Şedința
Consiliului Național pentru Statistică (CNS)
30 iunie 2022

Realizarea Programului de
lucrări statistice pentru anul 2021

Programul de lucrări statistice (PLS)
pentru anul 2021
Compartiment în PLS

A. Lucrări și cercetări statistice realizate de către BNS

Număr de lucrări
❑ 103 titluri de lucrări/ cercetări
statistice
❑ 162 comunicate și publicații
statistice
❑ 110 chestionare internaționale

B. Lucrări executate și informații furnizate de
ministere, alte autorități ale administrației publice
centrale și alte entități pentru elaborarea statisticilor
oficiale

119 titluri de informații statistice și
administrative

Realizarea PLS, 2021
Număr de lucrări
Compartiment în PLS

Planificate

A. Lucrări și cercetări statistice realizate
de către Biroul Național de Statistică

❑ 103 titluri de lucrări/
cercetări statistice

Realizate
❑ 103 titluri de lucrări/ cercetări
statistice

din total lucrări realizate:
în termenii stabiliți

102 titluri de lucrări/ cercetări statistice

cu întîrziere

1 titlu de lucrare/ cercetare statistică
(lucrarea nr. 98 ”Protecția aerului
atmosferic”)

au fost realizate parțial

2 lucrări
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-

Numărul populației cu reședință obișnuită
la 1 ianuarie 2021 (date provizorii)

-

Indicatorii demografici pentru anul 2020
tabelele mortalității și tabelele natalității
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Lucrări și cercetări statistice realizate de
către Biroul Național de Statistică
Număr de lucrări
Planificate
❑ 159 comunicate și publicații statistice

Realizate
❑ 162 comunicate și publicații statistice

❑ 92 chestionare de a fi prezentate în adresa ❑ 110 chestionare de a fi prezentate în
organismelor internaționale
adresa organismelor internaționale
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Activitatea de diseminare

141 comunicate cu informații
statistice

21 publicații statistice

Chestionare internaționale prezentate

110 chestionare
prezentate către
organismele
internaționale

Realizări în afara Programului de lucrări statistice (1)
➢ efectuat studiul ”Accesul populației la serviciile de sănătate”
➢ elaborate datele privind prețurile medii de consum pentru unele produse de
consum curent al populației, de două ori pe lună
➢ actualizate 116 fișiere și plasate pe pagina web a BNS tabele noi în seriile de
timp anuale, infraanuale și lunare
➢ elaborate și aprobate modulele privind comerțul cu amănuntul și ridicata în
Ancheta Structurală Anuală conform cerințelor Regulamentului CE nr.251/2009
➢ elaborat și testat instrumentarul privind Ancheta de conjunctură
➢ elaborate date statistice noi privind tipologia și dimensiunea economică a
exploatațiilor agricole, conform standardelor UE, pentru anul 2020
➢ efectuate lucrări de revizuire a instrumentarului Cercetării Bugetelor
Gospodăriilor Casnice și pilotarea instrumentarului revizuit
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Realizări în afara Programului de lucrări statistice (2)
➢ recalculată tipologia exploatațiilor agricole în baza datelor Recensământului
General Agricol și coeficienților naționali elaborați în anul 2021
➢ evaluată corespunderea programelor educaționale naționale cu Clasificarea
Internațională Standard a Educației (ISCED 2011) pentru asigurarea
comparabilității internaționale a statisticii educației
➢ desfășurat sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al utilizatorilor
cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS”
➢ lansată cercetarea privind estimarea timpului consumat de entitățile economice
pentru completarea și prezentarea unor chestionarelor statistice
➢ 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”
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Realizări în afara Programului de lucrări statistice (3)
Cereri de informații statistice primite (aparatul central
și oficiile teritoriale de statistică ) - total
Colectate date georeferențiate la nivel de punct de
adresă

4759

peste 300 mii
de adrese
(25% din total)

Informație diseminată prin intermediul băncii de date
„StatBank” http://statbank.statistica.md
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1270 tabele
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B. Lucrările executate și informațiile furnizate de
ministere, alte autorități ale administrației publice
centrale și alte entități
Compartiment în PLS

Număr de lucrări

Planificate

B. Lucrări executate și informații 119 titluri de informații
produse de ministere, alte
statistice și administrative
autorități ale administrației
publice centrale și alte entități
furnizate BNS pentru
elaborarea statisticilor oficiale
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Realizate
117 titluri de informații
statistice și administrative
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B. Lucrările executate și informațiile furnizate
de ministere, alte autorități ale administrației
publice centrale și alte entități
Compartimentul B
Pentru elaborarea statisticilor oficiale au prezentat
informațiile preconizate

- 119 lucrări
39 instituții/ entități

Lucrări prezentate în termenii stabiliți

- 85 lucrări

Lucrări prezentate cu întîrziere

- 32 lucrări

Lucrări nerealizate

- 2 lucrări

B. Lucrările executate și informațiile furnizate de
ministere, alte autorități ale administrației
publice centrale și alte entități
Lucrări nerealizate în compartimentul B
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

- 2 lucrări
- 1 lucrare

Raportul statistic privind măsurile de ocupare și protecție socială a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă
- 1 lucrare
Date privind indicatori statistici de monitorizare a Obiectivelor de dezvoltare durabilă
(ODD) produși de alte autorități decât BNS

Lucrări realizate parțial

- 1 lucrare

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” (prezentată doar în
trimestrul IV 2021)

B. Lucrările executate și informațiile furnizate de ministere,
alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități

Compartimentul B:

Lucrări realizate în termenii stabiliți - 85
Titluri de lucrări

din numărul total de lucrări în
Compartimentul B, %

Banca Națională a Moldovei

10

8,4%

Ministerul Finanțelor

7

5,9%

Serviciul Fiscal de Stat

9

7,6%

Agenția “Moldsilva”

7

5,9%

Casa Națională de Asigurări Sociale

5

4,2%

Comisia Națională a Pieței Financiare

3

2,5%

Instituția

Consiliul Național pentru Statistică, 30 iunie 2022

13

Provocări ce țin de realizarea PLS, 2021
• Pandemia COVID
• Accesul limitat al BNS la Sursele de Date Administrative

• Problema cadrelor/Resursele umane
• Raportarea electronică/TIC
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Vă mulțumim pentru atenție!

„Распространение и коммуникация
статистических данных” Кишинев, 21-23 мая 2018 г.
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