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INTRODUCERE
Statistica ofi cială constituie o componentă esenţială în procesul cunoaşterii. Repre-
zintă în acelaşi timp, unul dintre pilonii principali ai unei bune guvernări, relevîndu-se 
ca o condiţie indispensabilă în fundamentarea  deciziilor la nivel micro şi macroeco-
nomic. Statisticile ofi ciale, obiective, de calitate şi prompte, conforme cu metodologiile 
internaţionale, dau dimensiunea cantitativă a efi cacităţii şi utilităţii deciziilor guverna-
mentale şi publice asupra economiei naţionale.
Pentru a răspunde criteriului de utilitate publică, statistica trebuie să fi e pertinentă,  
fi abilă şi de calitate, să permită o utilizare uşoară şi corectă. Cheia realizării acestui 
obiectiv o reprezintă cunoaşterea cerinţelor utilizatorilor.
Statistica ofi cială din Republica Moldova  (BNS)  se bazează pe respectarea  princi-
piilor fundamentale de funcţionare ale statisticii ofi ciale, adoptate la cea de-a 47-a  sesi-
une a Comisiei Economice a Organizaţiei  Naţiunilor Unite (ONU)  pentru  Europa,  din 
15 aprilie 1992,  şi aprobate doi ani mai tîrziu de către Comisia de  Statistică  a  ONU.

Aceste principii sunt:
imparţialitate,  relevanţă şi acces la informaţia statistică în condiţii de egalitate;  
profesionalism;
responsabilitate şi transparenţă;
prevenirea utilizării greşite a datelor statistice;
efi cienţa sub raportul costurilor;
confi denţialitatea;
coordonare naţională (în vederea asigurării coerenţei şi efi cienţei sistemului statistic);
coordonare internaţională şi cooperare internaţională. 

Biroul Naţional de Statistică  este organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale, care în calitatea sa de organ central de statistică conduce şi coordonează 
activitatea în domeniul statisticii din ţară,  cu personalitate juridică, afl at în subordinea 
Guvernului, fi nanţat de la bugetul de stat, a cărui organizare şi funcţionare este regle-
mentată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1049 din 06.10.2005.

Principalele funcţii ale Biroului Naţional de Statistică:
Coordonarea sistemului naţional al statisticii ofi ciale din ţară;
Elaborarea sistemului de indicatori statistici, metodologiilor de calcul, metodelor, 
tehnicilor şi standardelor specifi ce de obţinere a indicatorilor; 
Armonizarea statisticii naţionale cu standardele internaţionale, în special, ale Uniunii 
Europene ţinînd cont de specifi cul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova;
Organizarea şi conducerea cercetărilor statistice referitoare la fenomenele şi procesele 
economico-sociale, realizate în conformitate cu Programele anuale aprobate prin 
hotărîri ale Guvernului;
Satisfacerea necesităţilor de date şi informaţii statistice ale tuturor categoriilor de 
utilizatori, precum  şi furnizarea  metodologiilor, metodelor şi tehnicilor folosite la 
determinarea  indicatorilor statistici.

În organizarea şi coordonarea statisticii ofi ciale din Republica Moldova, BNS se 
conduce de următoarele principii:

imparţialitate
confi denţialitate
transparenţă
relevanţă
deontologie statistică
raport cost-efi cienţă 
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OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE BIROULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ  
ÎN ANUL 2006
Obiectivul de bază al dezvoltării statistice îl constituie continuarea reformării comple-
xe a sistemului statisticii ofi ciale al Republicii Moldova, în scopul asigurării administraţiei 
publice, agenţilor economici, publicului larg cu informaţie statistică calitativă şi compa-
rabilă la nivel internaţional referitor la situaţia şi dezvoltarea social-economică a ţării.

Direcţiile prioritare de activitate ale BNS pentru anul 2006 au fost următoarele:
Publicarea datelor Recensămîntului populaţiei, vizînd caracteristicele demo-
grafi ce, naţionale, lingvistice, culturale, socio-economice şi migraţia populaţiei;
Perfecţionarea sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul a aces-
tora, modului de colectare a informaţiei statistice în conformitate cu stan-
dardele internaţionale, îndeosebi ale Uniunii Europene;
Continuarea lucrărilor în vederea creării noului sistem al statisticii între-
prinderilor, perfecţionarea în acest scop al Registrului Naţional al Unităţilor 
Statistice, care constituie nucleul statisticii întreprinderilor. Efectuarea lucrărilor 
importante în vederea perfecţionării sistemului de colectare a datelor şi instru-
mentarului statistic în industrie, construcţii, comerţ etc.;
Dezvoltarea cercetărilor statistice în agricultură şi mediul rural conform 
prevederilor Programului Naţional „Satul Moldovenesc”;
Continuarea lucrărilor ce ţin de pregătirea către desfăşurarea primului  
Recensămînt general agricol;
Continuarea dezvoltării infrastructurii informaţionale;
Perfecţionarea sistemului de rapoarte şi anchete statistice. Intensifi -
carea conlucrării cu organele administraţiei publice centrale şi locale întru 
utilizarea mai activă a surselor de date administrative, excluderea rapoar-
telor statistice cu randament informaţional mic, ce va permite micşorarea 
presiunii informaţionale asupra agenţilor economici, utilizarea mai efi cientă 
a mijloacelor bugetare;
Dezvoltarea marketingului statistic, orientat spre studierea necesităţilor utili-
zatorilor şi, în special, prin stabilirea relaţiilor sistematice cu utilizatorii;
Intensifi carea colaborării cu donatorii străini, în vederea atragerii asistenţei 
tehnice pentru implementarea standardelor internaţionale în activitatea statis-
tică;
Menţinerea comunicării informaţionale cu toate organele administraţiei pu-
blice centrale şi locale, agenţii economici, diferite categorii de utilizatori ai infor-
maţiei statistice, organismele internaţionale, ofi ciile de statistică din diferite ţări, 
mass-media, precum şi cu publicul larg, atît intern, cît şi extern;
Perfecţionarea cadrelor din sistemul statistic.
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STANDARDUL SPECIAL DE DISEMINARE A DATELOR 
Republica Moldova la 2 mai 2006 a  devenit cel de-al 63-lea stat (din 184 state-mem-
bre ale FMI), care prezintă informaţia economică cheie în conformitate cu cele mai 
bune practici internaţionale – în baza Standardului Special de Diseminare a Datelor 
(SDDS) al Fondului Monetar Internaţional.
Ca rezultat, un set larg de date economice referitor la Republica Moldova sunt publi-
cate regulat în Buletinul Informativ al Standardelor de Diseminare a Datelor (DSBB) 
al FMI.
Biroul Naţional de Statistică în comun cu  Banca Naţională a Moldovei, Ministerul 
Finanţelor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare diseminează informaţie eco-
nomică la zi de calitate înaltă, în corespundere cu standardele internaţionale, pe 
Pagina Naţională Sumară a Datelor (NSDP), care include un şir larg de indicatori 
macroeconomici (categorii de date), care ţin de patru sectoare ale economiei naţi-
onale: Sectorul Real, Fiscal, Financiar, Exterior, cît şi privind Populaţia. NSDP este 
actualizat în conformitate cu Calendarului de diseminare (ARC), care este elaborat 
lunar şi conţine informaţii preliminare privind data de emitere a informaţiei pe o peri-
oadă de 4 luni.

Subscrierea la SDDS este un pas important pentru Moldova, plasînd-o conforta-
bil în rîndul statelor europene, cu un pas înaintea multor ţări afl ate în dezvoltare. 
Se aşteaptă, că acest pas va aduce benefi cii considerabile, asigurând accesul 
investitorilor, factorilor decizionali şi publicului larg la date statistice complexe şi 
oportune.
Studiile demonstrează că subscrierea la SDDS îmbunătăţesc funcţionarea pieţe-
lor fi nanciare, reducîndu-se substanţial costurile împrumuturilor de pe pieţele de 
capital externe (în medie cu  20%). În general, gradul mai mare de transparenţă 
contribuie la majorarea încrederii din partea investitorilor, la implementarea unor 
politici macroeconomice viabile şi la atingerea consensului în privinţa priorităţilor 
dezvoltării economice.
Cu ocazia acestui eveniment  pe 3 mai 2006 în incinta BNS a fost organizată con-
ferinţa de presă  privind subscrierea Republicii Moldova la SDDS al FMI. 
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RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI
În anul 2006 au continuat lucrările de prelucrare a materialelor Recensămîntului 
populaţiei, efectuat în octombrie 2004.
Pe parcursul anului au fost elaborate totalurile vizînd caracteristicile demogra-
fice, naţionale, lingvistice, culturale, economice şi migraţionale ale populaţiei, 
precum şi caracteristicile gospodăriilor casnice, care au fost  prezentate  utiliza-
torilor  şi  plasate  pe  pagina  Web  a  BNS.
A fost defi nitivată baza de date republicană privind to-
talurile recensămîntului populaţiei  din  2004  la  nivel  
de  ţară,  municipiu  şi  raion,  care serveşte drept 
fundament pentru elaborarea, editarea şi eventuala 
diseminare a culegerilor statistice şi care  urmează  a  
fi   administrată  permanent.
Au fost elaborate şi editate primele două volume 
de culegeri statistice cu rezultatele recensămîntului 
populaţiei în limbile de stat, rusă şi engleză, care se 
bucură de succes la utilizatori:

