
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI STATISTIC 
NAȚIONAL ÎN ANII 2016–2020, RAPORT PENTRU ANII 2016 – 2019 

 

 

 
 Gradul de realizare a SDSSN pentru anii 

2016 - 2019 constituie 51,2%; 

 Din totalul de 123 de acțiuni planificate 
au fost implementate pe deplin – 63 
acțiuni, implementate parțial – 30 
acțiuni, neimplementate – 30 acțiuni; 

 De implementarea acțiunilor prevăzute 
au fost responsabil BNS în conlucrare 
cu 36 instituții ale statului; 
 

Pentru al treilea an consecutiv procesul de 
raportare a implementării acțiunilor 
prevăzute în Planul de acțiuni al SDSSN  
s-a realizat prin intermediul platformei 
electronice, instrument care s-a dovedit a fi 
foarte eficient și ușor de utilizat. 

 

Obiectivul 1. Statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaționale 

 

 

 
 Plasate în platforma guvernamentală 

raportare.gov.md  26 de formulare statistice; 

 Elaborat Nomenclator al unităților teritoriale 
statistice; 

 Creat noul eșantion master pentru cercetările 
din domeniul social; 

  Extrase 3 eșantioane noi pentru cercetările din 
domeniul agricol; 

 Elaborate metadatele pentru Indicatori pe 
termen scurt în energetică, Cifra de afaceri în 
comerț și servicii, Protecția aerului atmosferic, 
formarea și utilizarea deșeurilor; 

 Aprobate 7 metodologii, pe diverse domenii; 

 Realizat schimb de date prin intermediul 
platformei Mconnect; 

 Intranet implementat. 
 

Nu a fost: 

 Elaborat și implementat Cadrul general al 
managementului calității în cadrul BNS și altor 
producători de statistici oficiale;  

 Elaborat și implementat Planul de audit al 
calității și modelul raportului de calitate;  

 Implementate în sistemul statistic național 
Principiile de calitate aferente produselor 
statistice;  

 Consolidate capacitățile tehnice ale BNS pentru 
stocarea datelor statistice;  

 Creat Geoportalul statistic.  
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Obiectivul 1.2. Produsele și  serviciile statistice diversificate, dezvoltate și  consolidate 
 

 

 

 

 

 

 Recalculați Indicatori macroeconomici la nivel 
național și pe regiuni de dezvoltare, conturile 
naționale integral elaborate pentru anii 2017-
2018, seria istorică pentru Produsul intern brut 
(pentru perioada 2010-2018), recalculați în 
conformitate cu metodologia SCN ONU 
2008/SEC 2010; 

 Indicatorii statisticilor de ramură au fost aduși în 
concordanță cu indicatorii conturilor naționale; 

 Elaborate Conturile regionale pentru perioada 
2013-2017; 

 Indicatori ai statisticii comerțului exterior de 
mărfuri și servicii corelați cu indicatorii statisticii 
balanței de plăți și conturilor naționale; 

 Actualizat instrumentarul statistic și aplicat pentru 
cercetarea exportului și importului de servicii 
(formularele rapoartelor statistice modificate; 

 Reorganizate cercetările statistice selective în 
agricultură (creată rețeaua nouă de centre de 
cercetare în 90 localități) și revizuite 
chestionarele; 

 Diseminate datele RGA-2011 prin aplicarea 
diferitor forme, inclusiv diseminarea electronică. 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=4095 

 Indicatorii privind demografia întreprinderilor 
plasați pe pagina WEB 
http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=

6179; 

 14 indicatori noi privind activitatea întreprinderilor 
mici și mijlocii elaborați și plasați pe pagina web a 
BNS http://statbank.statistica.md; 

 Date statistice vizând prețurile la energie publicate 
pe pagina oficială a BNS 
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=128& ; 

 Publicația statistică Balanță energetică plasată pe 
pagina oficială BNS 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197  

 Indicatori privind activitatea de inovare elaborați și 
diseminați conform standardelor EUROSTAT 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882 

 În 2019 au fost recalculați indicatorii demografici 
pentru perioada 2014-2018; 

 Revizuită Metodologia AFM în conformitate cu 
noul standard internațional 
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologi
e_AFM_2019.pdf; 

 Realizată cercetarea statistică privind tranziția de 
la muncă la pensionare în conformitate cu 
normele Uniunii Europene (modul atașat la 
Ancheta Forței de Muncă) 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764 

 Elaborată și aprobată Metodologia de calculare a 
pragului absolut al sărăciei;  

 Indicatori ai obiectivelor de dezvoltare durabilă 
naționalizați și localizați. 
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          Nu a fost: 

 Elaborat Indicele armonizat al prețurilor de consum;  

 Elaborată noua Metodologie a calculelor indicilor 
prețurilor agricole;  

 Compilați indicatori privind statistica structurala a 
întreprinderilor conform cerințelor Uniunii 
Europene;  

 Dezvoltată statistica transporturilor de mărfuri și 
pasageri în conformitate cu standardele 
internaționale (ONU/EUROSTAT);  

 Realizată cercetarea statistică asupra 
gospodăriilor populației privind cererea turistică a 
rezidenților; 

 Realizată cercetarea statistică asupra populației  
privind utilizarea tehnologiei Informației și 
comunicațiilor;  

 Reproiectat instrumentarul și revizuită metodo-
logiile cercetării statistice privind cercetarea-
dezvoltarea conform manualului Frascati;  

 Pusă în aplicare, metodologia ESPROS 
(statistica protecției sociale); 

 

             Activități devenite nerelevante: 
 

 Certificarea Inspectoratul de Stat al Muncii în 
calitate de producător de statistici oficiale; 

 Instrumentarul statistic privind Ancheta 
structurală anuală în agricultură;  

 Diversificarea indicatorilor privind activitatea 
întreprinderilor din sectorul industrial conform 
cerințelor utilizatorilor naționali;  

 Pregătirea realizării Recensămîntului General 
Agricol - Runda Mondială 2020, suspendată 
deoarece nu a fost luată decizia la nivel de Guvern.  

