
 

 
BIROUL  NAŢIONAL  DE  STATISTICĂ  AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 
 

 
 

Aprobat prin  

ordinul BNS  nr.45  

din  28.06.2018 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM  DE ACTIVITATE 
 

trimestrul III  2018 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU  2018 



 1 

I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1. Realizarea lucrărilor în cadrul elaborării proiectului Programului 

lucrărilor statistice pe anul 2019 

Comisia permanentă pentru examinarea lucrărilor 

de revizuire a formularelor rapoartelor statistice  

în comun cu direcţiile, secţiile şi serviciile BNS, 

organele administraţiei publice centrale interesate 

 

 1.1. Reexaminarea sistemului cercetărilor statistice în cadrul 

revizuirii formularelor statistice pe anul 2019 

în decursul trimestrului 

 1.2. Perfecţionarea conţinutului rapoartelor şi sistemelor de colectare 

a datelor 

Direcţiile, secţiile şi serviciile BNS 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 2014 și 2016  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului, 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice, Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

în decursul trimestrului   

5. Inițierea activităților de utilizare a surselor de date administrative în 

scopuri statistice: 

Direcția infrastructură statistică în comun cu 

direcțiile, secțiile și serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 - Instituirea Grupului de lucru BNS   

 - Instituirea Grupului de lucru interministerial   

6. Inițierea activităților de revizuire a instrumentarului cercetării 

Ancheta forței de muncă în conformitate cu noul standard 

internațional: 

Elaborarea proiectului de modul „Munca casnică neplătită” 

(ODD 5.4.1) 

Direcția statistica pieței muncii în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

7. Elaborarea metodologiei cercetării statistice Ancheta locurilor de 

muncă vacante în conformitate cu normele UE: elaborarea 

proiectului de chestionar 

Direcția statistica pieței muncii în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

8. 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) Analizarea tabelelor diagnostice cu I variantă de probă a 

calculelor PPC, verificarea şi concretizarea informaţiei privind 

preţurile la mărfuri şi servicii de consum pentru următoarele 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

compartimente incluse în cercetare pentru PCI runda globală – 

2017:  

„Automobile, motociclete şi biciclete”; 

„Medicamente şi servicii medicale”; 

„Mobilă, covoare şi preşuri”; 

„Mărfuri de folosinţă îndelungată”; 

„Îmbrăcăminte şi încălţăminte”; 

„Servicii prestate populaţiei”; 

„Mărfuri sportive, autopiese, servicii hoteliere;  

„Produse alimentare, băuturi şi tutun”; 

 b) Completarea chestionarelor cu informaţia privind preţurile de 

consum concretizate la mărfuri şi servicii şi transmiterea la CSI; 

Direcţia statistica preţurilor 29 iulie 

 c) Completarea chestionarelor cu informaţia privind preţurile la 

materiale de construcţie incluse in PCI runda globală - 2017. 

Transmiterea informaţiei Comitetului Interstatal de Statistică al 

CSI pentru efectuarea variantei I de calcule preliminare a PPC; 

Direcţia statistica preţurilor 29 iulie 

 d) Analizarea tabelelor diagnostice cu I calcul de probă a PPC 

privind preţurile la mărfuri investiţionale, maşini şi utilaje:  

„Maşini şi utilaje pentru tăierea metalelor”; 

„Motoare, turbine, pompe şi compresoare”; 

„Strunguri, maşini pentru împachetarea produselor în peliculă 

de plastic”, electrocare, stingătoare automate, manivele-

autocare, climatizoare”; 

„Maşini şi utilaje pentru agricultură li silvicultură”; 

„Strunguri pentru prelucrarea metalelor”; 

„Maşini şi utilaje pentru industria grea şi construcţie”; 

„Maşini şi utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare şi a 

băuturilor”; 

„Maşini şi utilaje pentru industria uşoară”; 

„Echipamente de birou”; 

„Echipamente pentru tele-, video-, radio transmisie”; 

„Echipament medical şi optic”; 

„Maşini şi utilaje de transport auto”; 

„Asigurare cu programe pentru prelucrarea informaţiei”; 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

