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I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1. Efectuarea calculului experimental privind emisiile în aerul 

atmosferic de la gospodăriile casnice 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului 

2. Elaborarea metodologiei Anchetei Structurale în Agricultură (ASA) Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului  

3. Lucru asupra reorganizării cercetării statistice selective privind 

activitatea micilor producători agricoli  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului,  

Secția metode statistice 

în decursul trimestrului   

4.  Lucrul asupra calculelor experimentale a contului ”Emisiilor în aerul 

atmosferic” pentru anii 2015 și 2014  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului, 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice, Direcția statistica comerțului 

exterior și serviciilor de piață, Direcţia statistica 

industriei, energeticii şi construcţiilor 

în decursul trimestrului   

5. Revizuirea metodologiei AFM în raport cu Rezoluția CISM  

nr.19 din 2013 

Direcția statistica pieței muncii 1 martie 

6. Lucrări în cadrul Programului Comparabilităţii Internaţionale (PCI) 

al Produsului Intern Brut (PIB) şi a Parităţii Puterii de Cumpărare 

(PPC) a valutelor naţionale runda globală-2017: 

  

 a) Verificarea, procesarea informaţiei pentru tr.4 privind preţurile 

de consum la mărfuri şi servicii prestate populaţiei incluse în PCI 

şi efectuarea calculelor aplicînd softul special. Transmiterea 

informaţiei cu datele calculate pentru tr.4 Comitetului Interstatal 

pentru Statistică al CSI; 

Direcţia statistica preţurilor februarie 

 b) Colectarea informaţiei privind preţurile la materiale de 

construcţie, mărfuri investiţionale, maşini şi utilaje 

reprezentative incluse în Programul Comparabilităţii 

Internaţionale 2017; 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului 

 c) Completarea chestionarelor cu informaţia procesată privind 

preţurile la mărfuri de consum şi servicii prestate populaţiei 

pentru trimestrele 2, 3 şi 4, efectuarea calculelor aplicînd softul 

special. Transmiterea informaţiei cu datele calculate pentru trei 

trimestre Comitetului Interstatal de Statistică al CSI pentru 

calcularea PPC; 

Direcţia statistica preţurilor martie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

 d) Analizarea tabelelor diagnostice cu primul calcul preventiv 

privind preţurile la mărfuri investiţionale, concretizarea preţurilor 

la unele mărfuri şi transmiterea la Comitetul Interstatal de 

Statistică al CSI pentru efectuarea variantei a 2-a de calcule a PPC 

Direcţia statistica preţurilor februarie 

7. Lucrul asupra creării Bazei de Sondaj Master în baza datelor RPL 2014 Secția metode statistice, specialistul SIG în decursul trimestrului 

8. Elaborarea unei noi Metodologii de Eșantionare pentru cercetările 

din domeniul social desfășurate în cadrul gospodăriilor casnice  

Secția metode statistice în decursul trimestrului 

9. Revizuirea și actualizarea datelor de referință Direcția sinteză și diseminare a informației 

statistice 

în decursul trimestrului 

10. Revizuirea şi actualizarea metadatelor Standardului Special de 

Diseminare a Datelor (SDDS) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile: conturi naţionale 

şi sinteze macroeconomice, statistica: preţurilor, 

industriei, energeticii şi construcţiilor, comerţului 

exterior şi serviciilor de piaţă, pieţei muncii, 

Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

ianuarie 

11. Evaluarea calitativă a datelor din formularele electronice privind 

statistica vitală, recepţionate de la Departamentul înregistrare și 

evidență a populației al Agenției Servicii Publice şi prezentarea 

informaţiei, lunar,  privind rezultatele analizei date, cu indicarea 

erorilor tipice şi lipsa de control logic al datelor 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului  

12. Elaborarea metodologiei de corelare pentru estimarea numărului 

populaţiei RM pentru anii intercenzitari, în baza rezultatelor 

recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014  

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului  

13. Verificarea informației lunar cu Centrul de Management în 

Sănătate a datelor statistice privind numărul decedaților în 

profil teritorial, pe medii și sexe 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 

