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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 2018 

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 2018 

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 de producere a datelor statistice privind 

investițiile anuale 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

în decursul trimestrului 

3. Efectuarea calculului experimental privind emisiile în aerul 

atmosferic de la gospodăriile casnice 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului 

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

5. Perfecționarea instrumentarului cercetărilor statistice selective noi 

privind activitatea agricolă a producătorilor agricoli mici 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului   

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

atmosferic”  

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   

7. Perfecționarea Metodologiei Anchetei Forței de Muncă Direcția statistica pieței muncii iulie 

8. Elaborarea foii de parcurs privind implementarea noului standard 

internațional privind munca, ocuparea și subutilizarea forței de 

muncă și reproiectarea AFM: crearea Grupului de lucru și 

identificarea soluțiilor  

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 

Direcția statistica serviciilor sociale și a 

condițiilor de trai, Secția metode statistice, 

Serviciul coordonare a colectării datelor în 

gospodării 

în decursul trimestrului   

9. Elaborarea sarcinii tehnice pentru cercetarea statistică „Numărul 

funcționarilor publici” 

Direcția statistica pieței muncii 25 septembrie 

10. Realizarea cercetării Tranziția de la muncă la pensionare: analiza și 

diseminarea rezultatelor 

Direcţia statistica pieţei muncii 29 septembrie  

11. Elaborarea sarcinii tehnice pentru cercetarea statistică „Condițiile 

de muncă” 

Direcţia statistica pieţei muncii 31 iulie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

12. 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) Colectarea informaţiei privind preţurile de consum la mărfuri şi 

servicii prestate populaţiei incluse în cercetarea PCI 2017; 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului 

 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) Verificarea, procesarea informaţiei pentru tr.2 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.2 Comitetului Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

Direcţia statistica preţurilor 

 

august 

13. Modificarea metodologiei de colectare a indicatorilor din domeniul 

învățămîntului profesional tehnic secundar și postsecundar 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor 

de trai 

septembrie 

14. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de calculare a pragului absolut 

al sărăciei conform metodologiei revizuite  (în colaborare cu MEC)   

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

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 întreprinderilor mici și mijlocii in anul 2016  Direcţia infrastructură statistica  3 iulie 

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

serviciilor de piață (secția statistica comerțului 

exterior)  

  

 - ianuarie-mai 2017  07 iulie  

 - ianuarie-iunie 2017  07 august 

 - ianuarie-iulie 2017   07 septembrie 

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

 - ianuarie-iunie   10 iulie 

 - iulie    9 august 

 - august   11 septembrie 

4. Activitatea industriei Republicii Moldova în: 

- ianuarie-mai 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

  

12 iulie 

 - ianuarie-iunie   10 august 

 - ianuarie-iulie   13 septembrie 

5. Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2016 Direcția statistica demografică și recensămîntul 

populației (secția statistica demografică) 

 17 iulie  

5. Evoluţia preţurilor producţiei industriale în: 

- iunie  

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

  

19 iulie 

 - iulie    18 august 

 - august   20 septembrie 

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

 - ianuarie-iunie 2017 

- ianuarie-iulie 2017 

- ianuarie-august 2017 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 25 iulie 

25 august 

25 septembrie 

8. Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri Direcţia statistica industriei, energeticii şi  28 iulie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

construcţiilor 

9. Cu privire la investiţiile în active materiale pe termen lung 

în anul 2016 

Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 28 iulie 

10. Numărul de traversări ale frontierei de stat de către 

cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova in ianuarie-

iunie 2017 

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 10 august 

11. Activitatea societăților de asigurare în ianuarie-iunie 2017 Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

 14 august 

12. Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu 

funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2017  

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 15 august 

13. Activitatea  turistică a agențiilor de turism și 

turoperatorilor în ianuarie-iunie 2017 

Direcția statistica comerțului exterior și 

serviciilor de piață  (secția statistica 

transporturilor, comunicațiilor și turismului) 