         Vol. 1 Recensămîntul populaţiei. Caracteristici   
                    demografi ce, naţionale, lingvistice, culturale
          Vol. 2 Recensămîntul populaţiei. Migraţia populaţiei

 
PRINCIPALELE ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE BIROUL NAŢIONAL DE 
STATISTICĂ  ÎN ANUL 2006
În perioada de raport a continuat procesul de racordare a statisticii naţionale la stan-
dardele internaţionale, în special ale UE, ţinînd cont de particularităţile ţării noastre. 
În acest scop:

Au fost testate şi implementate noi metode de colectare şi prelucrare a datelor 
statistice;
A fost îmbunătăţit instrumentarul statistic, în corespundere cu necesităţile alinierii la 
normele internaţionale şi solicitările utilizatorilor informaţiei statistice. Astfel, pentru anul 
2007 au fost anulate 13 rapoarte (lucrări) statistice, care şi-au pierdut actualitatea, au o 
valoare informaţională redusă sau întru excluderea dublării colectării datelor vor fi  
înlocuite cu surse administrative alternative de date; la 2 rapoarte (lucrări) a 
fost modifi cată periodicitatea elaborării;
A continuat procesul de armonizare a statisticilor ramurale cu standardele europene;

S-a lucrat în vederea perfecţionării, întreţinerii şi actualizării registrelor statistice;

A fost elaborată Clasifi carea Programelor Educaţionale din Republica Moldova 
în conformitate cu concepţiile şi defi niţiile ISCED-97, precum şi introduse modi-
fi cări şi completări în clasifi catoarele şi nomenclatoarele existente;
S-a conlucrat intens cu organele administraţiei publice centrale şi locale întru utili-
zarea mai activă a surselor de date administrative, excluderea rapoartelor statisti-
ce cu randament informaţional mic, ce va permite micşorarea presiunii informaţi-
onale asupra agenţilor economici, utilizarea mai efi cientă a mijloacelor bugetare.

În continuu se studiază experienţa ţărilor UE întru identifi ca rea necesităţilor şi prio-
rităţilor de armoni za  re a statisticii naţio na le la normele UE în domeniile statistice, 
care eventual sunt aplicate în practică sau devin măsuri preconizate pe viitor. Spe-
cialiştii din domeniile statistice sunt invitaţi periodic la diverse seminare internaţio-
nale, conferinţe, mese rotunde ceea ce le permite de a fi  cît mai actuali cu cele mai 
recente elaborări în domeniu.

1

1
1
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ACTIVITATEA STATISTICĂ
Statistica macroeconomică
În domeniul statisticii macroeconomice, în anul 2006, s-a realizat un număr important 
de lucrări de sinteză, scopul acestor lucrări fi ind producerea indicatorilor şi perfecţio-
narea metodologiei de elaborare a conturilor naţionale.
În anul 2006 s-a lucrat asupra defi nitivării calculelor produsului intern brut trimestrial şi 
anual pentru perioada precedentă şi realizării calculelor pentru perioada curentă.
A fost elaborată tabela resurse-utilizări pe activităţi economice pentru anul 2005 în 
preţuri curente şi comparabile.
S-a lucrat asupra elaborării si echilibrării conturilor naţionale pe sectoare instituţionale 
pentru anul 2005. 
S-a elaborat balanţa mijloacelor fi xe şi avuţia naţională.
A fost acumulată baza informaţională pentru elaborarea produsului intern pe întreprin-
derile (grupate pe activităţi economice) ce ţin de micul business.
A fost elaborată şi prezentată benefi ciarilor nota informativă „Produsul intern brut pen-
tru ianuarie-septembrie 2006”. 
S-a lucrat asupra reconcilierii calculelor trimestriale a produsului intern brut cu cele 
anuale în preţuri curente şi constante cu aplicarea ajustărilor sezoniere  pentru peri-
oada 2000-2005.
S-au estimat elementele economiei neobservate, tri-
mestrial şi anual.
S-a lucrat asupra acumulării informaţiei pentru realiza-
rea contului fi nanciar.
E de menţionat, că pentru efectuarea tuturor lucrărilor 
s-a conlucrat efi cient cu specialiştii Ministerului Eco-
nomiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Băncii 
Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi al-
tor autorităţi publice. 
Pentru prima dată a fost calculat produsul intern brut 
şi pe trimestrul IV 2005 separat, în preţuri curente şi 
comparabile, divizat pe activităţi economice şi spart pe 
cele şapte agregate.
Diseminarea datelor din conturile naţionale s-a realizat 
prin publicaţia statistică Conturi naţionale, 2004.

 

Statistica preţurilor
Cercetarea statistică privind preţurile de consum ale populaţiei a asigurat colectarea 
preţurilor şi a tarifelor la 400 de grupe de mărfuri-servicii (culese din eşantionul repre-
zentativ de 760 unităţi de toate tipurile de comerţ şi prestări servicii din 8 oraşe), pe 
baza cărora s-a determinat evoluţia de ansamblu a preţurilor în perioada curentă faţă 
de perioadele anterioare, prin  calculul indicilor preţurilor de consum (nivelului infl aţiei).
Diseminarea datelor a fost realizată în principal  sub formă de informaţii opera-
tive, publicaţia lunară Buletinul statistic de preţuri şi culegerea specializată anuală
Preţurile în Republica Moldova, 2000-2005, precum şi prin publicaţiile de sinteză ale BNS 
(Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Moldova în cifre, Situaţia social-economică a Re-
publicii Moldova, Buletinul Statistic trimestrial).
 În anul 2006 BNS a continuat calcularea indicilor preţurilor producătorului în industrie, de 
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vînzare a produselor agricole şi a preţurilor în construcţii.
Lunar se efectuează cercetarea selectivă a preţurilor medii 
la mai mult de 3 mii mărfuri reprezentative comercializate 
angro, culese dintr-un eşantion de 18 depozite şi pieţe cu 
comerţ angro,  care sunt publicate trimestrial în Buletinul 
statistic de preţuri.
Realizarea programului de comparabilitate  globală a 
parităţii puterii de cumpărare a valutelor naţionale a 
ţărilor CSI pentru anii 2004 şi 2005 a impus un  volum 
mare de lucru. În conformitate cu hotărîrea Comisiei 
pentru Statistică ONU şi planul organizatoric coordo-
nat cu Comitetul Interstatal pentru Statistică a ţărilor 
CSI, în anul 2005 lunar s-a efectuat înregistrarea, ana-
liza, controlul şi calcularea preţurilor medii la mai mult 
de 1300 de mărfuri şi servicii de consum, materiale de 
construcţie, maşini şi utilaje reprezentative culese în 

8 centre din ţară sau 124800 de cotaţii a preţurilor. În perioada anului 2006 au fost 
calculate, analizate şi trimise Comitetului coordonator a lucrărilor  pentru comparabili-
tatea globală 1351 de preţuri medii reprezentative pe Republica Moldova. De aseme-
nea a fost efectuată dezagregarea PIB pentru anul 2004 pe grupe de cheltuieli. 

Statistica agriculturii 
A continuat complexul cercetărilor statistice selective a producătorilor agricoli mici 
(gospodăriilor populaţiei şi celor ţărăneşti (de fermier)), cercetări care permit obţi-
nerea informaţiei vizînd suprafeţele însămînţate, recolta medie şi globală, producti-
vitatea animalelor, date necesare pentru calcularea volumului şi dinamicii producţiei 
agricole obţinute, atît de producătorii mici nominalizaţi, cît şi în ansamblu pe ţară.
Datele privind rezultatele cercetărilor vizînd producţia agricolă în sectorul indivi-
dual au fost prezentate în publicaţia specială Activitatea agricolă a gospodăriilor 
personale auxiliare ale cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în 
Republica Moldova în anul 2005.
În semestrul I  2006 a fost efectuată cercetarea se-
lectivă vizînd preţurile la mărfurile şi serviciile pro-
curate de către întreprinderile agricole în anul 2005 
în întreprinderile agricole şi organizaţiile – furnizori 
de mărfuri şi servicii pentru agricultură cu calcularea 
ulterioară a indicilor preţurilor, necesare pentru efec-
tuarea calculelor macroeconomice pe agricultură.
Au continuat lucrările asupra elaborării:

calculelor experimentale a conturilor economice 
pe agricultură în corespundere cu metodologia 
UE (EAA-97);
metodologiei balanţelor resurselor şi utilizării lor 
pe produse agricole principale conform metodo-
logiei Eurostatului.

În scopul asigurării autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu date au-
tentice şi complete privind situaţia gospodăriilor populaţiei în localităţile rurale şi 
urbane a fost efectuat un complex de lucrări legate de punerea în aplicare, începînd 
cu 1 ianuarie 2007, a noilor registre de evidenţă a gospodăriilor populaţiei.
În anul trecut au continuat lucrările ce ţin de organizarea primului recensămînt ge-
neral agricol.

–

–
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Statistica întreprinderilor
În conformitate cu criteriile stabilite în Legea 
nr. 206-XVI din 07.07.2006 „Privind susţinerea 
întreprinderilor mici şi mijlocii” a fost elabora-
tă informaţia privind activitatea întreprinderilor 
mici şi mijlocii.
În rezultatul efectuării cercetării statistice „An-
cheta structurală anuală în întreprinderi” au 
fost elaborate şi diseminate următoarele pu-
blicaţii:

Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi
– pentru toată economia naţională;
Rezultatele anchetei structurale în întreprin-
derile mici – pentru sectorul întreprinderilor cu      
numărul de salariaţi pînă la 50 persoane.

