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Cuvânt înainte
Este bine știut faptul că accesibilitatea datelor joacă un rol
decisiv pentru dezvoltarea țării. Datele statistice acordă
tuturor persoanelor voce și oportunități pentru participare și incluziune, îi înarmează cu informație și permite
să conducă guverne, afaceri și organizații internaționale,
îi face responsabili pentru promisiunile făcute. Indicatorii statistici vin să susțină strategiile naționale și sectoriale la toate etapele de elaborare, implementare și monitorizare și evaluare.
În anul de raport, Biroul Național de Statistică și-a axat
eforturile în direcția creării și consolidării cadrului strategic și legislativ în scopul asigurării producerii indicatorilor statistici conform celor mai bune practici europene și standarde internaționale. În același timp, BNS
a încercat să consolideze și să îmbunătățească procesul
de producție a datelor și indicatorilor statistici, ﬁind
susținuți și ghidați de colegii din oﬁciile de statistică din
alte țări și partenerii de dezvoltare.
Totuși, ﬁecare instituție, ﬁecare utilizator sau reprezentant mass-media trebuie să ﬁe pregătit să primească, să
înțeleagă și să interpreteze datele și indicatorii statistici
diseminați. Lecția de bază învățată în anii precedenți,
dar care rămâne valabilă și pentru 2016 se referă la
necesitatea îmbunătățirii culturii statistice la toate categoriile de utilizatori de statistici oﬁciale – autorități
publice, ONG-uri, mass-media, cercuri academice,
publicul larg. Cultura statistică și abilitățile utilizatorilor de a folosi datele statistice nu mai sunt o întrebare
ce trebuie lăsată la dorința utilizatorilor. În cadrul proiectelor de asistență tehnică, BNS a întreprins unele
măsuri și activități de comunicare și promovare a produselor statistice. De rând cu activitățile de producție
prevăzute de Programul Lucrărilor Statistice, specialiștii
BNS au fost implicați în activități și evenimente de instruire și consolidare a capacităților și cunoștințelor în
scopul dezvoltării abilităților de lucru cu metodologiile
europene și internaționale și aplicațiile și echipamentele
informaționale moderne.
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În 2016, am reușit deblocarea activităților prevăzute
pentru continuarea lucrărilor ce țin de Recensământul
Populației și Locuințelor din 2014. Datele au fost introduse, prelucrate, iar la 31 Martie 2017 vor ﬁ prezentate
datele RPL 2014 împreună cu principalii indicatori socio-demograﬁci și dimensiunea teritorială.
Cu toate acestea, nu putem să nu menționăm și provocările la care a trebuit să facem față:
Întîrzierea lucrărilor de introducere și prelucrare a datelor privind RPL 2014;
Accesul insuﬁcient la datele administrative în scopul
utilizării acestora în scopuri statistice, fapt ce rezultă în
sarcina informațională sporită asupra respondenților;
Disciplina scăzută și creșterea ratei non-răspunsurilor
a respondenților, fapt ce afectează calitatea, acoperirea
și reprezentativitatea datelor statistice;
Flexibilitatea redusă a sistemului de management a
resurselor umane și imposibilitatea realocării resurselor umane dintre oﬁciile teritoriale și oﬁciale central, fapt ce rezultă în sarcina de lucru sporită asupra
specialiștilor din oﬁciul central al BNS.

O realizare importantă nu doar a Biroului Național de
Statistică ci și a întregului sistem statistic național a fost
evaluarea ODIN (Open Data Inventory) care a plasat Republica Moldova printre statele cu cele mai înalte valori
la capitolul deschiderea și acoperirea datelor statistice pe
diferite domenii. Această evaluare a permis să vedem care
sunt punctele forte și în ce direcție ar trebui să lucrăm
pentru ca să depășim limitările și neajunsurile datelor.
În acest context, aș dori să mulțumesc tuturor partenerilor noștri și tuturor respondenților pentru asistența
și susținerea care ne-au ajutat să atingem rezultatele pe
care le avem.

Vitalie VALCOV
Director General
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Misiunea, viziunea și valorile
sistemului statistic național
Direcțiile prioritare de dezvoltare trasate de Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 stabilesc, în același timp, misiunea, viziunea și
valorile pentru întreg sistemul statistic de care producătorii de statistici oﬁciale,
în frunte cu Biroul Național de Statistică se vor ghida în atingerea obiectivelor și
rezultatelor propuse.

Misiunea SSN
Sistem Statistic Naţional dezvoltat și durabil, care colectează, procesează și
diseminează statistici oﬁciale obiective, credibile și în timp util, necesare pentru
luarea/fundamentarea politicilor/deciziilor, cercetare, prognozare și informarea
generală a societății.

Viziunea 2020
La orizontul anului 2020, Sistemul Statistic Național, coordonat de Biroul
Național de Statistică va funcționa ca o structură integrată, coordonată, eﬁcientă
și inovativă, aliniată cadrului legislativ privind statistica oﬁcială și Codului de
Practici al Statisticilor Europene.