 Concretizarea informaţiei, completarea chestionarelor şi 

transmiterea datelor la Comitetul Interstatal de Statistică al CSI 

pentru efectuarea calculelor a PPC 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului  

cu trecere în tr.IV (data 

nu este concretizată de 

Comitetul Interstatal CSI) 

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

10. Elaborarea unei noi Metodologii de Eșantionare pentru cercetările 

din domeniul social desfășurate în cadrul gospodăriilor casnice 

Secția metode statistice în decursul trimestrului 

11. Elaborarea noii metodologii de eșantionare pentru cercetările din 

domeniul Agricol 

Secția Metode Statistice, Direcția statistica 

agriculturii și mediului 

în decursul trimestrului 

12. Studierea standardelor EUROSTAT privind indicatorii sărăciei și 

excluderii sociale a populației   

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

13. Studierea metodologiei UE privind ancheta statistică EU-SILC și 

elaborarea proiectului metodologiei naționale. 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

14. Elaborarea metodologiei și a instrumentarului de colectare a datelor 

CBGC realizată în baza noului eșantion MASTER 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

15. Studierea manualului Frascati în vederea ajustării instrumentarului 

de colectare a datelor vizând cercetarea-dezvoltarea 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

16. Îmbunătățirea metodologiei de colectare datelor vizînd educația 

timpurie a copiilor (repartizarea personalului didactic pe nivelurile 

0(1) și 0(2)). 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

august 

17. Studierea Metodologiei ESPROS și identificarea elementelor 

aplicabile pentru Republica Moldova 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

18. Actualizarea nomenclatorului de mărfuri și servicii armonizat la 

COICOP UE. 

Direcția statistica serviciilor sociale și condițiilor 

de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

19. 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 

20. 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 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

21.  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 

22. Perfecționarea mecanismului de colectare a datelor cu privire la 

migrația populației 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 

23. Lucru asupra elaborării modificărilor și completării certificatului 

medical constatator al decesului și certificatul constatator al 

decesului în perioada perinatală  

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică)  

în decursul trimestrului  

24. Perfecționarea evidenței numărului de născuți-vii și decedați  (în 

baza actelor transcrise) 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 

25. Recalcularea numărului populaţiei pentru anii 2014-2017, în baza 

rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 

2014 (RPL 2014) 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 

populaţiei (Secţia statistica demografică) 

în decursul trimestrului 

26. Recalcularea indicatorilor demografici pentru anii 2014-2017,  

în baza rezultatelor RPL 2014  

Direcţia statistică 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  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 2.1. Activitatea de elaborare a rapoartelor complexe, notelor informative etc.  

1. Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi 

şomajul  în trimestrul II 

Direcţia statistica pieţei muncii în 

comun cu Secţia metode statistice 

Comunicat/ 

Statbank 

30 august 03 septembrie 

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

exterior și serviciilor de piață (secția 

statistica comerțului exterior)  

   

 - ianuarie-mai 2018 Comunicat 05 iulie 06 iulie 

 - ianuarie-iunie 2018 Comunicat 06 august 07 august 

 - ianuarie-iulie 2018  Comunicat 06 septembrie 07 septembrie 

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

 - iunie 2018  Comunicat/ 

Statbank 

09 iulie 10 iulie 

 - iulie 2018   Comunicat/ 

Statbank 

09 august 10 august 

 - august 2018  Comunicat/ 

Statbank 

07 septembrie 10 septembrie 

4. Activitatea industriei Republicii Moldova în: 

- ianuarie-mai 2018  

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat/ 

Statbank 

 

09 iulie 

 

10 iulie 

 - ianuarie-iunie 2018  Comunicat/ 

Statbank 

09 august 10 august 

 - ianuarie-iulie 2018  Comunicat/ 

Statbank 

10 septembrie 11 septembrie 

5. Evoluţia preţurilor producţiei industriale în: 

- iunie 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat/ 

Statbank 

 

17 aprilie 

 

