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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 2017 

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 2017 

în decursul trimestrului 

 1.2. Perfecţionarea conţinutului rapoartelor şi sistemelor de colectare 
a datelor 

Direcţiile, secţiile şi serviciile BNS în decursul trimestrului 

    

2. Testarea chestionarului ”Cheltuielile curente pentru protecţia 
mediului” și indicațiilor metodologice vizînd completarea acestuia 
în conformitate cu standardele UE 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului 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  
    

 Perfecționarea instrumentarului cercetărilor statistice selective noi 
privind activitatea agricolă a producătorilor agricoli mici, după 
efectuarea anchetei de probă 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului   

    

5. Realizarea cercetării Tranziția de la muncă la pensionare 
(colectarea și prelucrarea datelor) 

Direcţia statistica pieţei muncii în decursul trimestrului  

    

6. Elaborarea metodologiei/chestionarului Cercetării statistice privind 
condițiile de muncă 

Direcţia statistica pieţei muncii în decursul trimestrului   

    

7. 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   

    

8. Elaborarea sarcinii tehnice pentru cercetarea statistică „Numărul 
funcționarilor publici” 

Direcția statistica pieței muncii în decursul trimestrului   

    

9. Elaborarea regulamentului cu privire la activitatea specialiştilor 
anchetatori 

Serviciul coordonare a colectării datelor în 
gospodării 

în decursul trimestrului         
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

a lucrărilor 
    

10. 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 PCI2017; 

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  

    

11. Alinierea programelor educaționale din învățămîntul profesional 
tehnic postsecundar la ISCED 2011. 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

aprilie 

    

12. Studierea experienței Suediei și Romăniei privind instrumentarul 
statistic și metodologia de colectare a informației în domeniul 
statisticii finanțării educației 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor 
de trai 

iunie 

    

13. Definitivarea metodologiei de ajustare a pragului absolut al sărăciei Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

în decursul trimestrului 

    

14. Crearea Atlasului electronic în baza datelor RPL 2014 Secţia metode statistice În decursul trimestrelor  
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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 rapoartelor complexe, notelor informative etc. 
     

1. Situaţia social-economică a Republicii Moldova  
în ianuarie-martie 2017 (raport trimestrial) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS 

conform 
graficului 

31  mai 

     

2. Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în: Direcția statistica comerțului exterior și    
 - ianuarie-februarie 2017 serviciilor de piață (secția statistica comerțului   05 aprilie  
 - ianuarie-martie 2017 exterior)   05 mai 
     

3. Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi 
şomajul în  

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 
Secţia metode statistice 

  

 - anul 2016  28 martie 3 aprilie 
 - trimestrul I 2017  29 mai 5 iunie 
     

4. Numărul populaţiei stabile în Republica Moldova la  
1 ianuarie 2017, în profil teritorial, pe medii, sexe, grupe 
de vîrstă 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

 7 aprilie 

     

5. Numărul născuților-vii după grupa de vîrstă a mamei și 
rangul născutului, pe medii în anul 2016 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

 25 aprilie 

     

6. Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 25 aprilie 

     

7. Contravenţii constatate în anul 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 28 aprilie 

     

8. Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 28 aprilie 

     

9. Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în 
localităţiile urbane în anul 2016 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 5 mai 

     

10. Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor 
de deces în anul 2016 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

 12 mai 

     

11. Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe 
şi vîrstă la 1 ianuarie 2017 

Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

 22 mai 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  prezentare  
beneficiarilor 

     

12. Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 
în anul 2016 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 25 mai 

     

13. Cu privire la situaţia copiilor în Moldova în 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 29 mai 

     

14. Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2016 Direcţia statistică demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

 5 iunie 

     

15. Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2017 Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 16 iunie 

     

16. Produsul intern brut pentru trimestrul I 2017 și calculele 
semidefinitive a PIB pentru anul 2016, pe metoda de 
producție și utilizări, serie brută și serie ajustată sezonier 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

 15 iunie 

     

17. Informaţii operative pe diverse domenii Direcţiile şi secţiile BNS conform graficului aprobat de 
directorul general al BNS 