       Statistica industriei
Întru alinierea statisticii industriei la standardele europene, în anul 2006 accentul a 
fost axat pe activităţi de reformare a preţurilor producţiei industriale:

au fost realizate măsuri de implementare a noului nomenclator de produse şi 
servicii industriale PRODMOLD, aliniat la standardul european PRODCOM;
a fost organizată cercetarea-pilot cu scopul elaborării nomenclatorului de pro-
duse-sortiment pentru cercetarea regulată (lunară) a preţurilor în anul 2007 şi 
stabilirea unui nou an de bază 2006 în calculul indicelui preţurilor producătorului;
a fost perfecţionat instrumentarul statistic pentru cercetarea preţurilor producţiei 
industriale PREŢIND pentru anul 2007 (chestionarul şi indicaţiile metodologice 
pentru întocmirea acestuia conform recomandărilor FMI în domeniul statisticii 
preţurilor);
au fost elaborate noi eşantioane de întreprinderi şi de produse pentru cerceta-
rea preţurilor producţiei industriale pentru anul 2007.

       Statistica investiţiilor
În vederea perfecţionării sistemului de indicatori statistici vizînd investiţiile, întru alini-
erea la standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene au fost elaborate 
2 anchete statistice (trimestrială şi anuală) „Cu privire la investiţii” şi precizările 
metodologice pentru completarea  acestora.
Ca rezultat a fost obţinută şi diseminată utilizatorilor informaţia despre  activitatea 
investiţională pe surse de fi nanţare, forme de proprietate sub aspect teritorial (pe 
localităţi rurale şi urbane).
Au fost perfecţionate  calculele indicilor preţurilor la maşini şi utilaje.

       Statistica transporturilor
Direcţiile principale în acest domeniu au fost orientate spre realizarea cercetărilor 
statistice privind statistica transporturilor şi comunicaţiilor şi obţinerea informaţiilor pri-
vind  căile şi mijloacele de transport, transportările de mărfuri şi de pasageri   pentru 
fi ecare mod de transport (rutier, feroviar, aerian şi fl uvial) etc.; mijloacele de poştă, 
telecomunicaţii şi radiocomunicaţii, activitatea  de poştă şi telefonie etc.; înzestrarea 
persoanelor juridice cu computere şi tehnologii informaţionale, prestări servicii de in-
formatică, cheltuieli pentru informatizare etc. 
Întru atragerea în circuitul statistic a unor informaţii administrative a fost organizată masa 
rotundă cu ministerele şi alte instituţii de resort, deţinătoare de baze de date cu privire 
la autovehiculele de marfă. La întrunirea nominalizată au fost puse în discuţie probleme 

–

–

–

–
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legate de obţinerea informaţiei privind mijloacele de transport auto şi căile de soluţionare 
a acestora; au fost abordate metodologiile de cercetare specifi ce domeniului etc.
S-au realizat trimestrial cercetările statistice specifi ce pentru fi ecare mod de transport 
– rutier, feroviar, aerian şi fl uvial.
Întru alinierea statisticii transportului rutier de mărfuri la standardele  Uniunii Europene s-a 
realizat cercetarea statistică selectivă a persoanelor fi zice posesori de autocamioane.
În scopul micşorării sarcinii asupra agenţilor economici şi în corespundere cu solicită-
rile utilizatorilor de informaţii statistice, a fost modifi cat instrumentarul statistic privind 
statistica transportului auto. Întru familiarizarea specialiştilor din organele teritoriale de 
statistică cu modifi cările, care au parvenit în instrumentarul statistic a fost organizat un 
seminar instructiv.
Diseminarea datelor vizînd situaţia în transportul rutier s-a realizat prin 8 informaţii 
operative.  

       Statistica turismului
În domeniul turismului s-au obţinut date statistice privind capacitatea şi frecventarea 
de către turişti a structurilor de cazare turistică colective, precum şi activitate turistică 
a titularilor de licenţe de turism  etc.
Întru asigurarea autorităţilor publice centrale şi altor utilizatori  cu informaţie statistică 
privind activitatea de turism au fost elaborate şi difuzate 5 informaţii operative.  

Statistica comerţului exterior 
       Statistica comerţului  exterior de bunuri
Întru alinierea statisticii  comerţului  exterior la standardele ONU şi Regulamentele 
Uniunii Europene a  fost elaborată şi aprobată prin Hotărârea Colegiului BNS nr. 6 
din 06 octombrie 2006 o redacţie nouă a “Normelor metodologice privind statisticile 
comerţului exterior de mărfuri”.
A fost elaborat şi dat publicităţii anuarul statistic „Comerţul exterior al Republicii Mol-
dova în anii 2001-2005”, atît pe suport de hîrtie, 
cît şi pe CD. Actuala ediţie, al cărei conţinut este 
structurat în 170 de tabele de mare amploare 
informaţională, prezintă serii de date  statistice 
de sinteză referitoare la export, import, balan-
ţa comercială pe ansamblu, pe continente, ţări, 
grupe de ţări, pe grupe de mărfuri conform  No-
menclatorului mărfurilor, Clasifi catorului Stan-
dard de Comerţ Internaţional, Marilor Categorii 
Economice, precum şi pe ţări – grupe de mărfuri. 
Publicaţia cuprinde de asemenea indicii valorici 
pe ansamblu şi pe grupe de ţări, variaţia anuală 
pe ţări, grupe de ţări şi grupe de mărfuri, indicii 
valorii unitare şi indicii volumului fi zic la mărfurile 
exportate şi importate pe ansamblu, grupe de ţări 
şi pe grupe de mărfuri, structura exporturilor şi 
importurilor pe ansamblu, pe ţări, grupe de ţări şi 
pe grupe de mărfuri. Pentru asigurarea accesi-
bilităţii şi interpretării corecte a datelor publicate 
în actuala ediţie au fost cuprinse şi precizări me-
todologice privind conţinutul indicatorilor şi modul de evaluare a acestora, informaţii 
referitoare la sursele utilizate.
De comun cu Serviciul Vamal s-a lucrat în direcţia utilizării Normelor metodologice 
privind statisticile comerţului exterior de mărfuri şi Clasifi catoarelor unice de interes 
general aliniate la standardele ONU si Regulamentele Uniunii Europene, îmbunătăţirii 
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calităţii datelor obţinute din declaraţiile vamale, respectării normelor de confi denţialita-
te a datelor statistice de comerţ exterior. 
În mod regulat s-a actualizat informaţia statistică din baza de date pe comerţul exterior.
Au fost  perfecţionate metodele de prezentare şi diseminare a informaţiei statistice 
pe comerţul Exterior de mărfuri şi anume expedierea datelor prin poşta electronică în 
format Excel, drept rezultat utilizatorii au primit informaţia în termeni mult mai restrînşi 
şi format adecvat noilor cerinţe de prelucrare a datelor.
Lunar:

 în adresa organelor de conducere şi economice a ţării au fost prezentate note 
informative privind activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în peri-
oadă respectivă.
în adresa Ministerului Economiei şi Comerţului şi ministerelor de resort au fost 
prezentate (prin poşta electronică) 1243 tabele de mare amploare informaţiona-
lă (format Excel) privind exporturile, importurile, balanţa comercială pe ansam-
blu, ţări, grupe de ţări, exportul, importul pe grupe de mărfuri şi grupe de ţări, 
exportul şi importul de mărfuri divizat pe grupe de ţări şi ţări, comerţul exterior 
cu fi ecare ţară în parte, atît pentru perioada de raport, cît şi perioadele cores-
punzătoare din anii precedenţi.

Trimestrial au fost calculaţi şi prezentaţi indicii volumului fi zic şi indicii valorii unitare 
la mărfurile exportate şi importate atît pe total exporturi (importuri), cît şi separat 
pentru fi ecare marfă, grup de mărfuri, grup de ţări.

       Statistica comerţului exterior de servicii
Pe parcursul anului au fost revizuite instrucţiunile metodologice privind comerţul exte-
rior de servicii în vederea completării acestora cu explicaţii metodologice mai detalia-
te la principalele tipuri de servicii internaţionale.
A fost perfecţionat programul de prelucrare a informaţiei statistice privind exportul şi 
importul de servicii, prin urmare informaţia se prezintă utilizatorilor trimestrial în format 
Excel, adecvat noilor cerinţe de prelucrare a datelor.

Statistica comerţului interior de bunuri şi servicii
Pe parcursul anului au fost elaborate  şi diseminate datele statistice privind volumul 
de vînzări  în comerţul  cu amănuntul, comerţul cu ridicata, precum şi volumul de ser-
vicii cu plată prestate populaţiei, atît pe ansamblu, cît şi la nivel de bunuri şi servicii. 
În baza datelor obţinute din cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, trimestrial au 
fost efectuate calcule estimative pentru evaluarea volumelor de vînzări cu amănuntul  
în sectorul neorganizat de comerţ al ţării.