14. Perfecționarea mecanismului de colectare a datelor cu privire la 

migrația populației 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 

15.   Lucru asupra elaborării modificărilor și completării certificatului 

medical constatator al decesului și certificatul constatator al 

decesului în perioada perinatală 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 
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II. Activitatea  analitică, editorială şi diseminării informaţiei statistice 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

 2.1. Activitatea de elaborare a notelor informative și informațiilor operative 

1. Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în: Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață (secția statistica comerțului 

exterior)  

  

 - ianuarie-noiembrie 2017  10 ianuarie 

 - anul 2017  15 februarie 

2. Evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în: Direcţia statistica prețurilor   

 - ianuarie-decembrie 2017   10 ianuarie  

 - ianuarie 2018    12 februarie 

 - februarie 2018   09 martie 

3. Activitatea industriei Republicii Moldova în: 

- ianuarie-noiembrie 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

  

12 ianuarie 

 - ianuarie-decembrie   16 februarie 

4. Evoluţia preţurilor producţiei industriale în: 

- decembrie 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

  

18 ianuarie 

 - februarie   16 martie 

5. Transportul de mărfuri și pasageri în: Direcția statistica comerțului exterior și   

 - anul 2017 

- ianuarie-februarie 2017 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 31 ianuarie 

23 martie 

6. Producția globală agricolă în Republica Moldova în 

ianuarie-decembrie 2017 

Direcția statistica agriculturii și mediului  29 ianuarie 

7. Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 30 ianuarie 

8. Numărul de traversări ale frontierei de stat de către 

cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în anul 2017 

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 12 februarie 

9. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu 

funcțiuni de cazare în anul 2017  

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 16 februarie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

10. Activitatea  turistică a agențiilor de turism și 

turoperatorilor în anul 2017 

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 20 februarie 

11. Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piață în anul 2017 Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă (secţia statistica comerţului 

interior şi serviciilor de piaţă) 

  22 februarie 

12. Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-

decembrie 2017 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 23 februarie 

13. Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2017 Direcția statistica pieței muncii  26 februarie 

14. Locuinţe date în exploatare Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 26 februarie 

15. Investiţiile în active imobilizate Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 28 februarie 

16. Situația criminogenă în Republica Moldova în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

 28 februarie 

17. Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi 

şomajul în trimestrul IV 2017 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 

Secţia metode statistice 

2 martie 6 martie 

18. Evoluția prețurilor producătorului la produsele agricole Direcția statistica agriculturii și mediului  7 martie 

19. Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2017 și în anul 

2017, pe metoda de producție și utilizări, serie brută și 

serie ajustată sezonier  

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

 15 martie 

20. Veniturile și cheltuielile populației, în anul 2017  Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

 30 martie 

 2.2.  Activitatea editorială    

1. Buletin statistic, 2017/IV  (în limbile română şi rusă), 

trimestrial 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

pînă la  

15 martie 1 /  

19 martie 2 

22 martie 

 1  pentru direcţiile/ care participă la pregătirea materialului  
2  pentru direcţia care generalizează materialul 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

2. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2017 Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

 în decursul 

trimestrului 

3. Recensămîntul populației și a locuințelor 2014. Rezultatele 

succinte (un volum în varianta electronică în PDF) în 

limbile română, rusă și engleză 

Direcţia statistica statistica demografică și 

recensămîntul populației 

 martie 

4. Lucru asupra structurii publicației:    

 Moldova în cifre, ediţia 2018, breviar statistic  

(în limbile română, rusă) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

 în decursul 

trimestrului 

 Moldova în cifre, ediţia 2018, breviar statistic  

(în limba engleză) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

 în decursul 

trimestrului 

 Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în 

Republica Moldova, în anul 2017 (rezultatele cercetării 

statistice), în limbile română şi rusă 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului  în decursul 

trimestrului 

 Educaţia în Republica Moldova, în limbile română şi 

engleză 

Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

 în decursul 

trimestrului 

 2.3. Asigurarea diseminării informaţiei statistice    

1.  Actualizarea și dezvoltarea conţinutului informaţional al 

site-ului BNS  

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile /secţiile BNS 

conform termenelor PLS 

2. Actualizarea băncii de date, conform Programului 

lucrărilor statistice 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile /secţiile BNS 

 conform calendarului 

3. Menţinerea şi actualizarea paginii naţionale NSDP vizînd 

Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile: conturi naţionale 

şi sinteze macroeconomice, statistica: preţurilor, 

industriei, energeticii şi construcţiilor, comerţului 

exterior şi serviciilor de piaţă, pieţei muncii, 

Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

conform graficului FMI 

4. Transmiterea datelor către Departamentul Statistică al FMI 

prin intermediul Sistemului de Corespondenţă Integrată 

(ICS)  

