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I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1. Lucru asupra reorganizării cercetării statistice selective privind 

activitatea micilor producători agricoli  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului,  

Direcția metode statistice 

în decursul trimestrului   

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

atmosferic” pentru anul 2016  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului, 

Direcţia conturi naţionale, Direcţia statistica 

industriei, energeticii 

în decursul trimestrului   

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

scopuri statistice: 

Direcția statistica structurală în comun cu 

direcțiile, secțiile și serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 - Instituirea Grupului de lucru BNS   

 - Instituirea Grupului de lucru interministerial   

4.  Revizuirea instrumentarului cercetării Ancheta forței de muncă în 

conformitate cu noul standard internațional: 

Direcţia statistica ocupării în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

- Proiectarea Chestionarului Individual (CI) (Capitolul I – 

Persoană care a lucrat)   

  

5. Elaborarea unei noi Metodologii de Eșantionare pentru cercetările 

din domeniul social desfășurate în cadrul gospodăriilor casnice 

Direcţia metode statistice în decursul trimestrului 

6. Elaborarea noii metodologii de eșantionare pentru cercetările din 

domeniul Agricol 

Direcţia metode statistice, Direcția statistica 

agriculturii și mediului 

ianuarie 

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

elaborarea proiectului metodologiei naționale. 

Direcţia statistica nivelului de trai în decursul trimestrului            

(trecătoare) 

9. Studierea manualului Frascati în vederea ajustării instrumentarului 

de colectare a datelor vizând cercetarea-dezvoltarea 

Secția statistica educației, științei și culturii  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10. Studierea Metodologiei ESPROS și identificarea elementelor 

aplicabile pentru Republica Moldova 

Direcția statistica serviciilor sociale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

11. Elaborarea metodologiei SCN ONU 2008/SEC 2010 Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

12. Reconcilierea datelor trimestriale cu cele anuale a PIB (metodologia 

SCN 2008/ SEC2010) prin metoda utilizări pentru perioada 2010 -

2016 prețuri curente prețurile anului precedent și prețurile anului 

2010. Echilibrarea datelor pe metodele de resurse și utilizări 

 

Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului  
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

13. Elaborarea metodologiei de corelare pentru estimarea numărului 

populaţiei RM pentru anii intercenzitari, în baza rezultatelor 

recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014  

Direcţiei statistica populației şi migraţiei, 

Direcția recensăminte 

în decursul trimestrului 

14. Perfecționarea mecanismului de colectare a datelor cu privire la 

migrația populației 

Direcţia statistica populației şi migraţiei  în decursul trimestrului 

15. Lucru asupra elaborării modificărilor și completării certificatului 

medical constatator al decesului și certificatul constatator al 

decesului în perioada perinatală  

Direcţia statistica populației şi migraţiei în decursul trimestrului 

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

rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 

2014 (RPL 2014) 

Direcţia statistica populației şi migraţiei în decursul trimestrului 

17.  Recalcularea indicatorilor demografici pentru anii 2014-2017, în 

baza rezultatelor RPL 2014  

Direcţia statistica populației şi migraţiei în decursul trimestrului 

18. Revizuirea metadatelor de referință Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile/secțiile BNS 

15 februarie 

19. Revizuirea metadatelor SDDS Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcţiile: conturi naţionale şi sinteze 

macroeconomice, statistica: preţurilor, industriei şi 

energeticii, investiţiilor şi construcţiilor, comerţului 

exterior şi serviciilor de piaţă, salariilor, Ministerul 

Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei Financiare 

31 ianuarie 
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II. Activitatea de diseminare a informaţiei statistice 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 2.1. Activitatea de elaborare a notelor informative și informațiilor operative  

