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CHIŞINĂU  2016 



I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

a lucrărilor 
    

1. 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 

    

2. Efectuarea calculului experimental privind emisiile în aerul 
atmosferic de la gospodăriile casnice 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului în decursul trimestrului 

    

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

4.  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. Organizarea și realizarea cercetării Tranziția de la muncă la 
pensionare 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 
Serviciul coordonare a colectării datelor în 
gospodării 

în cursul trimestrului 

    

6.  Revizuirea Metodologiei anchetei lunare asupra câștigurilor 
salariale în întreprinderi, aprobată prin Hotărârea Colegiului 
BNS nr.1 din 27 ianuarie 2011 (în contextul modificării 
periodicității de colectare a datelor, din lunară în trimestrială) 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 
Secția metode statistice 

1 martie 

    

7. Elaborarea și aprobarea regulamentului cu privire la activitatea 
specialiştilor anchetatori 

Serviciul coordonare a colectării datelor în 
gospodării 

în decursul trimestrului         

    

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) Colectarea informaţiei privind preţurile de consum la mărfuri şi 
servicii prestate populaţiei incluse în cercetarea PCI; 

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 

Direcţia statistica preţurilor în decursul trimestrului  

    

9. Definitivarea metodologiei Produsului regional brut în conformitate 
cu metodologia SCN ONU 1993/SEC 1995 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

în decursul trimestrului   

    

10. Revizuirea şi actualizarea metadatelor de referinţă Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile şi secţiile BNS 

ianuarie 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

a lucrărilor 
    

11. Revizuirea şi actualizarea metadatelor Standardului Special de 
Diseminare a Datelor (SDDS) 

Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei 
statistice în comun cu direcţiile: conturi naţionale 
şi sinteze macroeconomice, statistica: preţurilor, 
industriei, energeticii şi construcţiilor, comerţului 
exterior şi serviciilor de piaţă, pieţei muncii, 
Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a 
Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

ianuarie 

    

12. Studierea metodologiei de calculare a sărăciei multidimensionale în 
baza metodei Alkire-Foster 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor 
de trai 

în decursul trimestrului 

    

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

în decursul trimestrului 

    

14. Finalizarea lucrărilor asupra Anchetei post Recensămînt Secţia metode statistice în decursul trimestrului 
    

15. Testarea procedurii de creare a hărților tematice în vederea 
diseminării datelor în format SIG și crearea atlasului electronic în 
baza rezultatelor RPL 2014 

Secţia metode statistice 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 rapoartelor complexe, notelor informative etc. 
     

1. Situaţia social-economică a Republicii Moldova  
în ianuarie-decembrie 2016 (raport trimestrial) 

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

conform graficului 28  februarie 

     

2. Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în: Direcţia statistica comerţului exterior şi    
 - ianuarie-noiembrie 2016 serviciilor de piaţă (secţia statistica comerţului   11 ianuarie  
 - anul 2016 exterior)   15 februarie 
     

3. Situaţia criminogenă în Republica Moldova în anul 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai 

 28 februarie 

     

4. Forţa de muncă în Republica Moldova, ocuparea şi 
şomajul în trimestrul IV 2016 

Direcţia statistica pieţei muncii în comun cu 
Secţia metode statistice 

2 martie 6 martie 

     

5. Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2016 și calculele 
preliminare pentru anul 2016, pe metoda de producție și 
utilizări, serie brută și serie ajustată sezonier 

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

 15 martie 

     

6. Veniturile şi cheltuielile populaţiei  
în anul  2016 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai 

 30 martie 

     

7. Minimul de existenţă în anul 2016 Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai 

 31 martie 

     

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

     

 2.2.  Activitatea editorială    
     

1. Principalii indicatori social-economici pe regiuni de 
dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2016 
(buletin trimestrial) 

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

pînă la 24 februarie1/  
2 martie 

7 martie 

     

2. Buletin statistic, 2016/IV  (în limbile română şi rusă), 
trimestrial 

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

pînă la 2 martie 1 /  
7 martie 2 

10 martie 

     

3. 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  
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de:  

elaborare  prezentare  
beneficiarilor 

     