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile: conturi naţionale 

şi sinteze macroeconomice, statistica preţurilor 

conform graficului FMI  
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

5.  Actualizarea  și dezvoltarea conţinutului paginii Intranet  al 

BNS 

Editorii şi administratorii de Intranet în comun cu 

direcţiile /secţiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 

6. Crearea conținutului postărilor pentru  rețelele de socializare  Direcția sinteză și diseminare a informației 

statistice, Serviciul informare și comunicare cu 

mass-media 

conform planului de diseminare 

și comunicare pe rețelele de 

socializare 

7. Modificarea Regulamentului organizării interne a activității 

de diseminare a informației statistice din 24.04.2009 

Direcția sinteză și diseminare a informației 

statistice, Serviciul informare și comunicare cu 

mass-media, în comun cu direcţiile /secţiile 

/serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

8. Elaborarea Strategiei de comunicare și diseminare pentru 

anii 2018-2020 

Direcția sinteză și diseminare a informației 

statistice, Serviciul informare și comunicare cu 

mass-media, în comun cu direcţiile /secţiile 

/serviciile BNS 

în decursul trimestrului 
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III. Activitatea de elaborare şi monitorizare a programelor 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Elaborarea raportului de activitate a BNS pentru anul 2017:   

 - elaborarea proiectului de hotărîre a Colegiului şi a 

raportului succint de activitate a BNS pentru anul 2017 

şi sarcinile pentru anul 2018  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  pînă la 16 ianuarie 

 - editarea raportului anual de activitate al BNS pentru 

anul 2017 (în limba română și engleză) 

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în 

comun cu secţia colaborare internaţională şi integrare 

europeană 

în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

2. Raportul privind realizarea Programului lucrărilor statistice 

pe anul 2017  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  13 martie1 / 20 martie2 

3. Definitivarea proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire 

la Consiliul Național pentru Statistică și prezentarea acestuia 

spre examinare Guvernului (în limbile română și rusă) 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu serviciul juridic BNS 

în decursul trimestrului  

4. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul I 2018 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 15 martie 1 /  

22 martie 2 

5. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

trimestrul I 2018  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

pînă la 31 martie 

6. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul II 2018 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 15 martie 1 /  

22 martie 2 

7. Monitorizarea realizării Programului operațional la 

Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 

pentru trimestrul I 2018 

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

pînă la 31 martie 

 1  pentru direcţiile/ care participă la pregătirea materialului  
2  pentru direcţia care generalizează materialul 
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IV. Recensăminte  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Direcţiile şi secţiile care participă la pregătirea materialelor 

Termenul de executare 

a lucrărilor 

 4.1. Activităţi de pregătire pentru diseminarea datelor RPL din anul 2014, runda 2010 

1.  Recensămîntul populației și al locuințelor 2014. Rezultate succinte Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 
31 martie 

2.  Elaborarea indicatorilor derivaţi în baza de date a RPL 2014 –

gospodăriile casnice   

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

3.  Diseminarea rezultatelor recensământului privind migrația 

internațională, caracteristici ale gospodăriilor casnice, familiilor  

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor), Direcția 

sinteză și diseminare a informației statistice, Serviciul 

informare și comunicare cu mass-media 

martie 

4.  Elaborarea Notei informative privind rezultatele finale ale RPL 

2014 - Caracteristici ale gospodăriilor casnice și familiilor 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

martie 

 4.2. Activităţi de pregătire pentru efectuarea RPL și RGA, runda 2020 

1.  Pregătirea materialelor pentru I ședință a Comisiei Naționale 

pentru recensăminte, runda 2020 

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor); Direcția 

statistică agriculturii și mediului   

31 martie 

2.  Elaborarea proiectului legii cu privire la RPL, runda 2020 Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor)  în comun cu 

Serviciul Juridic 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.  Elaborarea Planului de acțiuni ale RPL, runda 2020 Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 
în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