Valorile SSN
Realizarea misiunii și viziunii SSN va avea la bază un șir de valori care vor ﬁ
urmate de către statisticienii din țară, pentru a asigura respectarea Codului de
Practici al Statisticilor Europene și Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oﬁciale.
1) Producem date şi informaţii statistice de calitate şi utile, bazate pe independență
profesională și metodologii armonizate la standardele şi normele europene şi
internaţionale;
2) Diseminăm imparţial, echidistant și în timp util date statistice obiective și relevante către toți utilizatorii;
3) Funcţionăm cu personal profesionist, devotat principiilor şi normelor de
funcţionare a statisticii oﬁciale într-un stat democratic;
4) Colaborăm activ în cadrul Sistemului Statistic Național și cu sistemele statistice externe, răspunzînd necesităților utilizatorilor, optimizînd sarcina asupra
respondenților de date și eﬁcientizînd procesele statistice;
5) Sîntem transparenți cu privire la funcționarea, evoluția Sistemului Statistic
Național, performanțe și progresul înregistrat.
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Activitatea BNS
Planiﬁcare strategică
În anul 2016, Biroul Național de Statistică cu susținerea proiectului comun ONU
”Consolidarea Sistemului Statistic Național” a elaborat Strategia de Dezvoltare
a Sistemului Statistic Național 2016-2020 (SDSSN) și Planul de Acțiuni pentru
implementarea acesteia. Strategia reprezintă o viziune strategică privind consolidarea unui sistem statistic durabil care va colecta, produce și disemina date
credibile ce ar răspunde cerințelor și necesităților utilizatorilor.
Strategia este concepută şi structurată în concordanţă cu premisele strategice ale
dezvoltării sistemului statistic naţional pînă în anul 2020. În acelaşi timp, perspectiva temporală de implementare a Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional se suprapune cu perspectiva şi viziunea multianuală a sistemului
statistic european – Viziunea 2020 a Sistemului Statistic European şi cu Strategia
naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, ţinînd seama de obiectivele de dezvoltare a sistemului statisticii oﬁciale comunitare ale Uniunii Europene, precum
şi de o serie de alte cerinţe informaţionale ale utilizatorilor interni şi externi.
Obiectivele Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional urmăresc
consolidarea şi fortiﬁcarea Biroului Naţional de Statistică şi sistemului statistic naţional, atît din punct de vedere instituţional, cît şi metodologic, şi sînt
direcţionate, în general, spre implementarea şi aplicarea priorităţilor strategice
ce reies din angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova, şi din cerinţele
şi condiţiile naţionale.
Cele două direcții prioritare și cinci obiective corespunzătoare ale SDSSN
urmăresc consolidarea sistemului statistic național din punct de vedere
organizațional, funcțional și metodologic, producerea și diversiﬁcarea indicatorilor statistici conform standardelor și cerințelor europene și internaționale,
diseminarea datelor statistice și promovarea și dezvoltarea culturii statistice în
rândul tuturor utilizatorilor.
Tot în decursul anului 2016, ca rezultat al schimbului de experiență cu colegii lituanieni, BNS a inițiat procesul de modiﬁcare și adaptare a Programului Lucrărilor Statistice (PLS) pentru o mai bună guvernanță a procesului de
producție statistică. Astfel, noul PLS prezintă o sinteză a tuturor lucrărilor statistice care trebuie efectuate în anul 2017, conținând și informația suplimentară
privind cadrul legislativ, nivelul de dezagregare a datelor, metoda de diseminare,
sfera de cuprindere, etc.
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Cadrul legislativ
În paralel cu dezvoltarea documentelor de programare strategică, BNS a inițiat
actualizarea și modiﬁcarea cadrului legislativ în scopul adaptării acestuia la
realitățile și cerințele curente.
În rezultatul Evaluării Globale
Adaptate care a fost organizată
în 2013 (http://www.statistica.md/public/ﬁles/despre/
evaluare_opinii/AGA_Reuna
port_Moldova.pdf),
dintre recomandările experților
a fost de a modiﬁca legea privind statistica oﬁcială, pentru ca
aceasta să corespundă realităților și, în același timp, să permită BNS să-și exercite
atribuțiile în cel mai bun mod posibil. În această ordine de idei, Biroul Naţional
de Statistică împreună cu colegii din Marea Britanie și partenerii de dezvoltare
au elaborat proiectul de lege cu privire la statistica oﬁcială în scopul armonizării
legislaţiei naţionale cu aquis-ul UE în domeniul statistic (Regulamentul (CE) nr.
223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind
statisticile europene, publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene (JO) nr. L
87/164 din 31.03.2009, Codul de Bune Practici al Statisticilor Europene, adoptat
de Comitetul Statistic European la 28 septembrie 2011).
Necesitatea elaborării proiectului menţionat a fost condiţionată și de prevederile
Acordului de Asociere RM-UE (Titlul IV “Cooperarea în sectorul economic şi
alte sectoare”, Capitolul VI „Statistica”), Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în
perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014,
precum şi de Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015.
Proiectul legii privind statistica oﬁcială reglementează organizarea și funcționarea
unui sistem statistic unic și stabilește cadrul legal pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea și coordonarea statisticii oﬁciale în corespundere cu cerințele
Europene și cele mai bune practici. Noua lege prevede, de asemenea, fortiﬁcarea
securității și conﬁdențialității datelor, reanimarea Consiliului pentru Statistică
– instituție consultativă în cadrul Guvernului cu scopul de a acorda recomandări
privind dezvoltarea strategică a sistemului și promovarea statisticii oﬁciale. La
momentul actual, proiectul de lege se aﬂă în Parlament pentru adoptare conform
procedurii stabilite.
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Tot în 2016, a fost pregătit un proiect de lege care conține majorări de sancțiuni
care au drept scop de a spori responsabilitatea respondenților pentru prezentarea
datelor statistice și de a asigura buna funcționare a sistemului statisticii oﬁciale în
conformitate cu prevederile Legii nr.412 – XV din 09.12.2004 cu privire la statistica oﬁcială și a angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale.
Totodată, proiectul de lege prevede modiﬁcarea art.419 al Codului contravențional
prin care se acordă dreptul directorului general al BNS și adjunctului, șeﬁlor organelor teritoriale de statistică de a constata, examina și aplica sancțiuni față de
respondenți care nu prezintă date individuale sau agregate în scopuri statistice
sau prezintă date eronate ori în volum incomplet.
De asemenea, în 2016, Biroul Național de Statistică a elaborat proiectul hotărîrii
guvernului care are ca scop aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de
statistică (NUTS) pentru a ﬁ utilizat în producerea și diseminarea datelor statistice oﬁciale în proﬁl regional, luând în considerație faptul că statisticile regionale
constituie un pilon important al sistemului statistic național, ﬁind utilizate în
diverse scopuri, în mod special pentru elaborarea și monitorizarea politicilor
regionale de către factorii de decizii.
Necesitatea aprobării Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS)
este determinată de cererea sporită față de date statistice în proﬁl regional comparabile cu țările din Uniunea Europeană. Astfel, proiectul Nomenclatorului
NUTS a fost elaborat conform prevederilor Regulamentului (CE) Nr 1059/2003
al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea
unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică.
Regiunile statistice au fost formate ținând cont de criteriile geograﬁce, socio-economice, istorice, culturale și de alte circumstanțe. Prin urmare, la bază elaborării
NUTS au stat delimitarea geograﬁcă a țării conform regiunilor de dezvoltare existente, precum și imperativul privind asigurarea unor dimensiuni comparabile
din punct de vedere al numărului populației. Totodată, reieșind din faptul că
regiunea din partea stîngă a Nistrului are un statut teritorial special, acestei regiuni i s-a atribuit nivelul NUTS 2, în condițiile în care nu se încadrează în limitele
pragului demograﬁc pentru acest nivel.
Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) se va utiliza de către
toate autoritățile publice responsabile de producerea și diseminarea informației
statistice în proﬁl regional. Acest nomenclator nu exclude existența și utilizarea
altor subdiviziuni și clasiﬁcări teritoriale.
La elaborarea proiectului nomenclatorului NUTS s-a ținut cont de experiența
Lituaniei, Estoniei, României, etc. Conținutul proiectului nomenclatorului
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NUTS a fost consultat cu Biroul de Statistică al Comisiei Europene EUROSTAT
de obiecțiile și propunerile cărora s-a ținut cont.
La momentul actual, proiectul hotărârii guvernului, împreună cu scenariul selectat pentru Republica Moldova se aﬂă în proces de avizare, conform procedurii
stabilite.