 18 august 

14. Cu privire la volumul operațiunilor de casă pe sistemul 

bancar în ianuarie-iunie 2017 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

 21 august 

15. Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piață în ianuarie-

iunie 2017 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă (secţia statistica comerţului 

interior şi serviciilor de piaţă) 

 23 august 

16. Activitatea de construcţii realizată în antrepriză Direcţia statistica industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

 24 august 

17. Câștigul salarial mediu în trimestrul II 2017 Direcția statistica pieței muncii  24 august 

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

construcţiilor 

 25 august 

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

construcţiilor 

 28 august 

20. Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi 

şomajul în trimestrul II 2017 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 

Secţia metode statistice 

25 august 4 septembrie 

21. Veniturile și cheltuielile populației, în aprilie-iunie 2017  Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

 15 septembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  
prezentare  

beneficiarilor 

22. Produsul intern brut pentru trimestrul II 2017 și semestrul I 

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

serie ajustată sezonier  

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice 

 15 septembrie 

23. Minimul de existență pentru 1semestru, 2017   Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

 18 septembrie 

24. Vîrstnicii în Republica Moldova  Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai în comun cu Direcția statistica 

demografică și recensămîntul populației (secția 

statistica demografică) și Direcția statistica 

pieței muncii  

 28 septembrie 

 2.2.  Activitatea editorială    

1. Buletin statistic, 2017/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 /  

18 septembrie 2 

20 septembrie 

 1.1. Revizuirea buletinului trimestrial (convertirea în Excel) Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice 

4 septembrie  

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

română, rusă, și unele tabele în engleză) 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 

condiţiilor de trai 

 30 august  

3. Forța de muncă în Republica Moldova. Ocupare și șomaj 

(în limbile română, engleză) 

Direcţia statistica pieţei muncii  25 august  

4. Lucrul asupra structurii și conținutului:     

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

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

 Statistica teritorială, ediția 2017 Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

 Balanța energetică a Republicii Moldova în anul 2017, 

varianta electronică pentru pagina Web (format PDF) 

Direcţia statistica industriei, energeticii și 

construcțiilor  

în decursul trimestrului  

 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 

 Resursele naturale și mediul înconjurător în Republica 

Moldova, în limbile română și rusă  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului  

 Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi, în 

limbile română și rusă  

Direcţia infrastructura statistică 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  

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. Elaborarea standardelor de diseminare pentru notele 

informative trimestriale elaborate de organele teritoriale 

pentru statistică 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice 

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 2018 și 

prezentarea acestuia spre avizare instituțiilor de resort  

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 

naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 14 iulie 

2. Organizarea ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

pentru examinarea Programului lucrărilor statistice pe anul 

2018 

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 2017 

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 2017  

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 2017 

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 2016 

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

economici și gospodăriile casnice   

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

2.  Pregătirea datelor pentru Campania de comunicare si diseminare 

a rezultatelor RPL 2014 cu privire la caracteristici economice 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) cu 

suportul Companiei de comunicare si diseminare a 

rezultatelor 

în decursul trimestrului 

3.  Diseminarea rezultatelor recensământului privind fertilitatea și 

migrația 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

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) 

în decursul trimestrului 

5.  Lansarea aplicației de diseminare a rezultatelor recensământului Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) cu 

suportul Companiei de comunicare si diseminare a 

rezultatelor 

în decursul trimestrului 

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

1.  Elaborarea proiectului bugetului RPL Direcția financiar-economică și evidență contabilă;  

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

2.  Elaborarea proiectului legii cu privire la RPL, runda 2020 Serviciul Juridic în comun cu Direcția  statistică 

demografică și recensămîntul populației (Secţia 

recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3. Elaborarea proiectului bugetului RGA Direcția financiar-economică și evidență contabilă;  

