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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 2020 

Comisia permanentă pentru examinarea lucrărilor 

de revizuire a formularelor rapoartelor statistice în 

comun cu direcțiile, și secțiile BNS, organele 

administrației publice centrale interesate 

 

1.1. Reexaminarea sistemului cercetărilor statistice în cadrul 

revizuirii formularelor statistice pe anul 2020 

în decursul trimestrului 

1.2. Perfecționarea conținutului rapoartelor și sistemelor de colectare 

a datelor 

Direcțiile, secțiile și serviciile BNS în decursul trimestrului 

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

atmosferic” pentru anul 2016  

Direcția statistica agriculturii și mediului, 

Direcția conturi naționale, Direcția statistica 

industriei și energeticii 

în decursul trimestrului   

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

scopuri statistice: 

Direcția metode statistice (Serviciul surse de date 

administrative) în comun cu direcțiile, secțiile și 

serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

- Instituirea Grupului de lucru BNS  

- Instituirea Grupului de lucru interministerial  

4. Studierea practicilor UE, privind statistica fondului locativ, în 

vederea revizuirii și modificării formularului statistic 1-fond locativ 

Direcția statistica investițiilor și construcțiilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

5. Revizuirea instrumentarului cercetării Ancheta forței de muncă în 

conformitate cu noul standard internațional: 

- Proiectarea Chestionarului Locuință (CL) 

Direcția  statistica ocupării în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

6. Revizuirea instrumentarului cercetării Munca copiilor (ODD 8.7.1) 

în conformitate cu Rezoluția (nr. IV) a CISM, 20 (2018) de 

modificare a Rezoluției privind statistica muncii copiilor, adoptată 

de CISM, 18 (2008): 

- Proiectarea chestionarului individual (MC) 

Direcția statistica ocupării În decursul trimestrului 

(trecătoare) 

7. Elaborarea Ghidului controlorului pentru verificarea anchetelor 

bugetelor gospodăriilor casnice 

Direcția statistica nivelului de trai în decursul trimestrului 

8. Studierea manualului Frascati în vederea ajustării instrumentarului 

de colectare a datelor vizând cercetarea-dezvoltarea 

Secția statistica educației, științei și culturii  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

9. Pregătirea informației pentru solicitarea Ministerului Economiei și 

Infrastructurii vizînd pașaportizarea instituțiilor de educație timpurie 

și instituțiilor de învățămînt primar și secundar general 

Secția statistica educației, științei și culturii  iulie 

10.  Studierea Metodologiei ESSPROS și identificarea elementelor 

aplicabile pentru Republica Moldova 

Direcția statistica serviciilor sociale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

11. Adaptarea chestionarului GGS la contextul național, identificarea 

întrebărilor sensibile și testarea metodologiei, inclusiv aplicația 

Blaise, ODK 

Direcția statistica serviciilor sociale, Direcția 

recensăminte, Secția colectarea datelor în 

gospodării 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

12. Elaborarea metodologiei SCN ONU 2008/SEC 2010, pentru 

serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate (SIFIM) 

Direcția  conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

13. Elaborarea metodologiei de corelare pentru estimarea numărului 

populației RM pentru anii intercenzitari, în baza rezultatelor 

recensămîntului populației și al locuințelor din 2014  

Direcția statistica populației și migrației, 

Direcția  recensăminte 

în decursul trimestrului 

14. Perfecționarea mecanismului de colectare a datelor cu privire la 

migrația populației 

Direcția  statistica populației și migrației  în decursul trimestrului 

15.  Lucru asupra elaborării modificărilor și completării certificatului 

medical constatator al decesului și certificatul constatator al 

decesului în perioada perinatală  

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

16. Recalcularea numărului populației pentru anii 2014-2017, pe raioane 

în baza rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor din 

anul 2014 (RPL 2014) 

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

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

raioane în baza rezultatelor RPL 2014 

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

18. Recalcularea indicatorilor statistici pe diverse domenii, în baza 

numărului populației revizuit 

Direcția statistica populației și migrației, Direcția  

recensăminte în comun cu direcțiile: conturi 

naționale, diseminare și comunicare, metode 

statistice, statistica: întreprinderilor, ocupării, 

salariilor, serviciilor sociale, agriculturii 

în decursul trimestrului 

19. Elaborarea metadatelor pentru compartimentul „Mobilitatea 

salariaților și locurile de muncă” 

