
Notă informativă privind implementarea 

Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020, pentru 2017 

Anul 2017 a fost un an important nu doar pentru Biroul Naţional de Statistică, dar și pentru întreg 

sistemul statistic naţional. Eforturile BNS au fost direcționate către armonizarea continuă statisticii 

naționale cu standardele și cerințele europene și internaționale, în contextul următoarelor documente 

strategice: 

- Planul Naţional de Acţiuni 2017-2018 pentru Implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană; 

- Planul de Acțiuni Consolidat al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016. 

- Cadrul multianual de planificare – Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1451 din 30.12.2016. 

În decursul anului de raport, au fost finalizate mai multe proiecte, în acelaşi timp, au fost puse 

baze solide pentru întreaga activitate a statisticii oficiale în perioada imediat următoare. Adoptarea 

legii nr. 93 din 26 mai 2017 privind statistica oficială în baza legii model, reprezintă primul și cel mai 

important pas în armonizarea statisticii oficiale naționale la standardele europene și internaționale, 

garantând independența profesională și instituțională a Biroului Național de Statistică și punând bazele 

funcționării sistemului statistic național. Anume această lege plasează Republica Moldova pe primul 

loc între țările Parteneriatului Estic dar, în același timp, necesită implementarea corespunzătoare din 

partea BNS și altor autorități publice implicate. Biroul Naţional de Statistică a elaborat şi aprobat 

Foaia de Parcurs pentru implementarea legii privind statistica oficială pentru perioada 2017-2020. 

În 2017 cu asistența Proiectului Comun ONU Consolidarea Sistemului Statistic Național, BNS 

a elaborat Planul Operațional pentru implementarea SDSSN, fiind detaliate etapele de implementare 

a fiecărei acțiuni dar și indicatorii de monitorizare și performanță corespunzători. 

Atunci când vorbim despre implementarea SDSSN, este important să menționăm despre 

provocările, externe și interne,  la care a trebuit să facem față în decursul anului de raport: 

Provocări externe: 

- De ordin financiar – din start, marea majoritate a acțiunilor Planului de Acțiuni 

SDSSN au fost prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului Delegației UE Reforma 

Administrației Publice. Întârzierea inițierii implementării Componentelor Proiectului PAR 

(Componenta I – IT, Componenta II – Asistența Tehnică) au cauzat, la rândul lor, întârzieri în 

implementarea acțiunilor prevăzute (2.4.10 Planul de Acțiuni privind implementarea SDSSN), 

acțiunile din 2017 fiind amânate pentru anii următori. 

- De ordin instituțional – reforma administrației publice centrale care a avut loc 

în anul 2017 a rezultat în întârzierea sau amânarea unor activități (2.3.1, 2.5.2 Planul de Acțiuni 

privind implementarea SDSSN) pentru anii 2018-2019; 

-  



Provocări interne: 

- De ordin instituțional – precondiția de  realizare a unor acțiuni (1.1.5, 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.4 Planul de Acțiuni privind implementarea SDSSN) este reorganizarea instituțională 

a BNS, planificată pentru a fi finalizată în trimestrul III, 2018. Realizarea acțiunilor în cauză 

este preconizată pentru perioada următoare.  

Planul de Acțiuni pentru anul 2017 este prezentat ca anexă, împreună cu notele 

corespunzătoare privind realizarea. Rata de implementare a SDSSN pentru anul 2017 constituie 64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