Direcția statistică agriculturii și mediului 

în decursul trimestrului 

4. Efectuarea  studiului de fezabilitate privind utilizarea tabelelor 

pentru colectarea datelor RGA și RPL  – Runda mondială 2020 

Direcția Tehnologii Informaționale 10 iulie 

5. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea 

Comisiei Naționale unice pentru recensăminte – Runda 

mondială 2020 și inițierea lucrărilor de pregătire a 

recensămintelor – Runda mondială 2020 

Serviciul juridic, Direcția statistică agriculturii și mediului, 

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 

(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

1 august  
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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,  

Direcţia statistica preţurilor, Direcţia statistica  

industriei, energeticii şi construcţiilor, Secţia 

statistica demografică 

ONU iulie 

august 

septembrie 

 - Chestionarul pentru actualizarea bazei de date 

a EUROSTATULUI 

Direcţiile şi secţiile BNS EUROSTAT în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul BIM 2016 privind statistica  

muncii pentru baza de date ILOSTAT 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice, Direcţia statistica 

serviciilor sociale şi condiţiilor de trai 

BIM 1 iulie 

 -  Chestionarul lunar privind gaze naturale 

anul 2016 

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

JODI lunar 

 -  Chestionarul lunar privind petrol anul 2016 Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 

construcţiilor 

JODI lunar 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea     

lunară a datelor asupra preţurilor de 

consum 

Direcţia statistica preţurilor FMI lunar 

 - Chestionarul de autoevaluare a Codului de 

Practici al Statisticilor Europe, (runda-II-a,2017  

a Evaluării Globale a țărilor EECCA) 

Direcţiile şi secţiile BNS EUROSTAT în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 - Chestionarul privind tendinţele în transport 

pe termen scurt 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă (Secţia statistica 

transporturilor, comunicaţiilor şi turismului) 

CEMT septembrie 

 - Chestionarul privind Statistica gender Direcţia statistica serviciilor sociale şi 

condiţiilor de trai 

CEE/BM 09 septembrie 

 - Chestionarul UIS_ED_B_2016 „Cheltuieli 

pentru educaţie” (ISCED  0-8) 

Direcţia statistuica serviciilor sociale şi 

condiţiilor de trai 

Canada UNESCO august 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

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, pînă 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 II 2015, detaliate pe mărfuri la nivel de 

9 semne a Nomenclatorului Mărfurilor, pentru 

încărcarea în baza de date COMEXT (conform 

Memorandumului bilateral de înţelegere) 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă 

EUROSTAT 15 septembrie  

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

şi importurile Republicii Moldova în trimestrul II 

2015, detaliate pe mărfuri la nivel de 9 semne a 

Nomenclatorului Mărfurilor, pentru încărcarea în 

baza de date COMTRADE 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 

serviciilor de piaţă 

Oficiul de Statistică al 

ONU  

15 septembrie  

5.  Realizarea activităților în cadrul proiectelor de 

asistenţă tehnică / cooperării cu oficiile de 

statistica din România, Suedia, 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, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare)  

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 (I semestru) 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 

europeană în comun cu direcţiile şi secţiile de 

ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

15 iulie 
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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.  Protocolului de cooperare în domeniul statistic dintre  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) Validarea raportului cu privire la inventarierea statisticilor naționale (din sursele 

oficiale și administrative) privind disponibilitatea indicatorilor privind Femeile 

în TIC. Colectarea datelor în baza setului respectiv de indicatori din sursele 

identificate. (de către BNS, cu suportul expertului național PNUD/UN Women) 

Direcţia statistica comerţului 

exterior şi serviciilor de piaţă, 

Direcţia statistica serviciilor 

sociale şi condiţiilor de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 b) Testarea metodologiei și chestionarului cercetării în întreprinderi privind 

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

Direcția infrastructură statistică în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 c) Diseminarea rezultatelor RPL 2014 (cu suportul UNFPA) Direcția statistica demografică și 

recensământul populației 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 d) Campania de comunicare și promovare a GebderPules (BNS în colaborarea cu 

PNUD și UN Women) 

Direcţia statistica serviciilor 

sociale şi condiţiilor de trai 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3. Acordului între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA), privind: 

