
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr.___  
 

din __________ 2021 
Chișinău 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Programului 

de lucrări statistice pentru anul 2022 

----------------------------------------------------- 

 

În temeiul articolului 11 alineatul (1) din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.216-228, art.349), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1.  Se aprobă Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 (se anexează). 

 

2. Ministerele, alte autorități administrative centrale și instituții publice vor asigura 

realizarea Programului nominalizat prin executarea de lucrări și furnizarea, în termenele și 

volumele stabilite în Program, a informațiilor statistice și datelor administrative conform 

domeniului de competență, necesare pentru producerea informației statistice oficiale. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Biroului Național 

de Statistică. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2022. 

 

 

Prim-ministru      NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei      Sergiu GAIBU  

 

Ministrul finanțelor     Dumitru BUDEANSCHI 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.___/____ 

 

PROGRAMUL DE LUCRĂRI STATISTICE PENTRU ANUL 2022 

 

I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI 

 

1. Datele statistice relevante, fiabile și oportune sunt imperative pentru procesul de luare 

a deciziilor bazate pe evidențe, indiferent de domeniul sau sectorul de politici. Datelor statistice 

le revine rolul central în actul de guvernare, inclusiv în asigurarea cu informații statistice de 

calitate, necesare pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor 

economice, sociale și de mediu, a deciziilor autorităților publice centrale și locale, ale mediului 

de afaceri, pentru elaborarea cercetărilor științifice, precum și pentru informarea societății în 

ansamblu. Biroului Național de Statistică (BNS), care constituie autoritatea centrală în domeniul 

statisticii, îi revine un rol central în  asigurarea societății și tuturor categoriilor de utilizatori 

interni și externi cu informație statistică de calitate, elaborată conform principiilor fundamentale 

ale statisticii oficiale ale ONU. 

 

2. Conform art.11 din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială, anume 

programul anual de lucrări statistice reprezintă instrumentul de bază prin care BNS, în comun 

cu alți producători de statistici oficiale realizează producerea informației statistice oficiale în 

vederea asigurării utilizatorilor cu informațiile necesare. 

 

3. În condițiile solicitărilor crescânde pentru informații statistice din partea utilizatorilor, 

precum și necesității reducerii sarcinii informaționale asupra respondenților, luând în 

considerare recomandările și bunele practici europene privind utilizarea ctât mai largă a surselor 

de date administrative existente, BNS produce statistici oficiale în baza a două surse majore de 

date: lucrările și cercetările statistice realizate nemijlocit de BNS (reflectate în compartimentul 

A al Programului) și lucrări executate, informații și date furnizate de către producătorii de date 

statistice și deținătorii de date administrative (compartimentul B), conform domeniului de 

competență. 

 

4. Activitatea de producție a statisticilor oficiale necesită planificare și coordonare 

minuțioasă în vederea evitării solicitărilor duble de date de la respondenți, utilizării surselor de 

date administrative potrivite pentru elaborarea statisticilor oficiale și, în final, reducerii sarcinii 

de răspuns asupra respondenților și eficientizarea activității statistice. 

 

II. SCOPUL ȘI STRUCTURA PROGRAMULUI 

DE LUCRĂRI STATISTICE PENTRU ANUL 2022 

 

5. Scopul Programului de lucrări statistice pentru anul 2022 (în continuare – Program) 

constă în asigurarea ministerelor, altor autorități administrative centrale, autorităților 

administrației publice locale, instituțiilor academice și de cercetare, organizațiilor societății 

civile, mass-media, organizațiilor internaționale, precum și a altor utilizatori, cu informație 

statistică relevantă, fiabilă, oportună, comprehensibilă și comparabilă la nivel internațional în 

domeniul economic, social, demografic și de mediu. 

 

6. Programul cuprinde lista cercetărilor statistice și a altor lucrări (ca de exemplu 

elaborarea datelor pe baza situațiilor financiare) care urmează a fi realizate de BNS pe parcursul 

anului 2022, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții 
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publice, cu indicarea nivelului de dezagregare, sferei de cuprindere, periodicității și termenelor 

de diseminare a informației (capitolul VI). 

7. Lucrările prevăzute în Program (în capitolul VI) sunt prezentate în două 

compartimente: 

1) compartimentul A „Cercetări statistice și alte lucrări realizate de Biroul Național de 

Statistică” în anul 2022, care include 21 de subcompartimente corespunzătoare domeniilor 

statistice, care conțin 106 titluri de lucrări cu periodicitate lunară, trimestrială, semestrială, 

anuală și unică, elaborate și diseminate de BNS. Suplimentar, compartimentul A include un 

capitol cu lucrări de sinteză care cuprind:  

a) comunicatele de presă elaborate de BNS;  

b) publicațiile statistice elaborate de BNS;  

c) chestionarele prezentate de către BNS la solicitarea organismelor internaționale;  

d) statistici pentru monitorizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) elaborate 

de diverse autorități și instituții publice din țară. 

2) compartimentul B „Lucrări executate, informații și date furnizate de către ministere, 

alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități pentru elaborarea și diseminarea 

statisticilor oficiale” conține 115 titluri de informații statistice și administrative, ce urmează a fi 

furnizate de către organele administrației publice pentru producerea și diseminarea statisticilor 

oficiale. 

Respectarea volumelor și termenelor de prezentare a informațiilor este responsabilitatea 

directă a instituțiilor vizate în compartimentul B.  

 

III. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

 

8. Implementarea prezentului Program include următoarele activități: 

1) colectarea datelor prin intermediul cercetărilor statistice realizate nemijlocit de BNS; 

2) obținerea sau accesarea datelor agregate și individuale din resursele informaționale de 

stat precum și cele private, deținute de autoritățile administrației publice și de alte persoane 

juridice, utilizate exclusiv în scopul producerii de statistici oficiale; 

3) prelucrarea, sistematizarea, centralizarea, estimarea, analizarea și diseminarea 

informațiilor statistice colectate; 

4) datele colectate de BNS vor fi prelucrate, diseminate și stocate în conformitate cu 

Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor 

cu caracter personal.  

9. Diseminarea informației statistice va fi executată în corespundere cu prevederile Legii 

nr. 93/20217 cu privire la statistica oficială: 

1) BNS va disemina informația statistică în volumul și termenele prevăzute în Program. 

2) Informația statistică destinată diseminării este plasată pe pagina web oficială a BNS 

(https://statistica.gov.md/), utilizând următoarele modalități de difuzare: 

a) comunicate de presă;  

b) publicații statistice;  

c) banca de date statistice;  

d) infografice, hărți animate; 

e) tabele cu informații din diverse dommenii statistice în format facil pentru utilizatori.   

3) La solicitarea organismelor internaționale, BNS va prezenta chestionarele completate 

în format electronic, conform termenelor stabilite de solicitant.   

 

10. Posibile riscuri la realizarea Programului: 

1) constrângeri ce țin de colectarea informației statistice de la respondenți (persoane 

fizice sau juridice) din cauza consecințelor situației pandemice de COVID-19; 

2) neprezentarea informațiilor din sursele de date administrative sau prezentarea acestora 

cu întârzieri de către ministere, autorități ale administrației publice centrale și alte entități; 

https://statistica.gov.md/
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3) lipsa de personal necesar pentru colectarea și prelucrarea datelor statistice. 

 

11. Activități întru diminuarea riscurilor de nerealizare a lucrărilor incluse în Program: 

1) identificarea, evaluarea, documentarea și utilizarea surselor de date alternative 

(resurselor informaționale de stat și private) relevante pentru producerea statisticilor oficiale, în 

special a surselor de date administrative deținute de autoritățile și instituțiile statutului; 

2) efectuarea estimărilor statistice în baza datelor disponibile; 

3) colectarea informațiilor de la respondenți cu utilizarea metodelor alternative de 

culegere a datelor: în format electronic prin raportare electronică (e-raportare) sau e-mail, prin 

telefon; 

4) atragerea personalului adițional pentru executarea unor lucrări de scurtă durată în bază 

de contract, cum ar fi: studenți, pensionari, foști colaboratori. 

 

IV. REZULTATELE SCONTATE, INDICATORII  

DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ 

 

12. Rezultatele scontate ca urmare a realizării prezentului Program sunt următoarele: 

1) informație statistică relevantă și autentică, în vederea satisfacerii cât mai ample a 

cerințelor informaționale ale utilizatorilor interni și externi; 

2) micșorarea sarcinii asupra respondenților, prin revizuirea instrumentelor de colectare 

a datelor în vederea optimizării acestora și utilizarea de date din surse alternative, inclusiv date 

cu caracter personal; 

3) acces sigur al utilizatorilor la informație relevantă, fiabilă și comparabilă la nivel 

internațional. 

 

13. Indicatorii de progres pentru evaluarea prezentului Program sunt următorii: 

1) elaborarea lucrărilor specificate în capitolul VI, conform termenelor și criteriilor 

stabilite la nivel de 100%; 

2) elaborarea și diseminarea a 141 comunicate statistice pe diverse domenii conform 

calendarului de diseminare stabilit de BNS; 

3) elaborarea și diseminarea de către BNS a 20 publicații statistice conform calendarului 

de diseminare stabilit de acesta; 

4) completarea și prezentarea a 98 chestionare la solicitarea organismelor internaționale; 

5) actualizarea cu regularitate a informației de pe pagina Web oficială a BNS și a Paginii 

Naționale Sumare a Datelor în cadrul Standardului special de diseminare a datelor (SDDS) al 

Fondului Monetar Internațional de către partenerii naționali: BNS, Banca Naținală a Moldovei, 

Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare. 

 

14. Indicatorii de performanță pentru evaluarea prezentului Program sunt: 

1) ponderea lucrărilor statistice realizate din total planificate în: 

a) compartimentul A „Cercetări statistice și alte lucrări realizate de Biroul Național de 

Statistică” în anul 2022 - 100%; 

b) compartimentul B „Lucrări executate, informații și date furnizate de către ministere, 

alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități pentru elaborarea și 

diseminarea statisticilor oficiale”– 100%. 

2) termenul de prezentare a lucrărilor statistice respectat în ambele compartimente ale 

Programului; 

3) utilizatori instruiți privind utilizarea statisticilor oficiale din domeniul economic, 

social, demografic și de mediu, conform domeniului de competență. 
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V. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR,  

PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE 

 

15. Realizarea prezentului Program se va efectua în limitele mijloacelor bugetare alocate 

BNS (pentru lucrările incluse în compartimentul A al Programului) și alocate altor 

autorități/instituții (pentru lucrările specificate în compartimentul B).  

16. În procesul de realizare a prezentului Program va fi asigurată monitorizarea gradului 

de realizare a activităților (lucrărilor), care va cuprinde: 

1) monitorizarea strictă a termenelor de realizare a lucrărilor de către BNS și de către 

ministere, autorități ale administrației publice centrale și alte entități vizate; 

2) realizarea studiului on-line privind gradul de satisfacție a utilizatorilor cu date statstice 

elaborate și diseminate de BNS; 

3) examinarea realizării acțiunilor prevăzute în prezentul Program la ședințele 

Consiliului Național pentru Statistică; 

4) elaborarea de către BNS a raportului privind realizarea Programului și prezentarea 

acestuia la Guvern până la finele primului trimestru al anului 2023. 
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VI. LUCRĂRILE, INSTITUŢIILE RESPONSABILE ȘI TERMENELE DE REALIZARE 
 

A.  CERCETĂRI STATISTICE ȘI ALTE LUCRĂRI  

REALIZATE DE BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ÎN ANUL 2022 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării, 

cercetării statistice 

Denumirea 

prescurtată a 

chestionarului 

statistic, a 

sursei de date 

Nivelul de 

dezagregare 

Sfera de 

cuprindere 

(unitățile 

cercetate, tipul 

respondentului) 

Periodicita

tea de 

colectare 

(lunar, 

trimestrial, 

semestrial, 

anual etc.) 