 

Obiectivul 1.3. Datele și  informațiile statistice eficient diseminate și  utilizate în societate 

 

 

 

 Actualizată Banca de date, în anul 2018 au fost 
adăugate 20 tabele noi, în anul 2019 – 165; 

 Dezvoltate capacitățile specialiștilor în utilizarea 
programului PC-Axis și Adobe InDesign, Excel; 

 Organizate 5 seminare,  

 Instruite 104 persoane, reprezentanți ai APL de 
nivelul I și  II din mai multe localități (nord, centru 
și sud) a republicii cu scopul de a facilita 
interpretarea datelor Recensământului 
populației și a locuințelor din 2014; 

 Organizate 12 evenimente cu participarea altor 
producători de statistici oficiale; 

 Organizate cursuri de instruire privind utilizarea 
statisticilor de gen pentru reprezentanții 
grupurilor coordonatoare gender din cadrul 
Autorităților Publice Centrale și reprezentați ai 
societății civile (37 participanți); 
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  În anul 2019 - organizate 4 evenimente, care au 
avut ca subiecte:  

 Procesul de recalculare a numărului populației 
cu reședința obișnuită; 

  Prezentarea rezultatelor revizuirii indicatorilor 
naționali de monitorizare a ODD; 

 Prezentarea raportului analitic „Femeile și 
Bărbații în sectorul Tehnologiei Informației și 
comunicațiilor”; 

 Întâlnire cu utilizatorii site-ului. 
 

Nu a fost: 

 Elaborată Politica diseminării datelor statistice;  

 Efectuat sondajul de opinie privind gradul de 
satisfacere a utilizatorilor de date statistice;  

Elaborată Politica privind accesul comunității 
științifice la micro-date. 

 

Obiectivul 2.1. Sistemul statistic național consolidat sub aspect organizațional,  
operațional și  funcțional  

 

 

 

 

 

 
 Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național aprobată; 

 Legea cu privire la statistica oficială aprobată; 

 Consiliul Național pentru Statistică (CNS) creat; 

 Program anual de lucrări statistice realizat în 
termene stabilite;  

 Realizate: Mese rotunde, conferințe de presă, 
alte evenimente de informare continuă a 
publicului larg și a Guvernului privind activitatea 
sistemului statistic național; 

 Elaborat Programul de pregătire și de instruire 
continuă a personalului din domeniul statistic;  

 Realizate instruiri pentru specialiștii începători și 
cu experiență; 

 Elaborate proiecte, atrasă asistență tehnică 
pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului 
statistic național. 

 
          Nu a fost: 

 Elaborat conceptul de organizare a sistemului 
statistic național și model de management 
racordat la principiile de funcționare a statisticii 
internaționale;  

 Aprobat Plan de recrutare a tinerilor specialiști;  

 Elaborat planul de carieră pentru angajații în 
statistică;  

 Elaborate dispoziții și instrucțiuni specifice 
privind: modul de producere a datelor statistice, 
adaptarea bunelor practici, interne sau externe, 
în activitatea statistică;  

 Instruirea specialiștilor privind metadatele în 
statistică.  
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Obiectivul 2.2. Rolul consolidat de coordonator pentru sistemul statistic național  
al Biroului Național de Statistică  

 

 

 

 
 Reorganizată structura BNS întru 

implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului 
nr.935 din 24 septembrie 2018 cu privire la 
organizarea și funcționarea Biroului Național de 
Statistică, avînd ca funcție de bază 
reglementarea funcționării sistemului statistic 
național; 

 Efectuate mese-rotunde, traninguri, ateliere de 
lucru, cursuri de instruire vizând pregătirea 
metodologică și tehnică a membrilor sistemului 
statistic național de către Biroul Național de 
Statistică; 

 Elaborate rapoarte de monitorizare a 
implementării SD SSN, Planului de acțiuni la 
Strategia de dezvoltare a sistemului statistic 
național (multianual și anual), a programelor de 
lucrări statistice anuale; 

 Create grupuri specifice cu utilizatorii și 
respondenții pe domeniile: statistica 
întreprinderilor, agricultură, mediu, social, în 
cadrul avizării anuale a PLS; 

 Încheiat Acordul de parteneriat și cooperare 
între Biroul Național de Statistică și Academia 
de Studii Economice, Universitatea de Stat din 
Moldova; 

 Organizate Seminare informativ instructive 
pentru studenții ASEM și USM – privind 
metodologia RPL și utilizarea datelor, 
activitatea BNS și indicatorii economici 
principali. 

 
          Nu a fost: 

 Documentate procesele statistice la nivel de 
instituții;  

 Elaborat raportul de audit privind funcțiile și 
realizarea atribuțiilor în conformitate cu 
practicile internaționale;  

 Elaborate metode și tehnici de producere a 
datelor statistice de către toți membrii sistemului 
statistic național;  

 Elaborate condiții tehnice și procedurale de 
respectare a criteriilor calității statisticilor;  

 Organizate mese rotunde, conferințe de presă 
privind rolul și funcțiile sistemului statistic 
național.  
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