Agenda 2030
Noua Agendă de dezvoltare durabilă a lumii până în 2030, universal adoptată
la Summit-ul ONU (25-27 septembrie 2015) cu cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD), ce au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, necesită acțiuni colective, la toate nivelurile, prin stabilirea de parteneriate cu societatea civilă, sectorul
privat, agențiile de dezvoltare internaționale, organizaţiile ﬁlantropice, pentru a
aborda provocările perioadei actuale și pentru a susține o abordare integrată a
dezvoltării durabile, pentru a aborda inegalitățile și discriminarea, ca element
central în realizarea imperativului general de “a nu lăsa pe nimeni în urmă” (no
one left behind).
Implementarea ODD necesită instituții responsabile, o capacitate națională
puternică susținută de voința politică și resursele ﬁnanciare. În iulie 2016, în
Moldova a fost instituit Consiliul Național pentru coordonarea dezvoltării durabile, aprobând Regulamentul de activitate, dar și lista instituțiilor reprezentate,
constând din funcționari la cel mai înalt nivel de decizie, miniștri, rectori universitari, șeﬁ de agenții publice, reprezentanți ai societății civile și ai Organizației
Națiunilor Unite. Biroul Național de Statistică împreună cu ceilalți producători
de date statistice și deținători de date administrative vor trebui să facă față
provocării de a asigura indicatorii adaptați la nivel național cu datele disponibile
pentru procesul de monitorizare și evaluare al ODD. Or, cu alte cuvinte, acest
exercițiu va reprezenta și o oportunitate unică care va permite diversiﬁcarea datelor disponibile, din punctul de vedere al dezagregării acestora după diferite
criterii, dar și consolidarea întregului sistem statistic național prin fortiﬁcarea
capacităților tuturor actorilor din sistem.
În 2016, PNUD a organizat la nivel global cartograﬁerea “ecosistemului de date”
în 7 țări, inclusiv Moldova, cu scopul de a identiﬁca oportunitățile și provocările
pentru o mai bună colaborare și integrare a diferitor actori cheie care dețin datele,
pentru a consolida canalele pentru factorii de decizie și cetățeni pentru accesul la
date și statistici și utilizarea eﬁcientă a acestora și pentru a explora abordări inovative pentru sisteme de date mai inclusive și mai active pentru implementarea,
monitorizarea și responsabilitatea față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
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În cadrul exercițiului de adaptare națională și localizare a indicatorilor și țintelor
ODD, Biroul Național de Statistică, alături de Cancelaria de Stat, alți producători
de statistici oﬁciale și deținători de date administrative au lucrat cot la cot pentru
a stabili mai întâi prioritățile naționale pentru ca apoi să se raporteze asupra
indicatorilor ODD. Fiind principalul producător de statistici oﬁciale și coordonator al sistemului statistic național, BNS a susținut acest proces cu expertiza și
experiența sa, asigurând realizarea cu succes al acestui exercițiu la nivel global.

Personalul BNS
Realizarea cu succes a sarcinilor care stau în fața BNS nu este posibilă fără de
existența unui corp solid de specialiști în statistică și alte domenii conexe, care
zi de zi îndeplinind sarcinile ce le revin și fac posibilă producerea, diseminarea
și promovarea statisticilor, în baza principiilor fundamentale ale statisticii oﬁciale. Transformările și schimbările în toate sferele vieții sociale, economice,
culturale solicită personalului abilitățile și capacitățile necesare pentru observarea, analiza și măsurarea corectă, utilizând cele mai bune practici și metodologii
internaționale. În domeniul resurselor umane, una din sarcinile de bază este de a
asigura posibilitățile de instruire atât pentru specialiștii începători cât și pentru
cei cu experiență. Ca și în anii precedenți, specialiștii BNS au participat la diverse
instruiri, interne sau externe, organizate de către BNS sau cu asistența partenerilor de dezvoltare: Delegația UE, prin intermediul proiectului STATREG, Statistica Suediei, Eurostat, etc. Națiunile Unite, prin intermediul proiectului comun
”Consolidarea sistemului statistic european”. Astfel, în 2016, 103 angajați ai BNS,
din care 90 femei au participat la 90 instruiri interne și 49 externe.
Tabelă: Numărul de angajaţi și numărul funcţionarilor publici în cadrul
Biroului Naţional de Statistică în 2016
Aparatul
central
al BNS

Oﬁciile
teritoriale de
statistică

Serviciul
Informaţional
al Rapoartelor
Financiare

Efectivul-limită/numărul
de unităţi aprobate

196

395

11

Numărul de angajaţi

164

360

8

Numărul de funcţionari
publici

153

392

10

Dintre care:
femei

140

331

6
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În anul de raportare pe bază de merit în aparatul central au fost promovaţi întro funcţie publică de conducere 6 persoane, într-o funcţie publică superioară 7
persoane. Au fost conﬁrmaţi în funcţia publică 7 debutanţi.
Conform rezultatelor evaluării performanţelor profesionale li s-a conferit
următorul grad de caliﬁcare la 27 funcţionari publici din AC și la 6 conducători
ai OTS.
Indicatorii ﬂuctuaţiei şi vechimii în muncă a personalului. Fluctuaţia funcţionarilor publici puţin s-a majorat ﬁind în continuare o problemă majoră: în anul
2016 a constituit 7,9% faţă de 6,3 % în anul 2015. În structura ﬂuctuaţiei de
personal cea mai mare pondere o deţin persoanele tinere.
Motivarea insuﬁcientă a personalului, în deosebi pentru tineri, constituie una
dintre cauzele principale a ﬂuctuaţiei sporite a personalului şi este un impediment major în atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti.
Vârsta medie a angajaţilor este de 41,4 ani, ponderea tineretului sub 30 ani constituie 17,1%, ponderea persoanelor în vârsta pensionară - 23,2%.
Durata medie a stagiului de muncă în cadrul BNS constituie: 19,9 ani pentru
conducerea la nivel superior, 19,8 ani pentru conducerea la nivel mediu, 14,8 ani
în cazul personalului executiv.

Infrastructura IT – e-Raportare
În cadrul realizării obiectivului Guvernului Republicii Moldova de modernizare
a serviciilor publice, inclus în Programul strategic de modernizare tehnologică a
guvernului (e-Transformare), Biroul Național de Statistică (BNS) a implementat
și dezvoltat sistemul informațional automatizat „e-Raportare”. În decursul anului
de raport, BNS, cu asistența tehnică oferită de către USAID Brite, a adăugat 8
formulare statistice trimestriale si 12 formulare anuale la sistemul de e-raportare la cele 4 existente deja în sistem. Conform situației la 31 decembrie 2016,
am putea face concluzia că inițiativa a avut un impact pozitiv asupra colectării
datelor în cadrul cercetărilor incluse în această aplicație. Procentajul agenților
economici care au raportat în baza sistemului variază între 3% și 50%, cele mai
mari valori ﬁind atinse pentru cercetările care au fost incluse primele în aplicație.
Colectarea prin intermediul acestei aplicații va permite diminuarea timpului si
erorilor la etapele de colectare și procesare a datelor în cadrul BNS cât și di-
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minuarea timpului necesar pentru introducerea și prezentarea datelor din partea
respondenților.