Direcția statistica salariilor  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

20. Inițierea activităților de producere a statisticilor privind câștigurile 

salariale în baza datelor administrative (forma IPC18) 

- identificarea diferențelor între conceptele și definițiile utilizate în 

IPC 18 și cele utilizate în statistica salariilor 

- analiza comparativă a datelor pentru tr. I 2019 din IPC18 cu cele 

din M1 (pentru cercul de întreprinderi selectat) 

Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

21. Elaborarea sarcinilor tehnice de modificare pentru cercetările M1, 

M3, FORPRO 

Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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II. Activitatea de diseminare a informației 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  

Direcțiile și secțiile 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  

Direcția  diseminare și comunicare  Conform calendarului de 

diseminare a comunicatelor de 

presă  

3. Elaborarea informațiilor statistice pe diverse domenii și 

plasarea acestora în banca de date 

Direcțiile și secțiile BNS  Conform calendarului de 

diseminare electronică a 

informațiilor statistice 

 2.2.  Activitatea editorială     

1. Buletin statistic, 2019/II  (în limbile română și rusă), 

trimestrial 

Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

pînă la  

13 septembrie 1 /  

19 septembrie 2 

23 septembrie 

2. Forța de muncă în Republica Moldova. Ocupare și 

șomaj (în limbile română, engleză) 

Direcția statistica ocupării 22 august 29 august 

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

română și engleză) 

Direcția statistica nivelului de trai 23 august 30 august 

4. Lucru asupra structurii și conținutului publicației:     

 Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediția 2019 Direcția  sinteză și diseminare a informației 

statistice în comun cu direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Statistica teritorială (în limba română) Direcția sinteză și diseminare a informației statistice 

în comun cu direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Resursele naturale și mediul în Republica Moldova 

în anul 2018 (în limbile română și rusă)  

Direcția  statistica agriculturii și mediului în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în 

limbile română și rusă, și unele tabele în engleză) 

Direcția infrastructură statistică în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Balanța energetică a Republicii Moldova (în limbile 

română, rusă și engleză) 

Direcția statistica industriei, energeticii și 

construcțiilor 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 Copiii Moldovei (în limbile română, rusă și 

engleză) 

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Conturi naționale ( în limba română și rusă) Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 2.3. Asigurarea diseminării informației statistice     

1.  Actualizarea și dezvoltarea conținutului informațional 

al site-ului BNS  

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

conform calendarului 

2. Actualizarea băncii de date, conform Programului 

lucrărilor statistice 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

conform calendarului 

3. Menținerea și actualizarea paginii naționale NSDP 

vizînd Standardul Special de Diseminare a Datelor 

(SDDS) 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile: conturi naționale, statistica: prețurilor de 

consum, industriei și energeticii, investițiilor și 

construcțiilor, comerțului exterior, salariilor, 

Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

conform graficului FMI 

4. Crearea conținutului postărilor pentru  rețelele de 

socializare 

Direcția diseminare și comunicare conform planului de diseminare 

și comunicare pe rețelele de 

socializare 

5. Actualizarea  și dezvoltarea conținutului paginii 

Intranet  al BNS 

Editorii și administratorii de Intranet în comun  cu 

direcțiile /secțiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 

6. Prezentarea rezultatelor și diseminarea raportului final 

al studiului “Dezvoltarea Mediului de Afaceri” 

Direcția statistica structurală, Direcția statistica 

serviciilor sociale, Direcția diseminare și comunicare 

în decursul trimestrului 

7.  Integrarea infograficelor noi în aplicația GenderPulse Direcția statistica serviciilor sociale, 

Direcția proiectare aplicații informatice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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III. Activitatea de elaborare și monitorizare a programelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Elaborarea și înregistrarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de lucrări 

statistice pe anul 2020 (în limba română) 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

pînă la 12 iulie 

2. Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale și altor instituții, elaborarea tabelei 

divergențelor și definitivarea PLS 2020 (în limba română) 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

3. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul III 2019 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

până la 15 septembrie1 /  

22 septembrie2 

4. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

trimestrul III 2019  

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile / serviciile BNS 

până la 30 septembrie 

5. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul IV 2019 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională  

