
Planul de activitate al Biroului Naţional de Statistică pentru anul 2009 
(în baza PDI al BNS  pentru 2009-2011)  

Misiunea:  Biroul Naţional de Statistică coordonează şi nemijlocit realizează producerea informaţiei statistice oficiale privind situaţia economică, socială, 
demografică a societăţii. Informaţia relevantă, fiabilă, complexă, accesibilă pentru beneficiari, sprijină  procesul  decizional informat al autorităţilor 
publice centrale şi locale, facilitează dezvoltarea sectorului  privat, contribuie la buna informare a întregii societăţi. 

  

Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

I. Perfecţionarea procesului de producere a informaţiei statistice     

1.1. Renovarea, pe etape, a 
sistemului informatic statistic 

   Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

 

 1) Definitivarea proiectului Concepţiei de 
dezvoltare a sistemului informaţional al BNS 
ţinînd cont de avizele ministerelor de resort şi 
prezentarea Guvernului spre examinare  

Martie Concepţia de dezvol-
tare a sistemului 
informaţional al BNS 
(proiect) 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

HG 191 din 25.02.2008 

   2) Elaborarea planului detaliat de acţiuni 
organizaţionale necesare pentru implementarea 
pe etape a sistemului informaţional al BNS 

Aprilie Plan de acţiuni 
elaborat 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

HG 191 din 25.02.2008 

 3) Reutilarea oficiilor BNS cu computere  
moderne (AC la nivel de 100%, OTS - 87%) 

Mai Echipament procurat Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

Concepţia portalului e-
statistica 

 4) Elaborarea structurii unice a bazei de date Octombrie Baza de date elaborată Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

HG 191 din 25.02.2008 

 5) Procurarea şi utilizarea aplicaţiilor moderne  
de prelucrare şi analiză a datelor: 
  5.1. Procurarea licenţelor a celor mai recente   

versiuni de  SAS şi  SPSS 
  5.2. Studierea şi utilizarea practică a SAS şi 

SPSS 

 
 

Ianuarie - 
martie 

Aprilie - 
decembrie 

Aplicaţii moderne  
utilizate 
 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale, 
Direcţiile/secţiile 

ramurale 

HG 191 din 25.02.2008 

 
 

6) Crearea şi menţinerea funcţionalităţii 
portalului e-statistica:  

 - Elaborarea planului detaliat de acţiuni 
privind implementarea portalului e-statistica 

 - Identificarea echipamentului necesar şi  
procurarea acestuia  

- Elaborarea softului necesar 
- Testarea pilot a raportării electronice 

 
- Implementarea  rapoartelor statistice on-line 
pentru  2-3 rapoarte relevante 

 
 

Ianuarie - 
februarie 

Februarie – 
aprilie 
Iulie 

Iulie -   
octombrie 
Noiembrie 

 
 
Testarea pilot efectuată 
Unele rapoarte 
statistice prezentate de 
către agenţii economici 
în formă electronică 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale 

HG 191 din 25.02.2008 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

 7) Modernizarea metodelor de diseminare a 
informaţiei statistice atît prin tehnologii web, cît 
şi pe căi tradiţionale  

Permanent Tehnologia 
implementată 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale în 
comun cu Direcţia 
sinteză, diseminare

a informaţiei şi 
relaţii cu publicul

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

1.2. Dezvoltarea sistemului de 
indicatori şi cercetări statistice 
în conformitate cu standardele 
internaţionale, în special ale UE 

     

1) Armonizarea statisticilor 
privind veniturile şi cheltuielile 
cu normele (standardele) 
europene 

Studierea normelor (standardelor) UE în 
domeniu. Revizuirea indicatorilor finali pentru 
principalele tipuri de venituri şi cheltuieli 

Septembrie  Grupele majore ale 
veniturilor şi 
cheltuielilor ajustate  

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 

de trai 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

2) Perfecţionarea statisticii 
educaţiei 
 

Studierea normelor (standardelor) UE în 
domeniu. Elaborarea setului de indicatori 
statistici în domeniul educaţiei 