Diseminarea informaţiei statistice
Fiind una din activitățile principale ale Biroului Național de Statistică, activitatea de diseminare este organizată și are loc în baza Principiilor Fundamentale a
Statisticii Oﬁciale și a prevederilor Programului Lucrărilor Statistice, elaborat și
consultat cu toate autoritățile publice centrale, alți producători de date statistice,
deținători de date administrative și aprobat prin hotărâre de guvern.
Activitatea de diseminare a informațiilor statistice s-a desfășurat în baza
respectării principiilor transparenței,conﬁdențialității și diseminării simultane
tuturor categoriilor de utilizatori.
La etapa actuală, Biroul Național de Statistică dispune de o serie de instrumente
care permit diseminarea informației și datelor statistice conform și respectând
Codul de practici a Statisticilor Europene.
Republica Moldova – locul 26 în lume după disponibilitatea
și deschiderea datelor statistice oﬁciale

Deja pentru al doilea an consecutiv, în anul 2016, organizația Open Data Watch
- Open Data Inventory (ODIN) www.odin.opendatawatch.com a evaluat gradul
de disponibilitate (acoperire) și deschidere a statisticii oﬁciale în 173 țări ale
lumii, inclusiv și majoritatea țărilor OECD cu venituri înalte, și a elaborat un
raport anual “Cît de deschise sînt statisticile oﬁciale”. Moldova se situează pe
locul 26 în cadrul Open Data Inventory 2016 cu un scor total de 59%. Scorul
total reprezintă o combinație de sub-scoruri pentru acoperire 53% și pentru
deschiderea datelor 65%. Moldova a înregistrat valori mai înalte decât mediana
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regională pentru cele trei categorii majore de date. La nivel
de țară. Cele mai înalte valori
de acoperire și deschidere le
au statisticile economice, iar
cele mai scăzute – statistica de
mediu.
ODIN reprezintă o evaluare
a disponibilității și deschiderii (din eng. Openess) datelor
diseminate pe paginile web
oﬁciale ale oﬁciilor de statistică naționale. În cazul Republicii Moldova a fost
evaluată pagina oﬁcială a Biroului Național de Statistică www.statistica.md și
Banca de date http://statbank.statistica.md.
Oferind o viziune comprehensivă a disponibilității și deschiderii statisticilor
oﬁciale, ODIN va ajuta la identiﬁcarea lacunelor critice, promovarea politicilor
Open Data, îmbunătățirea accesului la date și va încuraja dialogul între oﬁciile
de statistică și utilizatori.
Site-ul BNS

Pagina oﬁcială a Biroului Național de Statistică www.statistica.md continuă să
ﬁe cel mai important instrument de diseminare gratuită, care conține informații
de ordin general pentru informarea oricărui vizitator privind principalele
informații statistice prin seria de comunicate de presă, publicații statistice, metadate și clasiﬁcări statistice utilizate în realizarea cercetărilor statistice.
Obiectivul principal al activității de diseminare, anume, promovarea produselor
de diseminare online ale Biroului cât și formarea culturii de căutare a informației
statistice pe Internet a fost realizat prin intermediul diferitor acțiuni de modernizare și îmbunătățire a acestui instrument. Astfel, rezultatul este evidențiat prin
numărul în creștere a accesărilor site-ului pe parcursul anului 2016 comparativ
cu anii precedenți. Acesta s-a cifrat la peste 223,4 mii utilizatori (+1,3% față de
anul 2015), care au accesat site-ul de peste 560 mii ori (+9%) și au aﬁșat circa
2,1 milioane pagini (+12%). Durata medie a unei vizite a fost de 3,7 minute.
Raportul utilizatorilor noi față de cei care se reîntorc a fost de 37 la 63.
Site-ul a fost accesat de persoane practic din toate țările lumii (168). Cele mai
multe accesări sunt din Republica Moldova (82%), ﬁind urmată de România
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(6,6%), Rusia (1,9%), SUA (1,3%), India (1,15%), Ucraina (0,8%), Germania
(0,6%), Marea Britanie (0,6%), Polonia (0,5%), Italia (0,5%) etc.
Acoperirea geograﬁcă a accesărilor site-ului www.statistica.md
(excluzând Republica Moldova)

Este de menționat numărul mare de vizite din partea stângă a Nistrului, care a
constituit peste 25 mii.
Numărul de accesări de pe un dispozitiv mobil a crescut cu 28% față de anul
2015 și a constituit circa 43 mii vizite. Din total accesări, cele de pe un telefon
mobil au fost de 6,5% și de pe o tabletă – 1,2%.
Site-ul a fost accesat în mare parte prin intermediul motoarelor de căutare (63%),
accesare directă (27%), prin intermediul unei referințe (8%) și prin intermediul
unei recomandări sociale (2,4%).
În căutarea indicatorilor statistici vizitatorii site-ului BNS, în 2016, au accesat
cel mai des următoarele pagini tematice: Populație, Statistica salarizării, Conturi
naționale, Forța de muncă și Nivelul de trai al populației.
Din an în an, pagina oﬁcială a Biroului www.statistica.md devine o sursă
informațională tot mai importantă în asigurarea accesului utilizatorilor cu diversă
informație statistică. De aceea, și în anul 2016 accentul a fost pus pe dezvoltarea
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diseminării electronice a informațiilor statistice, fapt ce s-a reﬂectat în actualizarea permanentă a statisticilor publicate pe site-ul BNS după cum urmează:
Titlu
Comunicate de presă

Număr
164

Publicaţii

28

Noutăţi

140

Metadate

29

Serii de timp

642

din care:
lunare

36

trimestriale

92

semestriale

8

anuale
Formulare statistice și ﬁnanciare

506
124

În afară de aceasta, întru asigurarea cu informație speciﬁcă, detaliată a
autorităților publice centrale, precum și a altor utilizatori au fost elaborate
și difuzate prin poșta electronică 312 buletine statistice cu date generalizate, din
care: 76 - anuale, 14 - semestriale, 80 - trimestriale și 142 - lunare.
Banca de date statistice „StatBank”

Banca de date statistice „StatBank” http://statbank.statistica.md, unul din cele
mai populare instrumente de diseminare a datelor statistice, a fost vizitată în
anul 2016 de circa 49 mii utilizatori care au accesat banca de peste 95 mii ori,
aﬁșând circa 766 mii pagini. Numărul de sesiuni și numărul de pagini aﬁșate
au crescut față de anul 2015 respectiv cu 12 și 24%. Actualmente, putem face
concluzia că această creștere se datorează în mare parte lansării unei versiuni actualizate a Băncii de date în luna iunie, activitate realizată cu asistența Proiectului
UE “Îmbunătățirea statisticii regionale”, STATREG.
Banca de date a fost îmbunătățită față de versiunile anterioare prin:
Gruparea celor 27 subdomenii din versiunea anterioară în 6 domenii majore: Mediul înconjurător, Populația și procesele demograﬁce, Statistica socială, Statistica economică, Statistica gender și Statistica regională
Adăugarea funcției de căutare
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Îmbunătățirea navigării
Noi formate de exportare a datelor
Noi tipuri de diagrame
Posibilitatea de a salva extragerile făcute de către utilizatori a tabelelor
sau diagramelor
Integrarea funcției API.