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

până la 15 septembrie1 /  

22 septembrie2 

    
 1  pentru direcțiile/ care participă la pregătirea materialului  

2  pentru Direcția  care generalizează materialul 

  

 

 

IV. Audit intern și managementul calității  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  Termenul de elaborare / prezentare 

1. Implementarea sistemului de control intern managerial   

 1.1. Documentarea proceselor de bază Șefii de subdiviziuni până la 30.09.2019  

(conform ordinului nr.31  

din 17.05.2019) 

2. Misiune de audit "Evaluarea procesului de monitorizarea 

orelor de lucru, actualizarea fișelor de post a angajaților 

Biroului Național de Statistică, a Regulamentelor 

subdiviziunilor, și a Nomenclatorului actelor legislative". 

Secția audit intern și managementul calității în decursul trimestrului  
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V. Recensăminte  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Direcțiile și secțiile care participă  

la pregătirea materialelor 

Termenul de executare 

a lucrărilor 

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

1.  Recensămîntul populației și al locuințelor 2014. Rezultate 

succinte 

Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

    

 5.2. 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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VI. Cooperarea cu organismele  internaționale  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 6.1. Schimbul de informații    

1. Completarea chestionarelor și tabelelor 
statistice pentru organizațiile internaționale: 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și  

secțiile BNS 

ONU, Eurostat, FMI,  
Banca Mondială, UNESCO 

în decursul 
trimestrului 

 - Chestionarul ONU  pentru buletinul statistic 

lunar  

Direcția statistica comerțului exterior,  

Direcția statistica prețurilor de consum, 

Direcția statistica industriei și energeticii, 

Direcția statistica populației și migrației 

ONU iulie 

august 

septembrie 

 - Chestionarul  vizând conturile naționale 

(trimestriale și anuale) 

Direcția  conturi naționale  ONU în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul vizînd tendințele în transport 

pe termen scurt: 

- trimestrul II 2019 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC) 

ITF, OECD  

în decursul 

trimestrului 

 -  Chestionare statistice privind activitatea 

turistică în anul 2018 pentru Compendiumul  

„Statistica Turismului” și Anuarul 

„Statistica Turismului”, ediția 2019 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

OMT 16 iulie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra prețurilor de consum 

Direcția statistica prețurilor FMI lunar 

 - Chestionare privind statistica energetică lunară Direcția statistica  industriei și energeticii  JODI, Eurostat în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind indicii producției 

industriale  

Direcția statistica  industriei și energeticii  ONU în decursul 

trimestrului 

 Chestionarul privind producția industrială în 

expresie naturală, anul 2017 

Direcția statistica industriei și energeticii ONU în decursul 

trimestrului 

(trecător) 

 - Chestionar Indicatori trimestriali agregați 

privind forța de muncă 

Direcția statistica ocupării ILO în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind cheltuielile pentru  

educație 

Direcția statistica educației, științei și culturii UNESCO 15 august 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionarul ETF ”Indicatorii cheie privind 

educația, competențele și ocuparea forței de 

muncă” 

Direcția statistica ocupării, Direcția statistica 

populației și migrației, Direcția statistica 

educației, culturii și științei, Direcția statistica 

serviciilor sociale   

ETF în decursul 

trimestrului 

2. Transmiterea informației statistice Comitetului 

pentru statistică al CSI (prin poșta electronică): 

   

 - informațiilor operative Direcția  diseminare și comunicare în comun 

cu direcțiile și secțiile BNS 

CSI lunar, până la  

data de 23 

 - chestionarelor nr. 1-25 Direcțiile și secțiile BNS CSI conform termenelor 

stabilite 

3. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

și importurile Republicii Moldova în trimestrul II 

2019, detaliate pe țări și mărfuri la nivel de 9 

cifre a Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, 

pentru încărcarea acestora în baza de date 

COMEXT (conform Memorandumului bilateral 

de înțelegere) 

Direcția statistica comerțului exterior  EUROSTAT 16 septembrie 

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

și importurile Republicii în trimestrul II 2019, 

detaliate pe luni, țări și mărfuri la nivel de 9 cifre 

a Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, pentru 

încărcarea acestora în baza de date COMTRADE 

Direcția statistica comerțului exterior  Oficiul de Statistică al ONU  16 septembrie 