 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  

în decursul trimestrului  
 

     

 Moldova în cifre, ediţia 2017, breviar statistic  
(în limbile engleză şi franceză) 

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

în decursul trimestrului  
 

     

9. Recalcularea 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 

     

10. Reconcilierea 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 

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. Raportul privind realizarea Programului lucrărilor statistice 
pe anul 2016  

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

    

2. Elaborarea raportului de activitate a BNS pentru anul 2016:  
Direcţiile, secţiile, serviciile BNS şi SIRF pe lîngă BNS 

 
 - informaţia despre activitatea direcţiei, secţiei, serviciului 

BNS în anul 2016 şi sarcinile pentru anul 2017  
pînă la 15 ianuarie 

    

 - elaborarea proiectului de hotărîre a Colegiului şi a 
raportului succint de activitate a BNS pentru anul 2016 
şi sarcinile pentru anul 2017  

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  februarie 

    

 - editarea raportului anual de activitate al BNS pentru 
anul 2016 (în limba română și engleză) 

Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în 
comun cu secţia colaborare internaţională şi integrare 
europeană 

în decursul trimestrului  
(trecătoare) 

    

3. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 
pentru trimestrul I 2017 

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

pînă la 16 martie 1 /  
23 martie 2 

    

4. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  
trimestrul I 2017  

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

pînă la 31 martie 

    

5. Elaborarea proiectului 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 martie 1 /  
23 martie 2 

    

6. Elaborarea Graficului informaţiilor operative pentru  
trimestrul II 2017 

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

pînă la 30 martie 

    

    
    

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

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

materialelor 
Termenul de executare 

a lucrărilor 
    

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

1.  Definitivarea programului de tabulare, agregarea şi analiza 
datelor de la RPL 2014 

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

martie 

    

2.  Elaborarea indicatorilor derivaţi în baza de date a RPL 2014 Direcția statistică demografică și recensămîntul 
populației (Secţia recensăminte ale populaţiei şi 
locuinţelor) 

în decursul trimestrului 

    

3.  Validarea completitudinii şi coerenţei datelor finale cu alte surse 
de date administrative - baza de date a furnizorilor de energie 
electrică, Infocom etc. 

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

în decursul trimestrului 

    

4.  Pregătirea datelor pentru Campania de comunicare si diseminare 
a rezultatelor RPL 2014 

Direcția  statistică demografică și recensămîntul 
populației (Secţia recensăminte ale populaţiei şi 
locuinţelor) cu suportul Companiei de comunicare si 
diseminare a rezultatelor  

în decursul trimestrului 

    

5.  Elaborarea Notei informative privind rezultatele finale ale RPL 
2014 -- Caracteristici demografice, etno-culturale și sociale ale 
populației 

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

martie 
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V. Cooperarea cu organismele  internaţionale  

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

sînt expediate  materialele 
Termenul expedierii 

materialului 
     

 5.1. Schimbul de informaţii    
     

1. Completarea chestionarelor şi tabelelor 
statistice pentru organizaţiile internaţionale: 

Secţia colaborare internaţională şi integrare 
europeană în comun cu direcţiile şi secţiile BNS 

ONU, Eurostat, FMI,  
Banca Mondială, UNESCO 

în decursul 
trimestrului 

     

 - Chestionarul ONU  pentru buletinul statistic 
lunar  

Direcţia statistica comerţului exterior şi 
serviciilor de piaţă, Direcţia statistica 
preţurilor, Direcţia statistica  industriei, 
energeticii şi construcţiilor, Secţia statistica 
demografică  

ONU ianuarie 
februarie 

martie 

     

 - Chestionarul cu privire la forța de muncă în 
domeniul cultural 

Direcţia statistica pieţei muncii UNESCO 15 februarie 

     

 - Chestionarul privind tendinţele în transport 
pe termen scurt: 
- trimestrul III 2016 
- trimestrul IV 2016 

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

OECD/ITF  
 

8 ianuarie 
31 martie  

     

 - Chestionarul privind investiţiile în 
infrastructura transportului în anul 2015 

