
analitică (date finale)

date agregate

pe țară

anual

30 septembrie

2) în anul 2021:
a) indicatorii contului curent (date
operative)

date agregate

pe țară

trimestrial

a 65-a zi

b) informație statistică și notă
analitică (date provizorii)

date agregate

pe țară

trimestrial

a 90-a zi

73.

Raportul privind statistica monetară
pe sistemul bancar

date agregate

pe țară

lunar

74.

Indicatori privind activitatea Băncii
Naționale a Moldovei:
1) în anul 2020
2) în anul 2021

date
individuale

n/a

anual

a 25-a zi (lunar,
cumulativ de la
începutul anului)
30 iunie

date
individuale

n/a

trimestrial, în
bază discretă

a 35-a zi

Bilanțul contabil al Băncii Naționale
a Moldovei

date
individuale

n/a

anual

până la 30 iunie

75.

În termen

În termen

În termen

În termen

În termen

În termen
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1
76.

77.

78.

79.

80.

81.

2
Informația pentru Standardul special
de diseminare a datelor (SDDS):
1) conturile analitice ale sectorului
bancar
2) conturile analitice ale Băncii
Naționale a Moldovei
3) ratele dobânzilor
4) balanța de plăți
5) activele oficiale de rezervă
6) rezervele internaționale și
lichiditățile în valută străină
7) poziția investițională
internațională
8) datoria externă
9) ratele oficiale de schimb
Informația cu privire la volumul
operațiunilor de casă pe sistemul
bancar
Indicatorii privind activitatea
băncilor licențiate în anul 2020

3
date agregate

Soldul depozitelor și creditelor cu
rezidenți și nerezidenți vizând
sistemul bancar
Indicatorii privind activitatea
sucursalelor băncilor licențiate
(credite și avansuri; datorii
financiare evaluate la cost amortizat;
numărul mediu anual al salariaților)
Informația din balanța de plăți și
poziția investițională internațională
(pentru Anuarul statistic al
Republicii Moldova)

date agregate

4

5

6

pe țară

7
Standardul
special de
diseminare a
datelor

8

lunar

a 20-a zi

lunar

a 14-a zi

În termen

lunar
trimestrial
săptămânal
lunar

a 20-a zi
a 90-a zi
a 5-a zi
a 25-a zi

În termen
În termen
În termen
În termen

trimestrial

a 90-a zi

În termen

trimestrial
lunar
lunar

a 90-a zi
a 5-a zi
a 20-a zi

În termen
În termen
În termen

anual

30 iunie

pe țară, sectoare
instituționale

lunar

a 30-a zi

date agregate

în aspect teritorial

anual

21 iunie

date agregate

pe țară

anual

18 octombrie

date agregate

date agregate

pe țară, pe articole
de venituri și
cheltuieli
pe țară

statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale

elaborarea
Anuarului
statistic al
Republicii
Moldova

În termen

În termen

În termen

În termen

În termen
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1

2

82.

Raportul financiar consolidat al
asociațiilor de economii și împrumut

date agregate

83.

Indicatori privind activitatea
filialelor companiilor de asigurare
(total: prime brute subscrise;
despăgubiri și indemnizații de
asigurare achitate în cadrul
subdiviziunilor; despăgubiri și
indemnizații de asigurare achitate în
baza contractelor încheiate în
subdiviziuni). Cheltuieli privind
retribuirea muncii și contribuțiile
privind asigurările sociale de stat și
medicale obligatorii. Alte cheltuieli
generale și administrative. Numărul
mediu anual al salariaților
Informația pentru Standardul special
de diseminare a datelor:
indicele bursier

date
individuale

date agregate

pe țară

Informația privind înregistrarea
organizațiilor necomerciale și
modificările operate în documentele
de înregistrare a acestora
Informația privind înregistrarea de
stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali și
modificările operate în documentele
de înregistrare a acestora

date
individuale

n/a

date
individuale

n/a

84.

