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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 2/4 din 22.02.2022 

 
,,Cu privirela la activitatea Direcției Statistică  

Bălți în lunile ianuarie-septembrie 2021”   

                                                    

          Reieșind din cele expuse, și ținând cont de nota informativă prezentată de 

dna Liliana Mihalciuc, șef-adjunct, Direcția Statistică Bălți, privind situația social-

economică a mun. Bălți în lunile ianuarie-septembrie 2021 și în conformitate cu 

prevederile art.7, alin. (3) al Legii Republicii Moldova cu nr.435 din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului nr.845 

din 18 decembrie 2009 ,,Cu privire la oficiile teritoriale  a Cancelariei de Stat” cu 

modificările și completările ulterioare , precum și examinând propunerile înaintate, 

Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna , Liliana Mihalciuc, șef-adjunct 

al Direcției Statistică Bălți, privind acțiunile întreprinse de instituție în perioada 

ianuarie– septembrie 2021.                                                                                                                                             

2. Se pune în sarcina Direcției Statistică Bălți:    

2.1. –  să asigure calitatea colectării, prelucrării și analizei informației statistice  și 

financiare din teritoriu conform Programului aprobat de Biroul Național de 

Statistică; 

2.2. – să identifice, în mod sistematic şi regulat, punctele tari şi punctele slabe în 

activitatea Direcției pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor 

statistice;    

2.3. – să respecte confidențialitatea informației statistice în conformitatea cu 

legislația în vigoare a Republicii Moldova;    
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2.4. – să asigure cu informații statistice autoritățile administrației publice locale de 

nivelul II și I, alți beneficiari, precum și cetățenii din UAT respectivă,  în temeiul 

prevederilor stipulate în Legea nr.93 din 26.05.2017;   

2.5. – să acorde ajutorul consultativ entităților raportoare în vederea perfectării 

calitative și prezentării rapoartelor statistice în termenele stabilite; 

2.6. –  să ofere sprijin persoanelor fizice și juridice privitor la informația solicitată 

din banca de informații și registrele statistice, doar a datelor care se referă la 

activitatea acestor persoane; 

2.7. – să solicite Biroului Național de Statistică sprijinul în asigurarea cu tehnică de 

calcul performantă a angajaților Direcției Statistică Bălți întru îmbunătățirea 

programelor de prelucrare a datelor statistice;    

2.8. –  să reactualizeze lista instituțiilor care prezintă rapoarte statistice și situațiile 

financiare; 

2.9. – să sporească numărul de răspunsuri contra plată la solicitările de informație 

statistică.    

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

        

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți a Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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