Numărul de 

respondenți 

(planificat) 

Modalitatea 

de colectare 

a 

informației 

(raportare 

electronică, 

suport de 

hârtie) 

Metoda de 

producere 

(colectare) a 

informației 

(cercetare 

selectivă, 

cercetare 

exhaustivă, 

calcule 

statistice, 

recensământ) 

Termenul de 

prezentare a 

informației 

utilizatorilor 

(data sau în a 

câta zi după 

perioada de 

referință) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I. Elaborarea indicatorilor macroeconomici    

1. Produsul intern brut pe 

categorii de resurse și 

utilizări pentru anul 2021, 

în prețuri curente și 

comparabile:  

        

1) preliminar   pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări 

n/a anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

15 martie 

2) pentru trimestrul IV 

2021 

 pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări 

n/a trimestrial n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

15 martie 

3) semidefinitiv  pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări 

n/a anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

15 iunie 

4) definitiv  pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări, sectoare 

instituționale, forme 

n/a anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

29 decembrie 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de proprietate, 

întreprinderile mici și 

mijlocii 

2. Conturile naționale 

pentru anul 2021 (date 

definitive) 

 pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări, sectoare 

instituționale, forme 

de proprietate 

(n/a) nu se 

aplică  

anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

29 decembrie 

3. Produsul intern brut pe 

categorii de resurse și 

utilizări în anul 2022, în 

prețuri curente, în 

prețurile medii ale anului 

precedent, în prețurile 

anului de bază, serie brută 

și ajustată sezonier 

– pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări 

n/a trimestrial n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

a 75 zi 

4. Produsul intern brut 

regional pe categorii de 

resurse pentru anul 2020, 

în prețuri curente și 

comparabile 

– pe regiuni de 

dezvoltare, activități 

economice 

n/a anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

29 decembrie 

5. Reconcilierea calculelor 

trimestriale cu cele anuale 

vizând produsul intern 

brut, în prețuri curente și 

constante, pentru anul 

2020 (date definitive) 

– pe țară, activități 

economice, elemente 

de utilizări 

n/a anual n/a – calcule și 

estimări 

statistice 

25 mai  

 II. Statistica industriei și energeticii    

6. Indicatorii principali în 

industrie pentru anul 

2021: 

PRODMOLD-

A 

 

 

 

entitățile cu 

activitate 

principală sau 

anual 5400 on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

27 iulie 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) valoarea producției 

fabricate, în prețuri 

curente 

pe țară, activități 

economice, în aspect 

teritorial 

secundară 

industria 

2) producția în expresie 

naturală 

pe țară, produs 

PRODMOLD, în 

aspect teritorial 

3) circulația principalelor 

tipuri de produse 

industriale 

pe țară, produs 

PRODMOLD 

7. Indicatorii principali în 

industrie în anul 2022: 

1) indicii producției 

industriale 

IND TS pe țară, activități 

economice, pe 

regiuni de dezvoltare, 

principalele grupe 

industriale 

entitățile cu 

activitate 

principală de 

industrie 

incluse în 

cercetare 

lunar 1400 on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 50-a zi 

2) indicele cifrei de 

afaceri în industrie 

 pe țară, activități 

economice, pe tipuri 

de piață, pe regiuni 

de dezvoltare 

     

3) valoarea cifrei de 

afaceri în industrie 

 pe țară, pe tipuri de 

piață, activități 

economice 

     

4) producția în expresie 

natura 

 pe țară, conform 

Nomenclatorului de 

produse 

PRODMOLD 

     

5) circulația principalelor 

tipuri de produse 

industriale 

 pe țară, conform 

Nomenclatorului de 

produse 

PRODMOLD 

     

8. Indicatorii principali în 

energetică pentru anul 

2021: 

1-BE, 23-H, 

PE, 6-it 

  anual 21 mii suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) producția, importul și 

exportul resurselor 

energetice 

pe țară, tipuri de 

combustibil și 

energie 

entitățile care 

produc, 

furnizează și 

consumă 

resurse 

energetice 

30 septembrie 

 

2) distribuția și consumul 

pe tipuri de 

combustibil și energie 

pe țară, tipuri de 

combustibil și 

energie 

3) stocuri, intrări și 

consum de 

combustibil 

pe țară, tipuri de 

combustibil și 

energie, în aspect 

teritorial 

9. Distribuirea gazelor prin 

rețea în anul 2021 

1-Gaz pe țară, în aspect 

teritorial, pe medii de 

reședință 

titularii de 

licență pentru 

transportul 

gazelor 

naturale 

anual 35 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

10 iunie 

10. Principalele resurse de 

energie în anul 2022: 

1-RE pe țară, pe tipuri de 

combustibil și 

energie 

entitățile care 

produc, 

importă și 

furnizează 

combustibili și 

energie 

electrică, 

conform listei 

stabilite de 

către BNS 

lunar 300 suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 35-a zi 

1) combustibili solizi 

2) produse petroliere 

3) energie electrică 

4) gaze naturale 

11. Prețurile la gaze naturale 

și energie electrică 

aplicate consumatorilor 

finali: 

        

 

 

 

8 februarie 

pentru 

semestrul II 

2021 

 

1) prețul la gaze naturale 1-PG pe țară entitățile care 

furnizează  

gaze naturale 

consumatorilor 

finali 

semestrial 4 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) prețul la energie 

electrică 

1-PEE pe țară entitățile care 

furnizează  

energie 

electrică 

consumatorilor 

finali 

semestrial 3 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

9 august – 

semestrul I 

2022 

 III. Statistica agriculturii    

12. Producția agricolă  

pe anul 2021: 

  întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

     

1) date preliminare: 

a) prețuri comparabile 

– pe țară, categorii de 

gospodării 

 

anual 

 

n/a 

 

– 

calcule 

statistice 

 

31 ianuarie 

b) prețuri curente pe țară anual n/a – calcule 

statistice 

7 martie 

2) date definitive: 

a) prețuri comparabile 

– pe țară, categorii de 

gospodării 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

 

anual 

 

n/a 

 

– 

calcule 

statistice 

 

1 iulie 

b) prețuri curente pe țară anual n/a – calcule 

statistice 

23 septembrie 

13. Producția agricolă, în 

prețuri curente, și indicele 

volumului fizic al 

producției agricole în 

anul 2022 

– pe țară întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

trimestrial n/a – calcule 

statistice 

a 27-a zi 

14. Înființarea și defrișarea 

plantațiilor multianuale, 

producerea materialului 

săditor 

2 liv-vii pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) și 

persoanele 

fizice care 

de 2 ori pe 

an 

2500 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

18 ianuarie – 

conform 

situației la 

25.12.2021; 

 

15 iunie – 

conform 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

beneficiază de 

subvenții 

situației la 

01.06.2022 

15. Utilizarea terenurilor 

agricole 

3-agr pe țară, în aspect 

teritorial 

primăriile 

satelor, 

comunelor 

o dată  

pe an 

900 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

26 iulie 

16. Totalurile semănatului 

pentru recolta anului 2022 

        

1) întreprinderile agricole 

și gospodăriile 

țărănești (de fermier) 

cu suprafața 

terenurilor agricole de 

10 ha și mai mare 

4-agr, 

6-p 

pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

agricole de 

10 ha și mai 

mare, 

primăriile 

 o dată  

pe an 

5575, 

900 

 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

12 iulie  

2) toate categoriile de 

gospodării 

– pe țară întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

o dată  

pe an 

n/a – calcule 

statistice 

27 iulie 

17. Utilizarea produselor de 

uz fitosanitar și 

introducerea 

fertilizanților chimici și 

naturali pentru recolta 

anului 2021 

9-agr pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

agricole de 

50 ha și mai 

mare 

anual 2400 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

17 ianuarie 
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18. Producția obținută la 

culturile recoltate de pe 

toată suprafața însămânțată 

în anul 2021: 

29-agr (an)        

1) date preliminare: 

a) pe întreprinderile 

agricole, gospodăriile 

țărănești (de fermier) cu 

suprafața terenurilor 

agricole de 10 ha și mai 

mare 

pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

agricole de 

10 ha și mai 

mare 

 

anual 

 

5800 

 

suport de 

hârtie 

 

cercetare 

exhaustivă 

 

14 ianuarie 

b) pe gospodăriile de 

toate categoriile 

pe țară, categorii de 

gospodării 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

anual n/a – calcule 

statistice 

31 ianuarie 

2) date definitive pe țară, categorii de 

gospodării, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

anual n/a – calcule 

statistice 

5 aprilie  

19. Recoltarea roadei 

culturilor agricole de pe 

toată suprafața 

însămânțată  

29-agr pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

de 2 ori  

pe an 

4500 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

12 iulie; 

14 octombrie 
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agricole de 

50 ha și mai 

mare 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

agricole de 

10 ha și peste 

calcule 

statistice 

 

20. Producția animală în anul 

2021: 

24–agr  

 

pe țară, în aspect 

teritorial 

 

 

întreprinderile 

agricole 

 

 

anual 

 

 

330 

 

 

suport de 

hârtie 

 

 

cercetare 

exhaustivă 

 

 

 

20 ianuarie 
1) date preliminare 

a) întreprinderile agricole 

b) gospodăriile de toate 

categoriile 

 pe țară, categorii de 

gospodării 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației 

anual n/a – calcule 

statistice 

31 ianuarie 

2) date definitive  pe țară, categorii de 

gospodării, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

populației și 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

suprafața 

terenurilor 

agricole până 

la 10 ha 

anual n/a – calcule 

statistice 

7 martie 
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21. Efectivul animalelor și 

producția animală în anul 

2022: 

        

1) pe întreprinderile 

agricole 

24-agr pe țară, în aspect 

teritorial 

gospodăriile 

agricole care 

dețin la 

balanță 

animale/păsări 

trimestrial 325 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

13 aprilie; 

13 iulie; 

11 octombrie 

2) pe toate categoriile de 

gospodării 

24-agr; 

f.6 

pe țară întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației, 

primăriile 

trimestrial 1227 – calcule 

statistice 

a 27-a zi 

22. Efectivul de animale la  

1 ianuarie 2022: 

        

1) date preliminare 24-agr, f6 pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) și 

primăriile 

anual 390 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

 

 

a) pe întreprinderile 

agricole 

  întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) care 

au la balanta 

animale  

    20 ianuarie    

b) pe toate categoriile de 

gospodării 

  întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

    31 ianuarie 
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fermier), 

primăriile 

2) date definitive 24-agr; 

f.6 

pe țară, categorii de 

gospodării, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

inclusiv 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier), 

gospodăriile 

populației, 

primăriile 

anual 1292 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

7 martie 

23. Achiziționarea și 

utilizarea producției 

agricole, pe tipuri 

principale, în anul 2021 

1-achiz pe țară, în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

(organizațiile) 

de 

achiziționare 

și de 

prelucrare a 

producției 

(materie 

primă) 

vegetale și 

animaliere 

anual 410 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 martie 

24. Principalii indicatori 

economici ai activității 

întreprinderilor agricole 

în anul 2021 

        

1) consumuri și cheltuieli 

de producție (lucrări, 

servicii) 

14-agr pe țară, întreprinderi 

agricole,  în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

care practică 

activitatea 

agricolă, 

inclusiv cele 

cu activitate 

auxiliară 

agricolă și 

gospodăriile 

anual 2250 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

21 iunie 
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țărănești (de 

fermier) care 

dispun de 

50 ha terenuri 

agricole și mai 

mult 

2) efectivul de animale la 

sfârșitul anului și 

valoarea acestora 

15-agr pe țară, întreprinderi 

agricole,  în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) care 

dețin la 

balanță 

animale/păsări 

anual 285 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

21 iunie 

3) balanța producției 16-agr pe țară, întreprinderi 

agricole,  în aspect 

teritorial 

întreprinderile 

care practică 

activitatea 

agricolă, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) care 

dispun de 

50 ha terenuri 

agricole și mai 

mari 

anual 2250 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

21 iunie 

25. Balanțele resurselor 

alimentare și utilizării lor 

în anul 2021 

– pe țară – anual n/a – calcule 

statistice 

26 septembrie 

26. Cercetarea statistică 

selectivă a micilor 

producători agricoli 

1-CMPA 

2-CMPA 

3-CMPA 

pe țară și regiuni gospodăriile 

populației și 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) care 

dispun de 

terenuri 

anual conform 

eșantionului 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

28 iunie 
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agricole până 

la 10 ha 

 IV. Statistica construcțiilor și a investițiilor    

27. Investiții în active 

imobilizate în anul 2021 

2-INV pe țară, pe tipuri de 

imobilizări, forme de 

proprietate, activități 

economice, în aspect 

teritorial, pe surse de 

finanțare 

entitățile, 

indiferent de 

genul de 

activitate, care 

realizează 

investiții în 

active 

imobilizate 

anual 44 mii on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 iulie 

28. Investiții în active 

imobilizate în anul 2022 

2-INV pe țară, pe tipuri de 

imobilizări, pe surse 

de finanțare 

entitățile, 

indiferent de 

genul de 

activitate, 

incluse în 

cercetare 

trimestrial 18 mii on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 60-a zi 