Octombrie 
 

1.Set de indicatori 
elaborat şi coordonat 
2. Metadate elaborate 

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 
de trai în comun 

cu Ministerul 
Educaţiei şi 
Tineretului 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

3) Perfecţionarea statisticii 
ştiinţei 
 

Studierea normelor (standardelor) UE în 
domeniu. Elaborarea setului de indicatori 
statistici în domeniul  cercetare-dezvoltare 

Aprilie  
 

1. Indicatori standar-
dizaţi la standardele 
internaţionale 
2. Metadate privind 
activitatea de 
cercetare-dezvoltare 
elaborate şi diseminate

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 
de trai în comun 

cu Academia  
de Ştiinţe a  
Moldovei 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

4) Perfecţionarea statisticii 
salarizării şi costului forţei de 
muncă 

Studierea normelor (standardelor) UE în 
domeniu. Elaborarea unei versiuni actualizate 
ale „Precizărilor metodologice privind efectivul,  
cîştigurile salariale şi costul forţei de muncă  ale 
personalului angajat”  

Octombrie  Metodologie elaborată Direcţia statistica 
pieţei muncii şi 

demografiei 

Planul măsurilor BNS 
întru realizarea propune-
rilor şi obiecţiilor expu-

se la şedinţa lărgită a 
Colegiului BNS din 

18.02.2008 
5) Perfecţionarea statisticii 
justiţiei 

Studierea normelor (standardelor) UE în dome-
niu. Elaborarea Strategiei de producere şi dise-
minare a  indicatorilor în domeniul criminalităţii 

Mai 
 

Strategie adoptată Direcţia statistica 
socială şi nivelul 
de trai în comun 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

cu Ministerul 
Afacerilor Interne 
şi  Ministerul 

Justiţiei 
6) Dezvoltarea sistemului de 
indicatori privind incluziunea 
socială 
 

Realizarea unei anchete prin sondaj privind 
excluderea socială a populaţiei (modul în cadrul 
CBGC): 
1. Familiarizarea cu indicatorii primari şi secun-
dari privind excluderea socială conform 
recomandărilor UE 
2. Elaborarea, colectarea indicatorilor relevanţi, 
prioritari pentru Republica Moldova 

Ianuarie-
martie 

 
Aprilie  

 
 

Noiembrie 

1. Instrumentar de 
colectare elaborat 
2. Informaţia colectată
3. Rezultatele 
studiului diseminate 

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 

de trai 
Secţia cercetări 

prin somdaj 

Planul de acţiuni 
Republica Moldova-UE 

7) Dezvoltarea în continuare a 
sistemului clasificărilor statistice: 
a. Elaborarea şi implementarea 

noii versiuni a CAEM în 
conformitate cu NACE, rev.2 

 
 
1.Elaborarea noii versiuni a CAEM 
2. Tipărirea şi difuzarea CAEM în noua 
 redacţie 

 
 

Septembrie 
Decembrie 

 

CAEM în noua redac-
ţie aprobat la şedinţa 
colegiului BNS. - 

Direcţia 
infrastructură 
statistică şi 

rapoarte 
financiare în  

HG 191 din 25.02.2008 

b. CAEM în RENUS 
 

Recodificarea activităţilor economice conform 
noii redacţii a CAEM 

Decembrie 
(trecătoare) 

Elaborarea informaţiei 
statistice în conformi 
tate cu noua versiune a 
CAEM compatibilă la 
nivel internaţional 

comun cu 
Direcţiile/secţiile 

ramurale 

 

8) Elaborarea metodologiei de 
calcul a indicelui producţiei 
industriale 

1. Studierea recomandărilor ONU şi UE privind 
calcularea indicelui producţiei industriale 
2. Studierea experienţei statelor avansate în 
domeniul dat 
 