4. Elaborarea proiectului bugetului RPL Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor); Direcția 

financiar-economică și evidență contabilă 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

5. Elaborarea proiectului bugetului RGA Direcția statistică agriculturii și mediului;  Direcția 

financiar-economică și evidență contabilă 

în decursul trimestrului 
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V. Cooperarea cu organismele  internaţionale  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 5.1. Schimbul de informaţii    

1. Completarea chestionarelor şi tabelelor 

statistice pentru organizaţiile internaţionale: 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 

europeană în comun cu direcţiile şi secţiile BNS 

ONU, Eurostat, FMI,  

Banca Mondială, UNESCO 

în decursul 

trimestrului 

 -  Chestionarul ONU  pentru buletinul statistic 

lunar  

Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă, Direcţia statistica 

preţurilor, Direcţia statistica  industriei, 

energeticii şi construcţiilor, Secţia statistica 

demografică 

ONU ianuarie 

februarie 

martie 

 - Chestionarul privind statistica energetică 

lunară  

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

JODI în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind Indicii Producţiei 

Industriale  

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

ONU februarie-martie 

 - Chestionarul privind Energia Globală,  

ediţia 2017 

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

Regatul Unit al Marii 

Britanii 

martie 

 - Chestionarul privind gaze naturale  Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

JODI lunar 

 - Chestionarul privind petrol  Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

JODI lunar 

 - Chestionarul privind tendinţele în transport 
pe termen scurt (trimestrul IV 2017) 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piaţă (Secţia statistica 
transporturilor, comunicaţiilor şi turismului) 

CEMT în decursul 
trimestrului 

 - Chestionarul privind utilizarea TIC de către 
întreprinderi  

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piaţă (Secţia statistica 
transporturilor, comunicaţiilor şi turismului) 

ONU/(UNCTAD) în decursul 
trimestrului  

 - Chestionarul cu privire la forța de muncă în 

domeniul cultural 

Direcţia statistica pieţei muncii UNESCO februarie - martie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra preţurilor de consum 

Direcţia statistica preţurilor FMI lunar 

 - Chestionarul comun privind Statistica 

Mediului  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului UNSD în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 -  Chestionarul privind statisticile migrației 

internaționale, UNECE (anual) 

Direcţia statistica demografică şi 

recensământul populaţiei  

UNECE în decursul 
trimestrului 

 - Chestionar privind activitățile de cooperare 

statistică ale donatorilor - 95148/2015/003 - 

Ancheta de coordonare a donatorilor 2017-18 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 

europeană 

Eurostat 8 ianuarie 

 - Chestionarul privind învățămîntul formal 

nivelurile 0-4  

Direcţia statistica serviciilor sociale și 

condițiilor de trai 

 UNESCO 16 februarie 

 - Chestionarul privind învățămîntul formal 

nivelurile 5-8  

Direcţia statistica serviciilor sociale și 

condițiilor de trai 

UNESCO     16 februarie 

2. Transmiterea informaţiei statistice Comitetului 
pentru statistică al CSI (prin poşta electronică): 

   

 - informaţiilor operative Direcţia sinteză, diseminare a informaţiei şi 
relaţii cu publicul în comun cu direcţiile şi 
secţiile BNS 

CSI lunar, până la  
data de 25 

 - chestionarele nr. 1-25 Direcţiile şi secţiile BNS CSI conform termenelor 
stabilite 

3. Transmiterea datelor statistice privind 
exporturile şi importurile Republicii Moldova în 
trimestrul IV 2017, detaliate pe mărfuri la nivel 
de 9 semne a Nomenclaturii Combinate a 
Mărfurilor, pentru încărcarea în baza de date 
COMEXT (conform Memorandumului bilateral 
de înţelegere) 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piață (Secția statistica 
comerțului exterior) 

EUROSTAT 15 martie 

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 
şi importurile Republicii Moldova în trimestrul 
IV 2017, detaliate pe mărfuri la nivel de 9 semne 
a Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, pentru 
încărcarea în baza de date COMTRADE 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piață (Secția statistica 
comerțului exterior) 