     

 2.2.  Activitatea editorială    
     

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

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

pînă la 2 iunie 1 /  
7 iunie 2 

10 iunie 

     

2. Moldova în cifre, ediţia 2017, breviar statistic  
(în limbile română, rusă)  

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

 iunie 

     

3. Moldova în cifre, ediţia 2017, breviar statistic  
(în limba engleză) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  

 iunie 

     

4. Educația în Republica Moldova (în limbile română și 
engleză) 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi a 
condiţiilor de trai 

 iunie 

     

5. Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în 
Republica Moldova, în anul 2016 (în limbile română, rusă) 

Direcţia statistica agriculturii și mediului  iunie 

     

6. Lucrul asupra structurii:     
 Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2017 Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 

statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS  
în decursul trimestrului  

 
     

 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 

 iunie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  prezentare  
beneficiarilor 

     

 Forța de muncă în Republica Moldova. Ocupare și 
șomaj (în limbile română, engleză) 

Direcţia statistica pieţei muncii în decursul trimestrului 

     

7. Definitivarea seriei dinamice anuale (2000-2015) a 
Produsului Intern Brut pe metode de resurse în conformitate 
cu CAEM rev.2 și plasarea în baza de date PX Axis 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

în decursul trimestrului 

     

8. Definitivarea reconcilierii calculelor trimestriale cu cele 
anuale a Produsului Intern Brut pe metode de resurse în 
conformitate cu CAEM rev.2  seria dinamică 2000-2015  

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

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 
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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 Programului lucrărilor statistice pe 
anul 2018 (în limbile română și rusă) 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 
naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

iunie-iulie 

    

2. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 
pentru trimestrul II 2017 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic 
naţional în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 16 iunie 1 /  
23 iunie 2 

    

3. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  
trimestrul II 2017  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

pînă la 30 iunie 

    

4. Elaborarea proiectului 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 iunie 1 /  
23 iunie 2 

    

5. 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 

 

    

    
    

    
    

 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, privind gospodăriile casnice  si locuinte. 

Direcția statistică demografică și recensămîntul populației 
(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

    

2.  Validarea completitudinii şi coerenţei datelor finale cu alte surse de 
date administrative – datele Casei Naționale de Asigurări Sociale, 
Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Ministerului Afacerilor 
Externe 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 
(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

    

3.  Pregătirea datelor pentru Campania de comunicare si diseminare a 
rezultatelor RPL 2014 cu privire la caracteristicile gospodăriilor 
casnice, caracteristici economice și condițiile de trai ale populației 
și fondul locativ 

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.  Diseminarea rezultatelor recensământului privind fertilitatea, 
caracteristicile etno-culturale și educaționale în profil teritorial,  

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 
(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

12 aprilie-20 aprilie 

    

5.  Elaborarea Notei informative privind rezultatele finale ale RPL 
2014 – Migrația populației. Caracteristici ale locuinţelor 
populaţiei. Condiţiile de locuit ale gospodăriilor casnice. 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 
(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) 

28 aprilie 

    

6.  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) 

 17 mai 

    

7.  Desfășurarea a două seminare privind rezultatele RPL 2014:  Direcția  statistică demografică și recensămîntul populației 
(Secţia recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor) cu suportul 
Companiei de comunicare si diseminare a rezultatelor 

aprilie 
 1.Experți în domeniile demografic și sociologic;  
 2. Studenți/masteranzi de la jurnalism, demografie, sociologie  

    

8.  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 

mai 

    

 4.2. Activităţi de pregătire pentru efectuarea RPL, 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 

    

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) 
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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 aprilie 
mai 
iunie 

     

 - Chestionarului de autoevaluare a Codului de 
Practici al Statisticilor Europe, (runda-II-a  a 
Evaluării Globale a țărilor EECCA) 

Direcţiile şi secţiile BNS EUROSTAT în decursul 
trimestrului 
(trecătoare) 

     

 - Chestionarul  vizând conturile naţionale 
- (trimestriale și anuale) 