2. Elaborarea metodologiei de calculare a IPI 
adaptată la condiţiile Republicii Moldova, exper-
tizarea acesteia de către experţii internaţionali 
3. Cercetarea pilot pentru pregătirea 
implementării IPI 
4. Colectarea, prelucrarea datelor primare şi 
obţinerea rezultatelor  

Februarie-
martie 

Martie-mai  
 

 
Iunie-iulie 

 
 

Septembrie-
octombrie 
Noiembrie 

Recomandările ONU 
şi UE studiate 
Vizita de studiu într-o 
ţară cu experienţă în 
domeniu efectuată 
Proiectul metodologiei 
de calcul a IPI elaborat
 
Cercetarea pilot 
efectuată 
Rezultatele cercetării 
centralizate 

Direcţia statistica 
industriei, 

energeticii şi 
construcţiilor 

HG 191 din 25.02.2008 

9) Perfecţionarea sistemului de 
indicatori în alte domenii 
statistice în conformitate cu 
standardele UE 

1) Determinarea regulamentelor UE, care 
prezintă interes sporit pentru BNS 
2) Studierea regulamentelor relevante 

Ianuarie-
aprilie 

Aprilie-
decembrie 

Regulamentele UE 
studiate 

Direcţiile/secţiile 
ramurale 

Acquis-ul comunitar 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

2. Îmbunătăţirea satisfacerii cererii de informaţii din partea beneficiarilor în 
formatul şi volumul solicitat 

    

2.1. Asigurarea accesului extins  
prin plasarea pe pagina web a 
datelor şi metadatelor statistice 
(metodologiilor de calcul a 
indicatorilor statistici şi 
metodelor de organizare a 
cercetărilor statistice) în 
formatul pasibil de analiză de 
către beneficiari 

1. Plasarea sistemului de  metadate pe pagina 
oficială a BNS  
2. Elaborarea informaţiilor operative în baza  
elaborărilor statistice infraanuale şi anuale 
3. Extinderea seriilor de timp pe principalii 
indicatori statistici plasaţi pe site-ul BNS 
 
4. Implementarea PC-axis 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

Noiembrie 

Nr. Seriilor de date şi 
metadate statistice 
noiplasate pe site în 
formatul pasibil de 
analiză de către 
beneficiari 

Direcţia sinteză, 
diseminare a 
informaţiei şi 

relaţii cu publicul 
în comun cu 

Direcţiile/secţiile 
ramurale 

Direcţia generală 
tehnologii 

informaţionale în 
comun cu Direcţia 

sinteză, 
diseminare a 
informaţiei şi 

relaţii cu publicul, 
Direcţiile/secţiile 

ramurale 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

Organizarea meselor rorunde/seminarelor privind:
1.  Calcularea Produsului intern brut (PIB) 
 

 
Mai 

 

 
Masă rotundă 
organizată, utilizatori  
familiarizaţi cu 
metodologia de 
calculare a PIB 

Direcţia statistica 
macroeconomică, 
Direcţia sinteză, 

diseminare a 
informaţiei şi 

relaţii cu publicul

Planul măsurilor BNS 
întru realizarea propune-
rilor şi obiecţiilor expu-

se la şedinţa lărgită a 
Colegiului BNS din 

18.02.2008 
2.  Totalurile cercetării statistice asupra 
gospodăriilor casnice privind intrarea tinerilor 
pe piaţa muncii 
 

Iunie 
 

Masă rotundă 
organizată, utilizatori  
familiarizaţi cu 
totalurile cercetării 
statistice 

Direcţia statistica 
pieţii muncii şi 
demografiei, 

Direcţia sinteză, 
diseminare a 
informaţiei şi 

relaţii cu publicul

HG 191 din 25.02.2008 

2.2. Organizarea meselor 
rotunde, seminarelor pentru 
utilizatori privind utilizarea  
informaţiei produse de BNS 

3. Rezultatele studiului  privind excluderea 
socială a populaţiei (modul în cadrul CBGC) 
 

Iunie Masă rotundă 
organizată, utilizatori  
familiarizaţi cu 
totalurile cercetării 
statistice 