Domeniile cele mai sensibile sunt și cele mai des
accesate: populație, forța de
muncă, statistică regională,
statistica salarizării și conturi naționale, iar cele mai
populare tabele au fost cele
ce vizează populația stabilă
pe orașe și raioane, populația pe sexe și medii, câștigul salarial mediu pe activități economice, minimul de
existență, produsul intern brut, născuți-vii pe medii și sexe, activitatea agenților
economici etc.
În medie pe zi banca de date a fost accesată de circa 260 ori. Mai mult de 50% din
utilizatori au accesat banca pentru prima dată.
Distribuţia accesărilor pe sexe și vârste

O altă realizare în domeniul diseminării datelor statistice este cea referitoare la
coordonarea activității de publicare a datelor și metadatelor pe site-ul Fondului Monetar Internațional (FMI) în sistemul SDDS-on-line la care, alături de
Biroul Național de Statistică, participă Banca Națională a Moldovei, Ministerul
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Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare. Pagina cu datele SDDS a fost
vizitată pe parcursul anului 2016 de 3600 ori de utilizatori din 54 țări.
Publicaţiile statistice

O activitate primordială în cadrul acțiunilor de diseminare a informațiilor statistice o constituie și publicațiile statistice, care s-a concretizat pe parcursul anului
2016 în realizarea a 28 publicații statistice, vizând starea și evoluția vieții sociale, demograﬁce, economice și culturale a țării, inclusiv 3 cu o periodicitate
trimestrială.
Cele mai importante lucrări de sinteză realizate în perioada menționată au fost: Anuarul
statistic al Republicii Moldova; breviarul statistic, Moldova în cifre; Statistica teritorială; raportul trimestrial, Situația social-economică a
Republicii Moldova; Buletin statistic trimestrial
și Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane, municipii.
Din lipsă de resurse ﬁnanciare publicațiile
statistice au fost elaborate doar în versiune
electronică, ﬁind plasate pentru uz liber pe pagina web a BNS, cu excepția Anuarului Statistic
al Republicii Moldova, ediția 2016, care a fost
editat sub formă de carte și CD grație suportului ﬁnanciar al Proiectului UE „Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica
Moldova”. Ediția 2016 a Anuarului conține un număr relativ mai mic de pagini,
comparativ cu edițiile anterioare, o versiune mai detaliată, inclusiv statistici în
proﬁl teritorial, regăsindu-se pe versiunea CD-ROM a publicației.
Este de menționat, că publicația Statistica teritorială, ediția 2016 a fost elaborată
și plasată pe pagina oﬁcială a BNS pentru prima dată și în formatul Excel, pentru
a facilita utilizarea cât mai largă a datelor statistice regionale și a le prezenta întro formă cât mai accesibilă și comodă cercului larg de utilizatori.
Cele mai accesate publicații pe site-ul oﬁcial în anul de raport au fost: Situația
social-economică a Republicii Moldova; Anuarul Statistic; Balanța energetică a
Republicii Moldova, Forța de muncă în Republica Moldova, Ocupare și șomaj; Buletinul statistic trimestrial; și Principalii indicatori social-economici pe regiuni de
dezvoltare, raioane, municipii.
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Solicitări de informaţie statistică

În anul 2016 numărul total al cererilor de informații statistice primite a fost
de 1677 (din care 116 solicitări parvenite din străinătate). Din numărul total,
570 răspunsuri au fost expediate prin poșta electronică, iar 24 prin intermediul
rețelelor de socializare. Contra cost au fost soluționate 2 cereri de informație
statistică.

Total:

Numărul
solicitărilor
de date
statistice
total

Numărul
solicitărilor
de date
statistice,
prin posta
electronică

Numărul
solicitărilor
de date
statistice,
din
străinătate

Numărul
solicitărilor
de date
statistice,
cu plată

Numărul
solicitărilor
de date
statistice,
massmedia

Numărul
solicitărilor
de date
statistice,
din ţară

1677

570

116

782

50

92

Cazurile de refuz la solicitările de date statistice au ținut de conﬁdențialitatea
datelor individuale, divulgarea cărora contravine prevederilor Legii cu privire
la statistica oﬁcială în Republica Moldova și Codului de Practici al statisticilor
europene, sau lipsa informației.
Diseminarea prin reţelele de socializare

Pe rețeaua de socializare Facebook, pagina BNS avea la sfârșitul anului peste
2100 aprecieri (plus 430 față de anul precedent). În anul 2016, urmînd exemplul ultimelor tendințe, în conținutul postărilor s-a pus accentul pe vizualizarea graﬁcă (fotograﬁi, infograﬁce) și clipuri video pentru a avea un impact și
interacțiune mai mare cu utilizatorii. Cel mai mare impact l-au avut clipurile
video postate, 9 la număr, din care 8 create de specialiștii din Direcția sinteză
și diseminare a informației statistice. Clipurile video, în mediu cu o durată de 1
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min.30 sec., au fost create în special cu ocazia diverselor zile internaționale, așa
ca Ziua Internațională a Vârstnicilor, Ziua Mondială a Profesorilor, Ziua Orașului,
Ziua, Internațională a Statisticii, Ziua Persoanelor cu Dezabilități ș.a.
Rețelele de socializare reprezintă și un instrument rapid și comod de a adresa diverse întrebări legate de activitatea instituției. Astfel, pe parcursul anului au fost
recepționate 24 mesaje care adresau întrebări legate de căutarea datelor statistice.
Timpul mediu de răspuns a fost de 1 zi.
Pe rețeaua de socializare Twitter pagina BNS are circa 180 urmăritori, această
rețea neﬁind destul de populară în Republica Moldova. Dat ﬁind faptul că majoritatea utilizatorilor acestei rețele sunt străini, din 2016 postările sunt scrise în
limba engleză.
Sistemul de comunicare internă – INTRANET

Urmând practica țărilor avansate, BNS a reușit să consolideze și să îmbunătățească
comunicarea instituțională internă prin intermediul implementării sistemului de
comunicare internă - INTRANET. Această realizare a fost posibilă grație suportului comun al proiectelor STATREG și SIDA. Lansarea cu succes a acestui portal
în data de 15, 16 iunie 2016 și apoi utilizarea frecventă de către colaboratorii
oﬁciului central și oﬁciilor teritoriale de statistică a reprezentat o dovadă și rezultatul coordonării activităților dintre două proiecte diferite, în scopul susținerii
și fortiﬁcării inițiativelor ﬁecăruia pe de o parte, dar și atenuării limitărilor și
procedurilor, pe de alta.
Aceasta rețea are ca scop facilitarea comunicării interne în cadrul Biroului, și în
special între oﬁciul central al BNS și oﬁciile regionale, oferind informații despre
evenimentele ce au loc în cadrul BNS, cât și informații interne, proceduri, date de
contact, metodologii etc. Intranet-ul va contribui la sporirea productivității muncii prin economisirea timpului ce se pierde pentru a căuta informațiile necesare.
Instrumente și aplicaţii moderne în diseminarea indicatorilor statistici

În scopul îmbunătățirii procesului de diseminare, în anul de raport, BNS cu
asistența proiectului comun ONU de asistență tehnică ”Consolidarea sistemului
statistic național” a elaborat o serie de booklet-e tematice analitice, în scopul
prezentării informației special pregătite pentru factorii de decizie.
Proﬁlurile femeilor și 11 infograﬁce au fost lansate în cadrul unei conferințe
publice la 29 iulie 2016 cu participarea a 60 de reprezentanți din cadrul utilizatorilor, ministerelor, instituțiilor publice, ONG-uri, institute de analiză, mediul
academic, parteneri de dezvoltare și mass-media.
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Tot la capitolul diseminare modernă a indicatorilor din domeniul social putem
menționa și aplicația GenderPulse – care reprezintă un instrument de vizualizare graﬁca interactiva a datelor si indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Circa 42 indicatori dezagregați pe sexe, vârste, medii, raioane si zone.
Această aplicație a fost elaborată în ajutorul factorilor de decizie pentru societatea civila, publicul larg, mediul academic, etc. în scopul de a-i ajuta la monitorizarea politicilor si impactului acestora asupra tuturor categoriilor de populație,
din perspectiva de gen. Acest instrument lucrează pe principiile date deschise,
informația ﬁind actualizată în mod automat cu posibilitatea de a ﬁ preluată și
adaptată în diferite scopuri.