Direcţia conturi naţionale și sinteze 
macroeconomice 

ONU 8 mai 

     

 - Chestionarul vizînd tendinţele în transport 
pe termen scurt: 
- trimestrul I 2017 

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

ITF, OECD  
 
iunie  

     

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

Direcţia statistica preţurilor FMI lunar 

     

 - Chestionarul privind câștigurile salariale în 
activităţile non agricole şi în industria 
prelucrătoare 

Direcţia statistica pieţei muncii  BIM trimestrial, 30 mai 

     

 - Chestionarul privind indicii producției 
industriale (trimestrial) 

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

UNIDO în decursul 
trimestrului 

     

 - Chestionarul General privind Statistica 
Industriei, ediția 2015  

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

UNIDO  30 iunie 

     

 - Chestionarul privind Accesul și Utilizarea 
Tehnologiilor de Informare și Comunicare 
(TIC) de către Gospodăriile Casnice și 
Persoane” 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai 

ONU 2 aprilie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 
Termenul expedierii 

materialului 
     

 - Chestionarul privind gaze naturale anul 2017 Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

JODI lunar 

     

 - Chestionarul privind petrol anul 2017 Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

JODI lunar 

     

 - Chestionarul privind  „Demografia rapidă" Secţia statistica demografică EUROSTAT în decursul 
trimestrului 

     

 - Chestionarul privind  migraţia internaţională 
pentru anii 2015 şi 2016 

Secţia statistica demografică UNECE 28 aprilie 

     

 - Chestionar privind învățămîntul formal 
nivelurile  0-4 

Direcția statistica serviciilor sociale și 
condițiilor de trai 

UNESCO 15 mai 

 - Chestionar privind învățămîntul formal 
nivelurile  5-8 

Direcția statistica serviciilor sociale și 
condițiilor de trai 

UNESCO 15 mai 

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 23 

     

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

     

3. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 
şi importurile Republicii Moldova în anul 2016 
(date definitive) şi trimestrul I 2017, detaliate pe 
mărfuri la nivel de 9 semne a Nomenclaturii 
Combinate a Mărfurilor, pentru încărcarea în 
baza de date COMEXT (conform 
Memorandumului bilateral de înţelegere) 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piaţă 

EUROSTAT 15 iunie  

     

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 
şi importurile Republicii Moldova în anul 2016 
(date definitive) şi trimestrul I 2017, detaliate pe 
mărfuri la nivel de 9 semne a Nomenclaturii 
Combinate a Mărfurilor, pentru încărcarea în 
baza de date COMTRADE 

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piaţă 

Oficiul de Statistică al ONU  15 iunie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 
Termenul expedierii 

materialului 
     

5. Realizarea activităților în cadrul proiectelor de 
asistenţă tehnică / cooperării cu oficiile de 
statistică 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 Republica 
Moldova - Uniunea Europeană, 2017-2019 

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

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 

Europene 

10 iunie 

     

     
     

 
 
 
 

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.  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  

    

 a) vizita de consultanţă a experţilor de la Oficiul de Statistică al Suediei la BNS 
în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică SIDA privind: 

  

    

 - Şedinţa anuală a comitetului coordonator în cadrul Proiectului de Cooperare 
între Statistica Suediei şi Biroul Naţional de Statistică 

Conducerea BNS, 
Direcţiile / secţiile BNS 

20 aprilie 

    

 - Componenta Conturi Naționale:   
Contul financiar 

Direcţia conturi naţionale 25 – 28 aprilie 

    

 - Componenta Statistica de mediu:   
Conturile  de mediu 

Direcţia statistica agriculturii şi 
mediului 

15 – 19 mai 

    

 - Componenta Metodologia Statistică:   
Serii de timp și ajustări sezoniere 

Secția metode statistice 5 – 9 iunie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

    

 - Management și Dezvoltarea Resurselor Umane: 
Comunicarea cu utilizatorii și evoluția intranetului 