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 
de trai, Direcţia 

sinteză, diseminare
a informaţiei şi 

relaţii cu publicul

Planul de acţiuni 
Republica Moldova-UE 

2.3.Lansarea de noi publicaţii Publicaţia statistică  „Criminalitatea în 
Republica Moldova” 

Octombrie  Ediţia tipărită şi pusă 
la dispoziţia 
utilizatorilor 

Direcţia statistica 
socială şi nivelul 

de trai 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

3. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi resursele umane ale BNS     
3.1. Optimizarea structurii 
organizaţionale a BNS prin 
consolidarea aparatului central 
şi a organelor teritoriale de 
statistică 

1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 
privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 
nr.1403 din 30.12.2005 cu privire la aprobarea 
Nomenclatorului tarifelor şi serviciilor cu plată 
şi a Regulamentului privind modul de formare 
şi utilizare a mijloacelor speciale provenite din 
prestarea serviciilor cu plată de către BNS şi 
subdiviziunile lui teritoriale    
2. Crearea Serviciului Informaţional Rapoarte 
Financiare pe lîngă BNS 

Februarie 
 
 
 
 
 
 
 

Martie 

Proiectul hotărîrii 
prezentat Guvernului 

spre aprobare 
HotărîreaGuvernului 

aprobată 
 
 
 

Serviciul creat 

Serviciul juridic, 
Direcţia financiar- 
economică şi audit 

intern 
 
 
 
 

Serviciul juridic, 
Direcţia financiar- 
economică şi audit 

intern, Direcţia 
infrastructură 
statistică şi 

rapoarte financiare

Legea 280-XVI din 
14.12.2007 pentru 

modificarea şi 
completarea unor acte 

legislative 
 
 
 

Legea contabilităţii 
nr.113-XVI din 

27.04.2007 

3.2. Dezvoltarea resurselor 
umane 

Formarea şi perfecţionarea pregătirii profe-
sionale a personalului în domeniul metodologii-
lor şi practicilor avansate în statistică: 
1. Studii prin învăţămîntul postuniversitar în 
domeniul statisticii la ASEM  
 
2. Studii de masterat la AAP  
 
3. Participarea specialiştilor BNS la seminare/ 
traininguri, conferinţe peste hotarele  ţării – pe 
măsura apariţiei propunerilor pentru participare 
 
 
 

4. Elaborarea Planului de instruire externă 
pentru colaboratorii BNS –  după aprobarea 
HG cu privire la comanda de stat pentru 2009 
referitor la perfecţionarea profesională a 
personalului din APC la AAP 

5. 7 seminare în domeniul IT  
 
 
 

 
 
 

2009-2010 
 
 

2009 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 
 

Pe parcursul 
anului 

 
 

 
 
 
Studii postuniversitare 
pentru 7 colaboratori 
ai BNS  
Obţinerea titlului de 
master (1 colaborator)
Nr. de prezentări a 
colaboratorilor BNS la 
conferinţe/ seminare 
internaţionale despre 
practica statistică în 
Republica Moldova 
Nr. personalului 
participant la 
seminare/ traininguri 
 
 
146 colaboratori ai 
BNS utilizatori la nivel 
mai performant a 
calculatorului 

Secţia resurse 
umane şi 

secretariat, 
Direcţiile/secţiile 

ramurale 
respective 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

3.3. Îmbunătăţirea motivaţiei 
resurselor umane 

Acoperirea din contul instituţiei (cu suportul 
donatorilor) a costurilor ce ţin de studiile 
postuniversitare, în special de masterat în 
domeniul statisticii a colaboratorilor BNS 