29. Lucrările de construcții 

executate în anul 2021 

1-CC pe țară, pe elemente 

de structură, pe 

obiecte de construcții, 

forme de proprietate, 

în aspect teritorial 

entitățile cu 

genul 

principal de 

activitate 

“Construcții” 

anual 2600 on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

20 iulie 

30. Indicatorii principali în 

construcții în anul 2022: 

1) lucrările de construcții 

executate; 

CONS-TS pe țară, pe elemente 

de structură, pe 

obiecte de construcții 

entitățile cu 

genul 

principal de 

activitate 

„Construcții”, 

incluse în 

cercetare 

trimestrial 600 on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 50-a zi 

2) indicii prețurilor în 

construcții 

CONS-TS total; lucrări de 

construcții-montaj; 

mașini și utilaje 

entitățile cu 

genul 

principal de 

activitate 

„Construcții”, 

trimestrial 600 on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 50-a zi 
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incluse în 

cercetare 

31. Locuințe date în 

exploatare: 

1) în anul 2021  

2_INV,  

Agenția 

Servicii 

Publice 

(lucrarea 95, 

cap. B) 

pe țară, în aspect 

teritorial 

entitățile care 

au construit și 

au dat în 

exploatare 

clădiri 

rezidențiale  

anual n/a on-line, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 iulie 

2) în anul 2022 trimestrial a 55-a zi  

32. Fondul locativ la  

1 ianuarie 2022 

1-Fondul 

locativ; 

Agenția 

Servicii 

Publice 

pe țară, pe localități 

urbane și rurale, pe 

forme de proprietate, 

în aspect teritorial 

entitățile, care 

dispun la 

bilanț de fond 

locativ; 

Agenția 

Servicii 

Publice 

anual 1700 pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

30 iunie 

33. Autorizații de construire 

eliberate pentru clădiri în 

anul 2022 

1-AC pe țară, în aspect 

teritorial 

autoritățile 

administrației 

publice locale  

trimestrial 950 pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 30-a zi 

 V. Statistica transporturilor    

34. Transportul rutier și 

lungimea drumurilor 

private în anul 2021 

1-tr. (auto) pe țară, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial 

entitățile care 

efectuează 

transportul de 

mărfuri și 

pasageri, au în 

inventar 

autovehicule 

sau le 

închiriază, 

precum și care 

au drumuri în 

proprietate sau 

anual 11 mii on-line 

sau pe 

suport de 

hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

1 iunie 
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în 

administrare 

35. Transportul cu mijloacele 

de transport rutier 

 

65-auto pe țară, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial 

entitățile cu 

genul 

principal de 

activitate 

transportul 

rutier de 

mărfuri și 

pasageri; 

entitățile cu 

alte genuri de 

activitate, care 

efectuează 

transportul de 

mărfuri și 

pasageri 

contra plată și 

au înscrise în 

inventar sau 

închiriază 10 

și mai multe 

autovehicule 

trimestrial 1,5 mii on-line 

sau pe 

suport de 

hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

a 55-a zi 

    

36. Transportul de mărfuri și 

pasageri cu nave fluviale  

 

1-nav. int. pe țară entitățile care 

au în dotare 

nave fluviale 

proprii sau 

închiriate 

trimestrial 

 

3 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 55-a zi 

 

 

37. Prestațiile și utilizarea 

transportului electric în 

anul 2021 

1-trol. pe țară, municipii entitățile care 

efectuează 

exploatarea și 

deservirea 

transportului 

electric urban 

anual 2 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 aprilie 
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38. Prestații cu troleibuze: 

 

65-trol. pe țară, municipii entitățile care 

efectuează 

exploatarea și 

deservirea 

transportului 

electric urban 

trimestrial 2 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 55-a zi 

39. Transportul feroviar de 

folosință generală și 

lungimea liniilor de cale 

ferată în anul 2021 

nr. 2-cf pe țară entitățile care 

efectuează 

exploatarea și 

deservirea 

transportului 

feroviar 

anual 1 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 aprilie 

40. Prestații de transport 

feroviar de folosință 

generală 

nr. 65-cf pe țară entitățile care 

efectuează 

exploatarea și 

deservirea 

transportului 

feroviar 

trimestrial 1 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 55-a zi  

 

41. Transportul de mărfuri și 

pasageri pe calea ferată, 

indicii de utilizare a 

mijloacelor de transport 

feroviar (date operative): 

1) în anul 2021; 

2) în anul 2022 

nr. 1-cf pe țară entitățile care 

efectuează 

exploatarea și 

deservirea 

transportului 

feroviar 

lunar 1 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 15-a zi 

42. Conducte magistrale de 

gaze: 

1) în anul 2021; 

2) în anul 2022 

nr. 1-

conducte 

pe țară titularii de 

licență pentru 

transportul 

gazelor 

naturale 

trimestrial 1 on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 55-a zi 

43. Lungimea drumurilor 

publice la sfârșitul anului 

3-drum pe țară, în aspect 

teritorial și 

administrativ 

Autoritățile 

administrației 

publice care 

administrează 

și gestionează 

anual 36 în format 

electronic 

sau pe 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 aprilie 
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drumuri 

publice 

 VI. Statistica tehnologiei  informației    

44. Situația privind 

informatizarea și 

conexiunea la Internet la 

sfârșitul anului 2021 

1-inf pe țară, forme de 

proprietate, activități 

economice, în aspect 

teritorial 

 rezidenții 

Moldova IT-

Park – 

exhaustiv, 

entitățile cu 10 

și mai mulți 

salariați 

anual 11,5 mii on-line 

sau 

pe suport 

de hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

30 iunie 

 VII. Statistica comerțului exterior de mărfuri și servicii    

45. Exporturile și importurile 

de mărfuri: 

declarațiile 

vamale 

prezentate de 

Serviciul 

Vamal 

pe țară, țări de 

destinație și origine a 

mărfurilor, grupe de 

țări, grupe de mărfuri, 

conform NCM și 

CSCI 

declarații 

vamale la 

nivel de 

persoane 

juridice și 

fizice 

  în format 

electronic 

calcule 

statistice 

 

1) pentru anul 2021 

a) date operative anual n/a a 45-a zi 

pe mărfuri, la nivel 

de 4 semne a NCM, 

țări si grupe de țări 

 anual     

a 55- a zi 

b) date definitive  pe țară, țări de 

destinație și origine a 

mărfurilor, grupe de 

țări, grupe de mărfuri, 

conform NCM și 

CSCI 

 anual    29 iunie 

pe mărfuri, la nivel 

de 4 și 9 semne a 

NCM, țări și grupe de 

țări 

anual 30 iunie 

2) în anul 2022 (date 

operative) 

 pe țară, țări de 

destinație și origine a 

mărfurilor, grupe de 

țări, grupe de mărfuri, 

 lunar  în format 

electronic 

calcule 

statistice 

a 45-a zi 
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conform NCM și 

CSCI 

pe mărfuri, la nivel 

de 4 semne a NCM, 

țări și grupe de țări 

lunar a 55-a zi 

46.  Exporturile, reexporturile 

și importurile de mărfuri 

din/în zonele libere în 

anul 2021 (date 

definitive) 

declarațiile 

vamale 

prezentate de 

Serviciul 

Vamal 

pe zone libere 

(proceduri vamale) și 

mărfuri la nivel de 

4 semne a NCM 

declarații 

vamale la 

nivel de 

persoane 

juridice 

anual n/a în format 

electronic 

calcule 

statistice 

28 iunie 

47. Indicii valorii unitare și 

indicii volumului fizic la 

mărfurile exportate și 

importate: 

1) în anul 2021 

(date definitive) 

Baza de date 

a Serviciului 

Vamal 

pe țară, grupe de 

mărfuri, mărfuri, 

conform NCM și 

grupe de țări  

declarații 

vamale la 

nivel de 

persoane 

juridice 

anual n/a în format 

electronic 

calcule 

statistice 

12 aprilie 

2) în anul 2022 

(date operative) 

trimestrial a 55-a zi 

48. Exporturile și importurile 

de servicii1: 

1) în trimestrul IV 2021 

EI-7,  EI-8 pe țară, tipuri de 

servicii, pe țări care 

beneficiază 

(prestează) servicii, 

activități economice,  

în aspect teritorial 

agenții 

economici 

care exportă 

sau importă 

servicii  

trimestrial 6500 în format 

electronic 

cercetare 

exhaustivă 

 

 

a 55-a zi 

2) în anul 2022 a 55-a zi  
1 - Datele sunt transmise Băncii Naționale a Moldovei  pentru elaborarea Balanței de Plăți 

VIII. Statistica comerțului interior de bunuri și servicii    

49. Cifra de afaceri în comerț 

și servicii în anul 2022 

SERV-TS pe țară, activități 

economice (inclusiv 

activități de transport) 

 

entitățile 

economice a 

căror activitate 

principală este 

comerțul sau 

prestarea 

serviciilor de 

piață 

lunar 5000 on-line 

sau  

pe suport 

de hârtie  

cercetare 

prin sondaj 

a 50-a zi 
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50. Calcule experimentale 

privind vânzările de 

mărfuri și servicii 

Datele 

Serviciului 

Fiscal de Stat 

privind 

declarațiile 

TVA 

pe țară, activități 

economice (la nivel 

de diviziune CAEM) 

entitățile 

economice 

care prezintă 

declarațiile 

TVA  

lunar n/a MConnect calcule 

statistice 

n/a 

  IX. Statistica turismului    

51. Capacitatea structurilor 

de primire turistică 

colective cu funcțiuni de 

cazare la 31 decembrie 

2021 

1-A-SC pe țară, tipuri de 

structuri, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial 

entitățile care 

administrează 

structurile de 

cazare 

colective 

anual 260 on-line 

sau  

pe suport 

de hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

1 martie 

52. Cazarea turiștilor în 

structurile de primire 

turistică colective cu 

funcțiuni de cazare: 

1) în anul 2021; 

2) în anul 2022 

1-B-SC pe țară, țări de 

reședință a turiștilor 

nerezidenți, tipuri de 

structuri, în aspect 

teritorial 

entitățile care 

administrează 

structurile de 

cazare 

colective 

trimestrial 260 on-line 

sau  

pe suport 

de hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

a 60-a zi 

53. Activitatea turistică a 

agențiilor de turism și 

operatorilor turistici: 

1) în anul 2021; 

2) în anul 2022 

1-tur pe țară, forme de 

turism, după scopul 

vizitei turiștilor, forme 

de proprietate, regiuni 

de dezvoltare, țări de 

reședință a turiștilor 

nerezidenți, țări de 

destinație a turiștilor 

rezidenți 

entitățile  care 

desfășoară 

activitate 

turistică, 

precum și altă 

activitate de 

organizare a 

călătoriilor 

turistice 

trimestrial 450 on-line 

sau  

pe suport 

de hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 50-a zi 

54. Numărul de traversări ale 

frontierei de stat de către 

cetățenii străini și 

cetățenii Republicii 

Moldova  

datele 

Inspectoratul

ui General al 

Poliției de 

Frontieră 

pe țară, tipurile 

punctelor de trecere a 

frontierei, sex, grupe 

de vârstă și țări de 

origine a cetățenilor 

străini 

cetățenii care 

traversează 

frontiera 

lunar 

anual 

n/a în format 

electronic 

calcule 

statistice 

a 15-a zi 

25 februarie 
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 X. Statistica prețurilor    