Cooperare internaţională
Statistica oﬁcială este unul dintre domeniile care nu pot să existe și să se dezvolte
fără de cooperare și colaborare internațională. Pe de altă parte, statisticile produse în baza metodologiilor și clasiﬁcatoarelor internaționale acordă robustețe,
relevanță și putere informației pe care o conțin, permit comparațiile dintre țări
și diferite perioade de timp. Necesitatea producerii datelor statistice conform
standardelor internaționale a devenit un imperativ al zilei, care se încearcă a ﬁ
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respectat de toate țările din lume, indiferent de nivelul de venituri și dezvoltarea
economică.
În 2016, cooperarea internațională a Biroului Național de Statistică cu alte oﬁcii
de statistică, organizații internaționale instituții academice în cadrul proiectelor
de cooperare internațională a avut următoarele obiective:
Armonizarea indicatorilor statisticii naționale la standardele Europene și cele
internaționale. Îmbunătățirea sistemului de indicatori socio-economici (inclusiv
colectarea datelor) și a metodologiilor de colectare;
Armonizarea cadrului legislativ-strategic la cerințele și standardele internaționale
din domeniu;
Îmbunătățirea capacităților BNS și a altor ministere de ramură pentru producerea
și utilizarea datelor și indicatorilor statistici în timp util și la nivelul necesar de
dezagregare după sexe, vârstă și dimensiune geograﬁcă;
Îmbunătățirea accesibilității datelor prin îmbunătățirea sistemului de diseminare,
a practicilor și instrumentelor de diseminare;
Îmbunătățirea culturii statistice a utilizatorilor de date pentru facilitarea și utilizarea sporită a datelor accesibile pentru procesele de luare a deciziilor bazate pe
evidențe;
Consolidarea cooperării dintre Biroul Național de Statistică și alți producători
statistici, deținători de date administrative, sectorul academic, mass-media, etc.

În anul de raport, cooperarea internațională a fost organizată în scopul realizării
obiectivelor de integrare europeană și armonizare la standardele internaționale
și cele europene, și anume:
Cu organizații internaționale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială,
Organizația Naţiunilor Unite, inclusiv UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNIFEM, FAO, OIM, OMS, ILO, UNECE, Eurostat, USAID, Goskomstat al CSI);
Cu oﬁciile de statistică ale statelor UE (Statistica Poloniei, Statistica Suediei, Institutul de Statistică al României, Oﬁciul de Statistică al Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, Statistica Lituaniei, Institutul de Statistică al Serbiei,
Institutul de Statistică al Italiei);
Cu oﬁciile de statistică ale statelor membre CSI (Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Ucraina, Kazahstan, Federaţia Rusă, Kîrgîzstan, Tadjikistan).

Instrumentele prin intermediul cărora are loc cooperarea în domeniul statisticii,
schimbul de experiența și consolidarea relațiilor cu oﬁciile de statistică ale altor
țări dar și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale din domeniu sunt:
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Memorandumului de înţelegere între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Eurostat privind schimbul de date statistice (semnat la
07.07.2002);
Proiectului de asistenţă tehnică (FAO) pentru Recensământul General
Agricol (RGA) în Republica Moldova (GCP/MOL/003/ROM) privind
crearea, veriﬁcarea, testarea şi validarea bazei de date privind rezultatele
ﬁnale ale Recensămîntului General Agricol pe ţară şi în proﬁl teritorial.
Acord de colaborare între Departamentul Analize Statistice RM și Agenția
de Stat pentru Statistică pe lângă Guvernul Tadjikistan. În cadrul Acordului a fost efectuată vizita de studiu la BNS a specialiștilor de la Agenția de
Statistică pe lângă Președintele Republicii Tadjikistan, în scopul de a lua
cunoștință cu sistemul de estimare a prețurilor în Republica Moldova.;
Proiectul Comun UNDP; UNFPA; UNIFEM; UNICEF „Consolidarea
sistemului statistic naţional” cu ﬁnanţarea Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, privind efectuarea evaluării aprofundate a mai multor domenii statistice şi a conformităţii acestora cu Compendiul cerințelor
pentru datelor statistice al UE.
Proiectul de Cooperare Statistică între Biroul National de Statistică (BNS)
și Statistica Suediei (SCB).
Proiectul „Îmbunătăţirea Statisticilor Regionale în Republica Moldova,
(EuropaAid/135392/D/SER/MD)”, lansat la 4 februarie 2015
Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, acordat de către Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu fondurile Uniunii Europene. Proiectul a acordat asistență pentru pregătirea și desfășurarea cercetărilor
statistice vizînd potențialul de biomasă solidă, consumul de biomasă solidă
de către agenții economici, cât și potențialul și consumul de biomasă în
gospodăriile casnice.
Proiectului internaţional BIM „Studiile pilot BIM privind dezvoltarea
Anchetei forţei de muncă (ILO pilot LFS Studies)”. În cadrul Proiectului
internațional BIM „Studiile pilot BIM privind dezvoltarea Anchetei forței
de muncă (ILO pilot LFS Studies)”, BNS (alături de alte 9 oﬁcii de statistică)
a efectuat testarea modelelor de chestionare, elaborate de către BIM. Aceste
modele vor ﬁ recomandate ulterior de către BIM țărilor care vor dori să
implementeze standardele noi în domeniul statisticii muncii, stabilite prin
rezoluția celei de-a 19-a Conferințe Internaționale a Statisticienilor Muncii
ce a avut loc în noiembrie 2013.
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Metodele de implementare a acordurilor și memorandumurilor sus-menționate
au for diverse, anume:
Vizite la nivel înalt