1. Elaborarea comunicatelor de presă pe diverse domenii 

statistice  

Direcţiile şi secţiile BNS  Conform calendarului de 

diseminare a comunicatelor de 

presă 

2.  Plasarea pe pagina Web a BNS a comunicatelor de 

presă pe diverse domenii statistice pentru a fi 

diseminate  

Direcţia diseminare şi comunicare  Conform calendarului de 

diseminare a comunicatelor de 

presă  

3. Elaborarea informațiilor statistice pe diverse domenii și 

plasarea acestora în banca de date 

Direcţiile şi secţiile BNS  Conform calendarului de 

diseminare electronică a 

informațiilor statistice 

 2.2.  Activitatea editorială     

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

trimestrial 

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile şi secţiile BNS  

pînă la  

16 martie 1 /  

20 martie 2 

22 martie 

2. Lucru asupra structurii și conținutului publicației:     

 Moldova în cifre, ediția 2019, breviar statistic  

(în limbile română și rusă) 

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul 

trimestrului 

 

 Moldova în cifre, ediția 2019, breviar statistic  

(în limba engleză) 

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile şi secţiile BNS  

în decursul 

trimestrului 

 

 Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în 

Republica Moldova în anul 2018 (rezultatele 

cercetării statistice), în limbile română și rusă 

Direcţia statistica agriculturii și mediului în decursul 

trimestrului 

 

 Educația în Republica Moldova, în limbile română și 

engleză 

Secția statistica educației, științei și culturii în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 

 

 2.3. Asigurarea diseminării informaţiei statistice     

1.  Actualizarea și dezvoltarea conţinutului informaţional 

al site-ului BNS  

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile /secţiile BNS 

conform termenelor PLS 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

2. Actualizarea băncii de date, conform Programului 

lucrărilor statistice 

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile /secţiile BNS 

conform calendarului 

3. Menţinerea şi actualizarea paginii naţionale NSDP 

vizînd Standardul Special de Diseminare a Datelor 

(SDDS) 

Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile: conturi naţionale, statistica: preţurilor de 

consum, industriei şi energeticii, investiţiilor şi 

construcţiilor, comerţului exterior , salariilor, 

Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

conform graficului FMI 

4. Crearea conținutului postărilor pentru  rețelele de 

socializare 

Direcţia diseminare şi comunicare conform planului de diseminare 

și comunicare pe rețelele de 

socializare 

5. Actualizarea  și dezvoltarea conţinutului paginii 

Intranet  al BNS 

Editorii şi administratorii de Intranet în comun  cu 

direcţiile /secţiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 
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III. Activitatea de elaborare şi monitorizare a programelor 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Elaborarea raportului de activitate a BNS pentru anul 2018:   

 - elaborarea proiectului de hotărîre a Colegiului şi a 

raportului succint de activitate a BNS pentru anul 2018 

şi sarcinile pentru anul 2019  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională pînă la 16 ianuarie 

 - editarea raportului anual de activitate al BNS pentru 

anul 2018 (în limba română și engleză) 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

2. Raportul privind realizarea Programului lucrărilor statistice 

pe anul 2018  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 13 martie1 / 20 martie2 

3. Organizarea ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

pentru examinarea realizării Programului lucrărilor statistice 

pe anul 2018 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională pînă la 22 martie 

4. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul I 2019 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 15 martie1 /  

22 martie2 

5. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

trimestrul I 2019  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcţiile / secţiile / serviciile BNS 

pînă la 29 martie 

6. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul II 2019 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională  

în comun cu direcţiile / secţiile /serviciile BNS 

pînă la 15 martie1 /  

22 martie2 

7. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni la Strategia de 

Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anul 2018 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

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.  Recensămîntul populației și al locuințelor 2014. Rezultate 

succinte 

Direcția recensăminte martie 

2.  Arhivarea seturilor de date pe clădiri (1CL), gospodării (2P) și  

persoane cu ședere temporară pe durată de pînă la 12 luni (4S) 

de la RPL2014 

Direcția recensăminte februarie 

    