Secția resurse umane, Direcția 
sinteză, diseminare a informației 
statistice 

12 – 16 iunie 

    

 b) Vizita de studiu la Oficiul de Statistică al Suediei a specialiștilor BNS în 
cadrul Proiectului de asistenţă tehnică SIDA privind: 

  

    

 - Componenta Metodologia Statistică: 
Metadate 
Registrele statistice privind populația 

Secția metode statistice 29 mai – 1 iunie 

    

 - Componenta Business statistica: 
Utilizarea TVA pentru producerea de statistici (VAT-data) 

Direcția infrastructură statistică 29 mai – 1 iunie 

    

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

 a) Pilotarea chestionarului cercetării statistice în întreprinderi pentru a colecta 
date calitative cu privire la condițiile de inițiere și funcționare a afacerii, 
planuri de dezvoltare a afacerii și alte aspecte 

 în decursul trimestrului 

    

2. Participarea la Masa rotundă la nivel regional privind Programul Mondial pentru 
Recensământul Agricol 2020, Budapesta, Ungaria 

Direcţia statistica agriculturii şi 
mediului 

3 – 7 aprilie 

    

3. Reuniunea serviciilor de statistica al ţărilor CSI la şedinţa de lucru cu genericul 
”Studierea listelor bunurilor pentru includerea în cercetare în cadrul PCI runda 
globală-2017” 

Direcția statistica prețurilor 3 – 7 aprilie 

    

4. Participarea la Reuniunile Anuale PARIS21 "Revizuirea Dezvoltării Capacității 
pentru a atinge ODD", Paris, Franța 

Conducerea BNS 5 – 6 aprilie 

    

5. Participarea la Reuniunea de experți privind statisticile pentru Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (SDG) şi Seminarul privind statisticile pentru Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (SDG),Geneva, Elveția 

Conducerea BNS 10 – 3 aprilie 

    

6. Participarea la cursul privind "Utilizarea noilor tehnologii pentru colectarea de date 
statistice", Budapesta, Ungaria  

Direcţia statistica pieţei muncii, 
Serviciul coordonare a colectării 
datelor în gospodării, Direcția 
tehnologii informaționale 

22 – 25 aprilie 

    

7. Participarea la Reuniunea Grupului de experți cu privire la conturile naționale: 
Evaluarea Producției Globale,Geneva, Elveția 

Direcția conturi naționale și sinteze 
macroeconomice 

31 mai – 2 iunie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

    

8. Participarea la Cursul de instruire privind Statistica Preţurilor, Tbilisi, Georgia  Direcția statistica prețurilor 14 – 16 iunie 
    

9. Vizita experților AIE vizînd inițierea proiectului EU4Energy Direcţia statistica industriei, 
energeticii şi construcţiilor 

20 – 21 aprilie 

    

10. Vizita de consultanţă a expertului UNIDO în domeniul statisticii industriei Direcţia statistica industriei, 
energeticii şi construcţiilor 

25 – 28 aprilie 

    

11. Vizita expertului UNFPA, Roberto Bianehini privind cartografierea  Secția metode statistice 22 – 26 mai 
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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”. 
Realizarea schemei tehnologice a procesului de prestare a serviciului (etapa II) 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

 1.2. Documentarea infrastructurii virtuale BNS din platforma guvernamentală 
MCloud. Etapa I 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

 1.3. Elaborarea unui mini program de efectuare a copiilor de rezervă pentru serverele 
Linux 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

2. 2.1. Trecerea conturilor de email de pe @statistica.md pe @statistica.gov.md. Crearea 
conturilor pe server, instalarea aplicației ”Zimbra Desktop” la stațiile de lucru a 
tuturor colaboratorilor BNS. Redirecționarea conturilor poștale  

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

    

 2.2. Prezentarea  posibilităților și particularităților funcționării aplicației ”Zimbra 
Desktop”,. tuturor  colaboratorii BNS 

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

    

 2.3. Crearea grupurilor de utilizatori pe File server, realizarea accesului în particular a 
Direcțiilor/Secțiilor/Serviciilor la documentele din nomenclatorul dosarelor  

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

    