Statistica demografi că
Fondul de date în domeniul statisticii demografi ce în anul 2006 a cuprins: numărul po-
pulaţiei prezente şi stabile pe sexe şi vîrstă în profi l teritorial, pe medii, speranţa de viaţă 
la naştere pentru bărbaţi şi femei,  rata fertilităţii, precum şi date şi analize asupra evo-
luţiei natalităţii, mortalităţii, nupţialităţii şi divorţialităţii. În baza calculelor sus menţionate 
au fost elaborate şi difuzate utilizatorilor informaţii operative şi note analitice.
În scopul promovării egalităţii genurilor umane şi statisticii gender  au fost elaborate 
două leafl ete statistice:

„Caracteristica genurilor umane după vîrstă, naţionalitate, religie, nivelul de instruire,   
starea civilă”,
„Migraţia populaţiei  Republicii Moldova în aspect gender”.

Perfecţionarea bazei informaţionale a statisticii privind 
nivelul de trai al populaţiei şi pieţei muncii
În vederea perfecţionării bazei informaţionale a statisticii privind nivelul de trai al 
populaţiei şi pieţei muncii şi în corespundere cu prevederile Strategiei de Creştere 
Economică şi Reducere a Sărăciei, începînd cu 1 ianuarie 2006 a fost implementat 
eşantionul multifuncţional pentru cercetările din domeniul social (EMDOS) integrat, cu 
o reţea unică de anchetatori. 

–

–
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Crearea reţelei unice de operatori de interviu a fost dictată de: 
 a) epuizarea eşantioanelor vechi; 
 b) utilizarea mai efi cientă a personalului - la nivel local specialiştii sunt   
     încadraţi în prezent în două cercetări (în loc de una pînă în anul 2006);
 c) necesitatea extinderii geografi ce pentru ambele cercetări fapt ce   
     duce la: 
  - mărirea preciziei datelor, 
  - producerea datelor la nivel de zone statistice.

Ca rezultat al implementării a fost posibilă obţinerea măririi arealului de cuprindere a 
cercetărilor şi îmbunătăţirea efectului de design şi a calităţii datelor obţinute în cadrul 
Anchetei Forţei de Muncă  şi Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. De aseme-
nea, a fost obţinută mărirea preciziei estimatorilor naţionali din ambele cercetări, pre-
cum şi a estimatorilor reprezentativi în profi l teritorial, în cazul celor 4 zone statistice: 
Nord, Sud, Centru şi Chişinău.
Paralel cu aceasta au fost introduse un şir de perfecţionări a instrumentarului ambelor 
cercetări. 
La 3 mai 2006 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 471 „Cu 
privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice”, ast-
fel fi ind stabilită baza legală a desfăşurării cercetărilor AFM şi CBGC în baza noului 
eşantion.

Statistica nivelului de trai
Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice actualmente constituie suportul informaţional 
principal pentru statistica nivelului de trai al populaţiei. Datele cercetării în cauză sunt uti-
lizate pentru calcularea indicelui preţurilor de consum, consumului fi nal al gospodăriilor, 
minimului de existenţă etc.
Pe parcursul anului 2006 cu suportul proiectului ISAS fi nanţat de DFID au fost exa-
minate rezultatele obţinute în urma implementării Cercetării Bugetelor Gospodăriilor 
Casnice pe eşantionul EMDOS în contextul asigurării comparabilităţii în timp a 
indicatorilor statistici şi a compatibilităţii acestora cu alte surse de informaţie (re-
censămîntul populaţiei, AFM, conturile naţionale).
În baza rezultatelor obţinute din Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice a fost 
elaborată publicaţia statistică  Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei  pentru anii 
2003-2005.
În perioada de 18-22 sep-
tembrie 2006, cu suportul 
FAO a avut loc atelierul de 
lucru cu genericul „Statisti-
ca securităţii alimentare şi 
a consumului în baza Cer-
cetării bugetelor gospo-
dăriilor casnice”. La acest 
atelier au participat şi re-
prezentanţi de la Ministe-
rul Economiei şi Comerţu-
lui, Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale, care au 
atribuţii la analiza situaţiei 
privind securitatea alimen-
tară a populaţiei. 
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Statistica educaţiei 
Întru racordarea sistemului de indicatori statistici 
privind educaţia la standardele internaţionale, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului a 
fost defi nitivată şi publicată Clasifi carea Progra-
melor Educaţionale din Republica Moldova (Mold-
CED) în conformitate cu concepţiile şi defi niţiile 
ISCED-97. Implementarea MoldCED va permite 
compilarea, generalizarea şi prezentarea date-
lor statistice vizînd educaţia conform nivelurilor şi 
treptelor învăţămîntului cu asigurarea compatibili-
tăţii la nivel naţional şi internaţional.
Clasifi carea conţine concepţii  şi defi niţii standarde, 
cuprinde toate posibilităţile de instruire a copiilor, ti-
neretului şi adulţilor ce poartă un caracter stabil şi 
organizat, incluzînd persoanele cu cerinţe educaţio-

nale speciale, indiferent de tipul instituţiei de învăţămînt, organizaţiei sau de forma, 
în care se realizează procesul de învăţămînt.
Diseminarea datelor vizînd statistica educaţiei s-a realizat prin publicaţia statistică  
Educaţia în Republica Moldova, 2005/2006 

Statistica sănătăţii
În baza rezultatelor studiului selectiv privind sta-
rea de sănătate a populaţiei a accesului la servi-
ciile medicale cu suportul Băncii Mondiale a fost 
elaborată publicaţia statistică Rezultatele studiu-
lui privind starea de sănătate a populaţiei.
Publicaţia dată cuprinde o analiză a indicatorilor 
ce caracterizează morbiditatea populaţiei, consu-
mul de medicamente, accesul la serviciile medi-
cale. În acelaşi timp informaţia este prezentată în 
contextul principalilor factori demografi ci (sex, vîr-
stă, stare civilă, nivel de instruire) sau de compor-
tament, care au un impact direct asupra sănătăţii 
(consumul de tutun, băuturi alcoolice, habitatul, 
desfăşurarea activităţii fi zice etc.). Principalii indi-
catori sunt comparabili la nivel internaţional, dat 
fi ind că ancheta a fost standardizată din punct de 
vedere al concepţiei metodologice şi organizatorice, al defi niţiilor şi clasifi cării utilizate. 

 Statistica pieţei muncii
În anul 2006 activităţile planifi cate au fost realizate, obiectivele trasate au fost atinse. 
A fost îmbunătăţit instrumentarul cercetării AFM în corespundere cu ultimele reco-
mandări BIM. În domeniul statisticii salarizării au fost perfecţionate rapoartele statis-
tice asupra întreprinderilor, au fost excluşi indicatori care şi-au pierdut actualitatea şi 
au fost introduşi indicatori noi, necesari pentru analiză şi luare de decizii.
Subiectele acoperite de statistica pieţei muncii sunt: populaţia economic activă, ocu-
parea şi şomajul cu multitudinea de indicatori care derivă, remunerarea şi numărul 
salariaţilor etc. 
Principalii indicatori ai pieţei muncii sunt: rata de activitate, rata de ocupare, rata şo-
majului, salariile şi costul muncii etc.
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Pe parcursul anului 2006 au continuat activităţile de perfecţionate a statisticilor în do-
meniu întru asigurarea administraţiei publice, agenţilor economici, publicului larg cu 
informaţie statistică calitativă şi comparabilă la nivel internaţional referitor la situaţia 
pe piaţa muncii.
Obiectivele principale au fost:

îmbunătăţirea conţinutului chestionarelor Anchetei Forţei de Muncă (AFM) în 
scopul armonizării cu ultimele Recomandări internaţionale (Conferinţele inter-
naţionale ale statisticienilor muncii din 1998 şi 2003);
îmbunătăţirea rapoartelor statistice asupra întreprinderilor în conformitate cu 
legislaţia muncii în vigoare şi conform necesităţilor utilizatorilor;
familiarizarea utilizatorilor cu metodele şi defi niţiile statistice lansînd seminare, 
mese rotunde etc.;
îmbunătăţirea diseminării informaţiei.

În domeniul statisticii ocupării activitatea a fost axată pe armonizarea în continuare la 
standardele internaţionale, îmbunătăţirea calităţii datelor obţinute şi analiza rezultate-
lor (a fost lansat cadrul comun de eşantionare AFM şi CBGC (crearea reţelei unice de 
operatori de interviu în număr de 150 persoane), introduse modifi cări metodologice ce 
ţin de tratarea unor indicatori şi abordate noi subiecte în AFM).
Schimbările metodologice cuprind activităţile de tratare în ocupare a absenţelor de 
lungă durată şi aplicarea unei noi defi niţii a subocupării; ajustarea la legislaţia muncii; 
îmbunătăţirea fl uxului întrebărilor şi formulării lor; îmbunătăţirea măsurării persoane-
lor descurajate; elaborarea unor noi indicatori pentru populaţia economic inactiva; 
schimbarea modalităţii de înregistrare a numărului de ore efectiv lucrate întru îmbu-
nătăţirea calităţii datelor.