Septembrie Nr. personalului cu 
studii de masterat în 
domeniul statisticii 

Direcţia financiar- 
economică şi audit 

intern, Secţia resurse 
umane şi secretariat 

cu suportul 
donatorilor 

Planul de dezvoltare 
instituţională a BNS 
pentru 2009-2011, 
Memorandumul de 

Acord între Statistica 
Norvegiei şi BNS 

4. Perfecţionarea coordonării în cadrul sistemului statistic naţional     
4.1. Colaborarea BNS cu 
instituţiile care deţin date 
administrative relevante 
producerii informaţiei statistice 
oficiale 

Asigurarea accesului în scopuri statistice a BNS 
la datele din registrele administrative utilizînd 
tehnologia de web-servicii, conform principiului 
Ferestrei unice 

Permanent Accesul îmbunătăţit al 
BNS la date adminis-
trative deţinute de alte 
autorităţi publice 
centrale 
 

Direcţiile/secţiile 
ramurale, Întreprin-
derea de Stat „Cent-
rul de Telecomuni-
caţii Speciale”, alte 
autorităţi adminis-

trative centrale 

Strategia de dezvoltare a 
statisticii naţionale pe 

anii 2008-2011 

5. Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul statisticii     
1. Menţinerea şi actualizarea paginii naţionale 
NSDP vizînd Standardul Special de Diseminare 
a Datelor (SDDS) 

Permanent Pagina Naţională 
Sumară a Datelor 
(NSDP) conform 
SDDS al FMI, bazele 
de date ale 
organismelor 
internaţionale 
actualizate, 
Cunoaştere mai bună 
de către utilizatorii 
externi şi imagine mai 
bună a ţării peste 
hotarele ei 

Direcţia sinteză, 
diseminare a infor-
maţiei şi relaţii cu 
publicul în comun 

cu Direcţiile statistica:
macroeconomică, 
industriei, energe-
ticii, construcţiilor, 
comerţului exterior 
şi serviciilor, pieţei 
muncii şi demogra-

fiei, Ministerul 
Finanţelor, Banca 

Naţională a 
Moldovei, Comisia 
Naţională a Pieţei 

Financiare 

Republica Moldova – 
ţară membru, subscrisă 

la SDDS al FMI 
 

5.1. Prezentarea informaţiei 
statistice calitative în adresa 
organizaţiilor internaţionale 
conform obligaţiunilor 
Republicii Moldova 

2. Transmiterea datelor către Departamentul 
Statistică al FMI prin intermediul Sistemului de 
Corespondenţă Integrată  (ICES) 

Permanent 
(conform 

graficului) 

Baza de date al FMI 
actualizată, 
Cunoaştere mai bună 
de către utilizatorii 
externi şi imagine mai 
bună a ţării peste 
hotarele ei 

Direcţia sinteză, 
diseminare a infor-
maţiei şi relaţii cu 
publicul în comun 

cu Direcţiile 
statistica: 

macroeconomică, 

Programul lucrărilor 
statistice 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

industriei, energe-
ticii şi construcţii-

lor, comerţului 
exterior şi servicii-
lor, pieţei muncii şi 

demografiei 
3. Comletarea chestionarelor şi tabelelor 
statistice pentru organizaţiile internaţionale 

Conform 
termenelor 

stabilite 

Bazele de date ale 
organismelor 
internaţionale 
actualizate, 
Cunoaştere mai bună 
de către utilizatorii 
externi şi imagine mai 
bună a ţării peste 
hotarele ei 

Secţia colaborare 
internaţională, 

Direcţiile/secţiile 
ramurale 

Programul lucrărilor 
statistice 

4. Transmiterea informaţiei statistice 
Comitetului pentru Statistică al CSI 

Conform terme-
nelor stabilite 

Baza de date a CSI 
actualizată, 
Cunoaştere mai bună 
de către utilizatorii 
externi şi imagine mai 
bună a ţării peste 
hotarele ei  

Direcţiile/secţiile 
ramurale 

Programul lucrărilor 
statistice 

5. Transmiterea informaţiei statistice pe comer- 
ţul exterior al Republicii Moldova: 

- în adresa Eurostatului  
- în adresa ONU, FAO  

 
 