18 iulie 

 - iulie  Comunicat/ 

Statbank 

16 august 17 august 

 - august  Comunicat/ 

Statbank 

17 septembrie 18 septembrie 

6. Transportul de mărfuri și pasageri în: Direcția statistica comerțului 

exterior și serviciilor de piață (secția 

statistica transporturilor, 

comunicațiilor și turismului) 

   

 - ianuarie-iunie 2018 Comunicat 23 iulie 24 iulie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 - ianuarie-iulie 2018  Comunicat 23 august 24 august 

 - ianuarie-august 2018  Comunicat 24 septembrie 25 septembrie 

7.  Producția globală agricolă în Republica Moldova în 

ianuarie-iunie 2018 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

Comunicat 26 iulie 27 iulie 

8. Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în 

ianuarie-iunie 2018 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat 26 iulie 27 iulie 

9. Evoluția prețurilor producătorului la produsele agricole 

în ianuarie-iunie 2018 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

Comunicat/ 

Statbank 

04 august 06 august 

10 august 

12. Numărul de traversări ale frontierei de stat de către 

cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în 

ianuarie-iunie 2018 

Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Comunicat 09 august 10 august 

11. Activitatea  întreprinderilor mici și mijlocii în anul 

2017 

Direcţia infrastructură statistică  Comunicat 09 iulie 10 iulie 

12. Volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar 

pentru trimestrul II 2018 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

Comunicat 11 mai 14 august 

13. Frecventarea structurilor de primire turistică colective 

cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018 

Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Comunicat 14 august 15 august 

14. Activitatea  turistică a agențiilor de turism și 

turoperatorilor în ianuarie-iunie 2018 

Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Comunicat 16 august 17 august 

15. Activitatea societății de asigurare în ianuarie-iunie 

2018 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

Comunicat 20 august 21 august 

16. Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piață în 

ianuarie-iunie 2018 

Direcţia statistica comerţului 

exterior şi serviciilor de piaţă (secţia 

statistica comerţului interior şi 

serviciilor de piaţă) 

Comunicat 21 august 22 august 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

17. Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în 

ianuarie-iunie 2018 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat 22 august 23 august 

18. Locuinţe date în exploatare în: 

- anul 2017 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat 25 iulie 26 iulie 

 - ianuarie-iunie 2018  Comunicat 23 august 24 august 

19. Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018 Direcția statistica pieței muncii Comunicat/ 

Statbank 

23 august 24 august 

20. Investiţiile în active imobilizate în:  

- anul 2017 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat/ 

Statbank 

 

30 iulie 

 

31 iulie 

 - în ianuarie-iunie 2018 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Comunicat/ 

Statbank 

28 august 29 august 

21. Tinerii în Republica Moldova Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai în comun cu 

Direcția statistica pieței muncii, 

Direcţia statistică demografică şi 

recensămîntul populaţiei (Secţia 

statistica demografică) 

Comunicat/ 

Statbank 

09 august 10 august 

22. Produsul intern brut pentru aprilie-iunie 2018, pe 

metoda de producție și utilizări, serie brută și serie 

ajustată sezonier  

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

Comunicat 14 septembrie 17 septembrie 

23. Veniturile și cheltuielile populației, în trimestrul II 

2018 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Comunicat/ 

Statbank 

14 septembrie 17 septembrie 

24. Minimul de existență în semestrul I 2018 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Comunicat/ 

Statbank 

17 septembrie 18 septembrie 

25. Vîrstnicii Republicii Moldova în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai, Direcția 

statistica pieței muncii, Direcţia 

statistică demografică şi 

recensămîntul populaţiei (Secţia 

statistica demografică) 

Comunicat 27 septembrie 28 septembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

26. Sectorul zootehnic în anul 2017 Direcţia statistica agriculturii și 
mediului 

Statbank x 2 iulie 

27. Fondul funciar și fondul silvic Direcţia statistica agriculturii și 
mediului 

Statbank x 2 iulie 

28. Căsătorii, divorțuri, născuți, decedați, migrațiune Direcţia statistică demografică şi 
recensămîntul populaţiei (Secţia 
statistica demografică) 

