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3. Prezentarea statistică

3.1. Descrierea generală
Statistica justiţiei oferă informaţii necesare pentru descrierea şi evaluarea nivelului infracţionalităţii şi a
performanţei sistemului juridic. Informaţia dată asigură date pentru elaboratorii de politici din domeniul
infracţionalităţii.
3.2. Concepte şi definiţii
3.2.1. Definiţii
Infracţiune înregistrată – acţiunea socialmente periculoasă, relevată şi oficial luată în evidenţă de
organele de drept, conform prevederilor legislaţiei penale.
Infracţiuni excepţional de grave – se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea
penală prevede detenţie pe viaţă.
Infracţiuni deosebit de grave – se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală
prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen ce depăşeşte 15 ani.
Infracţiuni grave – se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu
închisoarea pe un termen de pînă la 15 ani inclusiv.
Infracţiuni mai puţin grave şi uşoare – se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsă
maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.
Infracţiuni legate de circulaţia ilicită a drogurilor activitatea ilegală privind circulaţia, deţinerea,
păstrarea, eliberarea, comercializarea, procurarea lor fără autorizaţie.
Escrocheria - dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de putere.
Furt - sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane.
Huliganism - acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de
respect faţă de societate, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea
unei asemenea violenţe, de opunere de rezistenţă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care
curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau
obrăznicie deosebită.
Jaf - sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane.

Omor - acţiunea care duce la lipsirea de viaţă a unei persoane.
Scoaterea ilegală a copiilor din ţară scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale
ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în alte scopuri.
Tîlhărie - atacul săvârşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă
periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea
violenţe.
Viol este raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de
imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.
Antecedente penale starea juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinţei de
condamnare, generînd consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii
antecedentelor penale sau reabilitării.
Condamnat este persoana în privinţa căreia sentinţa, parţial sau integral, de condamnare a devenit
definitivă.
Contrabanda - trecerea peste frontiera vamală a republicii a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în
proporţii mari, elucidîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascunderea în locuri special
pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte
documente de trecere a frontierei.
Contravenţia – acţiunea sau inacţiunea-ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea,
săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege.
Detenţie – orice formă de privare instituţională de libertate, dispusă în baza unei hotărîri definitive sau
executorii a instanţei de judecată (judecător de instrucţie), emise în condiţiile Codului de Procedură
Penală.
Deţinut - persoană privată de libertate în condiţiile legii, care se deţine în penitenciare, indiferent de
statutul acestuia (condamnat sau prevenit).
Instituţii penitenciare – instituţii subordonate Departamentului Instituţiilor Penitenciare în care conform
hotărârii instanţei de judecată, îşi execută pedeapsa privativă de libertate persoanele condamnate la
închisoare şi detenţiune pe viaţă, precum şi locurile de detenţie provizorii pentru persoanele faţă de care a
fost aplicată măsura arestului preventiv.
Persoana adultă - persoana care a împlinit vîrsta de 18 ani.
Persoana minoră - persoana care nu a împlinit vîrsta de 18 ani.
Traficul de copii este acţiunea de recrutare, transportare, adăpostire sau primire a unui copil, precum şi
darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine
controlul asupra copilului, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau
servicii forţate, în sclavie, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a
organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, abandonare în străinătate.
Vătămare intenţionată gravă care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii,
auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă
vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a
condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente.
Violenţa în familie este definită ca acţiunea sau inacţiunea intenţionată, manifestată fizic sau verbal,
comisă de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferinţă fizică,
soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu material
sau moral.
3.2.2. Unitatea de măsură
Indicatori exprimaţi în valori absolute:

Numărul de infracţiuni - cazuri
Persoane care au comis infracţiuni, persoane condamnate, persoane deţinute - mii persoane
Indicatori exprimaţi în valori relative:
La 100 mii locuitori – rata infracţionalităţii, rata persoanelor care au comis infracţiuni, persoane
condamnate, persoane deţinute, antecedente penale.
3.2.3. Formula de calcul
I. Infracţiuni
1. Rata infracţionalităţii la 100 mii locuitori:
RI =