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

OECD/ITF în decursul 
trimestrului 

     

 - Chestionarul privind statistica 
transporturilor în anul 2015 

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

CEE /ONU  în decursul 
trimestrului 

     

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

Direcţia statistica preţurilor FMI lunar 

     

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

Direcţia statistica pieţei muncii  BIM lunar 

     

 - Chestionarul privind Indicii Producţiei 
Industriale  

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

ONU februarie-martie 

     

 - Chestionarul privind Statistica gender Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai, Secţia statistica demografică 

CEE/BM în decursul 
trimestrului 
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 
Termenul expedierii 

materialului 
     

 - Chestionarul privind Energia Globală, ediţia 
2016 

Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor 

Regatul Unit al Marii 
Britanii 

martie 

     

 - Chestionarul  vizînd conturile naţionale Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice 

ONU în decursul 
trimestrului 

     

 - 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 comun privind Statistica 
Mediului  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului UNSD 31 ianuarie 

     

 - Chestionarul scurt ITU 2016 privind utilizarea 
Tehnologiilor Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
(TIC) de către gospodării 

Direcţia statistica serviciilor sociale şi 
condiţiilor de trai, Direcţia statistica 
comerţului exterior şi serviciilor de piaţă 

Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (UIT) 

în decursul 
trimestrului 

     

 - Chestionarul Organizației Internaționale a 
Zahărului 

Direcţia statistica agriculturii şi mediului, 
Direcţia statistica  industriei, energeticii şi 
construcţiilor,Direcţia statistica comerţului 
exterior şi serviciilor de piaţă 

Organizația Internațională 
a Zahărului (OIZ) 

În decursul 
trimestrului 

     

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 termenilor 
stabilite 

     

3. Transmiterea datelor statistice privind 
exporturile şi importurile Republicii Moldova 
în trimestrul IV 2016, 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 (secţia comerţului exterior) 

EUROSTAT 15 martie  
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Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili În adresa  căror organizaţii 

sînt expediate  materialele 
Termenul expedierii 

materialului 
     

4. Transmiterea datelor statistice privind 
exporturile şi importurile Republicii Moldova 
în trimestrul IV 2016, 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 (secţia comerţului exterior) 

oficiul de statistică al ONU  15 martie 

     

5. Efectuarea lucrărilor vizînd proiectele de asistenţă 
tehnică în cadrul cooperării cu statistica României, 
Suediei, Proiectul ”Îmbunătăţirea Statisticilor 
Regionale în Republica Moldova (ENPI/2014/349-
632)”, Proiectul ONU „Consolidarea sistemului 
statistic naţional”, Proiectul internaţional BIM 
„Studiile pilot BIM privind dezvoltarea Anchetei 
forţei de muncă (ILO pilot LFS Studies)” 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. Finalizarea și prezentarea informației privind 
realizarea acțiunilor incluse în PNA pentru 
implementarea Acordului Republica Moldova - 
Uniunea Europeană, 2014-2016 

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

Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene 

15 ianuarie 

     

     
     

 
 
 

Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

    

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

1. Activităţi în cadrul:    
 1.1.  Protocolului de cooperare în domeniul statistic dintre  INS România  

şi BNS Moldova 
Direcţiile / secţiile BNS în decursul trimestrului  

    

 1.2. Proiectul ”Îmbunătăţirea Statisticilor Regionale în Republica Moldova 
(ENPI/2014/349-632)” 

Direcţiile / secţiile BNS în decursul trimestrului  

 a) Curs de instruire privind Managementul proiectelor (ediția a 2-a) Direcţiile / secţiile BNS ianuarie 
    

 b) Curs de instruire privind Training on Tableau for NBS Direcţiile / secţiile BNS 
 

11-12 ianuarie 

 9 



Nr. 
d/o Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

    

 c) Şedinţa comitetului coordonator în cadrul Proiectului Conducerea BNS, 
Direcţiile / secţiile BNS 

17 ianuarie 

 d) Ședința comitetului coordonator de asistență externă Conducerea BNS, 
Direcţiile / secţiile BNS 