85.

86.

3

4
5
6
9. Comisia Națională a Pieței Financiare
pe țară
anual,
28 mai
a 40-a zi după
trimestrial
perioada de
raportare
în aspect teritorial

anual

săptămânal
10. Agenția Servicii Publice
3 zile
lucrătoare de
la data
înregistrării
3 zile
lucrătoare de
la data
înregistrării

21 iunie

a 5-a zi

în regim
on-line

în regim
on-line

7
statistica
financiară,
statistica
conturilor
naționale
statistica
conturilor
naționale

Standardul
special de
diseminare a
datelor
actualizarea
Registrului
național de
unități statistice
actualizarea
Registrului
național de
unități statistice

8
În termen
În termen

În termen

În termen

În termen

În termen
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1
87.

2
Informația privind migrația
internațională

3
date agregate

88.

Informația privind adresa (raion,
sat/comună) de domiciliu și/sau
reședința temporară a persoanelor
care au traversat frontiera de stat în
anii 2019-2020

date
individuale

89.

Informația privind migrația internă:
1) în anii 2019-2020 (persoane
cu/fără domiciliu și/sau reședință
temporară)

90.

4
pe țară, pe sexe,
vârste, starea
civilă, în aspect
teritorial
pe raioane,
localități/sector
administrativ din
municipiul
Chișinău

5
semestrial

a 20-a zi

6

anual

26 februarie

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial (raioane,
municipii/orașe,
sate/comune), pe
medii, sexe, pe
vârste

anual

20 aprilie

2) în 2021

date agregate

trimestrial

a 20-a zi

Informația privind persoanele fizice
înregistrate în Registrul de Stat al
Populației la 1 ianuarie 2021

date agregate

pe țară, pe medii,
sexe, pe grupe de
vârstă
pe țară, după țara
de naștere,
cetățenia, starea
civilă, vârste și
sexe

anual

29 martie

7
statistica
populației și
migrației
statistica
populației și
migrației
(estimări
statistice ale
populației în
profil teritorial)
statistica
populației și
migrației
(estimări
statistice ale
populației în
profil teritorial)

statistica
populației și
migrației
statistica
populației și
migrației

8
În termen

Realizat pe
20.04.2021 (cu
întârziere de 53 zile
calendaristice)

Realizat pe
18.08.2021 (cu
întârziere de 4 luni).
Informațiile au fost
verificate și au fost
necesare revizuiri.
După primirea
datelor noi au fost
pregătite datele
privind migrația
internă, care au fost
aplicate în
recalculul numărului
populației cu
reședință obișnuită
în profil teritorial
În termen

În termen

50

1
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

2
Informația privind înregistrarea nounăscuților, decedaților, căsătoriilor și
divorțurilor, inclusiv actele de
naștere transcrise de către organele
de stare civilă din Republica
Moldova
Informația privind numărul
autocamioanelor, autoturismelor,
autobuzelor și microbuzelor
înmatriculate pentru prima dată în
Republica Moldova
Informația privind mijloacele de
transport auto înmatriculate în
Republica Moldova, situația la
sfârșitul anului
Informația privind fondul locativ
înregistrat în Registrul bunurilor
imobile (case de locuit, blocuri
locative (unități, m2), repartizarea
după numărul de camere (unități,
m2), dotarea fondului locativ (unități,
m2)), pe localități urbane
Lista structurilor de primire turistică
colective cu funcțiuni de cazare, care
au fost clasificate pe stele
Datele privind casele de locuit
recepționate în anul 2021
(înregistrate pentru prima dată)

Raport statistic nr.1-CE
„Comunicații electronice”

3
date agregate

date
individuale

4
pe țară, în aspect
teritorial, pe
primării
n/a

5

6

lunar

a 10-a zi

zilnic

în regim de timp
real

7
statistica
populației și
migrației
statistica
populației și
migrației
statistica
transporturilor