I
P

* 100000

unde:
RI - numărul de infracţiuni înregistrate la 100 mii locuitori în anul de referinţă;
I – numărul total de infracţiuni înregistrate în anul de referinţă;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
II. Persoane care au comis infracţiuni
2. Rata persoanelor care au comis infracţiuni la 100 mii locuitori:
N
RPI = inf *100000
P
unde:
RPI - numărul persoanelor care au comis infracţiuni la 100 mii locuitori

N inf – numărul total al persoanelor care au comis infracţiuni;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
3. Rata persoanelor condamnate la 100 mii locuitori
RPC =

N cond
* 100000
P

unde:
RPC - numărul persoanelor condamnate la 100 mii locuitori
N cond – numărul total de persoane condamnate;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
4. Rata persoanelor deţinute la 100 mii locuitori
RPD =

N det
* 100000
P

unde:
RPD - numărul persoanelor deţinute la 100 mii locuitori
N det – numărul total de persoane deţinute în instituţiile penitenciare de tip închis;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
5. Rata infracţionalităţii juvenile la 100 mii locuitori
RIJ =

M inf
* 100000
P

unde:
RIJ - numărul minorilor care au comis infracţiuni la 100 mii locuitori

M inf – numărul total al minorilor care au comis infracţiuni;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
6. Rata minorilor condamnaţi la 100 mii locuitori
RMC =

M cond
* 100000
P

unde:
RMC - numărul minorilor condamnaţi la 100 mii locuitori
M cond – numărul total al minorilor condamnaţi;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
7. Rata minorilor deţinuţi la 100 mii locuitori
RMD =

M det
* 100000
P

unde:
RMD - numărul minorilor deţinuţi la 100 mii locuitori
M det – numărul minorilor deţinuţi în instituţii penitenciare;
P – numărul populaţiei stabile în anul de referinţă;
Notă: Pentru toate calculele se utilizează populaţia stabilă la început de an
3.3. Clasificările utilizate
Unităţi administrativ-teritoriale:
Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat prin Hotărîrea
Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 03.09.2003. Pus în aplicare de la 03.09.2003.
Ordinul nr. 121/254/286-0/95 din 18 iulie 2008 „Privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale
şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni”. (Ordin comun intre Procuratura Generală, MAI, CNA şi
Serviciu Vamal). Ordinul a fost revizuit şi completat la 01.01.2013 cu fişa victimei (F 2).
Infracţiunile sunt clasificate în baza la următoareele acte legislative:
- Codul Penal al RM (Cod Nr. 985-XV din 18.04.2002)
- Codul de Procedură Penală al RM (Cod Nr. 122-XV din 14.03.2003)
Contravenţiile sunt clasificate în baza la:
- Codul Contravenţional al RM (Cod Nr. 218-XVI din 24.10.2008)
3.4. Sfera de cuprindere
3.4.1. Acoperirea sectorială
Cercetările statistice din domeniul justiţiei acoperă toate organele care conform codului penal şi
contravenţional care au drept de aplicare a sancţiunilor.
3.4.2. Populaţia statistică
Statistica infracţionalităţii - unitatea primară de cercetare este infracţiunea, infractorul şi victima,
Statistica contravenţiilor constatate - organele cu drept de sancţiune,
Instituţiile penitenciare – persoanele condamnate la detenţie conform sentinţei judecătoreşti.
3.4.3. Geografică
Cercetările din domeniul justiţiei nu cuprind localităţile situate în partea stângă a r. Nistru. Mun. Bender

raportează numai Comisariatele de Poliţie din subordinea MAI al RM.
3.4.4. Temporală
Seriile de timp sunt disponibile începînd cu anul 1995.
Începînd cu anul 2000 informaţia privind persoanele condamnate nu este disponibilă în funcţie de vîrstă şi
mediu de reşedinţă, dat fiind că Ministerul Justiţiei nu dispune de suport tehnic pentru generalizarea
informaţiei date.
3.5. Nivelul de dezagregare
Infracţiuni săvîrşite sînt dezagregate după:
 Tipuri (datele vizînd infracţiunile, persoanele care au comis infracţiuni);
 Vîrstă
 Sex
 Medii de reşedenţă;
 Regiuni economice de dezvoltare (Nord, Centru, Sud, m. Chişinău, UTA Găgăuzia, mun. Bender);
 Organe cu drept de sancţiune
Persoane care au săvârşit infracţiuni sînt dezagregate după:
Tipuri (datele vizînd infracţiunile, persoanele care au comis infracţiuni);
Vîrstă
Sex
Medii de rezidenţă;
Regiuni economice de dezvoltare (Nord, Centru, Sud, m. Chişinău, UTA Găgăuzia, mun.
Bender);
 Organe cu drept de sancţiune
Persoane condamnate sînt dezagregate după:






 Tipuri (datele vizînd infracţiunile, persoanele care au comis infracţiuni);
 Pedepse aplicate
 Sex
 Regiuni economice de dezvoltare (Nord, Centru, Sud, m. Chişinău, UTA Găgăuzia, mun. Bender);
Persoane deţinute în instituţii penitenciare sînt dezagregate după:





Tipuri (datele vizînd infracţiunile, persoanele care au comis infracţiuni);
Vîrstă
Sex
Perioada de detenţie

În cazul dacă datele la nivel dezagregat conţin informaţie confidenţială diseminarea acestora nu este
efectuată şi se purcede la agregarea datelor la nivelul minim disponibil care asigură protecţia
confidenţialităţii dalelor.
3.6. Periodicitatea diseminării
Trimestrial - indicatorii privind infracţionalitatea şi persoanele care au comis crime
Anual - numărul de judecători şi poliţişti, persoanele condamnate şi cele deţinute în instituţii
penitenciare, numărul contravenţiilor constatate
3.7. Termenele limită de prezentare (diseminare)
Lunar- la a 10 zi după perioada de raportare,
Trimestrial - la a 10 zi după perioada de raportare,
Anual – luna februarie .
3.8. Revizuirea
Datele sînt finale la prima diseminare.

3.9. Perioada de referinţă
Lunară, trimestrială, anul calendaristic.

4. Colectarea şi procesarea datelor
4.1. Sursa de date
4.1.1. Cercetări statistice
Raportul statistic nr.1 cc „Contravenţii constatate” care vizează următorii indicatori primari:
• numărul contravenţiilor constatate;
• numărul hotărîrilor adoptate;
• sancţiuni aplicate: avertizare, amendă, confiscare, privare de anumite drepturi, munca
neremunerată în folosul comunităţii, arest contravenţional.
4.1.2. Surse administrative
Ministerul Afacerilor Interne prezintă BNS informaţia privind numărul de infracţiuni înregistrate de
către următoarele organe:
•

Secţiile raionale/municipale de poliţie, în baza fişei infracţiunilor constatate (Nr.1) şi a fişei
persoanelor ce au comis infracţiuni.

•

Secţiile raionale/municipale de poliţie, în baza fişei de evidenţă a accidentelor rutiere.

•

Procuraturile raionale/municipale, în baza fişei cu privire la desfăşurarea urmăririi penale şi alte
rezultate ale urmăririi penale (Nr.1.1)
Centrul Naţional Anticorupţiei, în baza fişei victimei infracţiunii (Nr.2.0)

•
•

Serviciul Vamal, în baza fişei persoanei fizice care a săvîrşit infracţiuni (2.1) şi a fişei persoanei
juridice care a săvîrşit infracţiuni (2.2)

Procesarea şi generalizarea informaţiei se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne.
Ministerul Justiţiei prezintă BNS informaţia privind numărul persoanelor condamnate în baza
informaţiei furnizate de către judecătoriile raionale/municipale. Procesarea şi generalizarea informaţiei se
efectuează de către MJ. Evidenţa primară a datelor statistice se efectuează în baza fişei de evidenţă
statistică a inculpatului, precum şi a formelor privind activitatea instanţelor judecătoreşti.
Departamentul Instituţiilor Penitenciare prezintă BNS informaţia privind numărul persoanelor deţinute
în instituţiile penitenciare. Evidenţa primară a datelor statistice se efectuează în baza fişei arestantului.
Instituţiile penitenciare prezintă informaţia conform următoarelor forme:
•

forma nr. 1. „Privind numărul persoanelor deţinute în penitenciare”

•

forma nr. 2 „Privind numărul condamnaţilor şi deplasării acestora pe parcursul anului”

•

forma nr. 3 „Privind numărul, componenţa şi mişcarea deţinuţilor în izolatoarele de urmărire
penală”.