Oficiul de Statistică al 
ONU  

15 martie 

5.  Realizarea activităților în cadrul proiectelor de 
asistenţă tehnică / cooperării cu oficiul de 
statistică din România, Proiectul comun 
ONU„Consolidarea sistemului statistic naţional”, 
şi a altor proiecte (prezentarea rapoartelor 
trimestriale, de misiune, a activităţilor) 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 
europeană în comun cu direcţiile şi secţiile de 
ramură 

Eurostat, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii, 
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 

în decursul 
trimestrului 
(trecătoare)  
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

6. Pregătirea și prezentarea informației privind 

mersul de realizare a acțiunilor incluse în PNA 

pentru implementarea Acordului de  Asociere 

Republica Moldova - Uniunea Europeană, 

2017-2019 (trimestru IV) 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 

europeană în comun cu direcţiile şi secţiile de 

ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

10 ianuarie 

     

 

 

 
 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

 5.2. Lucrul cu experţii internaţionali şi locali  în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică 

1. Activităţi în cadrul:    

 1.1 Protocolul de cooperare în domeniul statistic între INS România şi BNS 

Moldova 

Direcţiile / secţiile BNS în decursul trimestrului  

 1.2 Proiectul comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional” Direcţiile / secţiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 a) Testarea metodologiei și chestionarului cercetării în întreprinderi privind 

Antreprenorialul feminin (de către BNS, cu suportul PNUD &UN Women) 

Direcția infrastructură statistică în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3 Acordul de binefacere din partea Comitetului Interstatal de Statistica al CSI 

pentru BNS al Republicii Moldova 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană 

în decursul trimestrului 

(trecător) 

 1.3 Negocieri pentru semnarea Acordului de colaborare statistică între Biroul 

Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutul Național de Statistică 

al Republicii Bulgaria 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4 Iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare statistică între 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutul Național de 

Statistică al Republicii Letonia și prezentat spre avizare ministerelor de resort: 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană   

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.5 Negocieri pentru semnarea Acordului de colaborare statistică între Biroul 

Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutul Național de Statistică 

al Republicii Letonia 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

2. Misiunea expertului ISTAT Roberta Varriale pe tematica ”Metode de detectare și 

tratare a outlier-elor în cercetările din domeniul business”, TAIEX 

Secția Metode Statistice ianuarie - februarie 

3. Misiunea echipei de evaluare internațională cu genericul Evaluarea Globală, 2017 a 

Sistemului Statistic Național al Republicii Moldova, Chișinău, BNS, runda II 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană în comun cu 

Direcţiile / secţiile BNS 

19 – 23 februarie 

4. Participarea la Cursul de instruire cu privire la Balanţa de Plăţi - Curs Introductiv, 

Tbilisi, Georgia 

Direcţia conturi naționale 17 – 18 ianuarie 

5. Ședința Comitetului Coordonator al Asistenței Externe în domeniul statistic Secția relații internaționale și 

integrare europeană 

în decursul trimestrului 

6. Seminar vizând statistica energetică lunară, Odessa, Ucraina  Direcția statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

12 – 16 martie 
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VI. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

1. 1.1. Reingineria serviciului ”Eliberarea informațiilor statistice la solicitare”. 

Descrierea pașaportului serviciului (etapa III). 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

 1.2. Încheierea Acordului tip între Biroul Național de Statistică cu Centrul de Guvernare 

Electronică cu privire la implementarea sistemului de gestiune electronică a 

documentelor ”SIGEDIA”. Studierea de către specialiștii DTI a cursului de 

administrare a fluxurilor si a consolei de administrare a tehnologiei ELO. Studierea 

sistemului SIGEDIA pe exemplul Ministerului Educației. Descrierea circuitului de 

documente în interiorul BNS.  

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3. Elaborarea unui Plan de acțiuni cu privire la migrarea serverelor virtuale în MCloud Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

 1.4. Aprobarea Politicii de securitate cibernetică în cadrul Biroului Național de 

Statistică. Elaborarea Planului de acțiuni pentru asigurarea securității cibernetice în 

BNS. Elaborarea Planului de instruire și responsabilizare în securitatea cibernetică a 

personalului. Elaborarea regulamentelor interne de securitate cibernetică și a 

procedurilor de recuperare. 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

 1.5. Studierea experienței altor țări în privința implementării unui nou SIA integrat. Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

 1.6. Realizarea activităților de evidență, instalare și configurare a echipamentelor, 

produselor-program, sistemelor de operare, echipamentului de rețea, servere, 

echipament de stocare a datelor, alte echipamente pentru Centrul de Date, I etapă.  