Statbank x 2 iulie 

29. Accidentele de muncă, condițiile de muncă Direcţia statistica pieței muncii Statbank x 09 iulie 

30. Cultură Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
a condiţiilor de trai 

Statbank x 10 iulie 

31. Sport Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
a condiţiilor de trai 

Statbank x 10 iulie 

32. Infrastructura edilitară și activitatea de salubritate în 
anul 2017 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
a condiţiilor de trai 

Statbank x 10 iulie 

33. Indicii prețurilor în construcții (lucrări de construcții-
montaj) în tr. II 2018 

Direcţia statistica industriei, 
energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 25 iulie 

34. Comerț interior de bunuri în: 

- mai 2018 

Direcţia statistica comerţului 
exterior şi serviciilor de piaţă (secţia 
statistica comerţului interior şi 
serviciilor de piaţă) 

 
Statbank 

 
x 

 
18 iulie  

 - iunie 2018 Statbank x 20 august  

 - iulie Statbank x 18 septembrie  

35. Exportul, importul și balanța comercială, pe grupe de 
țări în: 

Direcția statistica comerțului 
exterior și serviciilor de piață (secția 
statistica comerțului exterior)  

   

 - mai 2018 Statbank x 06  iulie 

 - iunie 2018  Statbank  07 august 

 - trimestrul II 2018  Statbank  15 august 

 - iulie 2018  Statbank  07 septembrie 

36. Transportul de mărfuri şi pasageri în: Direcția statistica comerțului 
exterior și serviciilor de piață (secția 
statistica transporturilor, 
comunicațiilor și turismului) 

   

 - iunie 2018 Statbank x 24 iulie 

 - iulie 2018 Statbank  24 august 

 - august 2018 Statbank  25 septembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

35. Resurse energetice, indicatori principali în: 

- mai 2018 

Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

 

Statbank 

 

x 

 

25 iulie 

 - iunie 2018  Statbank x 24 august 

 - iulie 2018 Statbank x 28 septembrie 

36. Învățământ, indicatori principali Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 31 iulie 

37. Accidente rutiere în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

38. Contravenții constatate în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

39. Infracționalitate juvenilă în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

40. Infracțiuni în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

41. Persoane condamnate și aflate in detenție în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

42. Sistemul de justiție în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

43. Sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în anul 

2017 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

44. Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

45. Imunizarea copiilor în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

46. Instituții medicale în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

47. Intreruperi de sarcină în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

48. Morbiditatea populației în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

49. Persoane cu dizabilități în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

50. Protecția socială a populației, indicatori principali Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 01 august 

51. Principalii indicatori în agricultură în ianuarie-iunie 

2018 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

Statbank x 02 august 

41. Frecventarea structurilor de primire turistică colective 

cu funcțiuni de cazare în trimestrul II 2018 

Direcția statistica comerțului 

exterior și serviciilor de piață  (secția 

statistica transporturilor, 

comunicațiilor și turismului) 

Statbank x 15 august 

42. Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și 

importate în trimestrul II 2018 

Direcția statistica comerțului 

exterior și serviciilor de piață (secția 

statistica comerțului exterior) 

Statbank x 28 august 

54. Indicii prețurilor in construcții în trimestrul II 2018 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 29 august 

55. Construcții locative și social-culturale în anul 2017 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 30 august 

56. Investiții în active imobilizate în anul 2017 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 30 august 

57. Indicii volumului de producție industrială în anul 2017 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 30 august 

58. Statistica produselor industriale în anul 2017 Direcţia statistica industriei, 

energeticii şi construcţiilor 

Statbank x 30 august 

59. Migrația forței de muncă Direcția statistica pieței muncii Statbank x 03 septembrie 

60. Șomeri Direcția statistica pieței muncii Statbank x 03 septembrie 

61. Formarea și utilizarea deșeurilor în anul 2017 Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

Statbank x 03 septembrie 

62. Lungimea căilor de comunicație în anul 2017 Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Statbank x 05 septembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Modul de 

diseminare 

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

63. Mijloace de transport în inventar în anul 2017 Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Statbank x 05 septembrie 

64. Transportul de mărfuri și pasageri în anul 2017 Direcția statistica comerțului exterior 

și serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și 

turismului) 