Președintele Institutului Naţional de Statistică (INS) România, Tudorel Andrei,
alături de Ilie Dumitrescu, director în cadrul INS, şi consilierul Andreea Mirica,
la 3 şi 4 noiembrie 2016, au efectuat o vizită oﬁcială la Biroul Naţional de Statistică
al Republicii Moldova (BNS). În cadrul întrevederilor delegației române cu conducerea BNS s-a discutat despre asistenţa acordată de către INS pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2016-2020 (SDSSN)
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cu scopul de a alinia statistica naţională la standarde internaţionale, precum şi de
a întări şi a recunoaşte rolul statisticii oﬁciale în societate.
Participarea specialiștilor BNS în cadrul grupurilor de lucru:
Participarea specialiștilor BNS la conferințe, seminare, ateliere internaționale
de lucru, unde este prezentată experiența Biroului și există posibilitatea de a învăța
din experiența colegilor din alte state, organizații internaționale;
Participarea specialiștilor în cadrul vizitelor de studiu (Statistica Suediei, Statistica Lituaniei, Statistica Poloniei, Institutul Național de Statistică al României,
Statistica Portugaliei, Eurostat, Espon, etc.);
Vizitele specialiștilor străini la BNS pentru transferul de cunoștințe și experiență
(Statistica Suediei, Statistica Poloniei, Institutul Național de Statistică al României,
etc.)
Participarea specialiștilor BNS la cursurile de specializare și perfecționare (Institutul FMI din Viena, cursurile oferite de către Eurostat pentru țările Parteneriatului Estic, etc.)
Completarea chestionarelor transmise organismelor internaționale (Eurostat,
FMI, OECD, UNECE, AIE, FAO, etc.) În anul de raport BNS a completat și transmis 98 chestionare privind indicatorii social-economici ai țării. Plus la aceasta
BNS a prezentat 103 chestionare statistice către Comitetul de Statistică al CSI
privind indicatori diverși cu periodicitate lunară, trimestrială sau anuală.
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Domenii statistice
Conturi naţionale
Indicatorii macroeconomici sunt unii dintre cei mai solicitați pentru analiza
situației și performanțelor economice în țară. În scopul reﬂectării corespunzătoare
a progreselor sau limitărilor, nivelul național nu este suﬁcient. Urmând solicitările
mai multor utilizatori naționali, dar și cerințele internaționale în domeniu, BNS
a început procesul de producție a unuia dintre cei mai importanți indicatori la
nivel regional – Produsul Regional Brut. Întreg procesul de producție este un exemplu de cooperare interinstituțională dintre Biroul Național de Statistică, Banca
Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și alte autorități implicate din domeniu chiar începând de la etapa de creare a bazei informaționale. Asistența și
suportul informațional acordat de către instituțiile sus-menționate dar și eforturile
depuse de către specialiștii direcției sinteze macroeconomice și conturi naționale
au rezultat în lansarea în luna noiembrie a calculelor experimentale privind PRB
pentru anii 2013-2014, în prețuri curente și prețuri comparabile, pe:
regiuni de dezvoltare
activități economice la nivel
de regiuni de dezvoltare.

În decursul anului de raport, în
cadrul proiectului de asistență
tehnică STATREG și cu susținerea
experților internaționali, BNS a
elaborat metodologia Produsului
Intern Brut Regional și diseminat
calculele experimentale privind
Produsul Regional Brut
În același timp, în scopul asigurării comparabilității temporale, specialiștii direcției
sinteze macroeconomice și conturi naționale au efectuat recalcularea seriei dinamice (1995-2015) al Produsului Intern Brut pe activități economice în conformitate cu Clasiﬁcatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), prețuri
medii anuale, prețurile anului precedent și prețurile din anul 2010.

Statistica preţurilor
În decursul anului 2016, a fost perfecționată metodologia de calcul a IPC conform standardelor internaţionale. A fost perfecţionat softul nou de calculare a
IPC, și operate ajustări ce ţin de modul de imputare a preţurilor lipsă la produsele
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sezoniere, de ajustare a inﬂuenţei calităţii produselor asupra evoluţiei preţurilor
de consum. A fost efectuată calcularea IPC conform structurii COICOP la 2-4
semne. Pe parcursul anului 2016, a fost calculat IPC pe 4 regiuni statistice (Nord,
Centru, Sud și Chișinău) dar și IPC (trimestrial şi anual) la nivel de 4 semne
COICOP raportat la preţurile medii din 2015.
Direcţia statistica preţurilor conform planului de acţiuni pentru realizarea Programului Comparabilităţii Internaţionale a Produsului Intern Brut şi parităţii puterii de cumpărare a valutelor naţionale runda - 2014 a efectuat lucrări de analiză
a patru variante de tabele diagnostice cu calcule preventive, au fost concretizate şi acceptate preţurile la materialele de construcție și mărfurile investiţionale
incluse în cercetare. Au fost completate chestionarele cu datele concretizate și
transmise Comitetului Interstatal pentru Statistică al CSI pentru efectuarea calculelor ﬁnale a parităţii puterii de cumpărare a valutelor naţionale. Pentru construirea Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum (IAPC) cu ţările CSI a fost
pregătită, discutată şi acceptată lista cu grupele de indici (291 grupe), care vor ﬁ
incluse în calcularea acestui indicator.

Statistica comerţului exterior
În 2016, a fost elaborat, testat și pus în aplicare un sistem nou, complex și
multifuncțional pentru importarea, veriﬁcarea, procesarea, validarea, extragerea
și diseminarea datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri; calcularea
indicilor valorii unitare și indicilor volumului ﬁzic la mărfurile exportate și importate, în baza platformei ”UNA.md” și tehnologiei contemporane de păstrare și prelucrare a datelor (SQL-Server la baza ORACLE). Acest sistem, bazat pe tehnologiile client-server și WEB, oferă posibilitatea de utilizare simultană a acestuia de
mai mulți specialiști odată, contribuind la sporirea eﬁcacității și operativității de
generare și diseminare a informației statistice pe comerțul exterior de mărfuri.

Statistica mediului și agriculturii
Pentru prima dată au fost efectuate
calculele Contului de producție pe
agricultură, vânatul, silvicultură și
piscicultură în proﬁl regional pentru anul 2013 în prețuri curente
și pentru anul 2014 – în prețuri
curente și constante (în cadrul
efectuării calculelor experimentale
a Produsului Regional Brut);
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Au fost inițiate și efectuate activități de implementare a cercetărilor statistice selective noi a activității agricole a micilor producători agricoli conform cerințelor
UE: a fost elaborat instrumentarul necesar (chestionare, norme metodologice
pentru completarea lor), au fost organizate și petrecute cercetările de probă în
raionul Căușeni.

Statistica energeticii
La data de 17 martie 2010 Republica Moldova semnează la
Viena Tratatul Comunității
Energetice. În conformitate
cu acest tratat Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Comunității
Energeticii și își ia angajamentul de a implementa Regulamentului CE nr. 1009/2008 al
Parlamentului european și al
consiliului din 22.10.2008 privind statisticile în domeniul energiei și a Directivei 2008/92/CE privind statisticile lunare comunitare în domeniul energetic,
precum și amendamentul nr. 431/2014 cu privire la implementarea statisticilor
anuale vizînd consumul de energie în gospodăriile casnice.
Republica Moldova, ca membru al Comunității energetice, trebuie să se alinieze
la cerinţele politicii europene în acest domeniu şi să respecte recomandările
referitoare la îmbunătăţirea sistemului de obţinere a datelor privind consumul
ﬁnal energetic, inclusiv cel din gospodăriile populaţiei.
În acest sens, în anul 2016, BNS a lansat o Cercetare nouă vizînd consumul de
energie în gospodăriile casnice.
Scopul acestei Cercetări a fost, pe de o parte să conducă la îmbunătăţirea calităţii
datelor cuprinse în statistica energetică, iar pe de altă parte, să conducă la
obţinerea datelor comparative cu ţările membre ale Comunității energetice.
Sprijinul metodologic, organizatoric, dar și ﬁnanciar acordat pe parcursul tuturor
etapelor de realizare a Cercetării privind consumul de energie de către Proiectului Energie și Biomasă din Moldova și Comunitatea Energetică a permis BNS să
facă față la toate recomandările internaționale, asigurînd astfel comparabilitatea
datelor la nivel internațional.
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Statistica investiţiilor
În scopul armonizării indicatorilor naționali privind investițiile la cerințele și
standardele internaționale din domeniu, BNS a modiﬁcat raportul statistic “Cu
privire la Investiții” și a instrucțiunilor metodologice de completare. Aceste
prime modiﬁcări permit îmbunătățirea calculelor și rezultatelor scontate privind investițiile.