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

1.  Elaborarea proiectului legii cu privire la RPL, runda 2020 Direcția recensăminte în comun cu Secția juridică și 

resurse  umane 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

2.  Elaborarea Planului de acțiuni ale RPL, runda 2020 Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.  Elaborarea proiectului bugetului RPL Direcția recensăminte, Direcția management financiar 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: 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 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, Direcţia 

statistica preţurilor, Direcţia statistica industriei 

şi energeticii, Direcția statistica populației și 

migrației 

ONU ianuarie 

februarie 

martie 

 - Chestionarul privind statistica energetică 

lunară  

Direcţia statistica industriei şi energeticii JODI în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind Indicii Producţiei 

Industriale  

Direcţia statistica industriei şi energeticii ONU februarie-martie 

 - Chestionarul privind Energia Globală,  

ediţia 2017 

Direcţia statistica industriei şi energeticii Regatul Unit al Marii 

Britanii 

martie 

 - Chestionarul privind gaze naturale  Direcţia statistica industriei şi energeticii JODI lunar 

 - Chestionarul privind petrol  Direcţia statistica industriei şi energeticii JODI lunar 

 - Chestionarul privind tendinţele în transport 

pe termen scurt : 

       a) trimestrul III 2017 

       b) trimestrul IV 2017 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

CEMT  

 

10 ianuarie 

15 martie 

 - Chestionarul privind  statistica drumurilor 

2019 (datele pentru anii 2012-2017) 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

 28 februarie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra preţurilor de consum 

Direcţia statistica preţurilor de consum FMI lunar 

 - Chestionarul comun privind Statistica 

Mediului  

Direcţia statistica agriculturii şi mediului UNSD în decursul 

trimestrului 

 -  Chestionarul privind statisticile migrației 

internaționale 

Direcţia statistica populației şi migraţiei,  

Direcția recensăminte 

UNECE 30 martie 
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Nr. 

d/o Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror 

organizaţii sînt 

expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionar privind activitățile de cooperare 

statistică ale donatorilor - 95148/2015/003 - 

Ancheta de coordonare a donatorilor 2017-18 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 

Eurostat 8 ianuarie 

 - Chestionarul privind învățămîntul formal 

nivelurile 0-4  

Secția statistica educației, științei și culturii  UNESCO 18 februarie 

 - Chestionarul privind învățămîntul formal 

nivelurile 5-8  

Secția statistica educației, științei și culturii UNESCO 18 februarie 

 - Indicatori trimestriali agregați privind forța 

de muncă  

Direcţia statistica ocupării ILO 20 martie 

2. Transmiterea informaţiei statistice Comitetului 

pentru statistică al CSI (prin poşta electronică): 

   

 - informaţiilor operative Direcţia diseminare şi comunicare în comun cu 

direcţiile şi secţiile BNS 

CSI lunar, până 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 IV 2017, detaliate pe mărfuri la nivel 

de 9 semne a Nomenclaturii Combinate a 

Mărfurilor și țări, pentru încărcarea în baza de 

date COMEXT (conform Memorandumului 

bilateral de înţelegere) 

Direcţia statistica comerţului exterior  EUROSTAT 15 martie 

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

şi importurile Republicii Moldova în trimestrul 

IV 2017 și anul 2017 în ansamblu (date 

operative), detaliate pe mărfuri la nivel de 9 

semne a Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor 

și țări, pentru încărcarea în baza de date 

COMTRADE 

Direcţia statistica comerţului exterior  Oficiul de Statistică al 

ONU  

15 martie 

5.  Realizarea activităților în cadrul proiectelor de 

asistenţă tehnică / cooperării cu oficiul de 

statistică din România, Proiectul comun 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcţiile şi secţiile 

de ramură 

Eurostat, Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii, 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare)  



 9 

Nr. 

d/o Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror 

organizaţii sînt 

expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

ONU„Consolidarea sistemului statistic naţional”, 

şi a altor proiecte (prezentarea rapoartelor 

trimestriale, de misiune, a activităţilor) 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