4.1.3. Estimări
Nu se aplică.
4.2. Caracteristica cercetării statistice/surselor administrative
4.2.1. Obiectiv şi scurt istoric
Date statistice vizînd statistica justiţiei sînt disponibile începînd cu anul 1944.
În anul 2010 Biroul Naţional de Statistică (BNS) pentru prima dată a elaborat publicaţia statistică
„Infracţionalitatea în Republica Moldova”, care conţine informaţii statistice privind situaţia
infracţionalităţii în Republica Moldova. Publicaţia conţine date statistice în domeniu pe perioada anilor
2000-2008.
Trimestrial, date generalizate vizînd statistica infracţionalităţii se prezintă în adresa comitetului de
statistică al CSI, se completează chestionare solicitate de către ONU.

4.2.2. Unitatea statistică
Unitatea de cercetare este sectia raională de poliţie, procuratura, judecătoria, instituţiile penitenciare
4.2.3. Cercul unităţilor cuprinse în cercetare
Cercul unităţilor cuprinse în cercetare enumără 44 secţii municipale, raionale de poliţie, 49 judecătorii,
17 instituţii penitenciare, 39 - organe cu drept de sancţiune conform codului Contravenţional.
4.2.4. Periodicitatea cercetării
Anuală – indicatorii privind numărul persoanelor condamnate şi deţinute.
Lunară – indicatorii privind infracţionalitatea
4.2.5. Colectarea datelor
BNS:
Raportul statistic 1cc „Contravenţii constatate” se efectuează prin intermediul direcţiilor/secţiilor
teritoriale de statistică, care ulterior expediază rapoartele statistice în adresa Direcţiei statistica serviciilor
sociale şi condiţiilor de trai a BNS pentru procesare şi generalizare.
4.3. Procesarea şi compilarea datelor
4.3.1. Validarea datelor
Condiţiile de control logic la nivel de chestionar au ca scop: urmărirea şi verificarea fluxurilor logice din
chestionar; respectarea corelaţiilor intre datele/răspunsurile diferitelor capitole, verificarea încadrării intre
limitele normale a datelor corespunzătoare anumitor indicatori, eliminarea unor date aberante sau ilogice.
Prin condiţiile de verificare a integrităţii se urmăreşte corelarea şi verificarea datelor de identificare ale
unităţilor din nomenclator cu cele completate cu date. Confidenţialitatea datelor este asigurată in toate
fazele cercetărilor statistice.
4.3.2. Asigurarea calităţii
Asigurarea calităţii datelor statistice, se bazează pe respectarea principiilor fundamentale ale statisticii
oficiale aprobate de ONU, precum şi stipulate în Legea Republicii Moldova cu privire la statistica
oficială.
În activitatea de producere a informaţiei statistice, BNS acordă importanţă primordială asigurării calităţii
înalte a datelor.
În acest scop, o serie de măsuri de asigurare a calităţii sunt realizate la fiecare etapă a demersului statistic:
în procesul de organizare a cercetărilor statistice, colectare, procesare şi elaborare a informaţiei statistice.
Se scot la iveală datele eronate, inconsistenţele şi datele suspicioase în vederea verificării şi corectării
acestora.
Datele primare sunt verificate şi analizate privind coerenţa internă (în cadrul chestionarului), temporală
(cu datele pentru perioadele precedente), precum şi datele disponibile din alte cercetări statistice şi surse
de date administrative.
Pentru asigurarea calităţii datelor primare, sunt organizate întruniri (seminare) cu bibliotecarii, şefii
secţiilor raionale (municipale) cultură.

5. Comparabilitate şi coerenţă
5.1. Comparabilitatea internaţională
Metodologia de elaborare a indicatorilor statistici în domeniul justiţiei este armonizată parţial la
standardele Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crime
5.2. Comparabilitatea în timp
Datele privind infracţionalitatea după nivelul de gravitate sunt comparabile începând cu anul 2003, cu
punerea în aplicare a Codului Penal redacţia din 18.04.2002.
Datele privind contravenţiile constatate sunt comparabile până în anul 2009, dat fiind aplicării noului cod
Contravenţional (data intrării în vigoare 31.05.2009) şi respectiv modificării conţinutului articolelor, dar
şi a numărului de organe cu drept de sancţiune.

