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Departamentul Statistic= [i Sociologie

conform graficului stabilit. Este de men\ionat, c= ]ntru asigurarea satisfacerii necesit=\ilor administra\iei
publice, agen\ilor economici, publicului larg ]n informa\ie statistic= calitativ=, obiectiv= [i la timpul
oportun viz]nd situa\ia [i dezvoltarea demografic=,
social= [i economic= a \=rii, pe parcursul ]ntregului
an a continuat procesul reform=rii complexe a sistemului statisticii oficiale a Republicii Moldova.

Departamentul Statistic= [i Sociologie al Republicii
Moldova (DSS) a elaborat al doilea s=u raport
anual de activitate, scopul c=ruia este de a informa
publicul larg, furnizorii [i utilizatorii de informa\ie
statistic= despre activit=\ile [i realiz=rile ]n anul
2004, precum [i planurile pentru anul viitor.
DSS este organul central de specialitate al administra\iei publice centrale, abilitat s= conduc=
]ntreaga activitate statistic= [i sistemul de rapoarte
[i anchete statistice din toate ramurile economiei
na\ionale, pe baza unei metodologii unice, adecvate celei utilizate ]n practica interna\ional= [i adaptat= condi\iilor social-economice ale \=rii.
Anul 2004 a fost benefic pentru DSS prin realizarea
unor evenimente de mare anvergur= ce \in de perfec\ionarea cadrului legislativ [i dezvoltarea fondului
de date statistice. Adoptarea noii Legi cu privire la
statistica oficial= constituie o temelie ]ntru fortificarea
capacit=\ilor institu\ionale ale Departamentului ]n scopul reform=rii statisticii na\ionale [i racord=rii acesteia
la standardele interna\ionale ]n domeniu. Un obiectiv
major al anului l-a constituit efectuarea Recens=m]ntului popula\iei, care a mobilizat importante mijloace umane, materiale [i financiare. De[i demarat
cu ]nt]rziere, evenimentul s-a desf=[urat cu succes,
rezultatele recens=m]ntului ]nscriindu-se ]n runda
2000 a totalurilor recens=m]ntului mondial.

}n anul de raport s-a acordat prioritate cooper=rii
statistice interna\ionale care a devenit un pilon
hot=r]tor al armoniz=rii statisticii moldovene[ti la
standardele interna\ionale, fapt absolut necesar ]n
condi\iile respect=rii politicii statului de ]ncadrare ]n
organismele interna\ionale [i aderare la Uniunea
European=. Elaborarea informa\iei statistice conform metodologiilor adaptate la normele interna\ionale, ]n primul r]nd, ale ONU [i Uniunii Europene,
influen\eaz= pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova peste hotarele ei, favoriz]nd fluxul investi\ional
]n stat, exportul produselor autohtone etc., precum
[i cre[terea economic= a \=rii [i a bun=st=rii popula\iei. }n acest sens, pe parcursul ]ntregului an s-a
lucrat intens asupra perfec\ion=rii sistemului de indicatori statistici, metodologiilor de calcul ale acestora [i metodelor de colectare a datelor ]n conformitate cu standardele interna\ionale. }n cadrul asisten\ei tehnice a organismelor interna\ionale, speciali[tii DSS au elaborat cu sprijinul exper\ilor ]n
domeniu proiecte tematice pentru direc\iile mai actuale de adaptare a sistemului statistic na\ional la
noile condi\ii social-economice.
Av]nd ]n considera\ie faptul, c= anume informa\ia
statistic= serve[te fundament=rii [i evalu=rii politicilor economice [i sociale, inform=rii spectrului larg al
utilizatorilor interni [i externi, contribuind astfel la
asigurarea dezvolt=rii durabile a \=rii, democratiz=rii societ=\ii, statistica trebuie privit= ca o obliga\ie a
fiec=ruia, colectarea datelor corespunz]nd at]t intereselor societ=\ii ]n general, c]t [i a fiec=rui respondent ]n parte. }n aceste condi\ii statistica oficial= a
\=rii ][i va putea consolida imaginea [i locul pe care ]l merit= ]ntr-o societate modern=.

Programul lucr=rilor statistice pentru anul 2004,
aprobat prin Hot=r]re de Guvern, a fost executat

Vitalie VALCOV,
director general
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Cadrul legal

Departamentul Statistic= [i Sociologie

Informa\ia statistic= constituie un element indispensabil al sistemului informa\ional al
unei societ=\i democratice, elaborarea c=reia
necesit= conturarea unui cadru legislativ de
respectarea c=ruia depinde ]ntreg procesul
de culegere, prelucrare [i difuzare a informa\iilor statistice, precum [i cre[terea ]ncrederii publicului ]n datele statistice oficiale.
DSS se ghideaz= ]n activitatea sa de Principiile fundamentale de func\ionare ale statisticii oficiale, adoptate la cea de-a 47-a sesiune
a Comisiei Economice Europene a ONU din
15 aprilie 1992.

Organizarea activit=\ii statistice avea la
baz= p]n= ]n anul 2004 Legea Republicii Moldova "Cu
privire la statistic=" nr. 412-XII adoptat= la 18 decembrie 1990. Ulterior legea nominalizat= a fost completat= [i modificat= prin Legea nr. 1141-XII din
04.08.1992 [i legea nr. 508-XIII din 22.06.1995. }n perioada p]n= la momentul actual ]n societate au avut loc
transform=ri substan\iale care au necesitat revizuirea
legisla\iei privind organizarea [i func\ionarea statisticii
oficiale ]n Republica Moldova.
}n anul 2004 a fost adoptat= [i promulgat= noua Lege
"Cu privire la statistica oficial=". Acest eveniment de o
mare relevan\= pentru DSS constituie o baz= fundamental= pentru reformarea statisticii na\ionale [i racordarea
acesteia la standardele legisla\iei interna\ionale.
Actuala lege reflect= organizarea activit=\ii complexe de
colectare, prelucrare, centralizare, diseminare a informa\iei statistice cu caracter demografic, social, financiar [i alt gen necesare fundament=rii elabor=rii politicilor economice [i sociale, strategiilor, deciziilor autorit=\ilor publice [i ale agen\ilor economici, elabor=rii cercet=rilor [tiin\ifice, inform=rii publicului, transmiterea de
date statistice organismelor interna\ionale, precum [i altor categorii de utilizatori interni [i externi.
Noua lege prevede, de asemenea, respectarea principiilor statisticii oficiale, adoptate de ONU:
 impar\ialitatea,
 deontologia statistic=,
 relevan\a,
 transparen\a,
 confiden\ialitatea,
 principiul cost/eficien\=,
 coordonarea la nivel na\ional,
 colaborarea la nivel interna\ional,
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principii, care ]n sensul
prezentei legi semnific=:
 dreptul organelor statisticii oficiale de a conduce
toate activit=\ile necesare pentru producerea informa\iei statistice;
 obliga\ia organelor statisticii oficiale de a institui [i
de a aplica criterii [tiin\ifice la selectarea surselor,
metodelor [i a procedurilor pentru realizarea cercet=rilor statistice;
 asigurarea de c=tre organele statisticii oficiale a
producerii datelor [i informa\iei statistice;
 obliga\ia organelor statisticii oficiale de a respecta
[i de a asigura dreptul responden\ilor [i al utilizatorilor de a avea acces la informa\ia statistic=;
 limitarea de c=tre organele statisticii oficiale a volumului datelor statistice colectate de la responden\i la nivelul care se justific= prin obiectivul cercet=rilor statistice;
 utilizarea ]n statistica na\ional= a concep\iilor, clasific=rilor [i metodelor interna\ionale, ]ntru func\ionarea eficient= a sistemului statistic na\ional.
Conform legii, organele administra\iei publice vor coordona cu organul central de statistic= modific=rile,
schimb=rile ]n volumul de cuprindere la colectarea datelor administrative [i care se utilizeaz= ulterior la producerea informa\iei statistice. Aceast= coordonare va
favoriza comparabilitatea datelor diferitor sisteme informa\ionale [i armonizarea acestora cu standardele
interna\ionale.
Legea stipuleaz= crearea unui Consiliu pentru statistic=, ]n componen\a reprezentan\ilor organului central
de statistic=, Academiei de {tiin\e a Moldovei, B=ncii
Na\ionale a Moldovei, organelor de specialitate ale administra\iei publice centrale, ]nv=\=m]ntului superior de
specialitate, sindicatelor, mijloacelor de informare ]n
mas=, organiza\iilor de patronaj, business-ului. Consiliul, ca organ consultativ ]n domeniul statisticii, va fi
creat ]n scopul dezvolt=rii [i promov=rii statisticii oficiale, asigur=rii caracterului obiectiv, transparent [i
[tiin\ific al metodologiilor, indicatorilor, clasific=rilor
utilizate ]n activitatea statistic=.
Legisla\ia privind organizarea statisticii oficiale se aplic=
tuturor persoanelor fizice [i juridice care ][i desf=[oar=
activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, precum [i a
cet=\enilor Moldovei care se afl= ]n afara \=rii.

DSS are ]n atribu\ia sa
reglementarea activit=\ii de culegere,
prelucrare, stocare [i difuzare de date statistice
necesare elabor=rii politicilor economice [i sociale, cercet=rilor [tiin\ifice, prognozelor [i strategiilor de dezvoltare, precum [i inform=rii publicului larg.
Disponibilitatea datelor statistice relevante [i fiabile
are o importan\= major= pentru asigurarea monitoriz=rii
[i evalu=rii Strategiei de Cre[tere Economic= [i Reducere a S=r=ciei (SCERS). |in]nd cont de importan\a informa\iei statistice calitative pentru realizarea SCERS,
un compartiment separat ]n document este dedicat problemei dezvolt=rii statisticii na\ionale.
Ob\inerea datelor statistice relevante [i autentice ]n
vederea satisfacerii integrale a cerin\elor informa\ionale
ale societ=\ii necesit= perfec\ionarea continu= a statisticii. }n aceast= ordine de idei, direc\iile prioritare de activitate ale DSS s]nt orientate spre:
1. Perfec\ionarea cadrului legal [i normativ-juridic al activit=\ii statistice
Av]nd la baz= Principiile fundamentale ale statisticii,
adoptate de Comisia Economic= European= a ONU, crearea noului cadru legal adecvat unui sistem statistic eficient la nivel de \ar= presupune:
 definirea principiilor de baz= ale activit=\ii statistice,
]n strict= conformitate cu principiile fundamentale ale
ONU cu privire la statistic=;
 definirea clar= a no\iunii de "statistic= oficial=", determinarea sferei de activitate [i delimitarea strict= a
func\iilor organelor responsabile pentru statistic=;
 determinarea organelor responsabile de statistica oficial=;
 stipularea clar= a subordon=rii organelor teritoriale
pentru statistic= Oficiului central pentru statistic= [i
excluderea subordon=rii duble.
2. Perfec\ionarea disemin=rii informa\iei statistice [i a rela\iilor cu utilizatorii
Dezvoltarea statisticii ]n ansamblu necesit= o colaborare eficient= ]ntre produc=torii [i consumatorii datelor statistice. Optimizarea dialogului dintre ace[tia este asigurat prin:
 diversificarea con\inutului [i ]mbun=t=\irea aspectului
publica\iilor statistice, lansarea de edi\ii noi ]n domeniile ce prezint= interes sporit pentru utilizatori;
 extinderea aplic=rii metodelor moderne de diseminare a datelor, ]n special a celor electronice; utilizarea
fondului de date statistice disponibile;
 promovarea studierii aprofundate de c=tre utilizatori a
no\iunilor statistice, a metodologiilor de calcul a principalilor indicatori;
 studierea continu= a necesit=\ilor utilizatorilor, ]n special prin lansarea sondajelor de opinie.
3. Perfec\ionarea sistemului de indicatori statistici, metodologiilor de calcul al acestora [i a metodelor de colectare a datelor
La etapa actual= prioritar este elaborarea informa\iei
statistice fiabile care caracterizeaz= dezvoltarea durabil= a
\=rii, ]ndeosebi a datelor necesare pentru monitorizarea realiz=rii SCERS, ini\iativelor ONU privind Obiectivele de

Dezvoltare la ]nceput de Mileniu, a indicatorilor
inclu[i ]n Sistemul General [i Standardul Special de Distribuire a Datelor, promovat de Fondul Monetar Interna\ional, etc.
Activit=\ile de baz= ]n acest aspect vizeaz=:
 studierea standardelor interna\ionale [i a
practicii \=rilor dezvoltate, ]n scopul racord=rii
la ele, \in]nd cont de condi\iile reale ale \=rii;
 perfec\ionarea indicatorilor statisticilor ramurale [i armonizarea lor cu SCN (Sistemul Conturilor Na\ionale);
 aplicarea metodelor statistico-matematice [i
econometrice pentru sporirea capacit=\ii de
analiz= a proceselor economice [i sociale;
 perfec\ionarea sistemului de indicatori ]n
aspect regional;
 perfec\ionarea sistemului de observ=ri statistice, care presupune, practic, crearea
unui nou sistem de cercet=ri statistice;
 dezvoltarea [i utilizarea pe scar= larg= a surselor alternative de date [i anume administrative, de\inute de autorit=\ile administra\iei
publice centrale [i locale, colectate de la uniunile [i asocia\iile profesionale [i ob[te[ti.