În chestionarele AFM au fost introduse noi întrebări în scopul obţinerii informaţiilor 
adiţionale şi complete privind forţa de muncă, utilizînd cercetarea de bază în cores-
pundere cu rezoluţiile Biroului Internaţional al Muncii. Subiectele noi abordate au fost: 
volumul subocupării; situaţii inadecvate de ocupare; stabilitatea şi siguranţa locului de 
muncă; securitatea muncii; venitul provenit din ocupare; dialogul social şi relaţiile de 
muncă; migraţia forţei de muncă (parţial nou).
În domeniul statisticii salariilor activitatea a fost axată pe ajustarea indicatorilor din ra-
poartele statiste lunare, trimestriale şi anuale la pre-
vederile Codului Muncii, la necesităţile utilizatorilor. 
Modifi cări esenţiale au fost introduse în rapoartele: 
Numărul şi remunerarea salariaţilor, Mobilitatea sa-
lariaţilor şi locurile de muncă, Efectivul de salariaţi şi 
locurile de muncă la agenţii economici cu un număr 
de pînă la 20 salariaţi.

În baza cunoştinţelor acumulate în cadrul proiectului 
de asistenţă tehnică Statistica 7, au fost efectuate cal-
culele experimentale privind indicii trimestriali ai cos-
tului forţei de muncă conform normelor europene.

În comun cu Unitatea de Monitorizare a Reformei Ad-
ministraţiei Publice Centrale, Ministerul Economiei şi 
Comerţului, Ministerul Finanţelor a fost perfecţionat 
raportul statistic Numărul funcţionarilor publici.
Diseminarea datelor vizînd statistica pieţei muncii s-a 
realizat prin următoarele publicaţii statistice: 

Piaţa Forţei de Muncă în Republica Moldova 
Forţa de Muncă în Republica Moldova. Ocupare şi 
Şomaj. 

–

–

–

–
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 INFRASTRUCTURA STATISTICĂ
Pe parcursul anului 2006 a continuat procesul de perfecţionare a instrumentarului sta-
tistic naţional întru asigurarea comparabilităţii datelor statistice la nivel internaţional, 
adaptarea la cerinţele informaţionale ale utilizatorilor, ţinînd cont totodată de necesi-
tatea reducerii poverii informaţionale asupra agenţilor economici.
Registre  statistice
În cadrul lucrărilor de gestiune a registrelor statistice (RENIM – Registrul Interadminis-
trativ al Moldovei, RENUS – Registrul Naţional al Unităţilor Statistice, RGŢ – Registrul 
Gospodăriilor Ţărăneşti (de fermier)) au fost efectuate lucrări legate, atît de înregistra-
rea întreprinderilor şi organizaţiilor, cît şi actualizarea permanentă a acestora. 
Pe parcursul anului au fost depuse eforturi asupra creării şi perfecţionării Registrului 
statistic, care în prezent se afl ă la etapa formării şi care trebuie să constituie instru-
mentul principal privind organizarea cercetărilor statistice a întreprinderilor. Astfel, a fost 
elaborat programul automatizat de preluare a datelor de la Ministerul Dezvoltării Infor-
maţionale privind unităţile de drept noi create şi lichidate, modifi cările în documentele 
de înregistrare ale unităţilor de drept necesare pentru completarea şi actualizarea Re-
gistrului statistic. 
S-a început lucrul privind completarea Registrului statistic cu unităţile locale pentru 
elaborarea informaţiei calitative în profi l teritorial.
S-a conlucrat cu organele administraţiei publice în vederea obţinerii surselor de date admi-
nistrative necesare pentru efectuarea cercetărilor statistice.
Clasifi cări statistice
Pe parcursul anului au fost elaborate modifi cări şi 
completări în Clasifi catorul Statistic al Produselor 
(bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova în con-
formitate cu modifi cările Clasifi catorului Produselor 
ale Uniunii Europene (revizuirea 2002).

Întru racordarea sistemului de indicatori statistici pri-
vind educaţia la standardele internaţionale, în cola-
borare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului a fost 
defi nitivată şi publicată Clasifi carea Programelor 
Educaţionale din Republica Moldova (MoldCED) în 
conformitate cu concepţiile şi defi niţiile ISCED-97.

INFRASTRUCTURA TEHNICĂ
Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informatic statistic în anul 2006 
Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informatic statistic naţional în anul 2006 a conti-
nuat prin demararea diverselor activităţi, începerea elaborării conceptului sistemului infor-
maţional al tehnologiilor informaţionale, cu susţinerea experţilor locali (reprezentanţă MDI, 
CTS, Moldtelecom), cît şi a celor internaţionali, în cadrul proiectului TACIS – Statistica 9.
Atenţie deosebită s-a atras asupra preluării datelor din surse administrative de date: 
registrul unităţilor de drept, registrul populaţiei, registrul transportului. Colaborarea cu 
Ministerul Dezvoltării Informaţionale a devenit o prioritate de lungă durată pentru Biroul 
Naţional de Statistică.
Necesitatea în instruirea cadrelor în domeniul IT, de asemenea, a devenit o prerogativă 
a dezvoltării potenţialului IT al BNS. Astfel, pe parcursul anului colaboratorii BNS au 
participat la cursuri de perfecţionare pe următoarele tematici: ORACLE DBA ADMI-
NISTATION (Kiev, Ucraina); Iniţiere în SQL (local, cu utilizarea sălii de trening a BNS); 
Utilizarea şi administrarea PC-AXIS (local, formatori – experţi din cadrul Statisticii Nor-
vegiei şi Statisticii Danemarca); Iniţiere în Tehnologii Informaţionale, Bazele Informatice 
(Academia de administraţie Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova pentru 
colaboratorii din direcţiile/secţiile raionale). Am dori să menţionăm productivitatea cur-
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surilor de perfecţionare organizate în cadrul Academiei de Administraţie Publică, prin 
profesionalismul cadrelor didactice şi dotarea tehnico-materială.
A continuat colaborarea în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică cu experţii interna-
ţionali. O interacţiune deosebită a fost cu Statistica Norvegiei. Au fost examinate mai 
multe chestiuni, ce ţin de experienţa ţărilor nordice în utilizarea datelor administrative 
în procesul de producţie statistică. 

Gestionarea fondului de date statistice si 
întreţinerea produselor program statistice
În cadrul lucrărilor de asigurare informaţională a statisticii au fost verifi cate şi prelucra-
te datele din 808,6 mii formulare statistice (cu 2,4% mai multe ca în anul precedent şi 
cu 6,5% mai mult faţă de anul 2004), din care pe statistica muncii – 394,6 mii, rapoar-
te fi nanciar-contabile – 259,4 mii, agricultură – 63,6 mii, industrie – 53,3 mii, etc.
În anul 2006 au fost elaborate şi difuzate organelor administraţiei publice centrale 567 
buletine (rapoarte centralizate) complexe cu date generalizate pe diverse domenii de 
activitate, dintre care 248 anuale, 167 trimestriale şi 152 lunare.
Lucrările de gestiune a registrelor statistice (RENIM, RENUS, RGŢ) au constat în 
înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor şi modifi carea complexului de gestiune. 
Pe parcursul anului în registrul RENIM au fost introduse peste 8,6 mii de întreprinderi 
şi organizaţii noi, au fost procesate peste 9 mii modifi cări, în RGŢ au fost înregistrate 
2,7 mii intrări şi circa 150 modifi cări.

DISEMINAREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR STATISTICE
În anul 2006, activitatea de  diseminare a informaţiilor statistice a constat în punerea 
la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a utiliza-
torilor interni şi externi din toate domeniile (jurnalişti, învăţămînt, cercetare, agenţi 
economici etc.) a informaţiilor statistice, în mod gratuit sau cu plată.
Diseminarea datelor şi a informaţiilor s-a realizat cu respectarea principiilor transpa-
renţei şi confi denţialităţii datelor statistice, în condiţii de egalitate pentru toţi utilizatorii, 
în conformitate  cu Legea cu privire la statistica ofi cială a Republicii Moldova (nr. 412-
XV din 09.12.2004).
Datele şi informaţiile statistice obţinute pe baza cercetărilor statistice sunt diseminate 
gratuit – către organele administraţiei publice centrale şi locale (Preşedinţie, Parla-
ment, Guvern, ministere, Banca Naţională a Moldovei, alte autorităţi ale administraţiei 
publice etc.), mass-media, organisme internaţionale (Eurostat,  BIM,  FMI,  ONU,  
Banca Mondială etc.) – în formă de informaţii operative, note analitice, comunicate 
de presă, publicaţii şi buletine statistice, tabele generalizatoare,  precum şi pe pagina 
Web a BNS. Diseminarea contra plată (persoanelor juridice şi fi zice)  se efectuează în  
formă de publicaţii şi informaţii speciale realizate la cererea utilizatorilor. 

Publicaţiile statistice editate în anul 2006
Sistemul de publicaţii reprezintă o largă deschidere către 
opinia publică, către cerinţele agenţilor economici, ale tu-
turor benefi ciarilor de informaţii statistice, în concordanţă 
cu restructurarea şi modernizarea activităţii statistice.

BNS pe parcursul anului 2006 a elaborat şi difuzat 40 
publicaţii statistice  cu un tiraj total de 6400 exemplare 
(inclusiv culegeri ramurale – 12 titluri, tirajul total – circa 
2600 exemplare), din care 16 publicaţii au apărut cu 
o periodicitate anuală, 3 – trimestrială şi o publicaţie 
lunară. Din totalul publicaţiilor 5 titluri au fost editate în 
trei limbi (în limbile de stat, rusă şi engleză); 13 – bilin-
gve (6 – în limbile de stat şi rusă,  7– în limbile de stat şi 
engleză)  şi  2 – în limba de stat. 
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În baza datelor totalurilor recensămîntului populaţiei 
din anul 2004 au fost publicate volumele  I  şi  II  Carac-
teristici demografi ce, naţionale, lingvistice, culturale  şi 
respectiv  Migraţia populaţiei, leafl etul  statistic  Femei-
le şi bărbaţii în Republica Moldova.