18 ianuarie 

    

 e) Vizită de studiu la Institutul Național din Portugalia privind dezvoltarea 
regională în Lisabona și Tejo Valley 

Conducerea BNS, Direcţia conturi 
naționale, Direcția statistica pieții 
muncii, Serviciul juridic, serviciul   
analiză, monitorizare și evaluare a 
politicilor 

20 - 24 februarie  

    

 f) Prezentarea raportului final a Proiectului”Îmbunătăţirea Statisticilor Regionale 
în Republica Moldova 

Conducerea BNS, 
Direcţiile / secţiile BNS 

martie 

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

 1.4.  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: 

  

    

 - Implementarea/administrarea managementului timpului în operațiunile IT - 
introducerea și implementarea conceptului de administrare a managementul 
timpului, planificarea și prioritizarea sarcinilor zilnice plus noile întrebări de 
dezvoltare/elaborare 

Direcţiile / secţiile BNS 6 - 10 februarie 

    

 - Serii dinamice și ajustări sezoniere Secția metode statistice 27 februarie – 3 martie 
    

2. Vizită de studiu la Institutul Național din Portugalia privind dezvoltarea regională 
în Lisabona și Tejo Valley 

Conducerea BNS, Direcţia conturi 
naționale, Direcția statistica pieții 
muncii, Serviciul   analiză, 
monitorizare și evaluare a 
politicilor 

20-24 februarie 

    

3. Participarea la Atelierul de lucru privind conturile naționale, Joint Vienna Institute, 
Austria  

Direcţia conturi naționale 27 februarie - 3 martie 

    

4. Participarea la Sesiunea 48-a a Comisiei Statistice ONU,   New York Conducerea BNS 2 - 11 martie  
    

5. Participarea la Conferința Științifică Internațională privind noi tehnici și tehnologii 
în Statistică 2017 (NTTS 2017), Bruxelles, Belgia 

Conducerea BNS, Secția metode 
statistice 

14 - 16 martie 
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VI. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
 

Nr. 
d/o Denumirea acţiunii Responsabili Termenele de executare 

a acţiunii 
    

1. 1.1. Elaborarea Planului de reinginerie a serviciului ”Eliberarea extrasului din rapoartele 
financiare anuale” prestat de către BNS. Analiza factorilor de reinginerie, inclusiv 
a riscurilor și analiza cost-beneficiu. Propunerea unui plan de acțiuni de 
implementare 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

 1.2. Reingineria serviciului  ”Eliberarea informațiilor statistice la solicitare”. Crearea 
grupului de lucru. Realizarea schemei tehnologice a procesului de prestare a 
serviciului 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

 1.3. Elaborarea politicii privind securitatea informațională în cadrul BNS. Aprobarea 
de către conducerea BNS și informarea tuturor colaboratorilor 

Direcția tehnologii informaționale în decursul trimestrului 

    

2. 2.1. Lansarea platformei File-Server. Prezentarea platformei tuturor colaboratorilor Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

în decursul trimestrului 

    

 2.2. Întreținerea, monitorizarea, gestionarea și dezvoltarea infrastructurii BNS în 
MCloud 

Secția administrare a sistemului 
informatic și inginerie de sistem 

permanent 

    

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

în decursul trimestrului 

    

 3.2. Suport pentru prelungirea acordului adițional al Business Registrului Secția proiectare și realizare a 
aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

    

 3.3. Pregătirea datelor Raportului Financiar pentru transmiterea la FISC Secția proiectare și realizare a 
aplicațiilor informatice complexe 

în decursul trimestrului 

    

 3.4. Suportul platformei de interoperabilitate MCONNECT (realizarea anexelor din 
punct de vedete tehnic) 

Secţia proiectare şi realizare a 
aplicaţiilor informatice complexe 

permanent 

    

4. 4.1. Tipărirea formularelor rapoartelor statistice anuale, lunare și trimestriale pentru tr. I 
și II 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”. 
Informarea  Centrului de Guvernare Electronică în fiecare lună 

Secția introducere și validare a 
datelor 

în decursul trimestrului 
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VII. Acţiuni privind îmbunătăţirea şi îndrumarea activităţii  
organelor teritoriale pentru statistică, verificarea autenticităţii datelor statistice 