Dezvoltarea strategic=
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4. Perfec\ionarea tehnologiilor informa\ionale
Renovarea infrastructurii tehnologiilor informa\ionale
(IT) constituie elementul-cheie ]n reformarea ]ntregului
sistem statistic na\ional. Obiectivele principale ]n acest
domeniu s]nt urm=toarele:
 elaborarea unui program detaliat privind perfec\ionarea infrastructurii tehnologiilor informa\ionale;
 asigurarea cu echipamente moderne, dotate cu programe licen\iate;
 crearea b=ncilor (bazelor) de date, care vor fi utilizate
]n scopuri statistice [i vor permite utilizatorilor accesul la informa\ie (cu respectarea principiului confiden\ialit=\ii);
 asigurarea securit=\ii informa\ionale;
 asigurarea unei mai bune compatibilit=\i cu alte sisteme informa\ionale, ]n vederea cre=rii unui sistem informa\ional na\ional complex.
5. Perfec\ionarea cadrului institu\ional, managementului [i a resurselor umane
Consolidarea capacit=\ilor institu\ionale [i perfec\ionarea managementului resurselor financiare [i umane
se realizeaz= prin :
 perfec\ionarea structurii organizatorice a sistemului
statistic ]n vederea eficientiz=rii activit=\ii sale;
 consolidarea capacit=\ilor institu\ionale privind efectuarea cercet=rilor prin intermediul sondajului;
 dezvoltarea capacit=\ilor de cercetare ]n domeniul
statisticii;
 elaborarea [i lansarea unui sistem de eviden\= performant privind consumul de timp pentru principalele
lucr=ri statistice;
 ]mbun=t=\irea procesului de planificare statistic=;
 perfec\ionarea metodelor de motiva\ie a personalului
]ntru eficientizarea activit=\ii acestuia.
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Departamentul Statistic= [i Sociologie

Recens=m]ntul
popula\iei

}n scopul ob\inerii unei informa\ii
ample [i complexe despre num=rul [i
distribu\ia teritorial= a popula\iei,
structurilor economice [i social-culturale ]n luna octombrie curent, conform Hot=r]rii Guvernului nr. 230 din 9
martie 2004, pe teritoriul \=rii, cu excep\ia raioanelor de Est, s-a efectuat
Recens=m]ntul popula\iei. Acesta
este primul recens=m]nt na\ional independent al Republicii Moldova
dup= proclamarea Independen\ei.
Obiectivul principal al recens=m]ntului l-a constituit cunoa[terea aprofundat= a muta\iilor cantitative [i calitative socio-economice, care au intervenit ]n societatea noastr= ]n perioada de
tranzi\ie parcurs=. Necesitatea efectu=rii acestei activit=\i, care mobilizeaz=
importante mijloace umane, materiale [i financiare a
ap=rut demult, cauza principal= fiind datele ]nvechite ale
ultimului recens=m]nt din anul 1989, ce nu mai reflect=
situa\ia demografic= real= din \ar=. }n afar= de aceasta,
]n economia [i sfera social= a \=rii s-au produs esen\iale
schimb=ri care au influen\at asupra proceselor demografice, cum ar fi nivelul natalit=\ii, mortalit=\ii, nup\ialit=\ii [i
divor\ialit=\ii, precum [i a proceselor migra\ionale etc. Diagnoza st=rii de fapt dup= 15 ani asigur= [i ob\inerea de
date [i informa\ii necesare fundament=rii politicilor socioeconomice, actualiz=rii strategiilor na\ionale, precum [i
monitoriz=rii programelor de stat.
Programul recens=m]ntului popula\iei din 2004 a cuprins modific=rile cardinale care s-au produs ]n dezvoltarea social-economic= a \=rii [i ]n structura societ=\ii.
La elaborarea programului [i select=rii ]ntreb=rilor chestionarului de recens=m]nt din anul trecut s-a \inut cont de:
 Necesit=\ile \=rii, at]t la nivel na\ional, c]t [i local, pentru satisfacerea c=rora s]nt necesare datele recens=m]ntului, \in]ndu-se cont [i de necesit=\ile diferitor grupuri de utilizatori de informa\ie.
 Asigurarea comparabilit=\ii datelor recens=m]ntului la
nivel interna\ional, regional [i comparabilit=\ii cu datele recens=mintelor anterioare.
 Gradul de probabilitate [i capacitatea persoanelor
chestionate de a r=spunde corect [i precis la ]ntreb=rile personalului de recens=m]nt.
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 Perceperea univoc=
de c=tre recenzori [i popula\ie a
]ntreb=rilor din chestionarele de recens=m]nt,
pentru asigurarea ob\inerii unei informa\ii c]t
mai veridice.
 Nivelul de instruire [i
competen\a personalului
de recens=m]nt ]n asigurarea culegerii informa\iei
[i ]n completarea formularelor de recens=m]nt.
 Disponibilitatea resurselor
financiare, tehnice, umane necesare pentru lucr=rile de preg=tire [i efectuare a recens=m]ntului,
prelucrare [i publicare a
materialelor acestuia.
Procesul de organizare
[i desf=[urare a recens=m]ntului popula\iei din RM s-a desf=[urat ]n strict=
conformitate cu "Planul m=surilor de organizare [i
efectuare ]n anul 2004 a recens=m]ntului general al
popula\iei [i de prelucrare a informa\iei ob\inute". Conform acestui plan, Departamentul Statistic= [i Sociologie a efectuat toate m=surile necesare pentru etapa
premerg=toare recens=m]ntului [i cea a recens=m]ntului propriu-zis. Aceste ac\iuni au vizat :
 Preg=tirea instrumentarului de recens=m]nt, \in]nd
cont de necesit=\ile consumatorilor de informa\ie [i de
rezultatele recens=m]ntului de prob= din anul 1998. }n
total au fost elaborate 32 tipuri de documente.
 Angajarea provizorie a personalului ]n vederea ]ndeplinirii lucr=rilor de preg=tire [i efectuare a recens=m]ntului, generaliz=rii [i public=rii totalurilor lui.
 Antrenarea pentru efectuarea recens=m]ntului [i prelucrarea informa\iei ob\inute a persoanelor din r]ndul
[omerilor, personalului didactic, studen\ilor institu\iilor de ]nv=\=m]nt superior. Din aceast= categorie fac
parte: recenzorii, instructorii-controlori, [efii de circumscrip\ie, [efii adjunc\i ai organelor teritoriale pentru statistic= responsabili de recens=m]ntul popula\iei
]n teritoriu, personalul temporar ocupat cu preg=tirea
materialelor recens=m]ntului pentru prelucrarea lor
automatizat=.
 Stabilirea listelor localit=\ilor [i a hotarelor lor, verificarea [i definitivarea str=zilor [i numerotarea cl=dirilor ]n municipiile, ora[ele [i localit=\ile rurale cu o popula\ie de peste 5 mii locuitori.
 Organizarea [i desf=[urarea consf=tuirilor cu ministerele [i departamentele care au recenzat contingentul
special [i militarii.
 Instruirea personalului participant la recens=m]nt. Au
fost desf=[urate seminarii instructive at]t la nivel central, c]t [i la nivel local cu ]ntreg personalul de recens=m]nt.
 Efectuarea campaniei de publicitate privind principiile
organizatorice [i metodologice de baz= ale recens=m]ntului.
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 Vizitarea preliminar= la domiciliu a cet=\enilor de pe
sectorul ]ncredin\at, pentru verificarea listei caselor
de locuit [i a ]nc=perilor locuibile [i anun\area popula\iei despre ]nceperea recens=m]ntului.
 Efectuarea recens=m]ntului general al popula\iei.
 Efectuarea controlului selectiv al calit=\ii recenz=rii
popula\iei [i al complet=rii formularelor de
recens=m]nt, care s-a efectuat ]n perioada 13- 18 octombrie curent.
 Elaborarea produselor program pentru prelucrarea
electronic= a materialelor recens=m]ntului popula\iei.
Pentru desf=[urarea recens=m]ntului din toamna
anului trecut a fost necesar= crearea a 338 circumscrip\ii
de recens=m]nt, 2473 sec\ii de recens=m]nt, 10994 sectoare de recens=m]nt. De asemenea, au fost selectate [i
instruite (inclusiv rezerva) de c=tre Departamentul Statistic= [i Sociologie [i organele sale teritoriale 15535
persoane, dintre care: 417 [efi de circumscrip\ii, 3017 instructori-controlori, 12101 recenzori.
Spre deosebire de practica anterioar=, la recens=m]ntul popula\iei din 2004, al=turat cu familia a fost folosit= unitatea de eviden\= de standard interna\ional gospod=ria casnic=, conform recomand=rilor Comisiei
pentru Statistic= a ONU.
Este cunoscut faptul c=, problema neefectu=ri recens=m]ntului popula\iei ]n \ar= pe parcursul anilor a fost
cea financiar=. Din aceast= cauz= n-a fost posibil= efectuarea acestuia ]n aprilie dup= cum era stabilit anterior.
}n scopul determin=rii posibilit=\ii (din punct de vedere financiar) efectu=rii ]n 2004 a recens=m]ntului popula\iei,
]n luna ianuarie 2004 Guvernul Republicii Moldova a
f=cut o adresare c=tre \=rile donatoare pentru a sus\ine
financiar efectuarea recens=m]ntului popula\iei ]n Moldova ]n 2004. La aceast= adresare au
reac\ionat Guvernele Suediei,
Marii Britanii. Dup= prima ]nt]lnire cu \=rile donatoare din partea Suediei a fost ]ntreprins= o
m=sur= de evaluare a capacit=\ii
Departamentului Statistic= [i Sociologie de organizare a recens=m]ntului, gradul de preg=tire [i costurile recens=m]ntului. Aceast= misiune a fost foarte important=, deoarece ]n rezultat suma suportului Guvernului Suediei a fost majorat= cu