55. Indicii prețurilor de 

consum (lunar, 

cumulativ): 

– pe țară, mărfuri 

alimentare, 

nealimentare și 

servicii 

mărfuri și 

servicii 

cercetate în 

unitățile de 

comerț și 

prestaea 

serviciilor, 

piețe 

orășenești  

 900 de 

unități de 

comerț și 

prestarea 

serviciilor   

din 8 orașe 

ale țării 

format 

electronic 

cercetare 

prin sondaj 

 

1) decembrie 2021 anual   11 ianuarie 

2) în anul 2022 lunar   a 10-a zi 

56. Inflația de bază (indicii 

parțiali): 

– pe țară mărfuri și 

servicii 

cercetate în 

unitățile de 

comerț și 

prestaea 

serviciilor, 

piețe 

orășenești 

 900 de 

unități de 

comerț și 

prestarea 

serviciilor   

din 8 orașe 

ale țării 

format 

electronic 

cercetare 

prin sondaj 

 

1) decembrie 2021 anual  11 ianuarie 

2) în anul 2022 lunar  a 10-a zi 

57. Prețurile de consum la 

produsele social 

importante comercializate 

cu amănuntul în anul 

2022 

– pe țară mărfuri și 

servicii 

cercetate în 

magazine, 

piețe 

orășenești și 

unități 

prestatoare de 

servicii 

lunar 900 de 

magazine și 

unități 

prestatoare 

de servicii 

populației  

din 8 orașe 

ale țării 

format 

electronic 

cercetare 

prin sondaj 

a 15-a zi 

58. Indicii prețurilor 

producției industriale în 

anul 2022 

PREŢIND pe țară, principalele 

tipuri de activități 

industriale, pe tipuri 

de piață, pe 

principalele grupe 

industriale 

entitățile cu 

genul 

principal 

industrie 

incluse  în 

cercetare 

lunar 410 suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 20-a zi 
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59. Indicii prețurilor de 

vânzare a producției 

agricole de către 

întreprinderile agricole: 

21-vînz pe țară întreprinderile 

agricole, 

gospodăriile 

țărănești (de 

fermier) cu 

terenuri 

agricole de 50 

ha și mai mari 

 1980 suport de 

hârtie 

calcule 

statistice 

 

1) pentru anul 2021 anual 4 martie 

2) în anul 2022 trimestrial a 35-a zi 

 XI. Statistica antreprenoriatului    

60. Cercetarea structurală 

anuală a întreprinderilor 

pentru anul 2021, inclisiv 

modulele privind 

vânzările cu amănuntul  

ASA pe țară, activități 

economice, forme de 

proprietate, pe 

întreprinderile mici și 

mijlocii, vânzări cu 

amănuntul pe tipuri de 

mărfuri 

entitățile cu 

peste 19 

salariați – 

exhaustiv, 

până la 19 

salariați – 

selectiv 

anual 13 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

28 noiembrie 

 

61. Demografia 

întreprinderilor 

Registrul 

statistic 

pe țară, activități 

economice, forme de 

proprietate, în  profil 

teritorial  

toate entitățile anual n/a – calcule 

statistice 

22 decembrie 

62. Costurile și cheltuielile 

entităților2 

5-CI pe țară, activități 

economice, forme de 

proprietate, inclusiv 

pe entități cu cota 

statului în capitalul 

social 

exhaustiv - 

întreprinderile 

peste 19 

salariați și  

entitățile cu 

cota statului în 

capital social; 

selectiv - 

întreprinderile 

de la 4 până la 

19 salariați 

trimestrial 7,8 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

a 60-a zi 

 

63. Consumurile și 

cheltuielile organizațiilor 

necomerciale 

5-CON pe țară, activități 

economice 

organizațiile 

necomerciale 

trimestrial 3000 e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

a 60-a zi 
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64. Investiții străine, alocate 

de către întreprinderi în 

economia Moldovei și 

tranzacții cu nerezidenții3 

1 Invest n/a întreprinderile 

cu participarea 

capitalului 

străin (anual și 

trimestrial); 

întreprinderile 

care au 

tranzacții cu 

nerezidenții 

(anual) 

  

 

 

 

 

12 mii 
3,5 mii 

e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

 

1) pentru anul 2021 anual 15 iunie 

2) în anul 2022 trimestrial a 60-a zi 

65. Activitatea de leasing 1 leasing pe țară Entitățile cu 

genul 

principal de 

activitate 

leasing 

financiar 

anual 45 suport de 

hărtie 

cercetare 

exhaustivă 

14 mai 

66. Activitatea asigurătorilor: nr.1 asigurare pe țară societățile de 

asigurare 

trimestrial 22 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

 

1) pentru anul 2021 24 martie 

2) în anul 2022 a 55-a zi 
2- Datele sunt transmise Ministerului Finanțelor pe entitățile cu cota statului în capitalul social la a 55-a zi 
3- Datele sunt transmise Băncii Naționale a Moldovei pentru elaborarea Balanței de Plăți 

 XII. Date elaborate pe baza situațíilor financiare    

67. Situații financiare ale 

organizațiilor 

necomerciale / 

reprezentanțele entității 

nerezidente pentru anul 

2021: bilanțul, situația de 

venituri și cheltuieli, 

situația modificărilor 

surselor de finanțare, nota 

explicativă la situațiile 

financiare (tabele 

standardizate aprobate) 

situații 

financiare ale 

organiza-țiilor 

necomerciale / 

reprezen-

tanțelor 

entității 

nerezidente 

(aprobate prin 

Ordinul 

Ministrului 

Finanțelor 

nr.188/2014) 

pe țară organizațiile 

necomerciale 

anual 3 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

raportare 

exhaustivă 

20 iulie 
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68. Situații financiare ale 

entităților economice 

pentru 2021: 

        

1) situațiile financiare ale 

entităților de interes 

public: situația poziției 

financiare; situația 

rezultatului global; 

situația modificărilor 

capitalurilor proprii; 

situația fluxurilor de 

trezorerie4  

situații 

financiare 

conform 

IFRS 

n/a entitățile de 

interes public 

anual 55 suport de 

hârtie 

raportare 

exhaustivă 

30 iulie 

 

2) situațiile financiare 

pentru alte entități, cu 

excepția entităților de 

interes public5  

situații 

financiare 

conform 

Standardului 

Național de 

Contabilitate 

(SNC) 

”Prezentarea 

situațiilor 

financiare” 

(aprobat prin 

Ordinul 

Ministrului 

Finanțelor 

nr.48/2019) 

       

a) bilanțul/ bilanțul 

prescurtat, situația de 

profit și pierderi/ 

situația de profit și 

pierdere prescurtată, 

nota explicativă (tabele 

standardizate aprobate) 

pe țară, activități 

economice, forme de 

proprietate, inclusiv 

pe entități cu cota 

statului în capitalul 

social, pe 

întreprinderi micro, 

mici și mijlocii 

(principalii 

indicatori), în aspect 

teritorial 

entitățile care 

țin 

contabilitatea 

în baza 

sistemului 

contabil în 

partidă dublă 

anual 57 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

raportare 

exhaustivă 

30 iulie 

 

b) situația modificărilor 

capitalului propriu; 

situația fluxurilor de 

numerar 

pe țară, activități 

economice, forme de 

proprietate, inclusiv 

pe entități cu cota sta-

tului în capitalul 

social, în aspect 

teritorial 

entitățile care 

țin contabilita-

tea în baza 

sistemului 

contabil în 

partidă dublă, 

cu prezentarea 

situațiilor 

anual 650 e-

raportare, 

suport de 

hârtie 

raportare 

exhaustivă 

30 iulie 
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financiare 

complete 
4 Datele sunt transmise Ministerului Finanțelor pe entitățile cu cota statului în capitalul social la 30 iunie  
5 Datele sunt transmise Ministerului Finanțelor pe entitățile cu cota statului în capitalul social la 17 iulie 

 XIII. Statistica nivelului de trai al populației    

69. Cercetarea statistică 

asupra gospodăriilor 

casnice – Cercetarea 

bugetelor gospodăriilor 

casnice (CBGC)  

CP –

chestionarul 

principal, 

RG – 

registrul 

gospodăriei 

pe țară, regiuni 

statistice, medii, 

categorii de populație 

populația cu 

reședință 

obișnuită din 

țară care 

locuiește în 

gospodării 

casnice 

anual 12,7 mii  

gospodării  

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

30 martie 

70. Minimul de existență: CBGC pe țară, medii, 

categorii de populație 

populația cu 

reședință 

obișnuită din 

țară care 

locuiește în 

gospodării 

casnice 

   calcule 

statistice 

 

1)  în anul 2021 anual n/a n/a  31 martie 

2)  în anul 2022 semestrial 16 septembrie 

71. Indicatorii privind sărăcia 

pentru anul 2021 

CBGC pe țară, regiuni 

statistice, medii, 

categorii de populație 

populația cu 

reședință 

obișnuită din 

țară care 

locuiește în 

gospodării 

casnice 

anual n/a n/a  calcule 

statistice 

17 iunie 

 XIV.  Statistica demografiei    
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72. Date preliminare privind 

numărul nou-născuților, 

persoanelor decedate, 

căsătoriilor și divorțurilor 

înregistrate de către 

autoritățile competente  

f. nr.97 

„Informația 

privind 

înregistrarea 

actelor de 

stare civilă”, 

Agenția 

Servicii 

Publice  

pe țară, medii de 

reședință, în aspect 

teritorial: pe raioane, 

primării 

evenimente 

demografice 

(nașteri, 

decese, 

căsătorii și 

divorțuri), 

Agenția 

Servicii 

Publice, 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătate 

Publică 

trimestrial n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

a 60-a zi 

73. Date privind mișcarea 

naturală a populației în 

anul 2021: 

1) în anul 2020 (date 

finale)  

– pe țară, în aspect 

teritorial: regiuni de 

dezvoltare, raioane, 

localități, pe medii, 

sexe, vârstă, starea 

civilă, etc. 

evenimente 

demografice, 

Agenția 

Servicii 

Publice, 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătate 

Publică 

anual n/a format 

electronic, 

suport de 

hârtie 

calcule 

statistice 

15 aprilie  

2) în anul 2021 (date 

provizorii)  

13 mai 

74. Decedați pe cauze de 

deces în 2021 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sănătate 

Publică, 

decedați pe 

cauze de 

deces 

pe țară, pe medii de 

reședință, sexe, vârstă  

total populație, 

numărul 

decedaților pe 

cauze de deces 

anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

26 mai 

75. Estimarea numărului 

imigranților și 

emigranților în baza 

 pe țară, sexe, vârstă și 

țări de origine a 

cetățenilor străini 

traversările 

frontierei de 

stat de către 

anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 
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datelor privind 

traversările frontierei de 

stat:  

1) în anul 2020 (date 

finale) 

cetățenii 

străini și 

cetățenii 

Republicii 

Moldova - 

Inspectoratul 

General al 

Poliției de 

Frontieră a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne 

 

 

 

12 mai 

2) în anul 2021 (date 

provizorii) 

12 mai  

76. Numărul populației cu 

reședința obișnuită:  

1) la 1 ianuarie 2021 

(date finale)  

– pe țară,  sexe, vârstă total populație anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

 

 

3 iunie 

2) la 1 ianuarie 2022 

(date provizorii) 

3) la 1 ianuarie 2022 

(date provizorii)  

– regiuni de dezvoltare, 

raioane, pe medii, 

sexe și vârstă 

total populație anual n/a format 

electronic 

estimări 

statistice  

12 iulie 

77. Indicatorii privind situația 

demografică pentru 2021 

- pe țară, pe medii, 

sexe și vârstă 

total populație, 

născuți vii 

anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

16 iunie 

78. Indicatori demografici 

pentru anul 2021: 

        