8
În termen

În termen

date agregate

pe țară

lunar

a 10-a zi

date agregate

pe țară

anual

1 februarie

statistica
transporturilor

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

anual

31 martie

statistica fondului Realizat pe
12.04.2021 (cu
locativ
întârziere motivată
de 12 zile).

date
individuale

pe țară, tipuri de
structuri

trimestrial

a 10-a zi

statistica
turismului

În termen

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

trimestrial

a 15-a zi

statistica
locuințelor

În termen

statistica
comunicațiilor
electronice

În termen

11. Agenția Națională pentru Reglementare
în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
date agregate
pe țară
anual,
22 martie,
trimestrial
a 60-a zi

În termen

În termen

51

1
98.

99.

2
Raport statistic nr. 1-CP
„Comunicații poștale”

Lista operatorilor de transport rutier
antrenat pentru deservirea rutelor
regulate de persoane

100. Informația privind autovehiculele
antrenate în operațiuni de transport
rutier de marfă înmatriculate în țară
care efectuează transportări de
mărfuri în trafic internațional și
posesorii acestora

3
date agregate

4
pe țară

5
anual,
trimestrial

6
22 martie,
a 20-a zi

12. Autoritatea Administrativă „Agenția Națională Transport Auto”
date
n/a
trimestrial
a 2-a zi
individuale

statistica
transporturilor

date
individuale

statistica
transporturilor

n/a

pentru 2, 5, 8,
11 luni

a 5-a zi

date agregate

13. Autoritatea Aeronautică Civilă
pe țară, forme de
lunar
a 15-a zi
proprietate
pe țară
anual
1 februarie

date agregate

pe țară

101. Raportul statistic nr. 1-ac „Trafic
aerian”
102. Raportul statistic nr. 3-ac „Parcul
aeronavelor civile” la sfârșitul anului
2020
103 Raportul statistic nr. 6-ас „Trafic
prin aeroport”

date agregate

104. Informația privind cadastrul funciar
(anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3)
105. Informația spațială, conform Legii
nr. 254/2016 cu privire la
infrastructura națională de date
spațiale

date agregate
date spațiale,
conform Legii
nr.254/2016

trimestrial

a 15-a zi

14. Agenția Relații Funciare și Cadastru
pe țară, în aspect
anual
31 mai
teritorial
pe țară, în aspect
la necesitate
zilnic
teritorial

15. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
106. Informația privind protecția
obiectelor de proprietate intelectuală:

7
statistica
comunicațiilor
poștale

8
În termen

În termen 04.01.21
În aprilie realizat pe
15.04.21 (cu
întârziere de 13 zile)
În termen
În iunie realizat pe
14.06.21 (cu
întârziere de 7 zile,
(termen 07.06.21)

statistica
transporturilor
statistica
transporturilor

În termen

statistica
transporturilor

În termen

statistica
agriculturii
dezvoltarea
sistemului
informațional,
geografic și
statistic

În termen

În termen

În termen
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1

2
1) cereri depuse

3
date agregate

4
5
6
pe țară, pe categorii anual
17 august
de solicitanți, pe
obiecte de
proprietate
industrială
pe țară, pe
anual
17 august
categorii de
titulari, pe obiecte
de proprietate
industrială
16. Casa Națională de Asigurări Sociale
pe țară, pe venituri, anual,
3 martie,
cheltuieli
trimestrial
a 50-a zi

2) obiecte de proprietate intelectuală
protejate

date agregate

107. Raportul privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat

date agregate

108. Raportul statistic privind numărul de
pensionari aflați la evidența
organelor de asigurări sociale de stat
și suma pensiilor stabilite lunar,
mărimea medie a pensiei după tip,
categorii de pensionari
109. Raportul statistic privind numărul
beneficiarilor și suma alocațiilor
sociale de stat (lunare) și
indemnizațiilor pentru familii cu
copii stabilite lunar, mărimea medie
a alocației după tip, categorii de
beneficiari
110. Informația privind numărul
plătitorilor de contribuții la bugetul
de asigurări sociale de stat
111. Informația privind numărul
beneficiarilor de ajutor de șomaj,
mărimea medie a ajutorului de șomaj
și durata primirii ajutorului de
șomaj, inclusiv pentru perioada
similară din anul precedent