250 mii Euro [i s-au ]ntemeiat inten\iile de finan\are extern=.
Sus\inerea financiar= din partea donatorilor
reprezint= 43 la sut= din suma cheltuielilor pentru efectuarea recens=m]ntului popula\iei. Restul
cheltuielilor s]nt suportate din Bugetul de Stat.
Costurile recens=m]ntului pentru anul 2004
constituie 27 437 mii lei, din care:
 remunerarea personalului de recens=m]nt
- 63,5 %;
 multiplicarea documenta\iei - 6 %;
 procurarea echipamentului tehnic [i a produse- program pentru prelucrarea materialelor recens=m]ntului -12 %;
 arenda transportului pentru organele teritoriale de statistic=, circumscrip\ii - 6 %.
Este de men\ionat c=, rezultatele recens=m]ntului popula\iei ]n Republica Moldova din anul 2004 vor constitui
o parte component= a totalurilor recens=m]ntului mondial, runda 2000, desf=[urat ]n conformitate cu recomand=rile [i principiile ONU. Monitorizarea la nivel interna\ional a recens=m]ntului popula\iei din Republica
Moldova se efectueaz= de Consiliul Europei.
Totodat=, remarc=m sus\inerea campaniei de promovare a recens=m]ntului prin presa de specialitate, presa
central= [i local=, radio [i televiziune pentru care trebuie
s= ne exprim=m ]ntreaga gratitudine. Cu unele mici excep\ii evenimentul a fost corect mediatizat.
Atitudinea [i interesul manifestat de c=tre personalul
mass-media au fost exprimate ]nc= de la ]nceputul perioadei de preg=tire c=tre acest eveniment de o amploare na\ional= [i o maxim= complexitate ca exerci\iu statistic. De aceea, serviciile oferite de c=tre organele presei scrise [i vorbite au fost inerente [i au constituit o
etap= semnificativ= ]n procesul de informare a popula\iei
[i desf=[urare propriu-zis= a recens=m]ntului.
Prin sensibilizarea popula\iei \=rii despre importan\a
rezultatelor recens=m]ntului pentru buna func\ionare a
administra\iei publice de toate nivelurile, c]t [i pentru determinarea perspectivelor de dezvoltare social-economic= a \=rii, se va forma o atitudine con[tientizat= [i pozitiv= a cet=\enilor privind sesizarea propriului aport
adus la efectuarea acestei activit=\i, iar cu timpul
aceasta va contribui la formarea unei ]ntregi culturi a
recens=m]ntului popula\iei.
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Fondul de date ]n domeniul statisticii demografice ]n anul 2004 a cuprins:
num=rul popula\iei prezente [i stabile
pe sexe [i v]rst= ]n profil teritorial, principalii indicatori demografici pentru fiecare raion cu specificarea pe medii,
speran\a de via\= la na[tere pentru
b=rba\i [i femei, rata fertilit=\ii, precum
[i date [i analize asupra evolu\iei natalit=\ii, mortalit=\ii, nup\ialit=\ii [i divor\ialit=\ii. }n baza calculelor sus men\ionate
au fost preg=tite note informative analitice [i informa\ii operative.
A fost elaborat= culegerea statistic=
"Femeile [i b=rba\ii ]n Republica Moldova" - a doua publica\ie de acest gen
a DSS. De asemenea, a fost preg=tit
"Raportul demografic 2004" pentru publicarea ]n edi\ia "Dezvoltarea demografic= contemporan=
a Europei, 2004".
Speciali[tii ]n domeniu au contribuit
cu participarea lor la
desf=[urarea evenimentelor organizate cu ocazia Zilei interna\ionale a
popula\iei.
La solicitarea organelor de conducere ale \=rii, ministerelor, departamentelor, institu\iilor [i altor utilizatori
ai informa\iei statistice demografice au
fost preg=tite 93 de materiale adi\ionale programului pentru anul de raport.
Pe parcursul anului 2004 de c=tre
speciali[tii din domeniul statisticii sociale au fost elaborate 16 note informative pe diferite tematici [i caracteristici ale p=turilor sociale ale popula\iei:
"Cu privire la situa\ia copiilor ]n Moldova", "V]rstnicii Republicii Moldova", "Activitatea institu\iilor de cultur=", "Cu
privire la situa\ia criminogen=". De asemenea, au fost
elaborate note informative pe diverse domenii ale statisticii sociale: gospod=ria comunal=, educa\ia, nivelul de
trai, etc.
}ntru executarea
Hot=r]rii Guvernului
nr. 564 din 02.06.03
"Despre realizarea
Decretului Pre[edintelui Republicii
Moldova privind declararea anului 2004
- Anul S=n=t=\ii" a
fost editat= culegerea statistic= "Ocrotirea s=n=t=\ii ]n Republica Moldova".
Aceasta este prima
publica\ie tematic=
elaborat= de c=tre
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DSS cu participarea
Centrului
{tiin\ificoPractic de S=n=tate Public= [i Managementul
Sanitar al Ministerului
S=n=t=\ii.
}n baza sistemului
de indicatori statistici
privind nivelul de trai al
popula\iei a fost elaborat= publica\ia statistic= "Aspecte privind
nivelul de trai al popula\iei ]n 2002".
}ntru executarea Hot=r]rii Guvernului nr. 564
din 14.06.2000 "Cu privire la elaborarea Programului Na\ional de
Atenuare a S=r=ciei" trimestrial s-a editat buletinul statistic privind veniturile,
cheltuielile [i diferen\ierea social-economic= a popula\iei.
}n scopul asigur=rii unui suport informa\ional pentru estimarea s=r=ciei [i
execut=rii Hot=r]rii Guvernului nr. 619
"Cu privire la aprobarea Planului de
ac\iuni destinate consolid=rii capacit=\ii
de monitorizare [i evaluare a s=r=ciei
pentru perioada 1 iunie 2002 - 31 mai
2005" instrumentarul Cercet=rii bugetelor gospod=riilor casnice a fost perfec\ionat ]n vederea calcul=rii cheltuielilor de
consum ale popula\iei.
A fost definitivat= [i aprobat= la Colegiul DSS metodologia de calcul a pragului absolut al s=r=ciei.
}n conformitate cu Planul-grafic de
ac\iuni ]n vederea implement=rii politicilor de asigurare a schimb=rii calitative a cre[terii economice pe anul 2004, colaboratorii DSS au participat ]n comun cu Ministerul Economiei [i Institutul de Economie [i
Informatic= la perfec\ionarea metodologiei de calcul a
minimului de existen\=.
}n cadrul activit=\ilor de colaborare cu Biroul Interna\ional al Muncii (BIM) ]n domeniul statisticii for\ei de
munc= a fost lansat= cercetarea pilot "Munca decent=",
ca modul la chestionarul de baz= al cercet=rii Ancheta
for\ei de munc= ]n gospod=rii (AFM). }n baza rezultatelor
acestei cercet=ri a fost elaborat proiectul de raport "Indicatorii statistici de estimare a muncii decente ]n Republica Moldova: concepte metodologice, particularit=\i
na\ionale [i metode de estimare".
}n cadrul proiectului de asisten\= DFID/ISAS, ]n comun cu exper\ii BIM, au ]nceput lucr=rile de perfectare
[i armonizare cu Recomand=rile interna\ionale ale Organiza\iei Interna\ionale a Muncii (OIM) a chestionarului de baz= al cercet=rii Ancheta for\ei de munc= ]n
gospod=rii, lucr=ri care urmeaz= a fi continuate [i ]n
anul 2005.
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}n conformitate cu
Strategia de ocupare a for\ei de munc=,
aprobat= prin Hot=r]rea Guvernului Republicii
Moldova nr. 611 din 15.05.02 [i Programul Na\ional de
prevenire [i diminuare a [omajului ]n r]ndul tinerilor a
fost realizat= cercetarea statistic= Tinerii pe pia\a
muncii, ca modul complementar la Ancheta for\ei de
munc= de baz=. Aceast= cercetare urmeaz= a fi implementat= ]n practica statistic= ]ncep]nd cu trimestrul II al anului 2005.
}n cadrul lucr=rilor de perfec\ionare a instrumentarului statistic au fost efectuate urm=toarele ac\iuni:
 elaborarea unei noi variante a formularului "Formarea profesional= a salaria\ilor";
 ]mbun=t=\irea con\inutului formularelor "Protec\ia
muncii", "Munca (lunar)", "Repartizarea efectivului de salaria\i conform salariului calculat pentru
septembrie 2005" etc;
 elaborarea preciz=rilor metodologice noi [i actualizarea celor existente, ]n conformitate cu modific=rile care au parvenit ]n formulare.
Pe parcursul anului au fost elaborate culegerile
statistice: "Popula\ia economic activ=, ocupat= [i [omajul, 2003" [i "Pia\a for\ei de munc= ]n anul 2003".
}n anul de raport au fost organizate 4 seminare
de instruire pentru anchetatorii [i controlorii Cercet=rii bugetelor gospod=riilor casnice (CBGC), ]n

urma c=rora calitatea informa\iei colectate s-a ]mbun=t=\it considerabil.
}n domeniul cercet=rilor prin sondaj s-au realizat
lucr=ri majore privind definitivarea Conceptului de integrare a CBGC [i AFM la nivel de e[antion master.
Conform planului de ac\iuni din Concept s-au efectuat
urm=toarele activit=\i:
 a fost definit= popula\ia
de referin\=;
 au fost delimitate unit=\ile de e[antionare [i unit=\ile de observare;
 au fost determinate principiile de definire a unit=\ilor primare de e[antionare
(UPE);
 au fost stabilite principiile de stratificare;
 au fost determinate principiile [i metodologia de
extragere a UPE-urilor.
A demarat procesul de
extragere a num=rului de
locuin\e pe sectoare de recens=m`nt.

Proiecte ]n dezvoltare pentru anul 2005:
 Crearea unei re\ele de sondaj universale "Master" (]n baza recens=m]ntului popula\iei din octombrie 2004), comune pentru ancheta for\ei de munc= [i cercetarea bugetelor gospod=riilor, ceea ce ar permite ]mbun=t=\irea calit=\ii datelor
ob\inute [i utilizarea mai ra\ional= a resurselor umane
 Constituirea unui nou e[antion de gospod=rii casnice (plan de sondaj), reprezentativ la nivel de zone statistice: Nord, Centru, Sud [i mun. Chi[in=u
 Elaborarea chestionarelor anchetei for\ei de munc= ]n conformitate cu ultimele
recomand=ri BIM
 Organizarea cercet=rii statistice asupra ]ntreprinderilor privind costul for\ei de
munc=
 Reformarea sistemului existent al statisticii demografice
 Efectuarea cercet=rii selective privind "Starea s=n=t=\ii popula\iei"
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}n anul 2004 au fost elaborate conturile
na\ionale pentru anul 2003 ]n pre\uri curente
total pe economie, sectoare institu\ionale, pe
activit=\i economice [i elemente de utiliz=ri [i
forme de proprietate.
A fost calculat produsul intern brut pe categorii de resurse [i utiliz=ri ]n pre\uri curente [i
comparabile total pe economie, sectoare institu\ionale, pe activit=\i economice [i elemente de utiliz=ri [i forme de proprietate.
A fost realizat Echilibrul Resurse-Utiliz=ri pentru anul 2003 total pe economie [i
pe activit=\i.
S-a efectuat calculul avu\iei na\ionale ]n
anul 2003 [i a acumul=rii avu\iei casnice a popula\iei ]n anul 2003 total pe economie ]n
pre\uri curente [i comparabile.
Suplimentar Programului de activitate pentru 2004 au fost executate urm=toarele ac\iuni:
 A fost elaborat= nota informativ= "Produsul
intern brut pentru ianuarie-septembrie 2004".
 Cu participarea exper\ilor Fondului Monetar
Interna\ional, care au acordat asisten\= tehnic= ]n domeniul conturilor na\ionale, s-a
desf=[urat seminarul "Concordarea datelor trimestriale viz]nd produsul intern brut cu cele anuale
cu aplicarea ajust=rilor sezoniere". La seminar au
participat reprezentan\i ai ministerelor, departamentelor [i institu\iilor [tiin\ifice.
Au fost efectuate calculele pentru anii 2001-2002
cu privire la determinarea ponderii economiei neobservate ]n produsul intern brut privind produsele
petroliere.
Trimestrial a fost calculat produsul intern brut ]n dependen\= de subordonare ministerial= pentru anii
2003 [i 2004.
Au fost efectuate calcule privind pronosticul produsului intern brut pentru anul 2004.
La solicit=rile diferitor categorii de utilizatori au fost
preg=tite [i expediate 34 materiale.