A fost  elaborată şi editată culegerea  Conturi Naţionale, 
2004. 

Ediţiile 2006 a Anuarului statistic al Republicii Mol-
dova şi Anuarului statistic de comerţ exterior au fost 

elaborate şi prezentate 
şi pe CD în formatele 
Pdf şi Excel, pentru a 
favoriza utilizarea cît mai largă a datelor statistice, 
prezentarea lor într-o formă cît mai accesibilă şi co-
modă cercului larg de utilizatori. 
De asemenea au fost  difuzate  119  comunicate şi 
ediţii de presă  (note analitice şi informaţii operative) 
vizînd starea şi evoluţia vieţii sociale, demografice, 
economice şi culturale a ţării.  În afară de aceasta, 
au fost elaborate 567 buletine statistice cu date ge-
neralizate pe diverse domenii de activitate, din care 
152 – lunare, 167 – trimestriale şi 248 – anuale. 

Pagina ofi cială a BNS
Pagina oficială a BNS www.statistica.md a fost permanent actualizată 
cu noutăţ i ,  cele mai recente date statistice în conformitate cu graficul 
informaţ i i lor operative, cu informaţ i i  despre publicaţ i i le editate în anul 
2006. De asemenea au fost plasate pe site-ul BNS publicaţ i i le „Moldova 
în cifre, 2006” ş i  „Femeile ş i  bărbaţ i i  în Republica Moldova”. A fost adău-
gată rubrica Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al FMI, 
conform căruia Pagina Naţ ională a Datelor (NSDP) a fost actualizată pe 
parcursul anului 2006 cu indicatori macroeconomici principali conform 
Calendarului de Diseminare (ARC).

În anul 2006 numărul vizitelor paginii web a BNS a atins 451,4 mii. Numă-
rul vizitatorilor a fost de peste 40 mii. Cele 
mai vizitate rubrici ale site-ului BNS au fost: 
Date statistice (291 mii accesări), unde 
se publică atît indicatorii statistici lunari, 
trimestriali şi anuali, precum şi datele din Anua-
rul Statistic al Republicii Moldova, Pagina prin-
cipală (78,7 mii accesări), Metodologie (25,1 
mii accesări), unde sunt descrise pe scurt 
principalele caracteristici ale datelor pe 
care utilizatorii pot lua cunoştinţe  pentru 
a le utiliza corect, alte informaţii necesare, 
Publicaţii (13 mii accesări), unde este pla-
sat Catalogul publicaţiilor şi serviciilor BNS, Re-
ferinţe (10,8 mii accesări), unde sunt prezente 
link-uri către organizaţii statistice internaţionale, 
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instituţii guvernamentale, alte organizaţii, Clasifi catoare (9,3 mii accesări), unde 
este prezent sistemul de clasificatoare statistice, Despre BNS (7,9 mii acce-
sări), Recensămînt (6,1 mii accesări) – totalurile recensămîntului populaţiei 
din 2004, Feedback (3,7 mii accesări) – legătura inversă, NSDP (3,2 mii accesări). 

Pagina este vizualizată optim de browserele MS Internet Explorer – 75%, Firefox – 11%, 
Opera – 5,4%, precum şi de altele cum ar fi : Alt, MylE2, Maxthon, Netscape, AOL, Mozilla.

Conform statisticilor vizitelor pentru www.statistica.md, calculată pe parcursul anului 
2006,  putem evidenţia primele zece extensii, care vizitează pagina web a BNS: 
Moldova – 46%, Statele Unite – 13%, România – 9%, Germania, Federaţia Rusă 
– cîte 4%, Marea Britanie – 3,4%, Italia – 2,4%, Ucraina, Polonia, Mexic – cîte 2%.

Relaţiile cu utilizatorii
În baza de date a utilizatorilor de informaţie statistică în anul 2006 erau înregistraţi 
circa 700 utilizatori, din care cel mai mare număr au constituit întreprinderile, asociaţiile şi 
companiile, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale  şi organizaţiile interna-
ţionale. Din numărul total – 327 (47%) sunt utilizatori permanenţi, 190 (27%) – utiliza-
tori noi în anul 2006. 
În pofi da volumului mare de lucru, specialiştii BNS sunt dispuşi în permanenţă la so-
luţionarea solicitărilor crescînde în informaţie statistică din partea utilizatorilor.
 Astfel, în anul 2006 s-a răspuns la 2875 solicitări, cu 981 mai mult  (34%) faţă de anul 
2005. Din numărul total: prin poşta electronică au fost expediate 1509 (53%) răspun-
suri, în străinătate – 119 (4%), cu plată – 651 (23%). Din numărul total al solicitărilor, 
1408 (49%) au fost din domeniul comerţului şi serviciilor, 450 (16%) – pieţei muncii, 
327 (11%) – preţurilor, 208 (7%) – rapoartele fi nanciare etc. Cei  mai solicitaţi indi-
catori au fost: exporturile şi importurile la nivelul cel mai detaliat, numărul populaţiei 
ocupate, salariul mediu, indicele preţurilor de consum, date din rapoarte fi nanciare, 
minimul de existenţă şi populaţia pe vîrste, etnie, nivelul de instruire conform recen-
sămîntului din anul 2004 etc.

Structura utilizatorilor pe domenii
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Relaţiile cu mass-media
În scopul satisfacerii necesităţii publicului larg şi consolidării credibilităţii în sistemul 
statistic, BNS dezvoltă şi menţine relaţii bune cu circa 20 organe ale mass-media 
– agenţii de presă, companii de televiziune şi radio, ziare, reviste ş.a. 

Astfel în anul 2006 au fost expediate 11 comunicate de presă şi 91 informaţii operative 
(în medie cîte 8 pe lună ) cu privire la totalurile recensămîntului populaţiei, nivelul infl aţiei, 
salariul mediu, numărul  populaţiei, activitatea de comerţ exterior, produsul intern brut, 
forţa de muncă ş.a. 

E de menţionat colaborarea cu ediţia periodi-
că “Экономическое обозрение” (trimestrial 
au fost publicate variantele succinte ale ra-
portului “Situaţia social-economică a Repu-
blicii Moldova”; „Независимая Молдова”; 
„Комсомольская правда в Молдове”; 
Compania TeleRadio Moldova.
La 3 mai 2006 a fost organizată confe-
rinţa de presă cu ocazia subscrierii Re-
publicii Moldova la Standardul Special de 
Diseminare a Datelor al FMI.

Participarea la expoziţii
Întru promovarea imaginii statisticii,  
cunoaşterea mai bună a necesităţilor 
utilizatorilor în informaţie statistică,  
în special, prin  stabilirea relaţiilor de 
comunicare cu utilizatorii actuali, cît 
şi cei potenţiali,  BNS în perioada  4 
- 6  mai 2006 a participat la expoziţia 
„Micul  business, 2006” organizată la  
Moldexpo şi în perioada  27 august - 
2 septembrie – la expoziţia organizată 
în incinta Bibliotecii Naţionale cu ge-
nericul „Salon internaţional de carte, 2006”.
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Biblioteca BNS

În cadrul BNS funcţionează biblioteca cu un 
fond bogat de publicaţi statistice, la care au 
acces liber toţi cei interesaţi de date statis-
tice. Fondul de carte este în permanentă 
creştere datorită fl uxurilor informaţionale 
dintre BNS şi ofi ciile de statistică din alte ţări, 
precum şi a organismelor internaţionale. 

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Asistenţa tehnică oferită BNS în anul 2006
Colaborarea statistică internaţională joacă un rol important în reformarea sistemului 
statistic naţional al Republicii Moldova, devenind un pilon hotărîtor al armonizării sta-
tisticii moldoveneşti cu standardele internaţionale.
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în anul 2006 a primit asistenţă teh-
nică de la următoarele organizaţii internaţionale şi parteneri:

Uniunea Europeană prin Programul de Asistenţă Tehnică Tacis “Statistica 9”;

Departamentul pentru Dezvoltarea Internaţională (DFID) al Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord în cadrul Memorandumului „Îmbunătăţirea 
statisticilor sociale şi agri cole, analiza şi utilizarea lor”;

Ofi ciul de Statistică al Norvegiei, prin susţinerea fi nanciară a Guvernului Norvegiei 
în cadrul Memorandumului de Acord între Statistica Norvegiei şi Biroul Naţional 
de Statistică al Republicii Moldova privind Suportul în dezvoltarea Sistemului 
Statistic în Moldova;

Institutul Naţional de Statistică al României în baza Protocolului de cooperare 
în domeniul statistic între Institutul Naţional de Statistică al României şi Biroul 
Naţional de Statitică al Republicii Moldova;

Programul pentru Securitatea Alimentară (FAO).

