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                             REGULAMENTUL 
                  CU PRIVIRE LA MODUL DE ORGANIZARE 
                 ŞI FUNCŢIONARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
            A SISTEMULUI GENERAL DE DISTRIBUIRE A DATELOR 
 
                        I. Dispoziţii generale 
 
    1. Prezentul   Regulament   stabileşte   modul  de   organizare   şi 
funcţionare  în Republica Moldova a Sistemului General de Distribuire  a 
Datelor orientat spre satisfacerea necesităţilor statistice care apar în 
urma   globalizării   economiei  mondiale,  precum   şi   perfecţionarea 
sistemului statistic în Republica Moldova, ce ar corespunde standardelor 
mondiale. 
    2. Sistemul General  de  Distribuire a Datelor (în continuare  SGDD) 
presupune   un  proces  de  pregătire,  perfecţionare  a  calităţii   şi 
distribuire  a datelor statistice prezentate de către ţările membre  ale 
Fondului  Monetar  Internaţional  şi în perspectivă are  drept  obiectiv 
satisfacerea necesităţilor informaţionale vizînd analiza macroeconomică. 
    3. Principiile   pe  care  se  bazează  SGDD  sînt   autenticitatea, 
prezentarea  la  timp,  actualizarea periodică,  accesibilitatea  pentru 
publicul larg. 
    4. În Republica   Moldova  organele  împuternicite  şi  responsabile 
pentru  introducerea  SGDD sînt Banca Naţională a  Moldovei,  Ministerul 
Finanţelor şi Departamentul Statistică şi Sociologie. 
    5. Comunitatea  Statistică Internaţională, precum şi Fondul  Monetar 
Internaţional  vor susţine introducerea SGDD prin intermediul asistenţei 
tehnice. 
    6. Coordonator  al  SGDD  în Republica Moldova  este  reprezentantul 
Băncii  Naţionale  a Moldovei. Funcţiile principale ale  coordonatorului 
sînt asigurarea: 
    - interacţiunii  cu Fondul Monetar Internaţional referitor la  toate 
problemele legate de SGDD şi introducerea acestui sistem, 
    - coordonării acţiunilor organelor împuternicite ale republicii, 
    - prezentării la timp a datelor statistice. 
    7. Pentru realizarea  proiectului SGDD în Republica Moldova organele 
responsabile  vor  crea  grupul de lucru cu următoarea componenţă  de  7 
persoane:   2   reprezentanţi   ai  Băncii  Naţionale  a   Moldovei,   2 
reprezentanţi   ai   Ministerului  Finanţelor  şi  2  reprezentanţi   ai 
Departamentului  Statistică  şi  Sociologie şi  coordonatorul  SGDD.  La 
şedinţele  grupului  de lucru coordonatorul SGDD va aduce la  cunoştinţă 
toate   modificările   introduse  în  SGDD  de  către   Fondul   Monetar 
Internaţional. 
    8. Procesul introducerii   SGDD  pe  teritoriul  Republicii  Moldova 
include două etape: etapa descrierii metodologiei existente de calculare 
a indicatorilor şi etapa prezentării nemijlocită a datelor. 
 
             II. ETAPA DESCRIERII METODOLOGIEI EXISTENTE 
                     DE CALCULARE A INDICATORILOR 
 
    9. Indicatorii  în  cadrul  SGDD  se  divizează  în  trei  grupe  în 
dependenţă  de  organul împuternicit şi responsabil  pentru  prezentarea 
acestora (Tabelul 1) 
    § Banca Naţională a Moldovei 
    - Indicatorii sectorului financiar 