}n direc\ia alinierii la standardele europene ]n domeniul statisticii industriei a fost implementat= varianta nomenclatorului de produse [i servicii industriale PRODMOLD, racordat la standardul european
PRODCOM., pentru cercet=ri lunare a ]ntreprinderilor mari.
A fost elaborat [i aprobat proiectul nomenclatorului
de produse [i servicii industriale PRODMOLD, armonizat cu standardul european PRODCOM-2004, coordonat cu ministerele [i departamentele interesate. Nomenclatorul integral anual con\ine 4138 pozi\ii. }n baza
listei integrale anuale a fost ]ntocmit nomenclatorul de
produse pentru cercet=ri lunare - PRODMOLD-L, care
con\ine 565 pozi\ii.
Au fost realizate m=suri de implementare a nomenclatorului lunar [i celui anual la ]ntreprinderile mici [i auxiliare, ]ncep]nd cu ianuarie 2005:
 au fost introduse modific=ri ]n formularele pentru cercet=ri anuale a ]ntreprinderilor mici [i auxiliare, inclusiv indica\ii metodologice pentru ]ntocmirea lor;
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 pentru fiecare ]ntreprindere s-a preg=tit o list= personalizat= a produc\iei sale (coduri, denumiri,
unit=\i de m=sur=);
 a fost organizat seminarul-instructiv pentru speciali[tii din direc\iile teritoriale de statistic= ]n scopul familiariz=rii acestora cu principiile de implementare a
indicatorilor armoniza\i cu standardele interna\ionale: Indicelui produc\iei industriale (IPI), Indicelui
pre\urilor produc\iei industriale (IPPI), Indicelui cifrei
de afaceri (ICA), Indicelui comenzilor (ICOM), iar ca
rezultat implementarea principiului statisticii ]ntreprinderilor.
Pe parcursul anului ]n domeniul statisticii agriculturii au continuat lucr=rile de perfec\ionare a sistemului de
colectare a datelor [i, ]n special, a cercet=rilor selective
a produc=torilor agricoli mici (gospod=riilor popula\iei [i
celor \=r=ne[ti (de fermier). Astfel, ]ncep]nd cu anul 2004
a fost implementat= o cercetare nou= a gospod=riilor
sectorului individual viz]nd veniturile [i cheltuielile aferente activit=\ii lor agricole.
Datele privind rezultatele cercet=rilor
privind produc\ia agricol= ]n sectorul individual au fost prezentate
]n publica\ia "Activitatea agricol= a gospod=riilor personale auxiliare ale cet=\enilor
[i a gospod=riilor
\=r=ne[ti (de fermier)
]n Republica Moldova
]n anul 2003".
O informa\ie ampl=
cu privire la dezvoltarea sectorului agrar al
Moldovei a fost prezentat= ]n culegerea
statistic= "Agricultura
Republicii Moldova,
2004".
}n cadrul Grantului B=ncii Mondiale acordat ]n domeniul reform=rii statisticii Republicii Moldova au fost continuate lucr=rile privind elaborarea calculelor experimentale a Conturilor Economice ]n Agricultur= ]n corespundere cu metodologia UE (EAA-97) [i au ]nceput lucr=rile
privind elaborarea calculelor experimentale a Conturilor
Economice ]n Silvicultur= (EAF-97).
}n luna mai 2004 DSS a desf=[urat seminarul interna\ional "Statistica produc\iei, comer\ului produselor agricole [i elaborarea balan\elor produselor agricole [i alimentare", organizat sub egida Organiza\iei
pentru Alimenta\ie [i Agricultur= a Na\iunilor Unite
(FAO). La eveniment au participat exper\i interna\ionali ai FAO [i ai Departamentului Agriculturii al SUA,
reprezentan\i din 14 \=ri ai CSI [i \=rilor Baltice. }n cadrul sesiunilor au fost discutate subiecte ce \in de implementarea standardelor interna\ionale ]n statistica
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agriculturii; organizarea
sistemelor na\ionale de statistic= ale
\=rilor prezente la seminar privind produc\ia [i
comer\ul produc\iei agricole; metodele de colectare a
datelor despre produc\ia agricol=; probleme ce vizeaz=
securitatea alimentar=.
}n sistemul statisticii comer\ului exterior de bunuri ]n anul de raport a fost elaborat [i dat publicit=\ii
anuarul statistic
"Comer\ul exterior al Republicii
Moldova ]n anii
2001-2003". Actuala edi\ie prezint= serii de
date statistice
de sintez= referitoare la export,
import, balan\a
comercial= pe
ansamblu,
pe
continente, \=ri,
grupe de \=ri, pe
grupe de m=rfuri
conform
Nomenclatorului
m=rfurilor
[i
Clasificatorului
Standard de Comer\ Interna\ional, precum [i pe \=ri - grupe de m=rfuri.
Pentru asigurarea accesibilit=\ii [i interpret=rii corecte
a datelor publicate ]n actuala edi\ie au fost cuprinse [i
preciz=ri metodologice privind con\inutul indicatorilor [i
modul de evaluare a acestora, informa\ii referitoare la
sursele utilizate.
Informa\ia din baza de date privind comer\ul exterior
a fost actualizat= ]n permanen\=, totodat= fiind asigurat=
operativitatea elabor=rii informa\iei statistice privind comer\ul exterior de m=rfuri.
Lunar ]n adresa Ministerului Economiei [i ministerelor
de resort au fost prezentate tabele de mare amploare informa\ional= privind exporturile, importurile, balan\a comercial= pe ansamblu, \=ri, grupe de \=ri, exportul, importul pe grupe de m=rfuri [i grupe de \=ri, exportul [i importul de m=rfuri divizat pe grupe de \=ri [i \=ri at]t pentru perioada de raport, c]t [i perioadele corespunz=toare
din anii preceden\i.
Trimestrial au fost calcula\i [i prezenta\i indicii volumului fizic [i indicii valorii unitare la m=rfurile exportate
[i importate at]t pe total exporturi (importuri), c]t [i separat pentru fiecare marf=, grup de m=rfuri, grup de \=ri.
}n sfera statisticii comer\ului exterior de servicii
au fost revizuite instruc\iunile metodologice privind comer\ul exterior de servicii, ]n vederea complet=rii acestora cu explica\ii metodologice mai detaliate la principalele tipuri de servicii interna\ionale.
A fost actualizat Clasificatorul serviciilor, care
serve[te drept baz= pentru ]ntocmirea rapoartelor statis-

tice privind exportul [i importul de servicii.
}ncep]nd cu 1 ianuarie 2004 ]n domeniul statisticii
comer\ului interior de bunuri a fost implementat un
nou instrumentar statistic pentru cercetarea volumelor
de v]nz=ri cu am=nuntul ]n unit=\ile comerciale.
}n baza datelor ob\inute din cercetarea bugetelor
gospod=riilor casnice trimestrial au fost efectuate calcule
estimative pentru evaluarea volumelor de v]nz=ri cu
am=nuntul ]n sectorul neorganizat de comer\ a \=rii.
}n anul de raport a fost elaborat un nou instrumentar
statistic pentru cercetarea comer\ului cu ridicata, care va
fi implementat ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2005.
Pentru speciali[tii din organele teritoriale de statistic=
antrena\i ]n colectarea informa\iei statistice despre comer\ul interior [i Direc\ia general= tehnologii informa\ionale a fost organizat un seminar instructiv ]n scopul familiariz=rii cu noul instrumentar statistic pe comer\ul cu
ridicata, care urmeaz= s= fie pus ]n aplicare ]ncep]nd cu
1 ianuarie 2005.
}n activitatea statisticii transporturilor, comunica\iilor [i turismului s-au realizat cercet=ri statistice specifice pentru fiecare mod de transport - rutier, feroviar,
aerian [i fluvial, ob\in]ndu-se date privind c=ile [i mijloacele de transport, traficul de m=rfuri [i pasageri etc.
De asemenea, ]n vederea armoniz=rii cu cerin\ele
UE, ]ncep]nd cu trimestrul II 2004 s-a realizat cercetarea statistic= selectiv= privind transportul rutier de
m=rfuri cu autovehiculele persoanelor fizice. Activitatea
de implementare ]n practica statistic= a cercet=rii nominalizate va continua ]n anul 2005.
}n scopul cunoa[terii poten\ialului de turism [i punerea ]n valoare a acestuia, se urm=resc indicatorii
privind frecventarea de c=tre turi[ti a structurilor de
primire turistic= [i activitatea turistic= a titularilor de licen\e de turism.
}n sfera statisticii investi\iilor [i construc\iilor ]n
anul 2004 s-a pus accentul pe perfec\ionarea metodologiei statistice privind investi\iile [i construc\iile [i elaborarea preciz=rilor metodologice referitoare la modul de
]ntocmire a rapoartelor statistice de stat privind activitatea investi\ional= [i activitatea complexului de construc\ie. De asemenea, a fost acordat= o aten\ie deosibit= sistemului de indicatori, care caracterizeaz= dezvoltarea acestuia ]n conformitate cu standardele interna\ionale. }n rezultatul acestor m=suri raportul statistic "Cu
privire la lucr=rile ]n antrepriz= executate" a fost completat cu indicatori noi, ceea ce va da posibilitatea ob\inerii
informa\iei privind executarea lucr=rilor ]n antrepriz= pe
tipuri de activit=\i economice.
A fost efectuat lucrul asupra ]mbun=t=\irii metodei de
calcul a indicelui pre\urilor ]n construc\ii, fiind elaborate
principiile metodologice de baz= privind calcularea indicilor pre\urilor la utilaj [i ma[ini importate.
}n cursul anului au fost elaborate o serie de materiale
cu privire la activitatea investi\ional=, lucr=rile ]n antrepriz=, fondul locativ, pre\urile ]n construc\ii.
La solicit=rile utilizatorilor de informa\ie statistic= au
fost preg=tite adi\ional Programului de activitate 60
materiale.
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}n sistemul statisticii pre\urilor [i comparabilit=\ii interna\ionale ac\iunile au fost orientate spre organizarea ]nregistr=rii pre\urilor [i a tarifelor, calcularea
indicilor pre\urilor de consum, aprecierea nivelului de
infla\ie, comparabilit=\ii [i parit=\ii puterii de cump=rare
a valutei na\ionale pe baza metodologiilor unice [i a
unui sistem de indicatori calcula\i ]n concordan\= cu
practica interna\ional=.
}n baza ]nregistr=rii pre\urilor la
1200 m=rfuri-servicii
reprezentative
de
c=tre economi[tii din
teritoriu ]n mai mult
de 760 unit=\i de
toate tipurile de comer\ [i prest=ri servicii din 11 ora[e-centre ale \=rii s-a efectuat calcularea lunar= a pre\urilor medii pe \ar= la toate
m=rfurile-serviciile
reprezentative cuprinse ]n cercetarea
selectiv= [i a indicilor
pre\urilor de consum
]ncep]nd de la marf=serviciu, subgrup= [i
grup= de m=rfuri-servicii p]n= la total pe \ar=.
Pentru calcularea nivelului infla\iei [i a pre\urilor au
fost recep\ionate, analizate, verificate [i prelucrate lunar

mai mult de 15 mii de
pre\uri [i tarife culese din e[antion la
400 de grupe de m=rfuri-servicii reprezentative.
}n scopul asigur=rii organelor administra\iei publice,
institu\iilor [tiin\ifice [i publicului larg cu informa\ie statistic= ]n domeniu au fost publicate lunar informa\ii operative, precum [i editate culegerile: "Buletinul Statistic
de Pre\uri" (lunar) [i "Pre\urile ]n Republica Moldova 2004" (anual).
}n cursul anului a fost construit e[antionul punctelor-]ntreprinderilor de comer\ [i serviciilor prestate
pentru a culege pre\urile la m=rfuri [i tarife, la serviciile prestate popula\iei pentru anii 2004 [i 2005.
}n domeniul rapoartelor financiare pe parcursul
anului 2004 a fost ]ncheiat acordul cu Comisia Na\ional=
a Valorilor Mobiliare privind schimbul de informa\ii viz]nd
activitatea societ=\ilor pe ac\iuni din \ar=.
A fost stabilit= ]n\elegerea cu Departamentul Privatiz=rii cu privire la schimbul de informa\ii viz]nd activitatea ]ntreprinderilor ]n care statul de\ine cot= de participa\ie [i activitatea ]ntreprinderilor privatizate ]n procesul de postprivatizare, precum [i evolu\ia procesului de
privatizare ]n Republica Moldova.
A fost ]ncheiat acordul cu Camera de Comer\ [i Industrie viz]nd prezentarea informa\iei privind activitatea
agen\ilor economici;
}n comun cu Ministerul Finan\elor au fost perfectate rapoartele financiare ale agen\ilor economici ]n
vederea ob\inerii unei informa\ii mai ample ale activit=\ii acestora.