Trimestrial  
Anual  

Bazele de date ale 
Eurostatului, ONU, 
FAO actualizate, 
Cunoaştere mai bună 
de către utilizatorii 
externi şi imagine mai 
bună a ţării peste 
hotarele ei 

Direcţia statistica 
comerţului exterior 

şi serviciilor 

Programul lucrărilor 
statistice 

Memorandumul bilateral 
de înţelegere dintre BNS 

şi Eurostat 
 

1. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului 
Cu privire la organizarea şi efectuarea 
Recensămîntului general al populaţiei din 2012 
şi al Planului de măsuri 

Iunie 
 

Hotărîre de Guvern, 
plan de măsuri 
aprobat (anexă la 
Hotărîre de Guvern)  

Direcţia 
recensăminte, 

Serviciul juridic 

Regulamentul Parlamentului
European şi al Consiliului 

nr. 763/2008/CE  din 
9.07.2008 privind 

Recensămîntul populaţiei şi 
al locuinţelor 

6. Pregătirea către efectuarea 
Recensămîntului general al 
populaţiei din 2012 

2. Elaborarea Planului calendaristic al lucrărilor 
de pregătire şi efectuare  a recensămîntului de 
probă  al populaţiei din 2010 şi de prelucrare a 
informaţiei obţinute 

Iulie 
 

Plan calendaristic 
aprobat, ordin BNS  
 

Direcţia 
recensăminte 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

3. Elaborarea principiilor metodologice şi 
tehnologice  de bază vizînd organizarea şi 
efectuarea recensămîntului de probă al 
populaţiei 

Septembrie 
 

Principii metodolo-
gice de bază aprobate, 
hotărîrea Colegiului 
BNS 

Direcţia 
recensăminte 
 

 

4. Elaborarea şi coordonarea programului 
chestionarelor de recensămînt şi a 
instrumentarului pentru efectuarea 
recensămîntului de probă al populaţiei 

Decembrie  
 

Proiect de chestionare, 
instrumentar statistic, 
coordonare cu 
utilizatorii 

Direcţia 
recensăminte 
 

 

5. Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de 
pregătire către recensămîntul de probă  în 
teritoriile selectate, asigurarea măsurilor de 
publicitate a recensămîntului de probă 

Conform 
Planului 

calendaristic 
 

Lucrările de pregătire 
către recensămîntul de 
probă  efectuate 
 

Conform Planului 
calendaristic 
 
 

 

1.   Definitivarea programului, regulamentelor 
metodologice şi instrumentarului  RGA în 
rezultatul efectuării recensămîntului de probă: 

    HG 191 din 25.02.2008, 
HG 992 din 03.09.2007, 
HG 1490 din 26.12.2008 

1.1. Prelucrarea datelor recensămîntului agricol 
de probă, analiza rezultatelor şi pregătirea 
recomandărilor pentru RGA 

Iunie 
 

Datele 
recensămîntului de 
probă prelucrate şi 
analizate 

Direcţia recensă-
minte, Direcţia 
statistica  agricul-
turii şi mediului, 
Direcţia generală 
tehnologii 
informaţionale 

  

1.2. Definitivarea în baza rezultatelor 
recensămîntului agricol de probă a principiilor 
organizatorice şi metodologice de efectuare a 
RGA,  a instrumentarului statistic şi 
instrucţiunilor respective 

Noiembrie 
 

Principii 
metodologice şi 
organizatorice, 
instrumentar  statistic 
aprobate, hotărîrea 
Colegiului BNS  

Direcţia statistica  
agriculturii şi 
mediului, Direcţia 
recensăminte  

 

1.3. Definitivarea proiectului tehnic şi a 
cerinţelor de elaborare a softului pentru 
prelucrarea automatizată a datelor RGA 