Participarea colaboratorilor BNS la întruniri, seminare şi conferinţe 
internaţionale
Pe parcursul anului colaboratorii BNS au participat la un şir de întruniri, seminare, conferinţe 
internaţionale organizate de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) a Marii 
Britanii, Statistica Norvegiei, Subdiviziunea Statistică a ONU, Organizaţia pentru Agricultură 
şi Alimentaţie a ONU (FAO), Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEE), Asociaţia 
Europeană a Liberului Comerţ (EFTA), Comisia Economică Socială pentru Asia şi Pacifi c 
a ONU, Consorţiumul „PARIS 21”, Institutul Fondului Monetar Internaţional (FMI) din 
Washington, Comisia pentru statistică a Uniunii Europene (Eurostat), Joint Viena Insti-
tute al Fondului Monetar Internaţional, Statistica Finlandei.
Ca eveniment semnifi cativ în anul 2006 poate fi  menţionat lansarea proiectului de 
asistenţă tehnică „Statistica 9” în cadrul programului Tacis. 
Astfel, în septembrie 2006 a avut loc vizita managerului de proiect, responsabil pentru 
Moldova, vizînd desfăşurarea activităţilor programului Tacis „Statistica 9” şi a expertu-
lui internaţional privind evaluarea globală a statisticii naţionale. Obiectivul acestei ac-
ţiuni este determinarea gradului de corespundere a statisticii naţionale cu standardele 
UE şi de a pregăti o strategie de completare a posibilelor goluri cu lista domeniilor 
prioritare. 
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Rezultatele evaluării globale vor fi  disponibile şi prezentate în luna mai 2007 în cadrul 
desfăşurării Conferinţei internaţionale vizînd alinierea statisticii naţionale la standar-
dele UE.
În cadrul „Memorandumului de Acord între Statistica Norvegiei şi BNS privind Suportul în 
dezvoltarea Sistemului Statistic în Moldova” au avut loc două misiuni: studierea organizării şi 
utilizării statisticii ofi ciale în Norvegia şi vizînd statistica demografi că şi registrul populaţiei.
A continuat colaborarea în sfera relaţiilor bilaterale cu Institutul Naţional de Statistică 
al României prin efectuarea misiunilor  pe următoarele tematici:

Durata şi topologia programului de muncă;
Statistica agriculturii;
Registrul statistic.

Furnizarea de către BNS a informaţiilor statistice organismelor 
internaţionale
BNS a furnizat la solicitarea organismelor internaţionale diverse informaţii statistice, care 
acoperă toate domeniile statistice şi conţin o periodicitate diferită: lunară, trimestrială, 
anuală. Astfel, pe parcursul anului au fost completate şi prezentate organismelor interna-
ţionale 37 chestionare, conform Programului de activitate şi 8 chestionare suplimentare.
Lunar au fost transmise către Comitetul pentru statistică al CSI informaţii vizînd prin-
cipalii indicatori socio-economici pe ţară.
În conformitate cu Memorandumul bilateral între Eurostat şi BNS trimestrial au fost 
difuzate informaţii statistice privind comerţul exterior al Republicii Moldova. 
La solicitarea reprezentanţelor Băncii Mondiale, FMI, altor organisme internaţionale cu 
sediul la Chişinău, misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova au fost pregătite diver-
se informaţii statistice cu privire la situaţia social-economică a ţării.
Colaborarea internaţională în domeniul statisticii presupune schimbul reciproc de in-
formaţie, elaborarea datelor în conformitate cu standardele internaţionale, întru asi-
gurarea comparabilităţii lor, în condiţiile perfecţionării continue a metodelor statistice, 
tehnologiilor informaţionale şi prezentarea informaţiei către organismele internaţiona-
le, în conformitate cu obligaţiunile asumate de Republica Moldova. Astfel, pe parcur-
sul anului de raport numai Anuarul Statistic al Republicii Moldova  a fost expediat la 
45 ofi cii de statistică din diferite ţări şi peste 10 organizaţii internaţionale.

STATISTICA TERITORIALĂ
Activitatea direcţiilor şi secţiilor teritoriale pentru statistică
Activitatea organelor teritoriale pentru statistică (OTS) a constat, în principal, în colectarea 
datelor primare de la unităţile raportoare, verifi carea iniţială, introducerea pe suporţi teh-
nici şi validarea datelor aferente cercetărilor statistice şi rapoartelor fi nanciare (contabile), 
centralizarea acestora şi prezentarea datelor centralizate către DGTI a BNS. Astfel, în 
anul 2006 organele teritoriale pentru statistică au prezentat la DGTI 808,6 mii rapoarte, 
colectate de la circa 44 mii respondenţi.

Totodată, organele teritoriale de statistică pe parcursul anului 2006 au elaborat şi 
difuzat autorităţilor administraţiei publice locale 154 rapoarte, 204 note analitice, 294 
informaţii operative vizînd situaţia social-economică şi demografi că a raionului (muni-
cipiului). Direcţia generală pentru statistică  a municipiului Chişinău a elaborat şi editat 
anuarul statistic Chişinău în cifre, 2005. 

În vederea cererii în continuă creştere de date statistice în profi l teritorial din partea au-
torităţilor administraţiei publice locale, acestea au fost asigurate cu informaţie statistică 
generalizată şi în  formă de buletine statistice, rapoarte sau tabele generalizate (7271). 

–
–
–
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Cresc solicitările de date statistice din partea diverşilor utilizatori, activitate neinclusă 
în programul de lucrări statistice pentru organele teritoriale de statistică şi care nece-
sită un efort suplimentar. 

Concomitent, organele teritoriale au acordat ajutor agenţilor economici la întocmirea 
rapoartelor statistice şi a dărilor de seamă contabile. 

Direcţiile şi secţiile teritoriale pentru statistică pe parcursul anului  au conlucrat cu or-
ganele administraţiei publice locale (Inspectoratul Fiscal, Direcţia fi nanciară, Camera 
Înregistrării de Stat, Inspecţia de Stat în Construcţii, Agenţia Ecologică Zonală etc.), 
organizînd sau participînd la seminare pentru agenţii economici din teritoriu pe pro-
blemele vizînd situaţia social-economică a raionului, privind ameliorarea disciplinei de 
raportare, explicarea notelor metodologice privind completarea rapoartelor statistice. 

Conducătorii şi specialiştii organelor teritoriale pentru statistică permanent îşi fac stu-
diile la cursurile de perfecţionare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Pre-
şedintele ţării. 
Totodată, organele teritoriale pentru statistică se confruntă cu unele probleme, care 
împiedică activitatea efi cientă a specialiştilor, printre care cele mai esenţiale rămîn 
a fi : înzestrarea insufi cientă a direcţiilor teritoriale cu echipament de calcul modern, 
necesitatea perfecţionării produselor-program pentru prelucrarea informaţiilor statis-
tice, optimizarea numărului de personal în direcţiile teritoriale de statistică în scopul 
asigurării unei încărcături mai echitabile asupra lucrătorilor organelor teritoriale pentru 
statistică.

RESURSE UMANE 
La 1 ianuarie 2007  în sistemul Biroului Naţional de Statistică  activau 964 persoane.

În aparatul central şi subdiviziunile pe lîngă BNS din cele 203 de posturi ocupate,  197  
(97%) sunt conducători şi  specialişti,  6 persoane (3%) - personalul pentru deservirea 
tehnică şi muncitorii.

În cadrul unităţilor teritoriale de statistică, din totalul de 761 de angajaţi,  720 sunt 
conducători şi specialişti (94,6%), personalul pentru deservirea tehnică şi muncitorii 
- 41 persoane  (5,4%). 

În subordinea BNS activează la autogestiune 2 instituţii:
  Centrul de Proiectări Tehnologice “Informstat” –  5  persoane,
  Editura de Imprimate  “Statistica” –  46 persoane.
Un aspect caracteristic  structurii personalului angajat este ponderea majoritară -  
87% (839 persoane) deţinută de  femei. 
Din numărul total al conducătorilor şi specialiştilor din sistemul  Biroului Naţional de 
Statistică  (917 persoane),  funcţionarii  publici  reprezintă    61,1%  (560 persoane, 
inclusiv  16 – fără grad de califi care); studii superioare au 579  persoane (63,1%), 
superioare incomplete  – 10 (1,1%), medii  de specialitate – 294 (32,1%), fără studii 
speciale – 34 persoane (3,7%).

După  stagiul de lucru în organele statisticii de stat numărul conducătorilor şi specia-
liştilor se repartizează în modul următor:

pînă la 5 ani – 316 persoane  (34,4%);
de la 5 pînă la 10 ani – 298 persoane (32,5%);
de la 10 pînă la 20 ani – 140 persoane (15,3%);
peste 20 ani – 163 persoane  (17,8%).

Fluctuaţia personalului pe sistem în anul 2006 a fost de  7,1% (68 persoane).   