Direcţiile / secţiile BNS  în decursul trimestrului 

(trecător)  

 a) vizita de consultanţă a experţilor de la Oficiul de Statistică al Suediei la BNS 

în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică SIDA  

  

 b) Vizita de studiu la Oficiul de Statistică al Suediei a specialiștilor BNS în 

cadrul Proiectului de asistenţă tehnică SIDA  

  

2. Participarea la Atelierul de lucru Eurostat privind statisticile pieței muncii pentru 

țările Est Europene și Asia Centrală (EECCA), Vilnus, Lituania 

Direcția statistica pieței muncii 4 – 5 iulie 

3. Participarea la Seminarul privind Managementul Strategic pe schimbul de 

experiențe la implementarea Legii Generice a Statisticii Oficiale, Budva, 

Muntenegru 

Serviciul analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor 

6 – 7 iulie 

4. Participarea la Seminarul Armonizarea Statisticilor privind Sărăcia în Țările din 

Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală și Reuniunea Experților privind Măsurarea 

Sărăciei și a Inegalității, Budva, Muntenegru 

Direcţia statistica serviciilor 

sociale şi condiţiilor de trai 

25 – 27 septembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

5. Participarea la “Cursul tematic privind comerțul în valoarea adăugată și lanțurile 

valorice globale cu accent asupra situației din Africa", Geneva, Elveția 

Direcţia statistica conturi naționale 

și sinteze macroeconomice 

26 – 29 septembrie 

 5.3. Participarea la evenimente  internaţionale   

1. Participarea la al 61-lea Congres Mondial de Statistică al ISI și Cursuri de instruire, 

Marrakech, Morocco  

Conducerea BNS, Secția metode 

statistice 

13 – 15 iulie  

16 – 21 iulie 

2. Participarea la Seminarul de nivel înalt pentru țările din Europa de Est, Caucaz și Asia 

Centrală (EECAC) și Mongolia pe tema:„Calitatea în statistica oficială: provocări și 

oportunități“, Minsk, Belarus  

Conducerea BNS 13 – 15 septembrie 

    

    

    

    
 



 13 

VI. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

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

Realizarea schemei tehnologice a procesului de prestare a serviciului (etapa III). 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

 1.2. Documentarea infrastructurii virtuale BNS din platforma guvernamentală MCloud. 

(Etapa II) 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

2. 2.1. Determinarea procesului tehnologic de pregătire și organizare a  Centrului unic 

de deservire (camera de servere nr. 2) de la direcția mun. Chișinău, reparație, 

tragerea fibrei optice direct. 

DTI, Secția administrare a 

sistemului informatic și inginerie 

de sistem 

în decursul trimestrului 

 2.2.Activități de pregătire și suport a implementării proiectului PAR BNS 

 

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

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

evidență a diferitor sarcini tehnice.   

Secția administrare a sistemului 

informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

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

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.2. Elaborarea și proiectarea formularului statistic „1-INOV e-Raportare”. Secția proiectare și realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.3. Elaborarea și proiectarea formularului statistic „Condițiile de munca”. Secția proiectare și realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

 3.4. Suportul și dezvoltarea SIA BNS “e-Raportare”. Etapa II (determinarea listei, 

includerea in sistem a formularelor statistice noi, lucrul cu agenții economici și 

erorile). 

Secția proiectare și realizare a 

aplicaţiilor informatice complexe, 

Serviciul suport organizatoric si 

consultativ. 

în decursul trimestrului 

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

aplicaţiilor 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 alinierea programelor educaționale 

din învățămîntul profesional tehnic postsecundar la ISCED 

2011 

august,  

BNS 

Reprezentanții Ministerului 

Educației 

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-iunie 2017” 

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 2017” 

Presa locală, serviciul coordonare şi dezvoltare a 

sistemului statistic naţional, serviciul informare şi 

comunicare cu mass-media  

pînă la 31  august 

3. Informaţia despre activitatea direcţiei (secţiei) raionale 

pentru statistică în  ianuarie-iunie 2017 

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 

    