Statbank x 05 septembrie 

65. Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții în 

anul 2017 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai în comun cu 

Direcția statistica pieței muncii 

Statbank x 10 septembrie 

66. Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor în 

anul 2017 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Statbank x 10 septembrie 

67. Abilitarea economică a femeilor în anul 2017 Direcția statistica pieței muncii în 

comun cu Direcţia statistica serviciilor 

sociale şi a condiţiilor de trai 

Direcția statistica pieței muncii 

Statbank x 10 septembrie 

68.  Sănătatea femeilor în anul 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

a condiţiilor de trai 

Direcția statistica demografică și 

recensămîntul populației 

Statbank x 10 septembrie 

69. Surse de date administrative Serviciul Informațional al Situațiilor 

Financiare 

Statbank x 28 septembrie 

      
.      
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  Termenul de prezentare  :  

 2.2.  Activitatea editorială     

1. Buletin statistic, 2018/II  (în limbile română şi rusă), 

trimestrial 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice 

în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

pînă la  

15 septembrie 1 /  

19 septembrie 2 

21 septembrie 

2. Forța de muncă în Republica Moldova. Ocupare și 

șomaj (în limbile română, engleză) 

Direcţia statistica pieţei muncii 22 august 29 august 

3. Aspecte privind nivelul de trai a populației (în limbile 

română şi engleză) 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de 

trai 

23 august 30 august 

4. Lucrul asupra structurii:     

 Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2018 Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice 

în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Statistica teritorială (în limba română) Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice 

în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Resursele naturale şi mediul în RM în anul 2017 (în 

limbile română şi rusă) 

Direcţia statistica agriculturii și mediului în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în 

limbile română şi rusă, şi unele tabele în engleză) 

Direcţia infrastructură statistică în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Conturi naţionale ( în limba română și rusă) Direcţia conturi naționale și sinteze macroeconomice în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Balanţa energetică a Republicii Moldova (în limbile 

română, rusă şi engleză) 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 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 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  Termenul de prezentare  :  

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. 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 

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. 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 
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III. Activitatea de elaborare şi monitorizare a programelor 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului ”Cu privire 

la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019 

(în limbile română și rusă) 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 13 iulie 

2. Organizarea ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

pentru examinarea Programului lucrărilor statistice pe anul 

2019 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun Serviciul analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor 

pînă la 12 septembrie 

3. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul III 2018 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 16 septembrie 1 /  

23 septembrie 2 

4. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

trimestrul III 2018  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

pînă la 30 septembrie 

5. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul IV 2018 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 16 septembrie 1 /  

23 septembrie 2 

6. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni la Strategia de 

Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anul 2018 

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

    

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

  

 



 15 

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) 

august 

2.  Arhivarea bazei de date RPL 2014 Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

august 

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 

iulie 

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

1.  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) 

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

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.  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) 
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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 iulie 

august 

septembrie 

 - Chestionarul  vizând conturile naţionale 
(trimestriale și anuale) 

Direcţia conturi naţionale și sinteze 
macroeconomice 

ONU în decursul 
trimestrului 

 - Chestionarul vizînd tendinţele în transport 
pe termen scurt: 
- trimestrul II 2018 

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

ITF, OECD  
 
30 august  

 -  Chestionare statistice privind activitatea 
turistică în anul 2017 pentru Compendiumul  
„Statistica Turismului” şi Anuarul 
„Statistica Turismului”, ediția 2018 

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

OMT 16 iulie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea     
lunară a datelor asupra preţurilor de consum 

Direcţia statistica preţurilor FMI lunar 

 - Chestionarul ETF ”Indicatorii cheie privind 
educația, competențele și ocuparea forței de 
muncă” 

Direcția statistica pieței muncii, Direcția 
statistica demografică și recensământul 
populației, Direcția statistica serviciilor 
sociale și condițiilor de trai 

ETF în decursul 
trimestrului 

 - Chestionare privind statistica energetică lunară Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

JODI, Eurostat în decursul 
trimestrului 

 - Chestionarul privind indicii producției 
industriale  

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

ONU în decursul 
trimestrului 

 - Chestionarul General privind Statistica 
Industriei, ediția 2018  

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor, Direcţia statistica pieţei muncii, 
Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