Decembrie  Proiectul tehnic 
aprobat , ordin BNS      

Direcţia generală 
tehnologii informa-
ţionale, Direcţia 
recensăminte 

 

2.  Efectuarea lucrărilor de pregătire şi 
desfăşurare a recensămîntului propriu-zis: 

    

7. Pregătirea către efectuarea 
Primului Recensămînt general 
agricol (RGA) 

2.1. Inventariere şi   grupare a unităţilor agricole 
după forma organizatorico-juridică şi suprafaţa 

Noiembrie 
 

Proiectul Planului de 
organizare a RGA 

Direcţia statistica 
agriculturii şi 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

terenurilor deţinute, precizarea listelor 
localităţilor şi a hotarelor lor, întocmirea 
preliminară a listelor unităţilor agricole de 
observare 

elaborat  mediului, Direcţia 
recensăminte, 
Organele teritoriale 
de statistică 

2.2. Achiziţionarea materialului cartografic şi 
prelucrarea acestuia pentru necesităţile RGA 

Decembrie Material cartografic 
achiziţionat şi prelucrat

Direcţia recensă-
minte, Secţia achi-
ziţii şi administrare,
Organele teritoriale 
de statistică    

 

2.3. Elaborarea softului de prelucrare 
automatizată a datelor RGA, varianta 
preliminară, achiziţionarea tehnicii de calcul, 
echipamentului, altor resurse tehnico-materiale 

Decembrie 
 
 

Soft de prelucrare a 
datelor , varianta de 
contol, elaborat 

Direcţia generală 
tehnologii informa-
ţionale, Direcţia 
recensăminte, 
Secţia achiziţii şi 
administrare  

 

2.4. Asigurarea publicităţii RGA Pe parcursul 
anului 

Publocitatea RGA 
asigurată  

Direcţia recensă-
minte, Direcţia 
statistica agricul-
turii şi mediului 

 

8. Elaborarea Sistemului de 
analiză şi prognozare a 
numărului populaţiei 
Republicii Moldova în baza 
creării bazei de date 
demografice şi a pachetului de 
programe de prelucrare a 
informaţiei 

Crearea bazei de date demografice  
 

Iunie Seriile de timp a 
indicatorilor demogra-
fici disponibile pentru 
utilizatori 

Direcţia statistica 
pieţei muncii şi 
demografiei 

HG 741 din 29.06.2007 

9. Organizarea şi lansarea 
cercetărilor statistice noi 
asupra gospodăriilor casnice 
pe probleme ce ţin de piaţa 
muncii 

1.  Organizarea şi lansarea cercetării statistice 
asupra gospodăriilor casnice privind Intrarea 
tinerilor pe piaţa muncii ca modul 
complementar la cercetarea de bază Ancheta 
forţei de muncă 

1.1. Elaborarea instrumentarului anchetei 
1.2. Lansarea cercetării pe teren 
1.3. Recepţionarea datelor din OTS, 

verificarea şi validarea informaţiilor 
primite 

1.4. Analiza şi diseminarea rezultatelor 
cercetării 

 
 
 
 
 

Februarie 
Aprilie-iunie 
Septembrie 

 
 

Noiembrie - 
decembrie 

Indicatorii privind 
populaţia tânără 
elaboraţi şi diseminaţi:
- după apartenenţa la 
sistemul educaţional 
pe grupe de vârstă; 
- care a părăsit siste-
mul educaţional după: 
modalitatea de părăsi-
re şi vârsta la acea 
perioadă, nivelul de 
instruire, domeniul de 
pregătire, motivul 

Direcţia statistica 
pieţei muncii şi 
demografiei 

HG 191 din 25.02.2008, 
Strategia naţională de 
organizare a forţei de 

muncă 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

părăsirii sistemului 
educaţional, nivelul 
şcolii absolvite etc.; 
- care a avut un loc de 
muncă semnificativ 
după: perioada 
necesa-ră găsirii 
acestuia, nivelul şcolii 
absolvite, domeniul de
pregătire, statutul 
profesional, grupe de 
ocupaţii, vechime în 
muncă etc. 