6. Mandatul instituţional (baza normativ-juridică)

Activitatea BNS se bazează pe respectarea Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la statistica
oficială nr. 93 din 26.05.2017, alte acte legislative şi normative, ordinele şi dispoziţiile conducerii BNS.
Legea cu privire la statistica oficială reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al
statisticii oficiale, cu stabilirea principiilor generale pentru colectarea, prelucrarea, centralizarea,
diseminarea, stocarea informaţiei statistice (art.1).
Art. 5 al Legii stipulează că producerea informaţiei statistice se bazează pe respectarea principiilor
independenței profesionale, imparţialităţii, obiectivității, relevanţei, transparenţei, confidenţialităţii,
cost/eficienţei ș.a.
Biroul Naţional de Statistică, în calitatea sa de organ central de statistică, este o autoritate administrativă
creată pe lângă Guvern pentru conducerea şi coordonarea activităţii în domeniul statisticii.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului 1034 din 29.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului
Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică BNS:
− elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă
metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu
standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări,
precum şi ţinând cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova;
− organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern,
cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării,
executând lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor
statistice;
Actele legislative şi normative după care BNS se conduce în activitatea pot fi accesate pe pagina oficială
www.statistica.md , rubrica Despre BNS (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=323& )

7. Confidenţialitatea
7.1. Principiile
Conform art.19 al Legii cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017, producătorii de statistici
oficiale întreprind toate măsurile regulatorii, administrative, tehnice și organizatorice pentru protecția
datelor confidențiale și neadmiterea divulgării lor.
În cap. VII al legii nominalizate este stipulat, ca datele colectate, procesate şi depozitate pentru
producerea informaţiei statistice sunt confidențiale în cazul în care permite identificarea directă sau
indirectă a respondenților. Nu sînt considerate confidenţiale:
a) datele care pot fi obţinute din surse public accesibile conform legislaţiei;
b) datele individuale privind adresa, telefonul, denumirea, genul de activitate, numărul de personal ale
persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
c) datele ce se referă la întreprinderile cu capital de stat, instituţii şi organizaţii finanţate din buget,
prezentate la solicitarea autorităţilor administraţiei publice.
Conform Legii cu privire la statistica oficială, art. 20, au acces la datele individuale persoanele care,
conform atribuţiilor de serviciu, participă la producerea informaţiei statistice, în măsura în care datele
individuale sînt necesare pentru producerea acestei informaţii.
Acelaşi articol stipulează, că accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a
respondenţilor poate fi acordat pentru proiecte de cercetări ştiinţifice ale căror rezultate scontate nu se
referă la unităţi individuale identificabile, în conformitate cu regulamentul aprobat de autoritatea centrală
în domeniul statisticii.
Art. 23 (5) al Legii stipulează că „Informația statistică nu poate fi diseminată utilizatorilor în cazul în care
se referă la 1–3 unități statistice.”.
7.2. Asigurarea practică a regulilor confidenţialităţii
Întru asigurarea protecţiei datelor statistice confidenţiale în conformitate cu Legea cu privire la statistica
oficială nr. 93 din 26.05.2017, Biroul Naţional de Statistică întreprinde toate măsurile regulatorii,

administrative, tehnice și organizatorice pentru protecția datelor confidențiale și neadmiterea divulgării
lor.
În conformitate cu Legea nominalizată, Personalul producătorilor de statistici oficiale, inclusiv cel angajat
temporar, care, conform atribuţiilor de serviciu, are acces direct la datele individuale este obligat să
respecte confidenţialitatea acestor date în timpul şi după încetarea activităţii în funcţia respectivă..
Până la diseminarea datelor statistice, acestea sunt verificate dacă corespund cerinţelor de protecţie a
datelor confidenţiale. În cazul dacă datele statistice conţin informaţie confidenţială (vedeţi p.7.1)
diseminarea acestora nu este efectuată şi se purcede la agregarea datelor la nivelul minim disponibil care
asigură protecţia confidenţialităţii dalelor.