1) tabelele mortalității 

(inclusiv speranța de 

viață la naștere) 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

pe țară, pe medii, 

sexe și vârstă 

total populație, 

numărul 

decedaților 

anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

 

7 iulie 

2) tabelele natalității 

(inclusiv ratele 

fertilită–ții pe grupe de 

vârstă) 

pe țară, pe medii, 

sexe și vârstă 

femeile în 

vârstă fertilă, 

născuți vii 

anual n/a format 

electronic 

calcule 

statistice 

3) coeficientul 

îmbătrânirii populației 

 total populație anual n/a   
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4) indicele sarcinii 

demografice 

–  total populație anual n/a   

5) vârsta medie a 

populației  

–  total populație anual n/a   

6) ratele mortalității 

standardizate 

– pe țară, cauze de 

deces, sexe și vârstă 

total populație, 

numărul 

decedaților 

anual n/a   22 iulie 

 XV. Statistica pieței muncii    

79. Câștigurile salariale: M1 pe țară, activități 

economice, sectoare 

(bugetar, real), în 

aspect teritorial 

unitățile din 

sectorul real 

cu 4 și mai 

mulți salariați 

și toate 

instituțiile 

bugetare, 

indiferent de 

numărul de 

salariați 

trimestrial 10,4 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie  

cercetare 

prin sondaj 

la a 60-a zi 

80. Câștigurile salariale și 

costul forței de muncă în 

anul 2021 

M3; 

M3 anexă 

pe țară, activități 

economice, sectoare 

(bugetar, real), forme 

de proprietate, în 

aspect teritorial, 

număr de salariați 

(sectorul real) 

unitățile cu 1 

și mai mulți 

salariați 

anual 16 mii e-

raportare, 

suport de 

hârtie  

cercetare 

prin sondaj 

24 august 

81. Accidentele de muncă în 

anul 2021 

AM pe țară, activități 

economice, în aspect 

teritorial 

unitățile la 

care au avut 

loc accidente 

de muncă 

anual 400 pe suport 

de hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

28 aprilie 

82. Formarea profesională a 

salariaților în anul 2021 

FORPRO pe țară, activități 

economice 

unitățile cu 10 

și mai mulți 

salariați 

anual 8000 e-

raportare, 

suport de 

hârtie  

cercetare 

prin sondaj 

15 iunie 
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83. Repartizarea efectivului 

de salariați conform 

mărimii salariului 

calculat pentru 

septembrie 2022 

M2 pe țară, activități 

economice, sectoare 

(bugetar, real) 

unitățile din 

sectorul real 

cu 4 și mai 

mulți salariați 

și toate 

instituțiile 

bugetare, 

indiferent de 

numărul de 

salariați 

o dată  

pe an 

10400 e-

raportare, 

suport de 

hârtie  

cercetare 

prin sondaj 

12 decembrie 

84. Cercetarea statistică 

asupra gospodăriilor 

casnice – Ancheta Forței 

de Muncă (AFM) 

CI – 

Chestionar 

individual,  

CL – 

Chestionar 

locuință 

pe țară, sexe, grupe 

de vârstă, medii, 

regiuni statistice, 

activități economice, 

forme de proprietate 

(a locului de muncă) 

populația cu 

reședință 

obișnuită din 

țară care 

locuiește în 

gospodării 

casnice 

lunar 7620 de 

gospodării 

pe trimestru 

suport de 

hârtie 

cercetare 

prin sondaj 

trimestrial, la 

a 65-a zi,  

anual –  

1 aprilie  

 XVI. Statistica educației și culturii    

85. Activitatea instituțiilor de 

educație timpurie pentru 

2021 

85-edu pe țară,  

forme de proprietate,  

în aspect teritorial,  

pe medii 

creșele, 

grădinițele, 

centrele 

comunitare, 

complexele 

educaționale 

anual 1504 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

19 aprilie 

86. Activitatea instituțiilor de 

învățământ primar și 

secundar general la 

începutul anului de studii  

1-edu pe țară,  

pe forme de 

proprietate,  

în aspect teritorial,  

pe medii 

școlile 

primare, 

gimnaziile, 

liceele 

anual 1244 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

27 decembrie 

87. Personalul încadrat în 

instituțiile de învățământ  

primar și secundar 

general la începutul 

anului de studii  

83-edu pe țară, pe 

forme de proprietate,  

în aspect teritorial,  

pe medii 

școlile 

primare, 

gimnaziile, 

liceele 

anual 1244 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

27 decembrie 
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88. Activitatea instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic secundar la 

începutul anului de studii  

2-edu pe țară, în aspect 

teritorial, pe medii 

școlile 

profesionale și 

centrele de 

excelență 

anual 49 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

12 decembrie 

89. Activitatea instituțiilor de 

învățământ profesional 

tehnic post-secundar la 

începutul anului de studii 

3-edu pe țară, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial, pe medii 

colegiile și 

centrele de 

excelență 

anual 51 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

12 decembrie 

90. Activitatea instituțiilor de 

învățământ superior la 

începutul anului de studii 

4-edu pe țară, forme de 

proprietate, în aspect 

teritorial, pe ministere 

instituțiile de 

învățământ 

superior 

anual 24 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

19 decembrie 

91. Activitatea instituțiilor 

extrașcolare pentru copii 

1-IE pe țară, în aspect 

teritorial 

instituțiile 

extrașcolare 

anual 62 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

31 mai 

92. Activitatea muzeelor 

(galeriilor) 

8-c pe țară, în aspect 

teritorial, tipuri 

muzeele anual 130 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

24 mai 

93. Activitatea instituției 

teatrale, concertistice, 

organizației concertistice 

de impresariat și a 

circului 

12-c pe țară,  tipuri  teatrele, 

organizațiile 

concertistice, 

de impresariat 

și circul 

anual 21 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

24 mai 

94. Activitatea sălilor de 

cinema 

2-c pe țară întreprinderile 

de servicii de 

difuzare a 

filmelor video 

și de cinema 

anual 3 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

24 mai 

 XVII. Statistica științei    

95. Activitatea de doctorat și 

postdoctorat 

1-cş pe țară, forme de 

proprietate 

școlile 

doctorale, 

instituțiile 

științifice cu 

activitate de 

postdoctorat 

anual 46 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

5 mai 
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96. Activitatea de cercetare-

dezvoltare 

1-ştiinţa pe țară,  

pe forme de 

proprietate, pe 

sectoare, pe ministere 

instituțiile 

științifice, 

instituțiile de 

învățământ 

superior, 

organizațiile și 

întreprinderile 

care 

desfășoară 

activitate de 

cercetare–

dezvoltare 

anual 61 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

20 aprilie 

 XVIII. Statistica mediului    

97. Cheltuieli curente pentru  

protecția mediului și plăți 

ecologice 

1-cheltuieli pe țară,  în aspect 

teritorial, activități 

economice, tipuri de 

proprietate 

agenții 

economici 

care 

desfășoară 

activitate 

economică 

însoțită de 

evacuarea 

substanțelor 

poluante și 

efectuează 

cheltuieli 

pentru 

protecția 

mediului 

anual 3000 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

20 aprilie 

98. Protecția aerului 

atmosferic  

1-aer pe țară, în aspect 

teritorial, activități 

economice, tipuri de 

proprietate 

entitățile 

economice 

care dispun de 

surse staționare 

de poluare a 

aerului 

atmosferic 

anual   4100 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

20 iulie 
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 XIX. Statistica utilităților publice    

99. Infrastructura străzilor 

orășenești și amenajarea 

spațiilor verzi urbane  

nr.1  pe țară, orașe autoritățile 

administrației 

publice locale 

(orașe) și 

întreprinderile 

care 

efectuează 

gestionarea 

infrastructurii 

străzilor și 

activitatea de 

înverzire 

anual 62 suport de 

hârtie  

cercetare 

exhaustivă 

6 mai 

100. Salubrizarea  localităților nr.2  pe țară, în aspect 

teritorial 

autoritățile 

administrației 

publice locale 

și 

întreprinderile 

care 

efectuează 

lucrări de 

salubrizare a 

localităților și 

transportare a 

deșeurilor 

municipale 

anual 204 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

6 mai 
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101. Funcționarea sistemelor 

publice de alimentare cu 

apă și canalizare 

nr.1 apeduct-

canalizare 

pe țară, în aspect 

teritorial 

autoritățile 

administrației 

publice locale  

și întreprin-

derile care 

livrează apă 

populației și 

care 

efectuează 

colectarea și 

epurarea 

apelor uzate 

anual 644 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

25 mai 

 XX. Statistica justiției    

102. Numărul contravențiilor 

constatate 

nr.1 cc pe țară, categorii de 

contravenții, organe 

care au dreptul să 

constate și să 

examineze 

contravenții 

organele 

competente să 

constate și să 

soluționeze 

cauze contra-

venționale 

anual 405 suport de 

hârtie 

cercetare 

exhaustivă 

29 aprilie 

 XXI. Lucrări de sinteză    

103. Comunicate statistice pe 

diverse domenii 

   lunar, 

trimestrial, 

anual 

   conform 

calendarului 

stabilit de 

BNS 

104. Publicații statistice     trimestrial, 

anual 

   conform 

calendarului 

stabilit de 

BNS 

105. Chestionarele prezentate 

organismelor 

internaționale 

   lunar, 

trimestrial, 

anual 

   conform 

termenelor  

solicitate de  

organismele 

internaționale 



37 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

106. Indicatorii statistici de 

monitorizare a 

Obiectivelor de 

dezvoltare durabilă 

(ODD) 

   anual    conform 

calendarului 

stabilit de 

BNS 
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B. LUCRĂRI EXECUTATE, INFORMAȚII ȘI DATE FURNIZATE DE CĂTRE MINISTERE,  

ALTE AUTORITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI ALTE ENTITĂȚI  

PENTRU ELABORAREA ȘI DISEMINAREA STATISTICILOR OFICIALE 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării (rapoartelor 

statistice), datelor prezentate 

Metoda de 

prezentare  

(date 

individuale,  

date agregate) 

Nivelul de 

dezagregare 

Periodicitatea 

prezentării 

Metoda de 

prezentare a 

datelor Biroului 

Național de 

Statistică (format 

electronic, suport de 

hârtie, MConnect, 

servicii web etc.) 

Termenul de 

prezentare 

Biroului 

Național de 

Statistică (data 

după perioada de 

raportare) 

Domeniul 

statistic unde  

se utilizează 

datele/utilizatorii 

principali 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Ministerul Finanțelor    

1. Informația privind executarea 

bugetului public național (separat 

pe tipuri de bugete) 

date agregate pe venituri și 

cheltuieli, 

conform 

clasificației 

economice și 

funcționale  

anual format electronic, 

(Excel) 

30 mai statistica 

conturilor 

naționale  

statistica 

protecției sociale 

2. Informația privind executarea 

bugetului de stat și bugetelor locale 

date agregate pe venituri și 

cheltuieli, 

conform 

clasificației 

economice și 

funcționale  

trimestrial format electronic, 

(Excel) 

a 35-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

3. Informația privind executarea 

bugetului de stat și a bugetelor 

locale  

date agregate pe venituri și 

cheltuieli, 

conform 

clasificației 

economice și 

funcționale 

anual  format electronic, 

(Excel) 

20 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

statistica 

protecției sociale 

4. Informaţia privind executarea 

bugetului public naţional în profil 

teritorial (separat pe tipuri de 

bugete) 

date agregate pe venituri și 

cheltuieli, 

conform 

clasificației 

anual format electronic, 

(Excel) 

20  iunie elaborarea 

produsului 

regional brut  
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economice și 

funcționale 

5. Informație privind mijloacele fixe, 

uzura mijloacelor fixe (uzura 

calculata) și amortizarea activelor 

nemateriale ale autorităților publice 

centrale.  

date agregate pe țară, inclusiv 

pe autorități 

publice centrale 

anual format electronic, 

(Excel) 