3. 3.1. Suportul DEMOGRAFIE (tabele de ieșire) Secția proiectare și realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului  
    

 3.2. Suport pentru migrarea datelor din baza de date ” Clipper” Secția proiectare și realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului  
    

 3.3. Suportul platformei de interoperabilitate MCONNECT (realizarea anexelor din punct de 
vedere tehnic). Etapa I 

Secția proiectare și realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului  

    

 3.4. Suportul sistemului de e-raportare. Etapa I Secția proiectare și realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului  
    

 3.5. Suportul sistemului IPC. Etapa I Secția proiectare și realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului  

    

4. 4.1. Tipărirea formularelor rapoartelor statistice lunare și trimestriale pentru tr. III și IV ale 
anului  2017 și expedierea lor în teritoriu (raioane) 

Secţia deservire poligrafică operativă în decursul trimestrului 

    

5. 5.1. Lucrări organizatorice și de consultare în domeniul SIA BNS „e-Raportare”  Secția introducere și validare a 
datelor 

în decursul trimestrului 

    
 5.2. Introducerea, controlul şi corectarea datelor introduse, corectarea catalogului, 

unificarea şi completarea bazei de date, transmiterea acesteia specialiştilor BNS: 
f. EI-7. EI- 8(anual) - exportul şi importul de servicii ; f.- 85 C-activitatea instituţiilor de 
învăţămînt preşcolar (anual); f. -1 CC- numărul contravenţiilor constatate (anual); f.-1 
ştiinţa(anual); f.nr.- 1,2 GC(anual); f.nr.-1 MA(anual) 

Secția introducere și validare a 
datelor 

în decursul trimestrului 
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VII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nr. 
d/o Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

    

1. Raportul trimestrial „Situaţia social-economică a 
raionului în ianuarie-martie 2017” 

Consiliul raional (municipal), serviciul coordonare 
şi dezvoltare a sistemului statistic naţional, direcţia 
sinteză şi diseminare a informaţiei statistice  

pînă la 31 mai 

    

2. Comunicat de presă „Despre situaţia social-economică 
a raionului în ianuarie-martie 2017” 

Presa locală, serviciul coordonare şi dezvoltare a 
sistemului statistic naţional, serviciul informare şi 
comunicare cu mass-media  

pînă la 31 mai 

    

3. Informaţia despre activitatea direcţiei (secţiei) raionale 
pentru statistică în ianuarie-martie 2017 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului 
statistic naţional  

pînă la 18 aprilie  

    

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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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. 

iunie 
BNS 
 

Reprezentanții Ministerului 
Educației 

Direcţia statistica serviciilor sociale 
şi condiţiilor de trai 

     

     
     

 8.2. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  
     

1. Seminar de instruire privind modul de prelucrare a 
rapoartelor statistice vizînd Investițiile 

aprilie Specialiștii Direcției generale 
pentru statistică din mun. 
Chișinău  

Direcția statistice industriei, 
energeticii și construcțiilor 

     

2.  Seminar de instruire privind modul de colectare a 
informaţiei privind preţurile de consum la mărfuri şi 
servicii prestate populaţiei incluse în cercetare în cadrul 
Programului Comparabilităţii Internaţionale runda 
globală 2017    

aprilie Specialiştii pe preţuri a Direcției 
generale pentru statistică din 
mun. Chișinău şi Direcţiei pentru 
statistică din mun.Bălţi 

Direcţia statistica preţurilor 

     

3. Atelier de lucru privind ”Introducerea sistemului 
de management al calității, etape și rezultate”  

23-24 iunie, 
direcția pentru 
statistică a 
raionului Soroca 

Șefii direcțiilor/secțiilor/serviciilor 
raionale (municipale) pentru 
statistică, șefii subdiviziunilor 
aparatului central al BNS 

Serviciul coordonare și dezvoltare a 
sistemului statistic național în 
comun cu direcția financiar 
economică și evidență contabilă, 
secția administrare și achiziții   

     

     
     