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 (trimestru IV) 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcţiile şi secţiile 

de ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

15 ianuarie 

5. Transmiterea datelor privind:  

- prețurile de consum   

- conturile naționale  

către Departamentul Statistică al FMI prin 

intermediul Sistemului de Corespondenţă 

Integrată (ICS)  

 

Direcţia statistica preţurilor  de consum 

Direcţia conturi naţionale  

 

FMI  

FMI 

 

lunar 

trimestrial 

6. 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:  

Direcţia statistica preţurilor de consum   

 a) Analizarea tabelelor diagnostice cu a II-a 

variantă a calculelor PPC, verificarea şi 

concretizarea informaţiei privind preţurile 

la mărfuri şi servicii de consum pentru 

toate 8 compartimente incluse în cercetare 

pentru PCI runda globală – 2017. 

Completarea chestionarelor cu informaţia 

concretizată, calcularea preţurilor medii şi 

transmiterea la Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI; 

Direcţia statistica preţurilor de consum Comitetul Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 b) Analizarea tabelelor diagnostice cu a II-a 

variantă de probă a calculelor PPC privind 

preţurile la materialele de construcţie, 

verificarea şi concretizarea informaţiei. 

Completarea chestionarelor cu informaţia 

Direcţia statistica preţurilor de consum Comitetul Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 



 10 

Nr. 

d/o Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror 

organizaţii sînt 

expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

concretizată şi transmiterea la Comitetul 

Interstatal pentru Statistică al CSI; 

 c) Analizarea tabelelor diagnostice cu a II-a 

variantă de calcule a PPC privind preţurile 

la mărfuri investiţionale, maşini şi utilaje; 

Direcţia statistica preţurilor de consum Comitetul Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 d) Concretizarea informaţiei, completarea 

chestionarelor şi transmiterea la Comitetul 

Interstatal pentru Statistică al CSI 

Direcţia statistica preţurilor de consum Comitetul Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 
 

 

 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

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

1. Activităţi în cadrul:    

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

România, Suedia; Proiectul EU PAR  

Direcţiile / secţiile BNS în decursul 

trimestrului  

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

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3 Negocieri pentru semnarea Acordului de colaborare statistică între Biroul 

Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutul Național de Statistică 

al Republicii Bulgaria 

Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4 Semnarea Acordului de colaborare statistică între Biroul Național de Statistică 

al Republicii Moldova și Institutul Național de Statistică al Republicii Bulgaria 

Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 
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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. Migrarea serverului INTRANET pe platforma guvernamentală MCLOUD. Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

 1.2. Migrarea serverului RECENSAMÂNT pe platforma guvernamentală MCLOUD. Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

 1.3. Implementarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică cu realizarea 
unor tehnici și  modalități de depistare a cazurilor de încălcare a cerințelor minime 
obligatorii de securitate cibernetică. Efectuarea controlului tehnic de depistare a 
incidentelor de securitate. 

Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

 1.4. Efectuarea auditul intern de securitate. Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

 1.5. Examinarea experienței Oficiului de Statistică a Serbiei în domeniul realizării unui 
sistem statistic integrat. 

Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

2. 2.1. Profilaxia computerelor și serverelor în Organele Teritoriale pentru Statistică. Direcția administrare a 
sistemului informațional 

în decursul trimestrului 

 2.2. Activități tehnice și de profilactică în camera de servere a BNS. Direcția administrare a 
sistemului informațional 

în decursul trimestrului 

 2.3. Înlocuirea sau reparația și migrarea serverului învechit din cadrul Direcției 
generale pentru statistică a mun. Chișinău 

Direcția administrare a 
sistemului informațional 

în decursul trimestrului 

 2.4. Identificarea soluțiilor de reparație s-au înlocuire a modulului STATIC SWITCH 
la Symmetra (Camera de servere) 

Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

 2.5. Identificarea soluțiilor de reparație s-au achiziționare a imprimantei multifuncționale de 

tip “XEROX” 
Direcția generală tehnologii 
informaționale 

în decursul trimestrului 

  