Proiecte ]n dezvoltare pentru anul 2005
 Calculul valorii ad=ugate brute pentru ]ntreprinderile micului business, total pe economie [i pe activit=\i economice cu determinarea ponderii acesteia ]n produsul intern brut
 Efectuarea lucr=rilor de preg=tire pentru primul Recens=m]nt General Agricol
 Elaborarea metodologiei calcul=rii balan\elor resurselor [i utiliz=rii principalelor tipuri
de produc\ie agricol=
 Implementarea principiilor de baz= a statisticii ]ntreprinderilor ]n statisticile ramurale
 Armonizarea metodologiei de eviden\= a investi\iilor ]n capital fix ]n conformitate cu
standardele interna\ionale, cu principiile sistemului de conturi na\ionale [i standardele
na\ionale de contabilitate
 Realizarea cercet=rii statistice a comer\ului cu ridicata
 Aplicarea ]n practic= a nomenclatorului lunar [i anual la ]ntreprinderile mici [i auxiliare
 Implementarea sistemului de informa\ii statistice ]n domeniul turismului comparabil cu
sistemul statistic al UE
 Implementarea metodologiilor armonizate cu standardele interna\ionale la agregarea
tuturor indicilor pre\urilor (pre\uri de consum, de produc\ie [i comer\ [i altele) pentru
aprecierea mai ampl= a infla\iei
 Ob\inerea informa\iei cu privire la activitatea de leasing a agen\ilor economici din \ar=
pentru anul 2004
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Procesul de reformare a statisticii na\ionale presupune o
armonizare conceptual= la nivelul tuturor domeniilor de cercetare statistic=. }n acest sens, un rol
important ]i revine instrumentarului care st= la baza
colect=rii [i prelucr=rii informa\iilor statistice, prin
asigurarea sincroniz=rii cu instrumentarele europene,
fapt ce contribuie la comparabilitatea ]ntre \=ri ale datelor statistice.
}n anul 2004 au continuat lucr=rile cu privire la
crearea sistemului unic de clasificare [i codificare a
informa\iei tehnico-economice [i statistice. Astfel, a
fost efectuat= actualizarea Clasificatorului Activit=\ilor din Economia Moldovei (CAEM) cu respectarea
Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de
modificare a Regulamentului Consiliului Comunit=\ii
Economice Europene nr. 3037/90 privind Nomenclatorul Activit=\ilor din Comunitatea European= (NACE)
revizuirea 1.1. Modific=rile la CAEM s]nt aprobate [i
puse ]n aplicare de la 01.02.2004 [i asigur= racordarea complet= la modific=rile [i complet=rile operate la
NACE, revizuirea 1.1 - raport necesar av]nd ]n vedere c= Uniunea European= prin intermediul Eurostatului preg=te[te pentru anul 2007 o revizuire major= a
NACE.
}n conformitate cu modific=rile din "Codul civil al
Republicii Moldova" (legea nr. 1107- XV din 06. 06.
2002) [i alte acte legislative a fost elaborat= edi\ia a
treia a Clasificatorului formelor organizatorico-juridice ale agen\ilor economici din Republica Moldova
(CFOJ), ce urmeaz= a fi aplicat ]n practic= de la 1 ianuarie 2005.
}n anul 2004 au fost depuse eforturi ]n direc\ia cre=rii
Registrului statistic opera\ional.
Registrul statistic (RENUS) con\ine informa\ie din Registrul na\ional
interadministrativ al Moldovei (RENIM) [i informa\ii suplimentare, rezultat al cercet=rilor statistice [i altor
surse, inclusiv sistemul informa\ional
administrativ.
RENUS include at]t ]ntreprinderi
cu dreptul de persoan= juridic=, c]t
[i ]ntreprinderi cu dreptul de persoan= fizic=. Obiectele RENUS se
descriu nemijlocit prin caracteristicile con\inute ]n Registrul na\ional

Sistemul de
registre [i clasificatoare
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interadministrativ [i caracteristicile
suplimentare ale cercet=rilor sau
sistemelor administrative (cifra de
afaceri, num=rul de lucr=tori [i genurile de activitate actualizate), care s]nt necesare la crearea listei de
unit=\i pentru observ=ri [i asigur=ri
posibile la agregarea indicatorilor
conform observ=rilor statistice
efectuate.
RENUS nu include gospod=riile
\=r=ne[ti (de fermier). }n scopul
efectu=rii cercet=rilor statistice a
gospod=riilor \=r=ne[ti (de fermier)
se \ine ]n eviden\= Registrul
gospod=riilor \=r=ne[ti (RG|), colectarea datelor c=ruia au fost
]mbun=t=\ite pe parcursul anului de
raport.
Calitatea Registrului statistic ]n
mare m=sur= depinde de sursele
existente ale informa\iei. }n scopul
]mbun=t=\irii calit=\ii, pentru cuprinderea complet= a unit=\ilor, incluse
]n Registru, s-a efectuat compararea datelor dintre unit=\ile ]nregistrate ]n Registrul interadministrativ
[i Registrul Inspectoratului Fiscal
de Stat.
}n leg=tur= cu modific=rile din Clasificatorul Activit=\ilor din Economia Moldovei conform NACE revizuirea 1.1 este recodificat= baza de date a Registrului interadministrativ pe tipuri de activit=\i economice.
}n anul 2004 a fost efectuat= cercetarea statistic=
de amploare "Ancheta structural=
anual= ]n ]ntreprinderi" , realizat=
anual din 1997, ]n baz= de sondaj.
Av]nd ca surs= ancheta structural= au fost editate urm=toarele publica\ii:
 "Rezultatele anchetei structurale ]n
]ntreprinderi" – pentru toat= economia
na\ional=;
 "Rezultatele anchetei structurale ]n
]ntreprinderile mici" - pentru sectorul
]ntreprinderilor cu num=rul de salaria\i
p]n= la 50 persoane.
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Statistica
pentru societate
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Potrivit principiilor de baz= pe care le
aplic= ]n exercitarea atribu\iilor sale, DSS
asigur= dreptul de acces al cet=\enilor la
informa\ia public= prin oferirea datelor [i
informa\iilor statistice tuturor utilizatorilor.
Astfel, statistica oficial= reprezint= un
element indispensabil al sistemului de informare al unei societ=\i moderne, furniz]nd administra\iei publice, agen\ilor
economici, precum [i publicului larg, informa\ii statistice privind situa\ia sociodemografic= [i economic= a \=rii.
Diseminarea informa\iei statistice se
efectueaz= ]n baza legisla\iei ]n vigoare.
DSS transmite informa\ia statistic= ]n
volumul [i termenele stabilite conform
Programului lucr=rilor statistice, aprobat
anual prin Hot=r]re de Guvern, principalilor utilizatori ai produselor activit=\ii statistice: Pre[edin\iei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor [i departamentelor, institutelor de cercet=ri [tiin\ifice, sindicatelor, agen\ilor economici, organelor mass-media, organismelor interna\ionale. Pentru ambasadele
noastre ]n alte \=ri transmiterea informa\iei statistice privind situa\ia socio- economic= a Republicii Moldova se
efectueaz= trimestrial prin Ministerul Afacerilor Externe.
Rezultatele activit=\ii colaboratorilor DSS ]n anul 2004
s-au remarcat ]ntr-o abordare mai eficient= a rela\iilor cu
furnizorii [i utilizatorii datelor statistice. }n acest context,
este de men\ionat volumul [i diversitatea sporit= a publica\iilor editate de DSS, precum [i num=rul cresc]nd al
solicit=rilor din partea utilizatorilor.
}n anul 2004 DSS a pus la dispozi\ia publicului o serie
de publica\ii statistice cu un bogat con\inut din cele mai diverse domenii de activitate. Au fost elaborate [i difuzate 45 culegeri [i buletine statistice, din care 2 titluri
editate ]n trei limbi, inclusiv limbile rus= [i
englez= [i 21 - bilingve
(15 - inclusiv rusa [i 6 inclusiv engleza). Din
totalul publica\iilor 18
au ap=rut cu o periodicitate anual=, 15 - trimestrial= [i 12 - lunar=.
A fost elaborat Catalogul publica\iilor statistice propuse spre
editare ]n anul 2005,
care este distribuit gratuit tuturor utilizatorilor
de informa\ie statistic=.
Pe parcursul acestei perioade au fost difuzate 19 note analitice [i peste 90 informa\ii operative privind starea [i evolu\ia vie\ii sociale, demografice,
economice [i culturale a \=rii. De asemenea, au fost elaborate 496 buletine statistice cu date generalizate pe
diverse domenii de activitate, din care 155 -
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lunare, 167 - trimestriale
[i 174 - anuale.
}n anul 2004 num=rul total al cererilor de date
solicitate ]n scris, din tar= [i din str=in=tate a fost de
cca 1900. Din acestea, 430 au fost pentru indicii
pre\urilor de consum [i rata infla\iei, 366 viz]nd indicatorii comer\ului [i serviciilor, 320 cu privire la pia\a
for\ei de munc=. Structura solicit=rilor de date statistice
pe categorii de utilizatori ]n anul 2004 este prezentat=
dup= cum urmeaz=:
Structura utilizatorilor de date statistice ]n anul 2004, %
Total utilizatori