    - Agregatele  balanţei de plăţi, rezervele internaţionale, ratele de 
schimb 
    § Ministerul Finanţelor 
    - Indicatorii sectorului bugetar-fiscal 
    § Departamentul Statistică şi Sociologie 
    - Indicatorii economici 
    - Export / Import   al  mărfurilor  (pe  categoriile  principale  de 
mărfuri) 
    - Indicatorii social-demografici. 
    10. Descrierea   metodologiei   se  efectuează  în  concordanţă   cu 
"Recomandările  la standardele de distribuire a datelor" aprobate de FMI 
în iunie 1998. 
    11. Descrierea  metodologică se efectuează pentru fiecare sector  şi 
trebuie să conţină următoarea informaţie: 
    § Cadrul de bază 
    - baza analitică, concepţiile, definiţiile şi clasificările 
    - cuprinderea datelor 
    - regulile de evidenţă 
    - caracterul surselor de date primare 
    - practica compilării datelor 
    - alte aspecte 
    - planurile de perfecţionare 
    * Categoriile datelor şi indicatorilor 
    - caracteristica datelor 
    - calitatea datelor 
    - planurile de perfecţionare 
    * Autenticitatea datelor şi accesibilitatea 
    - pregătirea şi distribuirea datelor 
    - autenticitatea datelor 
    - accesibilitatea publicului larg. 
    12. Proiectul   descrierii  metodologice  se  elaborează  de   către 
organele  împuternicite şi responsabile pentru prezentarea indicatorilor 
respectivi în termen nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2002. 
    13. Descrierea  metodologică  se  efectuează cu  asistenţa  Fondului 
Monetar  Internaţional. Toate întrebările apărute în procesul descrierii 
metodologice se adresează coordonatorului SGDD în Republica Moldova. 
    14. Banca Naţională   transmite  descrierea  metodologică   Fondului 
Monetar  Internaţional  prin poşta electronică cu utilizarea  formatului 
standard. Descrierea metodologică se plasează pe pagina Fondului Monetar 
Internaţional în Internet cu acces nelimitat. 
    15. În conformitate  cu  cerinţele SGDD descrierea  metodologică  se 
reexaminează anual nu mai tîrziu de 25 martie reieşind din  modificările 
în practica statistică. 
 
                    III. ETAPA PREZENTĂRII DATELOR 
 
    16. Procesul  de  elaborare şi plasare a descrierii metodologice  pe 
pagina  Fondului Monetar Internaţional în Internet urmează a fi  finisat 
nu mai tîrziu de 1 martie 2002. 
    17. Începînd  cu  1  martie 2002 organele  împuternicite  se  obligă 
regulat  să prezinte datele în conformitate cu lista indicatorilor şi în 
termenele stabilite în Tabelul 1. 
    18. Calculele  se  efectuează în strictă concordanţă cu  metodologia 
descrisă.   În  cazul  modificării  metodologiei  iniţial  se   introduc 
schimbările  în  descrierea  metodologică  şi  după  aceea  se  prezintă 
informaţia. 
    19. Datele statistice   se   expediază  coordonatorului  pe   suport 
electronic şi hîrtie în limbile engleză şi română. 
 
                                                           Tabelul 1 
----------------+-------------------------+--------------+-------------- 
    Categoria   |   Indicatori de bază    |Periodicitatea| Organul împu- 
     datelor    |                         |              |   ternicit 
----------------+-------------------------+--------------+-------------- 



       1        |            2            |       3      |      4 
----------------+-------------------------+--------------+-------------- 
                            SECTORUL REAL 
------------------------------------------------------------------------ 
Agregatele con-  PIB (nominal şi real) ve-  Anual         Departamentul 
turilor  naţio-  nitul naţional brut, for-  15 decembrie  Statistică şi 
nale             marea  brută  de capital,                Sociologie 
                 economiile brute 
 
Indicii produc-  Indicii de ramură          Lunar,nu mai  Departamentul 
ţiei                                        tîrziu de da- Statistică şi 
                                            ta de 15      Sociologie 
 
Indicii  preţu-  Indiciile  preţurilor de   Lunar,nu mai  Departamentul 
rilor            consum şi preţurilor pro-  tîrziu de da- Statistică şi 
                 ducătorilor                ta de 15      Sociologie 
 
Indicatorii      Gradul   de  utilizare a   30 mai        Departamentul 
pieţei de muncă  forţei de  muncă, şomaj,   30 august     Statistică şi 
                 salariile                  30 noiembrie  Sociologie 
                                            28 februarie 
------------------------------------------------------------------------ 
                          SECTORUL BUGETAR 
------------------------------------------------------------------------ 
Agregatele  bu-  Veniturile, cheltuielile,  15  aprilie   Ministerul  
getare  ale Gu-  deficit   de   finanţare   15 iulie      Finanţelor 
vernului         deţinătorii   creanţelor,  15 octombrie 
                 instrumentele, compoziţia  15 ianuarie 
                 pe   valute),  achitarea   
                 dobînzii 
 