Recensământul populaţiei și locuinţelor 2014
După o perioadă de stopare de aproape un an, în 2016 au început activitățile de
prelucrare a datelor de la recensămîntul populației şi al locuinţelor (RPL) 2014
prin metoda introducerii manuale a datelor din chestionare în aplicaţia elaborată
în programul CSPro. Această activitate a început în luna aprilie şi la ﬁnele lunii
octombrie s-a încheiat I etapă, ﬁind introduse datele din aproximativ 4 200 000
chestionare. În lunile noiembrie şi decembrie s-a desfășurat codiﬁcarea genului
de activitate economică şi ocupaţia respondentului. Data limită pentru diseminarea datelor RPL 2014 este stabilită la 31 martie 2017.
În acest context, trebuie de menționat și faptul că au fost stabilite standardele
pentru analiza şi diseminarea datelor, folosind produsele GIS, şi au fost elaborate
hărţi model (șabloane) pentru comunicarea şi diseminarea datelor RPL 2014
într-o manieră atractivă pentru utilizatori.

Statistica socială
În trimestrul III 2016, Biroul Naţional de Statistică a realizat cercetarea prin
sondaj asupra gospodăriilor populaţiei „Accesul populaţiei la serviciile de
sănătate”, ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor
Gospodăriilor Casnice. Este al patrulea studiu realizat de BNS în parteneriat
cu Ministerul Sănătăţii şi cu
asistenţa tehnică din partea
Băncii Mondiale, în cadrul
proiectului
”Modernizarea
sectorului sănătății”, primul
ﬁind realizat în anul 2008. La
realizarea acestui studiu a fost
aplicată și utilizată metodologia studiului din 2008, astfel ﬁind asigurată comparabilitatea
datelor în timp.
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Acest studiu face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stipulate în Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate
în perioada 2008-2017, dar şi a altor programe şi strategii ce au drept obiectiv
asigurarea unui nivel de sănătate, care ar permite cetăţenilor ţării să ducă o viaţă
socială şi economică productivă.
Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări vine să complementeze indicatorii obţinuţi din sursele administrative ale Ministerului Sănătăţii, dar şi a altor
instituții cu responsabilităţi de producere a indicatorilor statistici în domeniul
sănătăţii.
În 2016, BNS a inițiat procesul de revizuire a metodologiei privind măsurarea
multidimensională a sărăciei în contextul Agendei de dezvoltare durabilă 2030.
În cadrul asistenței din partea proiectului PNUD, în cadrul unui atelier de lucru,
expertul Oﬁciului Regional al PNUD (Istanbul), Mihail Peleah, a familiarizat
participanții cu abordările și bunele practice care există la nivel internațional
privind măsurarea dimensiunilor sărăciei și a efectului multiplu (de deprivare,
excluziune, discriminare etc.) al acesteia asupra diferitor grupuri ale populației,
inclusiv celor deprivate. Specialiștii BNS au prezentat calculele experimentale
cu privire la rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (conform metodologiei Eurostat) și a indicelui sărăciei multi-dimensionale (în baza metodologiei
Alkire-Foster), ambele în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
Dimensiunile sărăciei propuse de către BNS, au fost discutate din perspectiva
priorităților politicilor naționale și a contextului național. La următoarea etapă
BNS urmează să deﬁnitiveze metodologia de calculare a sărăciei multi-dimensionale, iar indicatorii rezultați vor ﬁ incluși în lista națională de indicatori de
monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Statistica pieţii muncii
Participarea și implicarea activă
a specialiștilor BNS în cadrul
Proiectului de dezvoltare a Anchetei forței de muncă conform
noului standard internațional,
pentru runda II a permis îmbunătățirea metodologiei (instrumentarului) cercetării „Studiul
pilot BIM”. De asemenea în
2016, a fost revizuită/anulată
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cercetarea „Securitatea și sănătatea în muncă” și elaborată metodologia/chestionarul cercetării „Accidentele de muncă”, cu implementarea în practică a acestuia începând cu anul 2017 (cu date pe 2016).
Aplicarea ajustărilor conform cerințelor și metodologiilor internaționale reprezintă un efort semniﬁcativ asupra colaboratorilor BNS, cu atât mai mult în cazurile când este necesară coordonarea activităților cu alte autorități publice, utilizatori sau deținători de date administrative. Un astfel de exercițiu a reprezentat
revizuirea instrumentarului și periodicității de realizare a cercetării statistice infra-anuale „Câștigurile salariale” (din lunară în trimestrială), conform normelor
UE.
Tot în 2016, au fost inițiate
pregătirile pentru efectuarea
modulului AFM “Tranziția
de la muncă la pensionare” și
în acest scop a fost elaborată
metodologia /instrumentarul
cercetării statistice, conform
normelor UE.
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Obiective și priorități pentru 2017
În contextul celor menționate mai sus și ținând cont de lecțiile învățate și carențele existente în anul de raport, dar mai cu seamă de prioritățile stabilite în
SDSSN, Biroul Național de Statistică va urmări realizarea următoarelor obiective
în anul 2017:
Diseminarea informației statistice tuturor categoriilor de utilizatori, respectând
principiile fundamentale a statisticii oﬁciale, prioritatea zero ﬁind diseminarea
rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor 2014 conform termenelor stabilite de cadrul legislativ;
Comunicarea și promovarea culturii și cunoștințelor statistice tuturor categoriilor de utilizatori;
Producția și diversiﬁcarea indicatorilor statistici, aplicând metodologiile europene și internaționale dar și dezagregarea indicatorilor existenți (aspect regional, gender,) în scopul conformării la standardele europene și la cerințele de
dezagregare pentru raportarea ODD (metodologia de calcul a pragului sărăciei,
metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, etc.);
Elaborarea și implementarea în practica statistică a clasiﬁcatoarelor internaționale
adaptate la realitățile naționale (NUTS, MoldCed/ISCED, etc.)
Implementarea cercetărilor statistice noi, în statisticile de ramură (cercetarea
statistică a producătorilor agricoli mici, ancheta forței de muncă, statistica
inovațiilor, cercetarea privind investițiile, etc.)
Îmbunătățirea surselor de date administrative și îmbunătățirea cooperării cu
deținătorii de date administrative pentru utilizarea datelor în scopuri statistice;
Reorganizarea componentei regionale a Biroului Național de Statistică în scopul
eﬁcientizării utilizării resurselor ﬁnanciare, umane și tehnice.