8. Accesul la informaţie şi formatul diseminării

8.1. Accesul la informaţie
8.1.1. Calendarul de emitere
Anual este elaborat Calendarul de emitere a informaţiilor statistice elaborate de BNS.
8.1.2. Accesul la calendarul de emitere
Calendarul de emitere a informaţiilor statistice este plasat pe pagina oficială web a BNS
www.statistica.md .
8.1.3. Accesul la date statistice
Conform Legii cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017, art. 23:
a) Producătorii de statistici oficiale sînt obligaţi să disemineze informația statistică în termenele
prevăzute în programul de lucrări statistice şi în calendarul de diseminare a informației
statistice oficiale.
b) Diseminarea informaţiei statistice prevăzute în programul de lucrări statistice tuturor
categoriilor de utilizatori se efectuează gratis şi în condiţii egale de acces sub aspectul
volumului, calităţii şi termenelor de diseminare.;
Programul lucrărilor statistice poate fi accesat pe pagina www.statistica.md, rubrica Despre BNS / Acte
legislative şi normative (http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=323& )
Pagina web a BNS www.statistica.md reprezintă sursa informaţională cea mai importantă în asigurarea
accesului utilizatorilor la informaţia statistică diversă, transparenţei privind activitatea BNS.
Toate informaţiile operative, notele informative, seriile de timp, precum şi publicaţiile statistice elaborate
de BNS se plasează pe pagina oficială.
8.2. Formatul diseminării
8.2.1. Informaţii operative / Note analitice
Informaţiile operative şi notele analitice sînt publicate pe pagina oficială a BNS: http://www.statistica.md
la rubrica Comunicate de presă, conform Calendarului de emitere a comunicatelor de presă.
8.2.2. Publicaţii
Publicaţiile elaborate de BNS care conţin date statistice privind justiţia:
- Culegerea „Infracţionalitatea în Republica Moldova” conţine tabele cu date anuale, precum şi
informaţii referitoare la evoluţia in timp a principalilor indicatori ai infracţionalităţii;
- alte publicaţii statistice: Anuarul statistic; Breviarul statistic; Statistică teritorială.
Acces la publicaţii:
- în format electronic, pe pagina oficială a BNS www.statistica.md, rubrica Produse și servicii /
Publicaţii http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&nod=1& )
- pe suport de hîrtie – în biblioteca BNS ( mai multe detalii la adresa
http://www.statistica.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2400 )
- sau pot fi procurate la oficiul BNS (mai multe detalii la adresa www.statistica.md, rubrica
Publicaţii http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2219 )
8.2.3. Baze de date/serii de timp
- Banca de date statistice http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=407&nod=1& , domeniul

Statistica socială / Justiție
- Pagina oficială a BNS: http://www.statistica.md la rubricile: Comunicate de presă, Statistici pe
domenii / Justiție, Produse și servicii / Publicaţii / Statistică socială;
8.2.4. Chestionare/date transmise la solicitarea organizaţiilor internaţionale
Chestionarele CSI
•

23.1 Infracţiuni înregistrate – trimestrial

•

23.2 Infracţionalitatea şi antecedentele penale - anual

•

23.3 Numărul condamnaţilor după tipul de pedepse - anual

•

23.4 Sechestrarea substanţelor narcotice - anual

•

23.5 Prejudiciul material cauzat în urma infracţiunilor - anual

8.2.5. Solicitări de date suplimentare
BNS pune la dispoziţia utilizatorilor şi informaţii statistice suplimentare celor disponibile în publicaţiile
statistice, notele informative, informaţiile operative, celor plasate pe pagina oficială web în limita
informaţiilor disponibile, în corespundere cu Legea cu privire la statistica oficială. Solicitarea poate fi
transmisă personal la sediul BNS, prin poștă, prin poșta electronică moldstat@statistica.gov. md sau online –
www.statistica.md
rubrica Produse și servicii / Solicitare de informații statistice
http://www.statistica.md/solicitare_informatii_statistice.php?l=ro

9. Referinţe (link-uri) utile

9.1. Accesibilitatea documentaţiei privind metodologia
Metodologia este disponibilă pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica Metadate
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=351&nod=1& ).
9.2. Accesibilitatea documentaţiei privind Rapoartele de evaluare
Rapoartele de evaluare a BNS sînt disponibile pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica Despre BNS
/ Evaluări şi opinii despre BNS / Rapoarte de evaluare
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2739 ).
9.3. Accesibilitatea informaţiei privind studiul de opinie al utilizatorilor
Sondajele de opinie ale utilizatorilor sînt disponibile pe pagina oficială www.statistica.md , rubrica
Despre BNS / Evaluări şi opinii despre BNS / Sondaje de opinie
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=399&id=2740 ).
9.4. Alte referinţe utile
Baza de date UNData

http://data.un.org/Browse.aspx

Baza de date UNECE

http://w3.unece.org/pxweb/database/STAT/30-GE/07CV/?lang=1

Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

UNODC

http://www.unodc.org/