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial, pe grupe
de vârstă, sexe

anual

5 martie

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

anual

date agregate

pe țară, în aspect
teritorial

date agregate

pe țară, sexe

7
statistica științei
și proprietății
intelectuale,
statistica
inovațională
statistica științei
și proprietății
intelectuale,
statistica
inovațională

8
În termen

În termen

statistica
conturilor
naționale
statistica
protecției sociale

În termen

5 martie

statistica
protecției sociale

În termen

anual

3 august

În termen

lunar

a 10-a zi

statistica
conturilor
naționale
statistica muncii

În termen

În termen

53

1

2

112. Raportul privind executarea
bugetului fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală
113. Informația privind efectivul de
animale (pe specii, grupe de vârstă și
sexe)

114. Informații vizând plățile și înlesnirile
primite de populație din bugetul
sindical pe următoarele poziții:
1) acțiuni cultural-educative, lucru
cu copii;
2) cultură fizică și sport;
3) ajutor material
115. Cercetare statistică nr. 2-cf
„Transportul feroviar de folosință
generală și lungimea liniilor de cale
ferată în anul 2020”
116. Cercetare statistică nr. 65-cf
„Prestații de transport feroviar de
folosință generală”:
1) în anul 2020;
2) în anul 2021
117. Cercetare statistică nr. 1-cf
„Transportul de mărfuri și pasageri
pe calea ferată, indicii de utilizare a
mijloacelor de transport feroviar”
(date operative):
1) în anul 2020;

3

4
5
6
17. Compania Națională de Asigurări în Medicină
date agregate
pe țară
anual,
8 februarie,
trimestrial
a 30-a zi
18. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
date agregate
pe țară, pe
lunar,
a 10-a zi
categorii de
trimestrial,
gospodării, pe
anual
regiuri şi raione
19. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
date agregate
pe țară
anual
30 iunie

20. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”
date agregate
pe țară
anual
16 aprilie

7

8

statistica
conturilor
naționale

În termen
În termen

statistica
agriculturii
(calcule pentru
contul de
producție în
agricultură)

În termen
În termen
În termen

statistica
conturilor
naționale

În termen

statistica
transporturilor

În termen

date agregate

pe țară

trimestrial

a 50-a zi

statistica
transporturilor

În termen

date agregate

pe țară

lunar

a 10-a zi

statistica
transporturilor

În termen

54

1

2

3

4

5

6

7

8

2) în anul 2021
21. S.A. „Moldovagaz”
118. Cercetare statistică nr. 1-conducte
date agregate
pe țară
trimestrial
a 25-a zi
statistica
„Conducte magistrale de gaze”:
transporturilor
1) în anul 2020;
2) în anul 2021
22. Ministerele, autoritățile administrației publice centrale, alte autorități și instituții publice
119. Date privind indicatori statistici de
date agregate
conform
anual
30 mai
indicatori de
monitorizare a Obiectivelor de
dezagregărilor
monitorizare a
dezvoltare durabilă (ODD) produși
recomandate
Obiectivelor de
de alte autorități decât BNS
Dezvoltare
Durabilă

În termen

Nerealizat.
Colectarea datelor
pentri indicatorii
ODD produși de
autoritățile publice
centrale altele decât
BNS nu a fost
realizată din cauza
lipsei cadrului
normativ. Proiectul
Hotărârii Guvernului
„Cu privire la
aprobarea cadrului
național de
monitorizare a
implementării
Agendei de
Dezvoltare Durabilă
2030”, este în proces
de avizare. După
aprobarea hotărârii de
Guvern, datele vor fi
colectate până la 1
aprilie al fiecărui an.