2.  Organizarea şi lansarea cercetării statistice 
asupra gospodăriilor casnice privind Munca 
copiilor ca modul complementar la cercetarea 
de bază 

2.1. Elaborarea instrumentarului anchetei 
2.2. Lansarea cercetării pe teren 
2.3. Recepţionarea datelor din OTS, 

verificarea şi validarea informaţiilor 
primite 

 
 
 
 

Mai 
Iulie- 

septembrie 
Decembrie 

 

 Indicatori elaboraţi şi 
diseminaţi: 
- activităţile  desfăşu-
rate de copii în 
gospodărie, în afara 
gospodăriei, 

- numărul copiilor care
nu frecventează şcoala

 

Direcţia statistica 
pieţei muncii şi 
demografiei 

HG 191 din 25.02.2008 

3.  Organizarea şi lansarea cercetării statistice 
asupra gospodăriilor casnice privind Utilizarea 
timpului 

3.1. Elaborarea instrumentarului anchetei 
 

 
 
 

Octombrie - 
decembrie 

Indicatori elaboraţi şi 
diseminaţi: 
- ecartul de gen al 
ocupării în activităţi 
productive; al modului 
de utilizare a timpului 
şi de repartizare a 
acestuia între diferite 
activităţi (productive, 
personale, gospodă-
reşti, recreative, 
asociative, cultural-
sportive, etc.)   

Direcţia statistica 
pieţei muncii şi 
demografiei, 
Secţia cercetări 
prin sondaj    

HG 191 din 25.02.2008 

10. Perfecţionarea modului de 
colectare, procesare a datelor 
şi a metodologiei de calcul a 
indicelui preţului de consum 
(IPC)  prin ajustarea 
influenţei calităţii produselor 
asupra evoluţiei preţurilor 

1. Procurarea palm PC 
2. Elaborarea softului de introducere şi 
prelucrare a datelor 
3. Elaborarea principiilor metodologice şi 
tehnologice de bază vizînd  studiul şi 
calcularea IPC  prin ajustarea influenţei 
calităţii produselor asupra evoluţiei preţurilor  

Ianuarie 
Februarie 

 
Noiembrie 

IPC standardizaţi la 
standardele 
internaţionale 

Direcţia Generală 
Tehnologii 
Informaţionale 
Secţia statistica 
preţurilor 

HG 191 din 25.02.2008 
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Obiectivul Activităţi principale 
 

Termen de 
realizare 

Indicatori 
 

Responsabili 
 

Documente de referinţă 
 

11. Perfecţionarea procesului 
de planificare strategică al 
BNS 

1. Actualizarea PDI 
 
 
 
 
 
2. Prezentarea  Ministerului Finanţelor a 
estimărilor mijloacelor bugetare şi speciale pe 
sistemul BNS întru elaborarea CCTM pe 
2010-2012 
3. Prezentarea Aparatului Guvernului  a 
rapoartelor privind implementarea SND 

Decembrie 
 
 
 
 
 

Februarie-
martie 

 
 

Ianuarie, 
Iulie  

 

PDI actualizat 
 
 
 
 
 
Proiect de propuneri 
de buget elaborat 
 
 
Raportul de 
monitorizare 
prezentat  

Direcţia sinteză, 
diseminare a infor-
maţiei şi relaţii cu 
publicul în comun 
cu direcţiile/secţiile 
ramurale 
Direcţia financiar- 
economică şi audit 
intern, direcţiile/ 
secţiile ramurale 
Direcţia sinteză, 
diseminare a 
infor-maţiei şi 
relaţii cu publicul 
în comun cu 
direcţiile/secţiile 
ramurale 

 
 
 
 
 
 

Solicitarea Ministerului 
Finanţelor 

 
 

Dispoziţie a Guvernului 
 
 

 
 