Utilizatori interni

100

89,5

 Organiza\ii guvernamentale

17,2

 Organiza\ii neguvernamentale

10,9

 Ambasade

2,8

 Institu\ii academice, de cercetare [i ]nv=\=m]nt

10,2

 Agen\i economici

20,6

 Mass-media

4,3

 Persoane fizice

18,5

 Al\ii

Utilizatori externi

5

10,5

Av]nd la baz= specificul activit=\ii DSS [i anume, elaborarea pentru cercul larg de utilizatori a informa\iei statistice privind fenomenele [i procesele care au loc ]n Republica Moldova ]n toate ramurile economiei na\ionale,
asigur]nd ]n acela[i timp autenticitatea datelor [i comparabilitatea interna\ional=, scopul dezvolt=rii activit=\ilor
de rela\ii publice este de a ]mbun=t=\i formele [i mijloacele de comunicare cu publicul larg. Ac\iunile ]n acest
sens pe parcursul anului de raport au fost orientate spre
l=rgirea modalit=\ilor prin care DSS pune la dispozi\ia
utilizatorilor date statistice, c]t mai diverse [i obiective,
respect]nd principiul confiden\ialit=\ii, precum [i spre cunoa[terea atitudinilor publicului pentru luarea deciziilor
corecte, ajutarea utilizatorilor s= ]n\eleag= specificul activit=\ii statisticii, asigurarea circula\iei corecte a informa\iei ]ntre Departament [i publicul s=u.
Pe parcursul anului 2004 rela\iile de comunicare cu
presa scris= [i vorbit= din Republica Moldova au fost ]ntre\inute prin sensibilizarea acestora fa\= de informa\ia statistic= [i, prin intermediul lor, informarea publicului despre
situa\ia social-economic=
a \=rii. C=tre
mass-media
au fost emise
toate informa\iile statistice
elaborate conform graficului
de difuzare a
informa\iilor
operative, care
este plasat pe
pagina Web a
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DSS - www.statistica.md.
}n acela[i timp, au fost organizate interviuri la radio [i televiziune, mai cu seam= ]n cadrul emisiunilor [i rubricilor specializate (]n parte cele cu
profil economic) cu participarea factorilor de decizie [i a
speciali[tilor DSS.
Num=rul cresc]nd al solicit=rilor de date statistice,
parvenite de la diverse grupuri de utilizatori pe parcursul
anului 2004, s-a datorat ]n mod considerabil rela\iilor de
colaborare cu presa [i difuz=rii informa\iei statistice de
diverse mijloace de comunicare ]n mas=.
Paralel cu difuzarea informa\iei statistice, ac\iunile sau axat ]n principal [i pe diversificarea mijloacelor de comunicare [i a formelor de diseminare a datelor statistice,
fapt ce a contribuit la cre[terea acurate\ei ]n formularea
r=spunsurilor c=tre diver[i solicitan\i. }n dependen\= de
datele statistice solicitate, cererile au fost solu\ionate ]n
scris (utiliz]nd baza de date pentru extragerea acestor
date) sau oral, fiind comunicate imediat la telefon sau
prin po[ta electronic= (pentru acei indicatori care exist=
la moment ]n publica\iile statistice elaborate). Cererile,
de regul=, se ]nregistreaz= ]n fiecare direc\ie statistic= a
DSS, de domeniul c=reia depinde solu\ionarea cererii de
informa\ie statistic=. Cazurile de refuz al satisfacerii solicit=rilor de date statistice \in de confiden\ialitatea datelor individuale, divulgarea c=rora contravine Principiilor
fundamentale ale statisticii ale ONU [i prevederilor Legii
cu privire la statistica oficial= ]n Republica Moldova.
Difuzarea electronic= a informa\iilor a asigurat ]n cursul
anului accesul operativ at]t al reprezentan\ilor mass-media,
c]t [i al altor utilizatori la comunicatele emise privind domeniile de cercetare statistic=, iar prin intermediul bibliotecii Departamentului a fost oferit= posibilitatea consult=rii
publica\iilor statistice na\ionale, precum [i a celor parvenite
de la diferite organe de statistic= din diverse \=ri, precum
[i de la organismele interna\ionale cu care DSS ]ntre\ine o
comunicare informa\ional=.
Biblioteca DSS activeaza din 2003 [i ofer= zilnic vizitatorilor s=i un fond vast de publica\ii statistice ]n diverse limbi
str=ine. }n fondul bibliotecii pot fi g=site aproape toate publica\iile statistice editate ]n \ar=, c]t [i exemplarul obligatoriu al publica\iilor statistice editate de DSS. De asemenea,
prin intermediul bibliotecii utilizatorilor de date statistice le

Fond total:
 C=r\i
 Edi\ii periodice, copii
ale publica\iilor [.a.
 CD
 Casete audio
Vizite
Imprumut de carte

2003
1947
1177

2004
2806
1574

@859
@397

750

1127

@377

20
0
745
2980

45
50
1050
5230

@25
@50
@296
@225

s]nt oferite un num=r mare de documente [i publica\ii statistice din alte \=ri [i a organismelor interna\ionale: EUROSTAT, FAO, BIM, OECD, Fondul Monetar Interna\ional,
Banca Mondial=, s.a. }n urma dona\iilor de publica\ie oferite
de PNUD, INS (Rom`nia), BIM, Banca Mondial= biblioteca
DSS [i-a ]mbog=\it fondul de c=r\i. La sf]r[itul anului 2004

fondul total al bibliotecii DSS alc=tuia 2806 publica\ii statistice (c=r\i, edi\ii periodice, copii xerox, CD, casete audio
[.a.) [i a crescut ]n compara\ie cu anul 2003 cu 859 publica\ii. Anual biblioteca este vizitat= de diferite categorii de
utilizatori (utilizatori interni ai DSS, utilizatori externi: studen\i, profesori, cercet=tori, economi[ti, jurnali[ti [.a.).
Num=rul vizitelor la Biblioteca DSS a constituit 1050 [i a
crescut ]n compara\ie cu anul 2003 cu 296.
}n scopul facilit=rii accesului [i utiliz=rii informa\iei
statistice de c=tre publicul larg, realizarea principiilor
statistice de baz= - impar\ialitatea [i transparen\a ]n activitatea statistic= – DSS a organizat conferin\e de pres=,
seminarii, mese rotunde la care participan\ilor le-au fost
puse la dispozi\ie datele statistice cele mai recente privind starea [i tendin\ele ]n dezvoltarea social-economic=
a \=rii, fiind abordate teme specifice domeniului statistic,
metodologiile de cercetare, etc.
Anume metodele sus-numite de diseminare a informa\iei statistice, care s]nt utilizate de c=tre toate oficiile de statistic= ]n societ=\ile democratice asigur= informarea larg= at]t a autorit=\ilor publice, c]t [i a publicului
larg direct de la surs=, fiind c][tigat= astfel credibilitatea
[i impar\ialitatea informa\iei statistice.
DSS depune ]n continuare eforturi pentru ]mbun=t=\irea
metodelor de diseminare a informa\iilor statistice, ]n special prin perfec\ionarea con\inutului [i aspectului publica\iilor statistice, lansarea de edi\ii noi pe subiecte ce prezint=
interes sporit pentru utilizatori, lansarea publica\iilor nu numai sub form= de carte, ci [i ]n format electronic, organizarea de seminarii, mese rotunde cu abordarea celor mai
importante teme privind datele statistice elaborate [i metodologiile aplicate de Departament, etc.
Informa\ia statistic=, constituind un bun public, este produs= pentru satisfacerea cerin\elor unui spectru larg de utilizatori - autorit=\i ale administra\iei publice, cercuri de afaceri [i academice, publicul larg etc. Astfel, sarcina de baz=
]n domeniul disemin=rii datelor statistice o constituie orientarea edi\iilor statistice spre utilizator, prin ]mbun=t=\irea
satisfacerii cerin\elor informa\ionale ]n continu= cre[tere
ale tuturor utilizatorilor de informa\ie statistic=.
}n activitatea sa de perfec\ionare a disemin=rii informa\iei statistice un rol important revine capacit=\ilor
tehnologiilor informa\ionale ale DSS, ]mbun=t=\irii calit=\ii datelor statistice, precum [i metodelor de diseminare a datelor.
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Cooperarea interna\ional=
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Cooperarea statistic= interna\ional= a devenit un pilon hot=r]tor al armoniz=rii statisticii
moldovene[ti la standardele interna\ionale,
fapt absolut necesar ]n condi\iile respect=rii politicii statului de ]ncadrare ]n organismele interna\ionale [i aderare la Uniunea European=.
Reformarea sistemului statistic na\ional al Republicii Moldova se efectueaz= ]n mare parte
cu concursul organiza\iilor interna\ionale, serviciilor statistice na\ionale ale altor \=ri.
Direc\iile prioritare de colaborare privind
perfec\ionarea sistemului statistic ]n anul 2004
au fost orientate spre:
 organizarea [i efectuarea cercet=rilor statistice ]n principalele domenii economice (industrie, comer\ intern, construc\ii, registrul activit=\ilor economice, ]ntreprinderile mici [i medii, for\a de munc=);
 perfec\ionarea sistemului statistic ]n domeniul investi\iior;
 elaborarea clasificatoarelor tehnice, economice [i sociale, compatibile cu clasificatoarele
interna\ionale;
 ]mbun=t=\irea sistemului statistic de publicare [i difuzare a informa\iei statistice;
 implementarea [i executarea registrelor activit=\ilor economice;
 analiza pie\ii for\ei de munc=;
 ]mbun=t=\irea statisticii mediului ]nconjur=tor, turismului;
 perfec\ionarea calculelor [i anchetelor economiei tenebre ]n conformitate cu cerin\ele SCN;
 perfec\ionarea statisticii comer\ului interior;
 elaborarea metodologiei calcul=rii indicatorilor statisticii pre\urilor [i infla\iei;
 implementarea standardelor interna\ionale ]n domeniul statisticii finan\elor.
}n anul 2004 activit=\ilor specifice destinate procesului de reformare a statisticii oficiale le-au fost oferite
asisten\e tehnice a urm=toarelor organiza\ii [i programe
interna\ionale:
 Departamentul pentru Dezvoltare Interna\ional=
(DFID) al Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de
Nord - memorandumul "}mbun=t=\irea statisticilor sociale [i agricole, analiza [i utilizarea lor";
 Biroul Central de Statistic= al Suediei (CSB) cu sus\inerea financiar= a Agen\iei Interna\ionale pentru
Dezvolatre a Suediei (Sida) - Acordul bilateral;
 Banca Mondial= - Grantul pentru Fortificarea Capacit=\ii Institu\ionale de Colectare a Datelor, Implementarea unui Sistem Na\ional de Conturi, Prognozarea Principalilor Indicatori Macroeconomici [i
R=sp]ndirea Informa\iei nr.TF 021758, tran[a II;
 Oficiul de Statistic= al Norvegiei cu sus\inerea financiar= a Ministerului Afacerilor Externe [i Guvernului
Norvegiei - "Memorandum de Acord ]ntre Statistica
Nonvegiei si Departamentul Statistic= [i Sociologie al
Republicii Moldova privind Suportul ]n dezvoltarea
Sistemului Statistic ]n Moldova.
Pe parcursul anului colaboratorii DSS au participat la mai multe ]ntruniri metodologice, or-
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ganizate de Departamentul pentru Dezvoltare Interna\ional= (DFID) al Marii Britanii, Statistica Suediei
cu sus\inerea financiar= a Agen\iei pentru Dezvoltare [i
Cooperare Interna\ional= (Sida), Statistica Norvegiei cu
sus\inerea financiar= a Ministerului Afacerilor Externe
[i Guvernului Norvegiei, Subdiviziunea Statistic= a
ONU, Organiza\ia pentru Agricultur= [i Alimenta\ie (a
ONU), Organiza\ia pentru Dezvoltare [i Cooperare
Economic= (OCDE) [i Joint Viena Institute al Fondului
Monetar Interna\ional.
De asemenea, speciali[tii DSS au luat parte la
urm=toarele seminare [i conferin\e interna\ionale:
 "Evaluarea st=rii s=n=t=\ii", organizat de UNECE,
WHO [i Eurostat;
 "Sistemul na\ional al statisticii agricole [i alimentare",
organizat de Diviziunea Statistic= FAO cu concursul
Institutului Na\ional de Statistic= al Rom`niei;
 "Analiza studiilor ]n domeniul s=n=t=\ii reproducerii [i
demografiei ]n Europa de Est [i Asia Central=";
 "Utilizarea surselor administrative de date ]n scopuri
statistice", organizat de Eurostat (oficiul pentru statistic= al UE) [i Institutul Na\ional pentru Statistic= [i
Studii Economice (INSEE);
 "Monitorizarea Muncii Copilului", organizat de c=tre
Biroul Interna\ional al Muncii (BIM);
 "Utilizarea principiilor de baz= ale statisticii oficiale
]ntru planificarea statisticii";
 Conferin\a Statisticienilor Europeni;
 Conferin\a comun= a B=ncii Mondiale [i Direc\iei Suedeze de Dezvoltare [i Colaborare Interna\ional=;
 cursul de instruire "DevInfo Roll-Out", organizat de
Oficiul Regional al UNICEF-lui, Elve\ia;
 cursul de instruire "Analiz= [i politic= macroeconomic=", organizat de Joint Viena Institute al Fondului
Monetar Interna\ional.
}n colaborare interna\ional= ]n Republica Moldova au
fost organizate urm=toarele evenimente de talie interna\ional=:
 Al VII-lea Seminar Interna\ional "Statistica produc\iei,
comer\ului produselor agricole [i elaborarea
balan\elor produselor agricole [i alimentare", sub
egida FAO, cu participarea exper\ilor FAO, ai Departamentului pentru Agricultur= SUA, reprezentan\i ai
\=rilor CSI, Baltice, 10-14 mai 2004;
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 Conferin\a Interna\ional=
"Rolul Statisticii ]n societatea modern=", ]n
comun cu Oficiul pentru Statistic= al Norvegiei, cu
participarea reprezentan\ilor organiza\iilor interna\ionale:
ONU, Comisia Economic= European=; Banca Mondial=,
FMI, Eurostat, Comitetul pentru Statistic= al CSI, precum
[i reprezentan\i ai oficiilor centrale de statistic= din Fin-