UNIDO  în decursul 
trimestrului 

http://intranet.statistica.md/node/289
http://intranet.statistica.md/node/289
http://intranet.statistica.md/node/289
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionar Indicatori trimestriali agregați 

privind forța de muncă 

Direcția statistica pieței muncii ILO în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind cheltuielile pentru  

educație 

Direcția statistica serviciilor sociale și 

condițiilor de trai 

UNESCO 15 august 

 - Chestionarul privind statistica dizabilității Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

condiţiilor de trai 

UNSD, CISSTAT în decursul 

trimestrului 

2. Transmiterea informaţiei statistice Comitetului 

pentru statistică al CSI (prin poşta electronică): 

   

 - informaţiilor operative Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS 

CSI lunar, pînă la  

data de 23 

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

stabilite 

3. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

şi importurile Republicii Moldova trimestrul II 

2018, 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 septembrie 

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

şi importurile Republicii trimestrul II 2018, 

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 piaţă 

Oficiul de Statistică al ONU  15 septembrie 

5. Transmiterea datelor privind:  

- prețurile de consum   

- conturile naționale  

către Departamentul Statistică al FMI prin 

intermediul Sistemului de Corespondenţă 

Integrată (ICS)  

 

Direcţia statistica preţurilor  

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice  

 

FMI  

FMI 

 

lunar 

trimestrial 
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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 Proiectelor de asistenţă tehnică / cooperării cu oficiile de statistică din 

România, Suedia; Proiectul EU PAR  

Direcţiile / secţiile BNS în decursul trimestrului  

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

(trecătoare) 

 a) Colectarea și prelucrarea datelor privind Antreprenorialul feminin (de către 

BNS, cu suportul PNUD &UN Women) 

Direcția infrastructură statistică 

Direcția statistica serviciilor 

sociale și condițiilor de trai 

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) 

 1.5 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) 

2. Reuniunea Subcomitetului UE-RM pentru cooperare economica si alte sectoare - 

Cluster I "Dialog economic, management finanțelor publice, statistica, servicii 

financiare, clauze de control si anti-frauda" 

Secția relații internaționale și 

integrare europeană, Ministerul 

Finanțelor 

02 iulie  

3. Pregătirea și prezentarea informației privind implementarea acțiunilor incluse în 

PNA 2017-2019, Acordul de Asociere RM - UE (semestrul I) 

Secţia colaborare internaţională şi 

integrare europeană în comun cu 

direcţiile/secţiile de ramură, 

Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

10 iulie 

4. Misiunea expertului UNFPA/SDC dl. Eliahu Ben-Mosche, privind recalcularea 

populației 

Direcţia statistica demografică şi 

recensămîntul populaţiei 

iulie 

5. Cursul ESA 2010 și efectul său asupra Statisticilor privind Finanțele 

Guvernamentale și Procedura de Deficit Excesiv, Ucraina, Kiev 

Direcţia conturi naţionale şi 

sinteze macroeconomice 

3-4 iulie 

6. Seminar de Management Strategic privind Organizarea pe Intern și Extern a INS cu 

accent pe Datele și Registrele Administrative, Albania, Tirana 

Serviciului analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor 

5-6 iulie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

7. Şcoala de vară de Evidență și politici: știință, politică și demografie,  Direcţia statistica demografică şi 

recensămîntul populaţiei 

5-7 septembrie 

8. Seminar privind Managementul și Instruirea Resurselor Umane: Îmbunătățirea 

Resilienței în Organizațiile Statistice 

Secția resurse umane 12-14 septembrie 

9. Seminar tematic de instruire "Îmbunătățirea anticipării competențelor în era datelor 

digitale și automatizării", Dublin, Irlanda 

Direcţia statistica pieţei muncii 27-28 septembrie 

 5.3.Participarea la evenimentele internaționale  

1. Reuniunea Grupului Coordonator CES privind Statistica ODD Conducerea  BNS 13-14 septembrie 
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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.2). 

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”. 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului  

 1.3. 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, in 
perspectiva implementării proiectului PAR „Necesitați IT”, I etapă.  