Datoriile   Gu-  Datoria internă şi exter-  15 aprilie    Ministerul  
vernului         nă  (valutele, termenele   15 mai        Finanţelor 
                 stingerii,   deţinătorii,  15 august 
                 instrumentele)   datoria   15 noiembrie 
                 garantată 
------------------------------------------------------------------------ 
                         SECTORUL FINANCIAR 
------------------------------------------------------------------------ 
Agregatele  ma-  Poziţia externă, creditul  Lunar,nu mai  Banca Naţiona- 
sei monetare şi  intern, masa monetară      tîrziu de da- lă a Moldovei 
creditelor                                  ta de 15 
 
Agregatele Băn-  Bani de rezervă            Lunar,nu mai  Banca Naţiona- 
cii Naţionale                               tîrziu de da- lă a Moldovei 
                                            ta de 15 
 
Ratele  procen-  Dobînzile pe hîrtiile  de  Lunar,nu mai  Banca Naţiona- 
tuale            valoare de stat pe termen  tîrziu de da- lă a Moldovei 
                 lung şi scurt, ratele do-  ta de 15 
                 bînzii pe  piaţa monetară 
                 interbancară, depozite şi 
                 credite 
------------------------------------------------------------------------ 
                           SECTORUL EXTERN 
------------------------------------------------------------------------ 
Agregatele  ba-  Import  şi   export  de    15 iunie      Banca Naţiona- 
lanţei de plăţi  mărfuri   şi   servicii    15 septembrie lă a Moldovei 
                 Balanţa  contului curent,  15 decembrie 
                 Activele   de   rezervă,   15 mai 
                 Balanţa globală, Datoria  
                 externă şi deservirea ei 
 
Rezervele   in-  Rezervele oficiale brute   Lunar,nu mai  Banca Naţiona- 



ternaţionale                                tîrziu de da- lă a Moldovei 
                                            ta de 15 
 
Export/Import    Export/Import (pe catego-  Lunar,nu mai  Departamentul 
de mărfuri       rii de mărfuri)            tîrziu de da- Statistică şi 
                                            ta de 15      Sociologie 
 
Cursurile de     Cursul de schimb oficial   Zilnic        Banca Naţiona- 
schimb                                                    lă a Moldovei 
------------------------------------------------------------------------ 
                       DATELE SOCIAL-DEMOGRAFICE 
------------------------------------------------------------------------ 
Populaţia        Populaţia, dinamica creş-  1 ianuarie    Departamentul 
                 terii,populaţia urbană şi                Statistică şi 
                 rurală,   structura   de                 Sociologie 
                 vîrstă, sex 
 
Sănătatea  pub-  Efectivul  populaţiei  pe  Anual         Departamentul 
lică             un medic, durata  vieţii,                Statistică şi 
                 Mortalitatea   copiilor /                Sociologie 
                 maternă 
 
Învăţămîntul     Ştiinţa  de  carte  între  Anual         Departamentul 
                 maturi,proporţia elevilor  decembrie     Statistică şi 
                 şi învăţătorilor, nivelul                Sociologie 
                 şcolarizării 
 
Sărăcia          Numărul mediu de persoane  Trimestrial   Departamentul 
                 la  o  cameră  de locuit,                Statistică şi 
                 distribuirea veniturilor,                Sociologie 
                 numărul familiilor sub ni- 
                 velul minimal de venituri 
----------------+-------------------------+--------------+-------------- 
 
    20. În scopul  creării  rîndului dinamic iniţial se prezintă  datele 
pentru  perioada  1992-1999.  În continuare prezentarea  informaţiei  se 
efectuează pentru perioada anterioară. 
 
                        IV. Dispoziţii finale 
 
    21. Banca   Naţională  a   Moldovei,   Ministerul   Finanţelor    şi 
Departamentul  Statistică şi Sociologie poartă responsabilitatea  pentru 
respectarea următoarelor principii: autenticitatea, prezentarea la timp, 
actualizarea periodică, accesibilitatea publicului larg. 
 
__________ 
Banca Naţională 
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