landa, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei
de Nord, Suedia, Cehia, Letonia, Ungaria.
 Seminarul "Concordarea datelor trimestriale viz]nd
produsul intern brut cu cele anuale cu aplicarea
ajust=rilor sezoniere", organizat cu concursul expertului din partea Fondului Monetar Interna\ional, cu
participarea reprezentan\ilor ministerelor, departamentelor [i institu\iilor [tiin\ifice.
La 18 octombrie 2004 a fost ]ncheiat "Memorandumul
de Acord ]ntre Statistica Norvegiei [i Departamentul Sta-

tistic= [i Sociologie al Republicii Moldova privind Suportul
]n dezvoltarea Sistemului Statistic ]n Moldova", Proiectul
nr. 2040307, prin sus\inerea financiar= a Ministerului Afacerilor Externe [i Guvernului Norvegiei [i aprobat de ambele p=r\i un Program de ac\iuni pentru realizarea Memorandumului. La etapa ini\ial= au fost acoperite urm=toarele
domenii statistice: diseminarea informa\iei statistice; registrele business [i tehnologiile informa\ionale; statistica
demografic= [i statistica pre\urilor.
DSS a furnizat la solicitarea organismelor interna\ionale diverse date statistice. Datele statistice
solicitate acoper= toate domeniile statistice [i con\in
o periodicitate diferit=: lunar=, trimestrial=, anual=.
Lunar au fost transmise c=tre Comitetul pentru
statistic= al CSI informa\ii viz]nd principalii indicatori
social-economici pe \ar=.
}n conformitate cu Memorandumul bilateral
]ntre Eurostat [i DSS trimestrial au fost difuzate
informa\ii statistice privind comer\ul exterior al
Republicii Moldova.
De asemenea, la solicitarea reprezentan\elor
B=ncii Mondiale, FMI, altor organisme interna\ionale
cu sediul la Chi[in=u, misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, agen\ilor economici [i a persoanelor fizice au fost preg=tite diverse informa\ii statistice cu privire la situa\ia social-economic= a \=rii.
Colaborarea interna\ional= ]n domeniul statisticii
presupune elaborarea datelor ]n conformitate cu
standardele interna\ionale ]ntru asigurarea comparabilit=\ii lor, ]n condi\iile perfec\ion=rii continue a metodelor
statistice [i IT [i prezentarea informa\iei c=tre organismele interna\ionale, ]n conformitate cu obliga\iunile asumate de Republica Moldova.
}n acest sens, este cu at]t mai evident= importan\a
colabor=rii interna\ionale ]n perioada de reformare a statisticii na\ionale.

Proiecte de dezvoltare pentru anul 2005
 Intensificarea colabor=rii cu:
 Eurostat-ul, ]n conformitate cu Memorandumul de ]n\elegere ]ntre Departamentul Statistic= [i Sociologie
[i Eurostat privind schimbul de date, acord ]ncheiat ]n baza Acordului de Parteneriat [i Cooperare ]ntre Republica Moldova [i Uniunea European=; ONU, FAO, BIM, UNESCO, BM, FMI, Comitetul de statistic= al
CSI, organele na\ionale de statistic= din \=rile cu care s]nt deja semnate acorduri de colaborare ]n domeniul statisticii (Belarus, Federa\ia Rus=, Georgia, K]rg]zstan), ]n vederea schimbului de experien\= prin materiale metodologice, publica\ii statistice etc.;
 donatorii str=ini, ]n vederea ob\inerii asisten\ei tehnice pentru realizarea obiectivelor prioritare de dezvoltare a statisticii;
 organismele interna\ionale, la care Republica Moldova este parte (ONU, FAO, OIM, BM, FMI etc.), ]n
scopul prezent=rii informa\iei statistice calitative, contribuind astfel la ]mbun=t=\irea imaginii \=rii peste hotarele ei. Un rol deosebit ]l are prezentarea [i actualizarea permanent= a datelor statistice [i metodologiilor pentru Sistemul General de Distribuire a Datelor (SGDD) promovat de FMI. Obiectivul major este asigurarea corespunderii datelor statistice exigen\elor Standardului Special de Distribuire a Datelor (SSDD).
 O activitate important= va fi desf=[urat= ]n cadrul Programului de comparabilitate interna\ional=, runda
2004, care va permite ob\inerea datelor actualizate privind paritatea puterii de cump=rare a valutei
na\ionale - indicator important pentru asigurarea comparabilit=\ii bun=st=rii popula\iei Republicii Moldova pe plan mondial.
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Gestionarea fondului de date statistice [i ]ntre\inerea produselor program statistice
In cadrul lucr=rilor de asigurare informa\ionala a statisticii au fost verificate si
prelucrare datele din 759,4 mii formulare
statistice (cu 8% mai multe ca ]n anul precedent [i cu 21% mai mult fa\= de 2002),
din care statistica muncii - 403,5 mii, rapoarte financiar-contabile - 214.5 mii, agricultura - 61,1 mii, industria - 56,2 mii, etc.
}n acest context se poate de men\ionat
c=, Sec\iile asigur=rii informa\ionale ale statisticii (AIS) ]n anul 2004 au elaborat [i difuzat 496 de rapoarte complexe dintre care
174 anuale, 167 trimestriale [i 155 lunare.
Lucr=rile de gestiune a registrelor statistice (RENIM, RENUS, RG|) au constat
]n ]nregistrarea ]ntreprinderilor [i organiza\iilor [i modificarea complexului de
gestiune. }n acest context se poate de
men\ionat c=, ]n registrul RENIM au fost
introduse peste 7,3 mii de ]ntreprinderi [i
organiza\ii noi, au fost procesate peste
27 mii modific=ri, ]n RG| au fost ]nregistrate 18 mii intr=ri [i cca 3 mii modific=ri.
Conform planurilor de dezvoltare a complexului de
gestiune a Business Registrului Statistic [i Sistemului de
Clasific=ri Statistice au fost ini\iate lucr=ri de elaborare a
documenta\iei de proiect pentru prima lucrare [i realizat
modulul de administrare pentru a doua. Realizarea acestor lucr=ri va permite trecerea de la modalitatea veche
de colectare [i stocare a datelor ]n baze de date dispersate la centralizarea datelor [i utilizarea unor descriptori
globali - metadatele. Tot ]n acest context, poate fi remarcat faptul, c= ]n urma realiz=rii primei variante a Sistemului de Gestiune a Clasificatoarelor Statistice a fost
ini\iat un nou compartiment pe pagina Web a DSS care
permite accesul liber la acestea.
Dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informa\ionale (IT)
}n cadrul lucr=rilor de dezvoltare a complexului IT, Direc\ia Generala Tehnologii Informa\ionale (DGTI) a executat o serie de lucr=ri de reformare [i ]nnoire a sistemului existent. }n mare parte aceste activit=\i au men\inut tendin\ele anilor preceden\i, fiind orientate spre
dezvoltarea infrastructurii care reprezint= suportul pentru sistemul automatizat de colectare, prelucrare [i stocare a datelor statistice.
}n vederea fortific=rii capacita\ilor de calcul pe parcursul anului 2004 au fost efectuate investi\ii majore ]n
domeniul achizi\ion=rii echipamentelor tehnice, care ]n
special au fost direc\ionate spre oficiile teritoriale [i
lucr=rile pentru recens=m]ntul popula\iei.
}n urma investi\iilor efectuate a fost majorat num=rul
de PC conectate ]n re\eaua local= LAN [i re\elele de arie
larg= WAN ale DSS. Odat= cu introducerea metodelor noi
de transfer date, bazate pe mediul Windows, au crescut
considerabil capacit=\ile de schimb a informa\iilor ]ntre
aparatul central al DSS [i subdiviziunile teritoriale.
Acest lucru a permis modificarea principiilor de
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prelucrare a informa\iei [i
crearea unor noi produse- program.
Urmare cre=rii LAN si WAN au fost deschise
conturile de e-mail pentru colaboratorii DSS, lucru care
a permis facilitarea procesului de schimb de informa\ii [i
perfectare a documentelor.
}ntre\inerea aplica\iilor statistice
}n cursul anului 2004 a continuat ]ntre\inerea complexului de colectare - prelucrare - diseminare a datelor statistice. }n conformitate cu proiectul de informatizare a
DSS au fost efectuate o serie de lucr=ri de modernizare
a produselor program existente [i migrarea lucr=rilor pe
tehnologii Windows.
}n ce prive[te conlucrarea [i dezvoltarea complexului
IT ]n concordan\= cu principiile dezvolt=rii societ=\ii informa\ionale ]n Republica Moldova, DSS a ini\iat o serie
de lucr=ri ]n comun cu Departamentul Tehnologii Informa\ionale ]n vederea ]nlocuirii surselor de date
tradi\ionale cu surse administrative. Actualmente s]nt ]n
proces de perfectare acordurile de colaborare viz]nd
schimbul electronic de date cu privire la Unit=\ile de
Drept, Unit=\ile de Transport Marf= [i informa\ia de\inut=
de oficiile de stare civil=. Aceste lucr=ri au fost posibile
datorit= implement=rii codurilor unice de identificare a
persoanelor fizice [i Unit=\ilor de Drept.
Conlucrarea cu organismele interna\ionale
}n cadrul conlucr=rii cu diferite proiecte de asisten\=
tehnic=, precum TACIS, DFID, SIDA, au fost puse bazele noii infrastructuri IT a DSS, astfel investi\iile efectuate ]n aceast= sfer= au fost finan\ate preponderent din
cadrul acestor proiecte.
Un domeniu nou de conlucrare a fost ini\iat cu partenerii de la Biroul de Statistic= al Norvegiei [i este destinat conlucr=rii ]n domeniul elabor=rii complexelor automatizate de gestiune a registrelor [i clasificatoarelor statistice, complexelor automatizate de colectare, prelucrare [i stocare a datelor statistice [i a complexului de diseminare a informa\iei statistice.
Este de men\ionat ini\ierea unei noi direc\ii de conlucrare cu donatorii str=ini care presupune orientarea c=tre finan\area lucr=rilor de dezvoltare a complexelor de
produse-program. }ndeosebi, aceste modific=ri logistice
]n acordarea asisten\ei tehnice s]nt direc\ionate spre proiecte de lung= durat=, fiind chemate s= fortifice capacit=\ile IT ale DSS.