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

2. 2.1. Pregătirea computerelor pentru instalarea pe platforma 64 biți pentru clientul 
programului 1C.   

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului  

 2.2. Pregătirea și configurarea serverului pentru programul 1C. Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

 2.3. Profilaxia computerilor și serverelor în Organele Teritoriale pentru Statistică. 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. Etapa II  

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 
(trecătoare) 

3. 3.1. Activități de consultare și organizare, verificare a 26 formulare statistice pentru  
migrarea pe platforma de raportare electronica  „FISCSERVINFORM”. 
Eliminarea problemelor. 

Secția proiectare și realizare a 
aplicațiilor informatice complexe 
în comun cu direcțiile și secțiile 
ramurale 

în decursul trimestrului 

 3.2. Realizarea și darea în exploatare experimentală a Business Registrului.   Secția proiectare și realizare a 

aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.3. Suportul sistemului de e-raportare Secția proiectare și realizare a 

aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.4. Upgrade al aplicatiei CIS-2 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. Atelier de lucru privind  ajustarea rețelei de colectare a 

datelor în domeniul social conform noului eșantion. 

în decursul 

trimestrului 

Colaboratori din Direcția 

statistica serviciilor sociale și 

condițiilor de trai, Direcția 

statistica pieței muncii, Secția 

metode statistice 

Serviciul coordonare a colectării 
datelor în gospodării 

2. Ședința grupului de lucru intersectorial pe domeniul 

economie și mediul de afaceri privind examinarea 

proiectului Programului lucrărilor statistice pentru anul 

2019 

iulie Reprezentanți ai Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, 

Ministerului Finanțelor, Băncii 

Naționale a Moldovei, Centrului 

Analitic Independent  „Expert-

Grup”, Confederației Naționale a 

Patronatului, șefii direcților/ 

secțiilor BNS 

Serviciul coordonare și dezvoltare 
a sistemului statistic național 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situaţia social-economică a 

raionului în ianuarie-iunie 2018” 

Consiliul raional (municipal), serviciul coordonare 

şi dezvoltare a sistemului statistic naţional, direcţia 

sinteză şi diseminare a informaţiei statistice  

pînă la 30 august 

2. Comunicat de presă „Despre situaţia social-economică 

a raionului în ianuarie-iunie 2018” 

Presa locală, serviciul coordonare şi dezvoltare a 

sistemului statistic naţional, serviciul informare şi 

comunicare cu mass-media  

pînă la 30  august 

3. Informaţia despre activitatea direcţiei (secţiei) raionale 

pentru statistică în ianuarie-iunie 2018 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului 

statistic naţional  

pînă la 18 iulie  

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

BNS respective 

conform graficului aprobat de şefii 

direcţiilor / secţiilor teritoriale pentru 

statistică 
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Nr. 

d/o 
Măsurile 

Cînd şi unde  

se va efectua 
Sînt invitaţi Responsabili 

3.  Ședința grupului de lucru intersectorial pe domeniul 

agriculturii și mediului înconjurător privind examinarea 

proiectului Programului lucrărilor statistice pentru anul 

2019 

iulie Reprezentanții Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, 

Ministerului Finanțelor, Băncii 

Naționale a Moldovei, Agenției 

”Apele Moldovei”, Inspectoratului 

Ecologic de Stat, Serviciului 

Hidrometeteorologic de Stat, 

Centrului Analitic Independent  

„Expert-Grup”, Confederației 

Naționale a Patronatului, șefii 

direcților/ secțiilor BNS 

Serviciul coordonare și dezvoltare 
a sistemului statistic național 

4. Ședința grupului de lucru intersectorial pe domeniul 

economie și mediul de afaceri privind examinarea 

proiectului Programului lucrărilor statistice pentru anul 

2019 

iulie Reprezentanții Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, Băncii 

Naționale a Moldovei, Agenției 

Servicii Publice,  Centrul Analitic 

Independent  „Expert-Grup”, 

Institutului  Național de 

Economie, șefii direcților/ 

secțiilor BNS 

Serviciul coordonare și dezvoltare 
a sistemului statistic național 

 