 
 

3. 3.1. Activități de consultare și organizare, verificare a 26 formulare statistice pentru  

migrarea pe platforma de raportare electronica  raportare.gov.md. Eliminarea 

problemelor 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale 

în decursul trimestrului 

 3.2. Realizarea și darea în exploatare experimentală a Business Registrului   Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

 3.3. Suportul sistemului de e-raportare Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

    

 3.4. Upgrade al aplicației CIS-2 (înlăturarea problemelor nesoluționate) Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

 3.5. Ajustarea sarcinii tehnice pentru introducerea, verificarea, validarea, prelucrarea și 
elaborarea rapoartelor statistice centralizatoare privind comerțul exterior de 
servicii, în baza modificărilor parvenite în formularele rapoartelor statistice  
nr.EI-7 „Export de servicii” și nr. EI-8 ”Import de servicii (trimestriale, anuale). 

Direcția proiectare aplicații 
informatice în comun cu direcțiile 
și secțiile ramurale 

22 ianuarie 2019 

 3.6. Ajustarea sarcinii tehnice pentru introducerea, verificarea, validarea, prelucrarea 

și elaborarea raportului statistic centralizator privind comerțul cu amănuntul, 

anual, în baza modificărilor parvenite în formularul raportului statistic  

nr.3-comert „Comerțul cu amănuntul”(anual). 

Direcția proiectare aplicații 

informatice 

15 ianuarie 2019 

 3.7. Adăugarea formularului 1-CMPA in CIS-2 Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

 3.8. Adăugarea formularului 2-CMPA in CIS-2 Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

 3.9. Adăugarea rapoartelor financiare RSF1 si RSF2 in CIS-2 Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

 3.10.Modificarea aplicației AFM Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

 3.11. Modificarea aplicației CGBC Direcția proiectare aplicații 

informatice 

până la 31 ianuarie 
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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. Seminar „Indicatori statistici privind piața muncii în 

contextul Strategiei de ocupare a forței de muncă  

2017-2021” 

martie, MSMPS Colaboratorii MSMPS și 

ANOFM  

Direcţia generală statistica socială 
şi demografie 

 8.2. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  

1. Seminar de instruire a operatorilor și controlorilor noi 

angajați din rețeaua integrată AFM și CBGC, în urma 

implementării noului eșantion privind cercetările din 

gospodăriile casnice 

ianuarie, BNS operatorii de interviu noi angajați Direcția colectarea datelor în 
gospodării, Direcţia statistica 
ocupării, Direcţia statistica nivelului 
de trai  

2. Seminar de instruire a operatorilor și controlorilor 

privind implementarea cercetărilor  CMPA 1; CMPA 2; 

CMPA 3 

februarie-martie, 

BNS 

operatorii de interviu și 

controlorii 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului, Direcția colectarea 

datelor în gospodării 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situaţia social-economică a 

raionului în ianuarie-decembrie 2018” 

Consiliul raional (municipal), Direcția coordonare 

statistică și cooperare internațională , Direcţia 

diseminare  şi comunicare  

pînă la 28 februarie 

2. Comunicat de presă „Despre situaţia social-economică 

a raionului în  ianuarie-decembrie 2018” 

Presa locală, Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională , Direcţia diseminare  şi 

comunicare 

pînă la 28 februarie 

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

BNS respective 

conform graficului aprobat de şefii 

direcţiilor / secţiilor teritoriale pentru 

statistică 

4. Organizarea lucrărilor de actualizare a listelor cu 

adrese, pentru UPE-urile care vor intra în cercetare la 

1 ianuarie 2019 în urma implementării noului eșantion 

Organele Teritoriale de Statistică implicate în 

cercetările AFM și CBGC, în comun cu Secția 

colectarea datelor în gospodării și Direcția metode 

statistice 

conform planului de acțiuni  

(Ordin nr.54 din 31 iulie 2018) 