Activitatea organelor
teritoriale de statistic= a fost destinat=
]n principal colect=rii datelor primare de la
unit=\ile furnizoare de informa\ii, verific=rii ini\iale, introducerii pe suport tehnic [i valid=rii datelor aferente cercet=rilor statistice [i rapoartelor financiare (contabile),
centraliz=rii acestora [i prezent=rii datelor centralizate
c=tre DGTI a DSS, autorit=\ilor publice locale (cu excep\ia unor lucr=ri statistice, prelucrarea datelor c=rora
(iar ]n unele cazuri, de exemplu, indicele pre\urilor de
consum (IPC) [i colectarea datelor primare) se efectueaz= nemijlocit de DGTI sau DSS).
}n cursul anului 2004 organele teritoriale de statistic= au
fost implicate ]n procesul de preg=tire a recens=m]ntului
popula\iei, particip]nd la toate ac\iunile premerg=toare
efectu=rii recens=m]ntului [i a recens=m]ntului propriu-zis,
prin organizarea la nivel local a desf=[ur=rii acestui
exerci\iu statistic de o mare complexitate.
Conform Programului de lucr=ri statistice au prezentat la DSS peste 759 mii d=ri de seam=, colectate de la
mai mult de 39 mii agen\i economici. Trimestrial speciali[tii organelor teritoriale de statistic= au verificat conform bazei de date din RENIM [i actualizat listele
agen\ilor economici gestionari cu informa\ie statistic= ]n
toate activit=\ile economice. Pe parcursul anului a fost
acordat ajutor agen\ilor economici la ]ntocmirea rapoartelor statistice [i a d=rilor de seam= contabile.
Totodat=, ]n anul de raport au fost efectuate cercet=ri
statistice privind:
 problemele ocupa\iei [i [omajului,
 bugetele gospod=riilor casnice,
 cercetarea statistic= selectiv= a activit=\ii agricole a
gospod=riilor personale (auxiliare) ale cet=\enilor [i a
gospod=riilor \=r=ne[ti (de fermier),
 ancheta statistic= "Transportul rutier de m=rfuri",
 sondajul "Ancheta structural= anual=",
 ]nregistrarea pre\urilor la produsele alimentare,
m=rfuri nealimentare [i servicii prestate popula\iei.
Organele teritoriale de statistic= au efectuat unele
analize [i publica\ii la nivel local privind starea social= [i
economic= a raionului (municipiului). Astfel, au elaborat
[i difuzat organelor administra\iei publice locale 158 rapoarte, 167 note analitice, 288 informa\ii operative despre situa\ia social-economic= a raionului (municipiului).
Direc\ia general= pentru statistic= a mun. Chi[in=u a editat culegerea de date statistice Chi[in=u ]n cifre, edi\ia
anului 2004. Prin realizarea ac\iunilor statisticii teritoriale, acestea contribuie, at]t prin lucr=ri, cercet=ri, c]t [i
prin difuzarea de date, la satisfacerea nevoilor de informa\ii ale administra\iei publice locale [i a agen\ilor
economici [i persoanelor fizice.
Pe parcursul anului 2004 autorit=\ile administra\iei
publice locale au fost asigurate cu informa\ie statistic=
generalizat= ]n form= de buletine statistice, rapoarte
sau tabele.

Statistica regional=

Raport anual de activitate 2004

La nivel local au crescut solicit=rile de date
statistice din partea diver[ilor utilizatori, ceea
ce reprezint= o activitate adi\ional= Programului de lucr=ri statistice pentru anul 2004 [i necesit= un efort suplimentar.
Organele teritoriale de statistic=, conlucr]nd cu organele administra\iei publice locale
(Inspectoratul fiscal, Direc\ia financiar=, Camera }nregistr=rii de Stat, etc.) au organizat [i
au participat la peste 191 seminare organizate
pentru agen\ii economici din teritoriu pe problemele dezvolt=rii social-economice, privind
ameliorarea disciplinei de raportare, explicarea prevederilor Legii "Cu privire la statistic=",
a notelor metodologice privind completarea
rapoartelor statistice, a modului de calculare a
indicatorilor economici.
Speciali[tii direc\iilor [i sec\iilor teritoriale
pentru statistic= au participat la 8 seminare de
perfec\ionare a cadrelor din subdiviziunile teritoriale, ]n domeniul cercet=rii gospod=riilor
agricole; nivelului de trai; efectu=rii anchetei
for\ei de munc=; statisticii industriei, transporturilor; comer\ului, organizate de c=tre aparatul central al
DSS [i DGTI.
Conduc=torii organelor teritoriale pentru statistic= au
luat parte la cursurile de perfec\ionale "Abilit=\ile managerului eficient", organizate cu suportul DFID/ISAS.

Printre problemele cu care se confrunt= direc\iile teritoriale pentru statistic= pot fi men\ionate: ]nzestrarea insuficient= a organelor teritoriale cu echipament de calcul
modern, necesitatea ]mbun=t=\irii lucrului re\elei locale
de transmitere a datelor din raioane la Direc\ia General=
Tehnologii Informa\ionale pe l]ng= DSS, revederea num=rului de personal ]n direc\iile teritoriale de statistic= ]n
scopul asigur=rii unui volum de lucru mai echitabil a angaja\ilor organelor teritoriale de statistic=.
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Resursele umane
[i financiare

}n sistemul DSS la sf]r[itul anului 2004
activau 934 de persoane.
dovei este posibil= numai
}n aparatul central [i subdiviziunile pe
]n baza studierii exigen\elor, metodolol]ng= Departament din cele 271 de posturi
giilor, practicii ]naintate ale altor state ]n domeniul
ocupate 258 (95,2%) s]nt conduc=tori [i
statisticii. }n anul 2004 speciali[tii din cadrul Departaspeciali[ti, iar 13 persoane (4,8%) - permentului au participat la [edin\e de lucru, seminare, traisonal pentru deservirea tehnic= [i muncining-uri, cursuri de instruire [i perfec\ionare.
tori.
La cursurile de perfec\ionare a cadrelor, organizate de
}n cadrul organelor teritoriale de staAcademia de Administrare Public= pe l]ng= Pre[edintele
tistic=, din totalul de 663 de angaja\i, 623
Republicii Moldova au participat 5 func\ionari ai DSS.
s]nt conduc=tori [i speciali[ti (94,0%), iar
}n prezent ][i fac studiile la sec\ia cu frecven\= redus=
personalul pentru deservirea tehnic= [i
a Academiei de Administrare Public= pe l]ng= Pre[edinmuncitorii (40 persoane) reprezint= 6,0%.
tele Republicii Moldova la specialitatea "Economie [i
}n subordinea Departamentului actimanagement public" 3 conduc=tori ai organelor teritoveaz= la autogestiune 2 ]ntreprinderi de
riale pentru statistic=.
stat: Centrul de Proiect=ri Tehnologice
La su\inerea unor comunic=ri din cadrul cursurilor de
"Informstat" - 5 persoane, Editura de Imperfec\ionare organizate la Academia nominalizat= au
primate "Statistica" - 26.
fost antrena\i ca formatori 3 [efi de direc\ii [i sec\ii din
Din num=rul total al conduc=torilor [i
cadrul Departamentului.
speciali[tilor din sistemul Departamentu}n anul de raport 39 de studen\i ai institu\iilor de
lui (881 persoane) func\ionarii publici
]nv=\=m]n superior din Republica Moldova [i-au desf=reprezint= 64,7% (570 persoane).
[urat practica ]n Departament, din num=rul c=rora au
Din cei 881 conduc=tori [i speciali[ti 566 persoane
fost angaja\i 4 tineri speciali[ti.
(64,2%) au studii superioare, superioare incomplete - 15
Anual se examineaz= [i se formeaz= rezerva de cad(1,8%), medii de specialitate - 266 (30,2%), f=r= studii
re. }n rezerva de cadre s]nt inclu[i func\ionarii publici caspeciale - 34 persoane (3,9%).
re au gradul de calificare necesar [i sunt recomanda\i de
Caracteristic pentru personalul statistic angajat este
conduc=torii subdiviziunilor [i de Comisia de atestare
ponderea majoritar= pe care o de\in femeile - 85,4%
pentru func\ii superioare a DSS.
(798 persoane). }n pofida imaginii de activitate plictisiActivitatea financiar= desf=[urat= de Departamentoare a statisticii, un aspect atractiv curiozit=\ii ]l repretul Statistic= [i Sociologie ]n anul 2003 a fost finan\at=
zint= stagiul mare de lucru pe care ]l ating o bun= parte
din Bugetul de Stat, aprobat prin legea nr. 474-XV din
din angaja\ii DSS. Conform statisticii, la momentul actual
27.11.2003. Aloca\iile bugetare au fost orientate spre
cel mai mare stagiu de munc= ]n statistic= este de 48
asigurarea realiz=rii Programului lucr=rilor statistice;
ani. Totodat=, ]n sistemul DSS activeaz= 13 persoane cu
]ntre\inerea func\ion=rii adecvate a sistemului statistic al
stagiul ]ntre 35-42 ani.
DSS, precum [i a direc\iilor teritoriale de statistic=.
Dup= stagiul de lucru ]n organele statisticii de stat
Astfel, pentru ]ntre\inerea aparatului central al DSS ]n
num=rul conduc=torilor [i speciali[tilor se repartizeaz= ]n
anul 2004 ]n Bugetul de Stat au fost prev=zute 3009,8
modul urm=tor:
mii lei, ]ntre\inerea organelor teritoriale pentru statistic=
 p]n= la 5 ani – 312 persoane (35,4%);
– 8168,4 mii lei, realizarea Programului de lucr=ri [i edi\ii
 de la 5 p]n= la 10 ani – 242 persoane (27,5% );
statistice – 7552,8 mii lei, lucr=rile recens=m`ntului po de la 10 p]n= la 20 ani – 156 persoane (17,7%);
pula\iei – 29139,4 mii lei.
 peste 20 ani – 171 persoane (19,4%).
Nivelul finan\=rii fa\= de plan pe articole de cheltuieli
}n pofida acestui fapt, este ]nregistrat= [i o fluctua\ie a
a constituit ]n total pe Departament 92,3%, inclusiv
personalului statistic, care ]n anul 2004 a ]nregistrat 10,2%.
]ntre\inerea aparatului central – 93,7%, organele teritoDin proprie ini\iativ= s-au concediat 96 persoane, motivul
riale de statistic= - 99%, Programul lucr=rilor statistice –
principal de concediere fiind nivelul mic de salarizare.
91,9%, Recens=m]tul popula\iei – 90,9%.
Pentru organizarea [i
efectuarea recens=m]ntului
din care
popula\iei din anul 2004 au
Personal
cu studii
Resursele umane ale DSS
cu studii
angajat
femei
b=rba\i
medii de
fost angaja\i [i instrui\i
superioare
specialitate
peste 15 mii persoane ]n ca934
266
798
135
566
litate de recenzori, instruc- Total personal angajat
]n
procente
%
100
64,2
30,2
85,5
14,5
tori-controlori, [efi de cirAparatul central, inclusiv:
124
116
5
112
12
cumscrip\ii, speciali[ti penfunc\ionari
122
116
5
111
11
tru perfectarea materialelor
personal pentru deservirea tehnicii
2
x
x
1
1
recens=m]ntului popula\iei.
Subdiviziunile pe l]ng= DSS, din care:
147
79
37
116
25
O aten\ie deosebit= a
Direc\ia general= tehnologii informa\ionale
106
64
23
92
14
fost acordat= perfec\ion=rii
Organele teritoriale pentru statistic=, inclusiv:
663
371
224
570
92
personalului sistemului stafunc\ionari
623
371
224
548
74
tistic, deoarece reformapersonal pentru deservirea tehnicii
40
x
x
22
18
rea statisticii Mol[i muncitori
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