 

Nr. 
d/o Denumirea acţiunii Executorul Modul de 

executare 

Termenul efectuării acţiunii, 
prezentării materialelor de către: 

direcţiile, secţiile 
aparatului central 

organele teritoriale 
pentru statistică 

      

1. Acordarea ajutorului metodologic organelor teritoriale 
pentru statistică ce ţine de îmbunătăţirea calităţii 
informaţiei primare  

Direcţia statistica preţurilor, 
Direcţia statistica agriculturii şi 
mediului, Direcția statistica 
pieții muncii 

la solicitare permanent permanent 

      

2. Asistenta metodologica pentru OTS privind aplicarea 
CAEM, rev.2 si versiunii noi a Nomenclatorului 
PRODMOLD-2013 

Direcţia statistica industriei, 
energeticii şi construcţiilor 

în diverse forme: 
e-mail, telefon, 
scrisori, etc. 

la solicitare la necesitate 

      

3. Totalizarea datelor despre mişcarea naturală a 
populaţiei  pentru pregătirea Raportului trimestrial 
„Situaţia social-economică a raionului” 

Direcţia statistica demografică 
şi recensămîntul populaţiei 
(Secţia statistica demografică) 

e-mail trimestrial trimestrial 
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VIII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică 
 

Nr. 
d/o Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

    

1. Raportul trimestrial „Situaţia social-economică a 
raionului în ianuarie-decembrie 2016” 

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

pînă la 28 februarie 

    

2. Comunicat de presă „Despre situaţia social-economică 
a raionului în ianuarie-decembrie 2016” 

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

pînă la 28 februarie 

    

3. Informaţia despre activitatea direcţiei (secţiei) raionale 
pentru statistică în ianuarie-decembrie 2016 

Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului 
statistic naţional  

pînă la 18 ianuarie  

    

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

conform graficului aprobat de şefii 
direcţiilor / secţiilor teritoriale pentru 

statistică 
    

5. Verificarea activităţii operatorilor de interviu din 
reţeaua integrată AFM şi CBGC pe teren, în centrele 
de cercetare, în gospodăriile populaţiei care au 
participat la AFM 

Serviciul coordonare a colectării datelor în 
gospodării, direcţia statistica pieţei muncii 

informarea lunară a secţiei statistica 
ocupării, pînă la a 25 zi 

    

6. Lucrul cu APL privind verificarea şi coordonarea 
numărul preliminar al populaţiei prezente  pe unele 
grupe de vîrstă la  01.01.2017 

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul 
populaţiei (Secţia statistica demografică) 

pînă la 1 aprilie 
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IX. Activitatea în cadrul realizării  reformei administraţiei publice centrale  
 

Nr. 
d/o Denumirea acţiunilor  Responsabili Termenul de realizare 

    

1. Asigurarea respectării legislaţiei privind toate procedurile de personal  Secţia resurse umane permanent  
    

2. Asigurarea implementării şi respectării legislaţiei privind procedurile 
de recrutare şi selectare a personalului la funcţiile publice vacante în 
cadrul BNS 

  

    

 - Publicarea anunţurilor privind funcţiile vacante pe pagina web a 
BNS pentru petrecerea concursurilor 

Secţia resurse umane la necesitate 

    

 - Organizarea și monitorizarea desfășurării concursului pentru 
ocuparea funcției publice vacante 

Comisia de concurs în comun cu secţia resurse 
umane 

la necesitate 

    

 - Orientarea și integrarea profesională a colaboratorilor noi Secţia resurse umane la necesitate 
    

3. Asigurarea elaborării şi implementării  Planului anual de dezvoltare 
profesională continuă a  personalului BNS: 

  

    

 - Evidenţa petrecerii instruirilor interne şi externe conform Planului 
de instruire şi extra - Plan 

Secţia resurse umane permanent 
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X. Conferinţe,  mese rotunde, seminare cu utilizatorii şi alţi parteneri 
 