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

2. 2.1. Implementarea procedurii electronice proprii (BNS) de solicitare, îndeplinire și 

evidență a diferitor sarcini tehnice prin Intranet. 

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

 2.2 Realizarea conexiunii securizate VPN între BNS și Fiscservinform pentru schimbul 

de date. Setarea regulilor de acces pentru Fiscservinform și colaboratorii BNS. 

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

 2.3. Analiza situației curente si realocarea/optimizarea resurselor de stocare a 

capacităților tehnice pentru stocarea datelor statistice 

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

 2.4. Modernizarea încăperii tehnice pentru prestarea serviciilor Internet la Direcția 

Municipală Chișinău 

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

3. 3.1. Elaborarea și proiectarea formularului statistic “1-ACHIZ” Secția proiectare și realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.2. Elaborarea și proiectarea formularului statistic “2-ACHIZ”. Secția proiectare și realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

 3.3. Realizarea şi darea în exploatare experimentală a Busines Registrului   Secția proiectare și realizare a 

aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.4. Activități de consultare și organizare, verificare a 26 formulare statistice pentru a 

migra pe platforma de eRaportare a „FISCSERVINFORM”. Eliminarea 

problemelor 

Secția proiectare și realizare a 

aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.5. Suportul DEMOGRAFIE (tabele de ieşire) Secţia proiectare şi realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.6. Suport tehnic pentru utilizare sistemul informatic SIA MS ”e-Naştere”  Secţia proiectare şi realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.7. Preluarea aplicației  pentru RPL si a activitatilor de comunicare cu scopul de 

suport si mentenanta DTI 

Secția proiectare și realizare a 

aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.8. Coordonarea schimbului de date între BNS și FISC, BNM, CNAS, Instituția 

Publică Agenția Servicii Publice și completarea anexelor cu indicatorii solicitați și 

oferiți de părți 

DTI. Secția proiectare și realizare 

a aplicațiilor informatice 

complexe 

în decursul trimestrului 
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VII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică 

 

 
 

 

VIII. Conferinţe,  mese rotunde, seminare cu utilizatorii şi alţi parteneri 
 

Nr. 

d/o 
Măsurile 

Cînd şi unde  

se va efectua 
Sînt invitaţi Responsabili 

 8.1. Conferințe de presă, mese rotunde și seminare cu utilizatorii  

1. Masa rotundă privind revizuirea metodologiei de 

calculare a pragului absolut al sărăciei 

în decursul 

trimestrului, 

(trecătoare) BNS 

Reprezentanții Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării. 

Direcţia statistica serviciilor sociale 

şi condiţiilor de trai 

2. Atelier de lucru privind setarea priorităților pentru 

îmbunătățirea statisticii dizabilității 

în decursul 

trimestrului, 

(trecătoare) 

Membrii grupului de lucru Direcţia statistica serviciilor sociale 

şi condiţiilor de trai 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situaţia social-economică a 

raionului în ianuarie-decembrie 2017” 

Consiliul raional (municipal), serviciul coordonare 

şi dezvoltare a sistemului statistic naţional, direcţia 

sinteză şi diseminare a informaţiei statistice  

pînă la 28 februarie 

2. Comunicat de presă „Despre situaţia social-

economică a raionului în   ianuarie-decembrie 2017” 

Presa locală, serviciul coordonare şi dezvoltare a 

sistemului statistic naţional, serviciul informare şi 

comunicare cu mass-media  

pînă la 28 februarie 

3. Informaţia despre activitatea direcţiei (secţiei) 

raionale pentru statistică în   ianuarie-decembrie 2017 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului 

statistic naţional  

pînă la 05 ianuarie  

4. Informaţii operative pe diverse domenii Consiliul raional (municipal), direcţiilor / secţiilor 

BNS respective 

conform graficului aprobat de şefii 

direcţiilor / secţiilor teritoriale pentru 

statistică 

5. Lucrul cu APL privind verificarea şi coordonarea 

numărul preliminar al populaţiei prezente  pe unele 

grupe de vîrstă la  01.01.2018 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

pînă la 31 martie 