2 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

6. Informația pentru Standardul 

special de diseminare a datelor 

(SDDS):  

date agregate pe țară  format electronic  Standardul 

special de 

diseminare a 

datelor 1) bugetul public național  anual  29 aprilie  

2) bugetele administrate de Guvern  lunar  a 25-a zi 

3) datoria de stat  lunar  a 25-a zi 

4) datoria de stat și datoria 

unităților administrativ teritoriale 

trimestrial a 90-a zi 

7. Cheltuieli efective pentru bunuri și 

servicii educaționale produse de 

autoritățile locale și centrale, cum 

ar fi serviciile de personal, clădirile, 

manualele școlare, precum și 

servicii suplimentare, administrație 

și alte activități; transferuri primite 

din surse internaționale; transferuri 

și plăți publice pentru educație către 

sectorul privat; transferuri 

interbugetare, cheltuielile proprii 

ale instituțiilor de învățământ la 

autofinanțare (conform cerințelor 

Chestionarului UIS_ED_B)_ 

date agregate pe țară, niveluri 

de educație, după 

sursa de 

finanțare, tipuri 

de cheltuieli 

(recurente și 

investiții 

capitale), pe 

componente 

anual format electronic,  1 iulie statistica 

educației 

8. Informația privind executarea 

cheltuielilor pentru protecția socială 

a populației 

date agregate pe țară, conform 

clasificației 

economice, pe 

programe, 

subprograme, 

activități 

anual format electronic 

(Excel) 

15 aprilie calcule 

experimentale cu 

privire la 

statistica 

protecției sociale 
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1.1 Serviciul  Fiscal de Stat    

9. Forma IPC21 „Darea de seamă 

privind reținerea impozitului pe 

venit, a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală  și 

a contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii calculate” 

date 

individuale  

n/a lunar format electronic  

(Mconnect) 

până la a 40-a zi 

după luna de 

referință 

efectuarea 

calculelor 

experimentale cu 

privire la numărul 

salariaților și 

câștigul salarial, 

actualizarea 

registrului 

unităților 

statistice 

10. Informația vizând rezultatele 

controalelor fiscale (forma nr.4-SF)  

date agregate pe țară și în profil 

teritorial 

anual format electronic 

(Excel) 

25 martie statistica 

conturilor 

naționale 

11. Informația vizând rezultatele 

controalelor fiscale:  

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Mconnect) 

5 iulie statistica 

conturilor 

naționale 1) controale fiscale efectuate în 

total 

    

2) din ele stabilite încălcări     

Sumele calculate suplimentar ca 

urmare a controalelor fiscale total, 

din care: 

      

a) TVA;       

b) accize;        

c) impozitul pe venit;       

d) sancțiuni fiscale;       

e) amenzi;       

f) altele       

12. Informația vizând mărfurile supuse 

accizelor și accizele calculate 

conform poziției tarifare a 

mărfurilor, date generalizate, și 

anume:  

date agregate date generalizate 

conform poziției 

tarifare a 

mărfurilor supuse 

accizelor 

anual, 

trimestrial 

format electronic 

(MConnect)  

5 iulie, 

până la a 45-а zi 

după perioada de 

raportare 

statistica 

conturilor 

naționale 

1) volumul în expresie naturală 
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2) valoarea fără TVA și accize 

3) suma accizelor calculate  

13. Forma VEN 12 „Declarația cu 

privire la impozitul pe venit” 

(rândurile 010, 0101, 0102) 

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Mconnect) 

5 iulie statistica 

conturilor 

naționale, 

statistica 

întreprinderilor 

14. Forma SIMM 20 Darea de seamă 

privind impozitul pe venitul 

agenților economici subiecți ai 

sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii (rândurile 1, 6, col.2) 

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Mconnect) 

5 iulie statistica 

conturilor 

naționale, 

statistica 

întreprinderilor 

15. Forma TVA12 Declarația privind 

TVA” (boxele 1, 2, 3, 6, 10 col.10) 

date 

individuale  

n/a trimestrial format electronic 

(Mconnect) 

până la a 45-a zi 

de la perioada de 

raportare 

statistica 

conturilor 

naționale, 

statistica 

întreprinderilor 

16. Taxa pentru patenta de 

întreprinzător conform genurilor de 

activități economice, prevăzute în 

anexa la Legea nr. 93/1998 cu 

privire la patenta de întreprinzător 

date agregate activități 

economice 

prevăzute în 

anexa la Legea 

nr.93/1998 cu 

privire la patenta 

de întreprinzător  

anual format electronic 

(MConnect) 

5 iulie statistica 

conturilor 

naționale 

17. Forma TL 13 „Darea de seamă pe 

taxele locale” 

1) din darea de seamă (rîndul 1, 

col.5) 

2) din anexă descifrarea rândului 1 

(clasificarea bugetară 122/28) col.3, 

4, 7 

date 

individuale  

n/a trimestrial format electronic 

(Mconnect) 

până la a 45-a zi 

după perioada de 

raportare 

statistica 

conturilor 

naționale, 

statistica 

întreprinderilor 

18. Formularul UNIF 18 ”Darea de 

seamă unificată (Declarația) (codul 

010, 0101, 0102) 

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Mconnect) 

5  iulie statistica 

conturilor 

naționale, 
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statistica 

întreprinderilor 

 1.2 Serviciul Vamal    

19. Informații privind  exporturile și 

importurile de mărfuri realizate de 

persoanele juridice și persoanele 

fizice 

date 

individuale  

la nivel de 

declarații vamale  

lunar format electronic a 20-a zi elaborarea 

statisticilor 

comerțului 

exterior de 

mărfuri 

20. Valoarea importurilor de mărfuri cu 

evidențierea (pentru fiecare valoare 

de marfă importată în parte) a 

plăților privind TVA, accizele, taxa 

vamală, taxa pentru efectuarea 

procedurilor vamale, taxa specială   

la nivel de 

marfă 

pentru agenții 

economici – la 

nivel de 9 semne 

ale Nomenclaturii 

combinate a 

mărfurilor, pentru 

persoanele fizice 

– la nivel de 

6 semne 

trimestrial, 

anual 

format electronic a 30-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

 II. Ministerul Justiției    

21. Informația privind numărul 

reprezentanților profesiilor juridice 

(notari, avocați, mediatori, 

executori judecătorești etc.), la 

sfârșit de an  

date agregate pe țară, pe sexe   anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica justiției 

 2. 1 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

22. Informația privind numărul 

condamnaților și măsurile de 

pedeapsă aplicate (pedeapsa 

principală stabilită), la sfârșit de an  

date agregate pe țară, pe tipuri 

de infracțiuni, 

grupe de vârstă, 

sexe 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

15 februarie statistica justiției  

23. Informația privind numărul 

judecătorilor și al cauzelor intrate 

în instanțele judecătorești, la sfârșit 

de an  

date agregate pe țară, sexe, 

tipuri de instanțe, 

tipuri de cauze 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

15 februarie  statistica justiției 
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 2.2 Administrația Națională a Penitenciarelor    

24. Informația privind numărul 

persoanelor deținute (condamnate 

definitiv, în arest preventiv) în 

instituțiile penitenciare  

date agregate pe țară, pe 

categorii și tipuri 

de infracțiuni 

comise 

(principala 

infracțiune), tipul 

instituției, durata 

pedepsei, 

recidivă, grupe de 

vârstă, sex, alte 

criterii 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

15 februarie statistica justiției 

 III. Ministerul Afacerilor Interne    

 3. 1 Serviciul Tehnologii Informaționale    

25. Informația privind 

infracționalitatea: numărul 

infracțiunilor înregistrate, al 

făptuitorilor identificați și 

victimelor infracțiunilor 

date agregate pe țară, medii de 

reședință, în 

aspect teritorial 

(regiuni de 

dezvoltare, 

raioane/ 

municipii, UTA 

Găgăuzia), 

categorii și tipuri 

de infracțiuni, 

grupe de vârstă și 

sexe, alte criterii 

anual, 

lunar 

format electronic, 

suport de hârtie  

a 10-a zi statistica justiției 

 3. 2 Biroul Migrație și Azil    

26. Informația privind imigrația 

populației: 

      

1) numărul imigranților și numărul 

repatriaților  

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial (regiuni 

de dezvoltare, 

raioane/ 

municipii, UTA 

Găgăuzia), 

trimestrial format electronic a 10-a zi statistica 

populației și 

migrației 
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cetățenia/țara de 

origine, divizarea 

imigranților pe 

sexe și grupe de 

vârstă, motivul 

imigrării și 

nivelul de 

instruire  

2) numărul refugiaților, numărul 

solicitanților de azil și numărul 

beneficiarilor de protecție 

umanitară  

date agregate pe țară, 

dezagregarea pe 

sexe, țara de 

origine  

semestrial format electronic a 30-a zi statistica 

populației și 

migrației 

 3. 3 Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul Național de Patrulare    

27. Informația privind securitatea 

rutieră: numărul accidentelor în 

urma cărora au avut de suferit 

persoane, numărul persoanelor 

decedate și traumatizate  

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial (regiuni 

de dezvoltare, 

raioane/municipii, 

UTA Găgăuzia), 

pe categorii de 

persoane care au 

suferit (persoane 

decedate și 

traumatizate), pe 

sexe și grupe de 

vârstă, medii de 

reședință 

anual, 

trimestrial 

format electronic, 

suport de hârtie  

a 10-a zi statistica justiției 

 3. 4 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență    

28. Informația privind numărul de 

situații excepționale și incendii 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial (regiuni 

de dezvoltare, 

raioane/municipii

, UTA Găgăuzia) 

anual, 

trimestrial 

format electronic, 

suport de hârtie  

a 10-a zi statistica socială  
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 3.5 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră    

29. Informația statistică privind 

traversările frontierei de stat de 

către cetățenii străini și cetățenii 

Republicii Moldova  

date agregate pe țară, tipurile 

punctelor de 

trecere a frontierei 

de stat, divizarea 

cetățenilor străini 

și a cetățenilor 

Republicii 

Moldova pe sexe 

și grupe de vârstă, 

țările de origine a 

cetățenilor străini 

lunar format electronic a 8-a zi  statistica 

turismului 

30. Informația statistică privind 

traversările frontierei de stat a  

persoanele fizice: cetățeni străini și 

cetățeni ai Republicii Moldova 

date 

individuale 

pe țară, sexe, 

vârstă și țări de 

origine a 

cetățenilor străini 

anual  format electronic 

(Mconnect)  

22 februarie statistica 

populației și 

migrației (calcule 

ale fluxurilor 

migraționale și 

numărului 

populației) 

 IV. Ministerul Mediului    

31. Informația privind formarea și 

folosirea fondului ecologic național 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 8 februarie statistica 

mediului 

 4. 1 Agenția de Mediu    

32. Informația privind managementul 

deșeurilor 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, 

activități 

economice 

anual format electronic 20 iulie statistica 

mediului 

33. Informația privind emisiile 

substanțelor poluante în aerul 

atmosferic de către sursele mobile  

date agregate pe țară, tipuri de 

transport, tipuri 

de poluanți 

anual suport de hârtie 28 octombrie  statistica 

mediului 

 4. 2 Inspectoratul pentru Protecția Mediului    

34. Informația privind rezultatele 

controlului de stat referitor la 

folosirea rațională a resurselor 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

anual, 

semestrial 

suport de hârtie a 15-a zi statistica  

mediului  
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naturale și protecția mediului 

înconjurător 

35. Protecția aerului atmosferic  

(f.nr.1-aer) 

date 

individuale 

n/a anual suport de hârtie 25 martie statistica 

mediului 

 4. 3 Agenția “Apele Moldovei”    

36. Raportul vizând utilizarea apei date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, 

activități 

economice, 

bazinele râurilor 

anual suport de hârtie 27 mai statistica 

mediului  

 4. 4 Agenția “Moldsilva”    

37. Darea de seamă privind îndeplinirea 

planului de producere în silvicultură 

date agregate pe țară anual, 

trimestrial 

suport de hârtie a 50-a zi statistica 

agriculturii 

(calcule pentru 

contul de 

producție în 

agricultură) 