Nr. 
d/o Măsurile Cînd şi unde  

se va efectua Sînt invitaţi Responsabili 
     

 10.1. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  
     

1. Organizarea a 2 seminare instructive cu specialiștii din 
OTS  privind colectarea, verificarea, introducerea și 
prelucrarea informației din rapoartele statistice primare 
pe comerțul interior de bunuri și servicii, comerțul 
exterior de servicii, transportul de mărfuri și pasageri, 
turismul, informatizarea și conexiunea la internet. 

ianuarie 2016, 
în sala mare a 
BNS 

- specialiștii organelor teritoriale 
pentru statistică;  

- specialiștii Direcției generale 
pentru statistică din mun. 
Chișinău  

antrenați în colectarea, verificarea 
și prelucrarea datelor statistice 
din domeniile nominalizate 

Direcția statistica comerțului 
exterior și serviciilor de piață 

     

2. Seminar de instruire ”Excel pentru analiza statistică” 
(modulul IV) 

ianuarie Specialiștii aparatului central al 
BNS și OTS 

Secția resurse umane 

     

3. Seminar de instruire ”Macro-uri Excel” (modulul V) ianuarie Specialiștii aparatului central al 
BNS și OTS 

Secția resurse umane 

     

4. Seminar de instruire privind modul de prelucrare a 
rapoartelor statistice vizînd energetica  

februarie Specialiștii OTS responsabili de 
colectarea rapoartelor statistice  

Direcția statistice industriei, 
energeticii și construcțiilor 

     

5. Cu privire la realizarea cercetării Tranziția de la muncă 
la pensionare 

20 februarie –  
3 martie 

Operatorii de interviu și 
specialiștii – controlori din 
rețeaua comună AFM și CBGC 

Direcția statistica pieței munci în 
comun cu Serviciul coordonare a 
colectării datelor în gospodării 

     

 10.2. 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-decembrie 2016" 

 

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  

    27.02 – 1500 

      

Direcţia conturi naţionale şi sinteze 
macroeconomice:  

     

      

Produsul intern brut 13.02 – 1000 13.02 – 1400 14.02 – 900 14.02 – 1500  
      

Statistica finanţelor  09.02 – 1000 09.02– 1400 10.02 – 900 10.02 – 1500  
      

Statistica  preţurilor 16.02 – 1000 16.02 – 1300 17.02 – 900 17.02 – 1300  
      

Statistica agriculturii şi mediului  13.02 – 900 13.02 – 1300 14.02 – 1100 14.02 – 1400  
      

Statistica industriei şi energeticii  21.02 – 900 21.02 – 1300 23.02 – 900 23.02 – 1100  
      

Statistica investiţiilor şi construcţiilor  23.02 – 1000 23.02 – 1300 24.02 – 1100 24.02 – 1400  
      

Statistica comerţului exterior 17.02 – 1000 17.02 – 1300 24.02 – 1000 24.02 – 1300  
      

Statistica transporturilor, comunicaţiilor  23.02 –  1000 23.02 - 1300 24.02 -  1000 24.02 –  1300  
      

Statistica turismului 17.02 – 1300 17.02 – 1500 21.02 – 1000 21.02 – 1300  
      

Statistica comerţului şi serviciilor  23.02 –  1000 23.02 - 1300 24.02 -  1000 24.02 –  1300  
      

Statistica pieţei muncii  23.02 – 0900 23.02 – 1300 24.02 – 900 24.02 – 1300  
      

Statistica demografică 23.02 – 1300 23.02 – 1500 24.02 – 1100 24.02 – 1400  
      

Statistica socială 17.02 – 1000 17.02 – 1400 21.02 – 1000 21.02 – 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   

 
23.02 - 800 – 24.02 - 1500   

 

  

    

în limba rusă 24.02 - 1400 – 27.02 - 0900    
    

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

   

în limba română   24.02 - 1500   
    
în limba rusă 27.02 - 0900   

    

Efectuarea corectărilor după machetare:    
în limba română   27.02 - 1000   
    
în limba rusă 28.02 - 1100   

    

Plasarea raportului pe site-ul BNS 28.02.2016   
    

Zilele de odihnă  04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26.02  
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