–
–
–
–
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Resursele umane  ale Biroului Naţional de Statistică la  01.01.2007

Personal
Din care cu studii: Din total personal:

angajat  superioare medii de
specialitate

femei bărbaţi

Total personal  angajat
        în %

964
100

579
60,0

294
30,5

839
87,0

125
13,0

BNS Aparatul central
din care:

funcţionari
personalul pentru                    
deservirea tehnică 

Subdiviziunile pe lîngă 
BNS
  Direcţia generală 
  recensămîntul 
  populaţiei 

108*

106*

2

5

102

102

-

5

3

3

-

-

96

95

1

4

12

11

1

1
  Direcţia generală teh-
  nologii informaţionale

din care:
funcţionari

      personalul pentru                    
      deservirea tehnică 

88

86

2

48

48

-

22

22

-

74

74

-

14

12

2
  Secţia administrare 
  (contul  mijloacelor   
  speciale) 2 - - 1 1

Unităţi
teritoriale

Funcţionari
Personalul pentru 
deservirea tehnică şi 
muncitorii

720**

41

424

-

269

-

664

23

97

18

* 5 specialişti angajaţi în aparatul BNS pe perioada concediului lucrătorului de bază, pentru îngrijirea copilului  
   pînă la vîrsta de 3 ani 

** 18 specialişti angajaţi în OTS pe perioada concediului lucrătorului de bază, pentru îngrijirea copilului pînă     
     la vîrsta de 3 ani  

Perfecţionarea cadrelor în anul 2006 a fost organizată şi desfăşurată cu suportul or-
ganizaţiilor internaţionale, care a constat în studierea permanentă a metodologiilor şi 
practicii înaintate a altor state în domeniul statisticii (ISAS/DFID al Marii Britanii şi Irlan-
dei de Nord, Statistica Norvegiei,  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), 
Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Proiectul PNUD - Moldova, FMI, Proiectul 
Tempus-Tacis-Europa, Asociaţia Europeană a Liberului Comerţ (EFTA), SOROS, Co-
misia Economică Socială pentru Asia şi Pacifi c a ONU, Serviciul de Statistică  al Fede-
raţiei Ruse,  ş.a).
Astfel,  pe parcursul anului   au participat la şedinţe şi vizite de lucru, seminare, con-
sfătuiri, traininguri  şi  cursuri de instruire de scurtă durată 40 de persoane; cursuri de 
instruire de lungă durată – 1 persoană.

La cursurile de perfecţionare a cadrelor, organizate de Academia de Administrare Publi-
că pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova  au participat 4 funcţionari ai Biroului.
În luna aprilie 2006 a fost organizat un curs de perfecţionare de 5 zile pentru şefi i direcţi-
ilor/secţiilor OTS cu tematica „Organizarea şi gestionarea resurselor umane”, iar în luna 
septembrie  - un curs de perfecţionare în domeniul IT pentru 25 specialişti din OTS. E 
de menţionat, că la predarea unor ore din cadrul cursurilor de perfecţionare organizate 
au fost antrenaţi ca consultanţi colaboratorii BNS.

Subdiviziunile pe lîngă 
BNS
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Pe parcursul anului au absolvit  Academia de Administrare Publică 2 conducători ai 
OTS şi în prezent îşi continuă studiile la secţia cu frecvenţă redusă a Academiei la spe-
cialitatea  „Economie şi management public” un conducător şi un specialist din OTS.
Un şef de direcţie din aparatul BNS a participat la cursul de instruire „Instruirea per-
sonalului în deprinderile de negociere şi crearea abilităţilor de infl uenţă în negociere 
cu UE” organizat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Fundaţia de Investigaţii 
Sociale şi Economice – CASE din Moldova.
Cu participarea nemijlocită a conducerii şi specialiştilor aparatului central al BNS şi 
DGTI pe lîngă BNS au fost organizate seminare de perfecţionare a cadrelor din subdi-
viziunile teritoriale, la lucrările cărora  au participat   specialiştii care se ocupă cu:

cercetarea gospodăriilor agricole (1 seminar); 
cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice şi ancheta forţei de muncă (tri mestrial);
cercetarea transportului rutier de mărfuri (1 seminar).

În cadrul Proiectului ISAS/ DFID al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  a fost organizat 
un curs de instruire de 48 ore „Scrierea unui raport” (în limbile de stat şi engleză), în 
care au fost antrenaţi 21 colaboratori ai BNS.
Anual  în cadrul BNS şi DGTI  se organizează practica de licenţă şi producţie  a studenţilor 
Academiei de Studii Economice din Moldova (specialitatea “Cibernetică, Statistică 
şi Informatică  Economică”, „Statistică şi previziune economică”; „Finanţe şi Asigurări); 
Universităţii Tehnice din Moldova (specialitatea “Tehnologii Informaţionale”), Univer-
sităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (specialitatea „Informatică şi Limbi 
Moderne Aplicate în Economie”), Colegiului de Informatică din Chişinău (speciali-
tatea „Informatică”).  Conducători ai practicii studenţilor sunt numiţi şefi i de direcţii 
şi secţii, locţiitorii acestora sau specialiştii de un înalt profesionalism.
În anul 2006, 29 de studenţi ai instituţiilor nominalizate şi-au desfăşurat practica la 
BNS,  din numărul cărora au fost angajate 2 persoane.
Din  numărul celor 18 tineri specialişti angajaţi în perioada anilor 2005-2006 în pre-
zent activează 9 persoane.

RESURSE FINANCIARE
Problemele cheie ce ţin de activitatea fi nanciar-economică a Biroului Naţional de Sta-
tistică realizate pe perioada anului 2006  au fost:

Optimizarea cheltuielilor la toate compartimentele întru corespunderea lor la 
cele aprobate de Legea bugetului pe anul 2006;
Lucrările ce ţin de elaborarea proiectului Legii bugetului pentru anii 2007-2009.

Finanţarea  activităţii BNS în anul 2006 a fost asigurată din mijloacele aprobate prin 
Legea bugetului de Stat pe anul 2006, respectiv din alocaţii de la bugetul de stat şi 
din mijloace provenite din prestarea serviciilor ce ţin de comercializarea de date şi 
publicaţii statistice şi de la darea în arendă a încăperilor nelocuibile (de către OTS). 
În anul 2006 fi nanţarea activităţii BNS  a urmărit realizarea următoarelor obiective:

Cercetările statistice cuprinse în Programul de lucrări statistice aprobat pentru 
anul 2006;
Programul de diseminare a informaţiei statice;
Lucrările de fi nalizare şi diseminare a informaţiei Recensămîntului populaţiei  din 2004;
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei informatice a BNS;
Asigurarea lucrărilor necesare pentru crearea unor condiţii decente de lucru în 
noul sediu ocupat de BNS şi în unităţile teritoriale.

Pentru întreţinerea aparatului central al BNS pe anul 2006 în  bugetul de Stat au fost 
utilizate 6656,5 mii lei, întreţinerea organelor teritoriale pentru statistică –13183,7 mii lei, 
realizarea Programului de lucrări şi ediţii statistice – 8343,9 mii lei, lucrările recensămîn-
tului populaţiei – 614,2 mii lei, lucrările de cercetări vizînd forţa de muncă şi bugetele 
gospodăriilor casnice – 6132,1  mii lei.  
Analiza executării bugetului de Stat pentru BNS în anul 2006 este prezentată în anexa „Exe-
cutarea planului de fi nanţare pe sistemul Biroului Naţional de Statistică la 01.01.2007”.

–
–
–
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PRIORITĂŢI PENTRU ANUL  2007
Obiectivul de bază al dezvoltării statistice continuă a fi  reformarea complexă a sis-
temului statisticii ofi ciale al Republicii Moldova, în scopul asigurării administraţiei publi-
ce, agenţilor economici, publicului larg cu informaţie statistică calitativă şi comparabilă 
la nivel internaţional referitor la situaţia şi dezvoltarea social-economică şi demogra-
fi că a ţării.
Direcţiile prioritare de activitate ale BNS pentru anul 2007 sunt:

Continuarea dezvoltării infrastructurii informaţionale prin elaborarea 
conceptului sistemului informatic al BNS, crearea Bazei de date statistice 
integre şi a portalului e-Statistica, pentru interacţiunea mai strînsă cu utilizatorii 
de date statistice;
Elaborarea concepţiei de dezvoltare a statisticii demografi ce cu utilizarea 
tehnologiilor informaţionale;
Perfecţionarea sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul a 
acestora,  modului de colectare a informaţiei statistice în conformitate cu 
standardele internaţionale, îndeosebi ale Uniunii Europene; 
Perfecţionarea sistemului de rapoarte şi anchete statistice. Intensifi carea 
conlucrării cu organele administraţiei publice centrale şi locale întru utilizarea 
mai activă a surselor de date administrative, excluderea rapoartelor statistice cu 
randament informaţional mic, ce va permite micşorarea presiunii informaţionale 
asupra agenţilor economici, utilizarea mai efi cientă a mijloacelor bugetare;
Continuarea lucrărilor în vederea creării noului sistem al statisticii 
întreprinderilor;
Continuarea lucrărilor ce ţin de pregătirea către desfăşurarea primului 
Recensămînt general agricol, organizarea şi petrecerea recensămîntului 
de probă;
Îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor, diseminării informaţiei statistice şi a 
relaţiilor cu utilizatorii;
Intensifi carea colaborării cu donatorii străini în vederea atragerii asistenţei 
tehnice  pentru implementarea standardelor internaţionale în activitatea 
statistică;
Menţinerea comunicării informaţionale cu toate organele administraţiei 
publice centrale şi locale, agenţii economici, diferite categorii de utilizatori ai 
informaţiei statistice, organismele internaţionale, ofi ciile de statistică din diferite 
ţări, mass-media, precum şi cu publicul larg, atît intern, cît şi extern;
Perfecţionarea cadrelor din sistemul statistic.
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