38. Raportul nr. 1-gs  privind lucrările 

de cultură a pădurilor 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 30 martie statistica 

mediului  

39. Raportul nr. 2-gs  privind protecția 

pădurilor 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 30 martie statistica 

mediului 

40. Raportul nr. 3-gs privind eliberarea 

masei lemnoase, lucrările de 

îngrijire a pădurilor și folosințele 

accesorii 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 30 martie statistica 

mediului 

41. Raportul nr. 4-gs privind cazurile 

de incendii de păduri 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 30 martie statistica 

mediului 

42. Raportul statistic privind activitatea 

gospodăriei cinegetice 

date agregate pe țară anual suport de hârtie 30 martie statistica 

mediului 

 V. Ministerul Educației și Cercetării    

43. a) Lista studenților-doctoranzi 

înmatriculați la studii superioare de 

doctorat în anul de studii 

date 

individuale 

pe țară anual format electronic, 

suport de hârtie 

3 februarie statistica științei 
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2021/2022, a conducătorilor 

științifici și a temelor de cercetare 

b) Lista postdoctoranzilor 

înmatriculați la prgrameole de 

postdoctorat în anul 2021 

44. Raportul statistic privind 

dezvoltarea culturii fizice și 

sportului 

date agregate pe țară, pe forme 

de proprietate, în 

aspect teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

4 martie statistica 

sportului  

45. Raportul statistic privind activitatea 

instituțiilor publice de sport  

Lista școlilor sportive 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

4 martie statistica 

sportului 

 VI. Ministerul Culturii    

46. Informația statistică privind 

activitatea instituțiilor de 

învățământ  artistic extrașcolar 

date agregate pe țară, pe tipuri 

de școli, aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

25 martie statistica culturii  

47. Informația statistică privind 

activitatea bibliotecilor   

date agregate pe țară, pe tipuri 

de biblioteci, pe 

medii, în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

25 martie statistica culturii 

48. Informația statistică privind 

activitatea caselor de cultură și a 

formațiilor artistice  

date agregate pe țară, pe medii, 

în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

25 martie statistica culturii 

49. Informația privind aparițiile 

editoriale  

date agregate pe țară anual format electronic, 

suport de hârtie 

19 aprilie statistica culturii 

 VII. Ministerul Muncii și Protecției Sociale    

50. Raportul statistic privind numărul 

copiilor aflați în situație de risc și 

copiilor separați de părinți 

date agregate pe țară, sexe, 

medii de 

reședință, grupe 

de vârstă, 

dizabilitate, alte 

criterii 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

25 martie statistica 

protecției sociale 

51. Raportul statistic privind copiii din 

sistemul rezidențial  

date agregate pe țară, sexe, 

medii de 

reședință, grupe 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

25 martie statistica 

protecției sociale  
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de vârstă, 

dizabilitate, tipuri 

de instituții, alte 

criterii 

 7. 1 Agenția Națională Asistență Socială    

52. Informația privind centrele de 

plasament și de zi și numărul 

beneficiarilor de servicii sociale  

(primare, specializate, cu 

specializare înaltă)  

date agregate pe țară, categorii 

de beneficiari 

(adulți, copii, 

vârstnici, 

persoane cu 

dizabilități), pe 

tipuri de centre, 

alte criterii 

anual format electronic 

(EXCEL), 

suport de hârtie 

15 martie statistica 

protecției sociale 

53. Informația privind finanțarea 

fondului de susținere a populației 

date agregate pe țară, venituri, 

cheltuieli (pe 

tipuri de prestații) 

anual format electronic 

(EXCEL), 

suport de hârtie 

15 aprilie calcule 

experimentale cu 

privire la 

statistica 

protecției sociale 

 7. 2 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă    

54. Raportul statistic privind măsurile 

de ocupare și asigurare de șomaj a 

persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă 

date agregate pe țară, sexe, 

grupe de vârstă, 

nivel de instruire, 

motivul aflării în 

șomaj, durată, 

activități 

economice, 

forme de 

proprietate, în 

aspect teritorial 

lunar, 

trimestrial 

(cumulativ) 

format electronic a 10-a zi, 

a 25-a zi 

statistica muncii 

55. Informația privind executarea 

cheltuielilor pentru măsuri de 

ocupare a forței de muncă 

date agregate pe țară, venituri, 

cheltuieli (pe 

tipuri de prestații) 

anual format electronic 

(EXCEL), 

suport de hârtie 

15 aprilie calcule 

exeprimentale cu 

privire la 

statistica 

protecției sociale 
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 7. 3 Inspectoratul de Stat al Muncii    

56. Lista unităților economice și sociale 

la care au avut loc accidente de 

muncă în anul 2021 

date 

individuale 

n/a o dată pe an format electronic 10 ianuarie (lista 

preliminară), 

25 februarie (lista 

definitivată) 

statistica 

accidentelor de 

muncă 

7.4 Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 

57. Raportul statistic privind 

determinarea gradului de 

dizabilitate și capacității de muncă 

(adulți, copii) 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, grupe 

de vârstă, sexe, 

grade de 

dizabilitate și 

tipuri de afectări 

ale funcțiilor 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

19 februarie statistica 

protecției sociale 

 VIII. Ministerul Sănătății     

 8.1 Agenția Națională pentru Sănătate Publică    

58. Resursele ocrotirii sănătății (spitale, 

personal medical etc.) (rapoartele 

statistice nr. 1-aim, nr. 10, nr.17, 

nr.40-săn, nr.42-săn)   

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica 

sănătății, 

statistica 

conturilor 

naționale  

59. Activitatea de staționar (rapoartele 

statistice nr.30-săn, anexa nr.1, 

nr.38-săn, nr.39-săn) 

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica sănătății  

60. Indicii de activitate a IMSP (vizite 

la medici) (rapoartele statistice 

nr.19-săn, nr.30-săn) 

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica sănătății  

61. Incidența și prevalența generală a 

populației:  

1) rapoartele statistice nr.11, nr.12 

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual,  format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie  statistica sănătății 

2) rapoartele statistice nr.7,  

nr.12 t-săn, nr.15, nr.16-săn,  

nr.34-săn, nr.35-săn, nr.36-săn, 

nr.46-săn, nr.53 

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica sănătății 
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62. Sănătatea mamei și copilului 

(rapoartele statistice nr.13, nr.20, 

nr.31-săn, nr.32-săn, nr.32a-săn,  

nr.41-săn, nr.41a-săn, nr. 43-săn,  

nr.44-săn) 

date agregate pe țară, în profil 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica sănătății   

63. Informația vizând mortalitatea 

populației:   

      

1) mortalitatea generală  date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe 

principalele cauze 

de deces și sexe 

trimestrial, 

anual 

format electronic a 60-a zi statistica 

populației și 

demografiei 

2) mortalitatea infantilă date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe 

principalele cauze 

de deces și sexe 

anual format electronic a 60-a zi statistica 

populației și 

demografiei 

3) decedați date agregate pe țară, pe medii, 

pe cauze de 

deces, sexe și 

vârste 

trimestrial, 

anual 

format electronic a 60-a zi statistica 

populației și 

demografiei 

64. Raport statistic privind bolile 

infecțioase și parazitare (nr.2) 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

lunar, 

anual 

format electronic, 

suport de hârtie  

a 10-a zi, 

5 martie 

statistica sănătății  

65. Raportul statistic privind 

cuprinderea copiilor cu vaccinări 

împotriva bolilor infecțioase (nr.5, 

nr.6) 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie  

19 februarie statistica sănătății 

66. Darea de seamă privind 

supravegherea de stat a sănătății 

publice (nr.18, nr.50) 

date agregate pe țară anual format electronic, 

suport de hârtie  

5 martie statistica sănătății 

67. Informația privind numărul de 

cadre farmaceutice 

date agregate pe țară,  în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

5 martie statistica sănătății  

 8. 2 Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile”   



51 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

68. Informația privind numărul 

purtătorilor virusului 

imunodeficienței umane (HIV), 

inclusiv care suferă de maladia 

SIDA 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, sexe, 

grupe de vârstă 

anual format electronic 5 martie statistica sănătății  

 8. 3 Instituția Medico-Sanitară Publică „Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”   

69. Raportul statistic privind cazurile 

noi de  tuberculoză activă   

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe sexe, 

grupe de vârstă, 

medii de 

reședință 

anual format electronic,  

suport de hârtie 

5 martie statistica sănătății  

70. Raportul statistic privind bolnavii 

de tuberculoză 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe sexe, 

grupe de vârstă, 

medii de 

reședință 

anual format electronic,  

suport de hârtie 

5 martie statistica sănătății  

 IX. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale    

 9.1 Autoritatea Administrativă „Agenția  Națională Transport Auto”    

71. Lista operatorilor de transport rutier 

antrenat pentru deservirea rutelor 

regulate de persoane și autorizațiile 

deținute 

date 

individuale  

n/a trimestrial format electronic,  

suport de hârtie 

a 2-a zi statistica 

transporturilor 

72. Informația privind autovehiculele 

antrenate în operațiuni de transport 

rutier de marfă înmatriculate în țară 

care efectuează transportări de 

mărfuri în trafic internațional și 

posesorii acestora 

date 

individuale  

n/a pentru 2, 5, 8, 

11 luni 

format electronic,  

suport de hârtie 

a 5-a zi statistica 

transporturilor 

 9.2 Autoritatea Aeronautică Civilă    

73. Informația privind Traficul aerian 

(RS nr. 1-ac) 

date agregate pe țară, forme de 

proprietate 

lunar format electronic,  

suport de hârtie 

a 15-a zi statistica 

transporturilor 

74. Informația privind Parcul 

aeronavelor civile la sfârșitul anului 

2021 (RS nr. 3-ac) 

date agregate pe țară anual format electronic,  

suport de hârtie 

1 februarie statistica 

transporturilor 
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75. Informația privind Traficul prin 

aeroport (RS nr. 6-ас) 

date agregate pe țară trimestrial format electronic,  

suport de hârtie 

a 15-a zi statistica 

transporturilor 

 X. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale    

76. Informația privind numărul de 

farmacii  

date agregate pe țară,  pe tipuri, 

în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

5 martie statistica sănătății  

 XI. Banca Națională a Moldovei    

77. Statistica sectorului extern (balanța 

de plăți, datoria externă, poziția 

investițională internațională):  

1)  în anul 2021: 

      

a)  informație statistică și notă 

analitică (date provizorii) 

date agregate pe țară anual format electronic  a 90-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

b)  informație statistică și notă 

analitică (date finale) 

date agregate pe țară anual format electronic  30 septembrie statistica 

conturilor 

naționale 

2)  în anul 2022:       

a) indicatorii contului curent (date 

operative) 

date agregate pe țară trimestrial format electronic 

(Excel) 

a 65-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

b)  informație statistică și notă 

analitică (date provizorii) 

date agregate pe țară trimestrial format electronic 

(Excel) 

a 90-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

78. Raportul privind statistica monetară 

pe sistemul bancar 

date agregate pe țară lunar  format electronic 

(Excel) 

a 25-a zi (lunar, 

cumulativ de la 

începutul anului) 

statistica 

conturilor 

naționale 

79. Indicatori privind activitatea Băncii 

Naționale a Moldovei: 

1)  în anul 2021 

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Excel) 

30 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

2)  în anul 2022 date 

individuale  

n/a trimestrial, în 

bază discretă 

format electronic  a 35-a zi statistica 

conturilor 

naționale 
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80. Bilanțul contabil al Băncii 

Naționale a Moldovei 

date 

individuale  

n/a anual format electronic 

(Excel) 

până la 30 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

81. Informația pentru Standardul 

special de diseminare a datelor 

(SDDS): 

date agregate pe țară  format electronic  Standardul 

special  de 

diseminare a 

datelor 1) conturile analitice ale sectorului 

bancar  

  lunar   a 20-a zi  

2) conturile analitice ale Băncii 

Naționale a Moldovei 

  lunar   a 14-a zi 

3) ratele dobânzilor    lunar   a 20-a zi 

4) balanța de plăți    trimestrial   a 90-a zi 

5) activele oficiale de rezervă    săptămânal   a 5-a zi 

6) rezervele internaționale și 

lichiditățile în valută străină 

  lunar  a 25-a zi 

7) poziția investițională 

internațională  

  trimestrial   a 90-a zi 

8) datoria externă    trimestrial   a 90-a zi 

9) ratele oficiale de schimb    lunar  a 5-a zi 

82. Informația cu privire la volumul 

operațiunilor de casă pe sistemul 

bancar 

date agregate pe țară, pe 

articole de 

venituri și 

cheltuieli 

lunar format electronic 

(Excel) 

a 20-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

83. Indicatorii privind activitatea 

băncilor licențiate în anul 2021 

date agregate pe țară anual format electronic 

(Excel) 