 8.3. Misiuni de serviciu   
     

1. Raportări vizînd misiunea de serviciu în străinătate permanent, (după 
caz) 

Conducătorii subdiviziunilor BNS 
şi specialiştii ce au atribuţie la 
chestiunea în cauză  

Conducătorii şi specialiştii ce au 
atribuţie la misiunea de serviciu în 
străinătate* 

     

     
     

 * În termen de 5 zile după efectuarea misiunii de serviciu în străinătate specialiştii prezintă raportul  
conducerii BNS pentru aprobare şi secţiei resurse umane pentru păstrare  
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GRAFICUL 
elaborării raportului "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017" 

 

Direcţiile/secţiile, 
domeniile statistice 

Prezentarea informaţiei  
în limba română   

Prezentarea informaţiei  
în limba rusă Prezentarea 

raportului 
Directorului 

general 
conducerii  

BNS 

în direcţia sinteză 
şi diseminare a 

informaţiei 
statistice 

conducerii  
BNS 

în direcţia sinteză 
şi diseminare a 

informaţiei 
statistice 

      

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice  

    30.05 – 1000 

      

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice:  

     

      

Produsul intern brut 11.05 – 1000 11.05 – 1500 12.05 – 1000 12.05 – 1500  
      

Statistica finanţelor  11.05 – 1000 11.05– 1500 12.05 – 1000 12.05 – 1500  
      

Statistica  preţurilor 16.05 – 1000 16.05 – 1300 17.05 – 1000 17.05 – 1300  
      

Statistica agriculturii şi mediului  11.05 – 1000 11.05 – 1500 12.05 – 1000 12.05 – 1500  
      

Statistica industriei şi energeticii  22.05 – 1100 22.05 – 1500 23.05 – 1100 23.05 – 1500  
      

Statistica investiţiilor şi construcţiilor  23.05 – 1000 23.05 – 1400 24.05 – 1100 24.05 – 1500  
      

Statistica comerţului exterior 15.05 – 1000 15.05 – 1300 17.05 – 1000 17.05 – 1300  
      

Statistica transporturilor, comunicaţiilor  23.05 –  1000 23.05 - 1300 24.05 -  1000 24.05 –  1300  
      

Statistica turismului 22.05 – 1300 22.05 – 1500 23.05 – 1000 23.05 – 1300  
      

Statistica comerţului şi serviciilor  24.05 –  1000 24.05 - 1300 2505 -  1000 25.05 –  1300  
      

Statistica pieţei muncii  11.05 – 1000 11.05 – 1500 12.05 – 1000 12.05 – 1500  
      

Câştigul salarial 26.05 - 1000       26.05 -  1400 29.05 - 1000    29.05 - 1400  
      

Statistica demografică 17.05 – 1000 17.05 – 1500 18.05 – 1000 18.05 – 1400  
      

Statistica socială 17.05 – 1000 17.05 – 1500 18.05 – 1000 18.05 – 1400  
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Direcţiile/secţiile, 
domeniile statistice 

Prezentarea informaţiei  
în limba română   

Prezentarea informaţiei  
în limba rusă Prezentarea 

raportului 
Directorului 

general 
conducerii  

BNS 

în direcţia sinteză 
şi diseminare a 

informaţiei 
statistice 

conducerii  
BNS 

în direcţia sinteză 
şi diseminare a 

informaţiei 
statistice 

      
      

Machetarea raportului: 
 în limba română   

 
25.05 - 800 – 29.05 - 1300   

 

  

    

în limba rusă 26.05 - 800 – 29.05 - 1700    
    

Prezentarea informaţiei din raport pentru 
examinare (după machetare) direcţiilor şi 
secţiilor de ramură: 

   

în limba română   26.05 - 29.05 - 1400   
    
în limba rusă 29.05 – 30.05 - 0900   

    

Efectuarea corectărilor după machetare:    
în limba română   29.05 - 1600   
    
în limba rusă 30.05 - 1100   

    

Plasarea raportului pe site-ul BNS 31.05.2017   
    

Zilele de odihnă  01, 06, 07, 08, 09, 14, 20, 21, 27, 28.05  
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