30 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

84. Soldul depozitelor și creditelor cu 

rezidenți și nerezidenți vizând 

sistemul bancar 

date agregate pe țară, sectoare 

instituționale 

lunar format electronic, 

(Excel) 

a 25-a zi statistica 

conturilor 

naționale 

85. Indicatorii privind activitatea 

sucursalelor băncilor licențiate 

(credite și avansuri; datorii 

financiare evaluate la cost 

date agregate în aspect 

teritorial 

anual format electronic, 

(Excel) 

21 iunie statistica 

conturilor 

naționale 
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amortizat; numărul mediu anual al 

salariaților) 

86. Informația din balanța de plăți și 

poziția investițională internațională 

(pentru Anuarul statistic al 

Republicii Moldova) 

date agregate pe țară anual format electronic 18 octombrie elaborarea 

Anuarului 

statistic al 

Republicii 

Moldova 

 XII. Comisia Națională a Pieței Financiare    

87. Raportul financiar consolidat al 

asociațiilor de economii și 

împrumut 

date agregate pe țară anual, format electronic 

(Excel) 

27 mai 

 

statistica 

financiară, 

statistica 

conturilor 

naționale 

trimestrial a 40-a zi după 

perioada de 

raportare 

88. Indicatori privind activitatea 

filialelor companiilor de asigurare 

(total: prime brute subscrise; 

despăgubiri și indemnizații de 

asigurare achitate în cadrul 

subdiviziunilor; despăgubiri și 

indemnizații de asigurare achitate în 

baza contractelor încheiate în 

subdiviziuni). Cheltuieli privind 

retribuirea muncii și contribuțiile 

privind asigurările sociale de stat și 

medicale obligatorii. Alte cheltuieli 

generale și administrative.  

Numărul mediu anual al salariaților 

date 

individuale  

în aspect 

teritorial 

anual format electronic 

(Excel) 

21 iunie statistica 

conturilor 

naționale 

89. Informația pentru Standardul 

special de diseminare a datelor:  

     Standardul 

special de 

diseminare a 

datelor 
indicele bursier date agregate pe țară săptămânal format electronic a 5-a zi  

 XIII. Agenția Servicii Publice    

90. Informația privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice (inclusiv 

date 

individuale  

n/a 3 zile 

lucrătoare de 

servicii web în regim  

on-line 

actualizarea 

Registrului 
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înregistrarea organizațiilor 

necomerciale) și a întreprinzătorilor 

individuali  

la data 

înregistrării 

național de 

unități statistice  

91. Informația privind migrația 

internațională  

date agregate pe țară, pe sexe, 

vârste, starea 

civilă, în aspect 

teritorial 

semestrial  format electronic a 20-a zi statistica 

populației și 

migrației  

92. Informația privind adresa (raion, 

sat/comună) de domiciliu și/sau 

reședința temporară a persoanelor 

care au traversat frontiera de stat în 

anii  2019-2020 

date 

individuale 

pe raioane, 

localități/sector 

administrativ din 

municipiul 

Chișinău  

anual format electronic 26 februarie statistica 

populației și 

migrației (estimări 

statistice ale 

populației în 

profil teritorial) 

93. Informația privind migrația internă 

(persoane cu/fără domiciliu și/sau  

reședință temporară): 

      

1) în anul 2021  date  agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

(raioane, 

municipii/orașe, 

sate/comune), pe 

medii, sexe, pe 

vârste 

anual format electronic  15 februarie statistica 

populației și 

migrației 

(estimări 

statistice ale 

populației în 

profil teritorial) 

2) în anul 2022 date agregate pe țară, pe medii, 

sexe, pe grupe de 

vârstă 

trimestrial format electronic a 20-a zi statistica 

populației și 

migrației 

(estimări 

statistice ale 

populației în 

profil teritorial) 

94. Informația privind persoanele fizice 

înregistrate în Registrul de Stat al 

Populației la 1 ianuarie 2022 

date agregate pe țară, după țara 

de naștere, 

cetățenia, starea 

civilă, vârste și 

sexe  

anual format electronic 29 martie statistica 

populației și 

migrației 
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95. Informația privind înregistrarea 

nou-născuților, decedaților, 

căsătoriilor și divorțurilor, inclusiv 

actele de naștere  transcrise de 

serviciile de stare civilă din 

Republica Moldova 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe 

primării  

lunar pe suport de hârtie  a 10-a zi statistica 

populației și 

migrației 

date 

individuale  

n/a zilnic format electronic 

(Mconnect) 

în regim de timp 

real  

statistica 

populației și 

migrației 

96. Informația privind numărul 

autocamioanelor, autoturismelor, 

autobuzelor și microbuzelor 

înmatriculate pentru prima dată în 

Republica Moldova 

date agregate pe țară lunar format electronic, 

suport de hârtie 

a 10-a zi statistica 

transporturilor 

97. Informația privind mijloacele de 

transport auto înmatriculate în 

Republica Moldova, situația la 

sfârșitul anului 

date agregate pe țară anual format electronic, 

suport de hârtie 

1 februarie statistica 

transporturilor 

98. Informația privind apartamentele 

din blocurile locative (unități, m2), 

repartizarea după numărul de 

camere, dotarea apartamentelor, 

precum si casele de locuit (unități, 

m2),  înregistrate în localitățile 

urbane 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial  

anual  format electronic 31 martie  statistica fondului 

locativ 

99. Lista structurilor de primire turistică 

colective cu funcțiuni de cazare, 

care au fost clasificate pe stele  

date 

individuale  

pe țară, tipuri de 

structuri 

trimestrial format electronic, 

suport de hârtie 

a 10-a zi statistica 

turismului 

100. Datele privind casele de locuit 

individuale și blocurile locative 

recepționate în anul 2022 

(înregistrate pentru prima dată) 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

trimestrial format electronic a 15-a zi construcții 

locative si social-

culturale 

 XIV. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației 

   

101. Informația privind Comunicațiile 

electronice (RS nr.1-CE) 

date agregate pe țară anual, 

trimestrial 

format electronic 

(Excel), suport de 

hârtie 

22 martie, 

a 60-a zi 

statistica 

comunicațiilor 

electronice, 

statistica 
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conturilor 

naționale 

102. Informația privind Comunicațiile 

poștale (RS nr. 1-CP) 

date agregate pe țară anual, 

trimestrial 

format electronic 

(Excel), suport de 

hârtie 

22 martie, 

a 20-a zi 

statistica 

comunicațiilor 

poștale,  

statistica 

conturilor 

naționale 

 XV. Agenția Relații Funciare și Cadastru    

103. Informația privind cadastrul funciar 

(anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3) 

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial 

anual format electronic 31 mai statistica 

agriculturii  

104. Informația spațială, conform Legii 

nr. 254/2016 cu privire la 

infrastructura națională de date 

spațiale  

date spațiale, 

conform Legii 

nr.254/2016 

pe țară, în aspect 

teritorial 

la necesitate format electronic zilnic dezvoltarea 

sistemului 

informațional, 

geografic și 

statistic 

 XVI. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală    

105. Informația privind protecția 

obiectelor de proprietate 

intelectuală: 

      

1) cereri depuse date agregate pe țară, pe 

categorii de 

solicitanți, pe 

obiecte de 

proprietate 

industrială 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

17 august statistica științei 

și proprietății 

intelectuale 

2) obiecte de proprietate 

intelectuală protejate 

date agregate pe țară, pe 

categorii de 

titulari, pe 

obiecte de 

proprietate 

industrială 

anual format electronic, 

suport de hârtie 

17 august statistica științei 

și proprietății 

intelectuale 

 XVII. Casa Națională de Asigurări Sociale    
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106. Raportul privind executarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

date agregate pe țară, pe 

venituri, 

cheltuieli 

anual,  

trimestrial 

format electronic 

(Excel), 

suport de hârtie 

3 martie,  

a 50-a zi 

statistica 

conturilor 

naționale 

statistica 

protecției sociale 

107. Informația privind executarea 

cheltuielilor pentru asigurarea 

populației cu prestații sociale 

date agregate pe țară, 

programe, 

subprograme, 

activități 

anual format electronic 

(EXCEL), 

suport de hârtie 

15 aprilie calcule 

experimentale cu 

privire la 

statistica 

protecției sociale 

108. Informația privind numărul de 

pensionari aflați la evidența 

organelor de asigurări sociale de 

stat și suma pensiilor stabilite lunar, 

mărimea medie a pensiei  

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe 

tipuri de pensii, 

categorii de 

beneficiari, grupe 

de vârstă, sexe, 

alte criterii 

anual  format electronic, 

suport de hârtie 

5 martie statistica 

protecției  sociale  

109. Informația privind numărul 

beneficiarilor de alte prestații 

sociale și suma prestațiilor stabilite 

(alocații sociale de stat, 

indemnizații pentru familii cu copii, 

alocații lunare de stat, ajutor de 

deces, ajutor de șomaj, suport 

finaciar de stat, etc.), mărimea 

medie a prestațiilor  

date agregate pe țară, în aspect 

teritorial, pe 

tipuri de prestații, 

categorii de 

beneficiari, sexe, 

medii, alte criterii 

anual  

lunar (ajutor 

de șomaj) 

format electronic, 

suport de hârtie 

5 martie 

a 10-a zi 

statistica  

protecției sociale 

statistica muncii 

110. Informația privind numărul 

persoanelor asigurate în sistemul 

public de asigurări sociale 

date agregate pe țară, pe grupe 

de vârstă, sexe  

anual format electronic, 

(Excel) 

15 iulie statistica 

conturilor 

naționale, 

statistica 

protecției sociale 

 XVIII. Compania Națională de Asigurări în Medicină    
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111. Raportul privind executarea 

bugetului fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală  

date agregate pe țară anual, 

trimestrial 

format electronic 

(EXCEL) 

8 februarie, 

a 30-a zi 

statistica 

conturilor 

naționale 

statistica 

protecției sociale 

112. Informația privind executarea 

cheltuielilor fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală 

date agregate pe țară, 

programe, 

subprograme, alte 

dezagregări 

anual format electronic 

(EXCEL), 

suport de hârtie 

15 aprilie calcule 

experimentale cu 

privire la 

statistica 

protecției sociale 

 XIX. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică    

113. Informația privind efectivul de 

animale (pe specii, grupe de vârstă 

și sexe) 

date agregate pe țară, pe 

categorii de 

gospodării, în 

aspect teritorial 

lunar, 

trimestrial,  

anual 

format electronic a 10-a zi statistica 

agriculturii 

(calcule pentru 

contul de 

producție în 

agricultură) 

 XX. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova    

114. Informații vizând plățile și 

înlesnirile primite de populație din 

bugetul sindical pe următoarele 

poziții: 

1) acțiuni cultural-educative, lucru 

cu copiii; 

2) cultură fizică și sport; 

3) ajutor material 

date agregate pe țară anual format electronic 

(EXCEL) 

25 mai statistica 

conturilor 

naționale 

 XXI. Ministerele, autoritățile administrației publice centrale,  

alte autorități și instituții publice 

   

115. Date privind indicatori statistici de 

monitorizare a Obiectivelor de 

dezvoltare durabilă (ODD) produși 

de alte autorități decât BNS 

date agregate conform 

dezagregărilor 

recomandate 

anual format electronic 1 aprilie  indicatori de 

monitorizare a 

Obiectivelor de 

Dezvoltare 

Durabilă 

 