5.  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 II  2019) 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și secțiile 

de ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

16 septembrie 

6. Transmiterea datelor privind:  
- Indicii prețurilor de consum   
- conturile naționale  

către Departamentul Statistică al FMI prin 
intermediul Sistemului de Corespondență 
Integrată (ICS)  

 
Direcția statistica prețurilor  de consum 
Direcția conturi naționale  

 
FMI  
FMI 

 
lunar 
trimestrial 

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

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

7. Lucrări în cadrul Programului Comparabilității 
Internaționale (PCI) al Produsului Intern Brut 
(PIB) și a Parității Puterii de Cumpărare (PPC) 
a valutelor naționale runda globală-2017:  

Direcția statistica prețurilor de consum   

 a) Analizarea tabelelor diagnostice cu  
varianta VII a calculelor PPC, verificarea 
și concretizarea informației privind 
prețurile la mărfuri și servicii de consum 
pentru 8 compartimente incluse în 
cercetare. Completarea chestionarelor cu 
informația concretizată și transmiterea la 
Comitetul Interstatal pentru Statistică al 
CSI pentru calcularea datelor finale a 
parității puterii de cumpărare a valutei 
naționale; 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 
Statistică al CSI 

Septembrie  

 b) Analizarea tabelelor diagnostice cu a IV-a 
variantă de probă a calculelor PPC privind 
prețurile la materialele de construcție, 
verificarea și concretizarea informației. 
Completarea chestionarelor cu informația 
concretizată și transmiterea la Comitetul 
Interstatal pentru Statistică al CSI; 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 
Statistică al CSI 

în decursul 
trimestrului 
(trecătoare) 

 c) Analizarea tabelelor diagnostice cu 
varianta V de calcule a PPC privind 
prețurile la mărfuri investiționale, mașini 
și utilaje. Concretizarea informaţiei, 
completarea chestionarelor şi 
transmiterea la Comitetul Interstatal 
pentru Statistică al CSI 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 
Statistică al CSI 

în decursul 
trimestrului 
(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

 6.2. Lucrul cu experții internaționali și locali  în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică 

1. Activităţi în cadrul:    

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

România, Bulgaria;  

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului  

 1.2 Proiectul comun ONU „Consolidarea sistemului statistic național” Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3 Proiectul EU PAR Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4 Proiectul UNFPA „Îmbunătățirea disponibilității surselor de date administrative 

pentru măsurarea progresului privind implementarea Agendei Conferinței 

Internaționale pentru Populație și Dezvoltare în contextul Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă 2030”, Guvernul India; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.5. Programul regional: "Statistici prin intermediul Parteneriatului Estic" (STEP), 

Eurostat; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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VII. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

    

1. 1.1. Revizuirea setului de documente: politica de securitate cibernetică, regulamentul 

cerințelor minime de securitate cibernetică, lista sistemelor informaționale și 

responsabilii lor, comitetul securității cibernetice, planul de acțiuni pentru 

asigurarea securității cibernetice 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului  

 1.2. Implementarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică. Efectuarea 

controlului tehnic si eliminarea cazurilor de încălcare a cerințelor minime 

obligatorii de securitate cibernetică în baza auditului tehnic intern efectuat și 

remedierea deficiențelor. A doua etapă 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3. Instalarea și configurarea modulului ”Registratura electronică” a soluției ELO care 

prevede managementul electronic al documentelor de intrare. Crearea unui flux de 

lucru real (unui proces intern de circulație a documentelor de intrare) pentru testarea 

soluției. Testarea soluției 

Direcția generală tehnologii 

informaționale. 

în decursul trimestrului 

 1.4. Inventarierea și predarea-primirea Centrului de Date al BNS către STISC în 

privința îndeplinirii Hotărârii de Guvern 414/2018 cu privire la măsurile de 

consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării 

sistemelor informaționale de stat 

Direcția generală tehnologii 

informaționale.  

în decursul trimestrului 

(la necesitate) 

    

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

sistemului informațional în 

cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.2. Optimizarea și securizarea rețelei de transport date în Biroul Național de 

Statistică. Etapa 1 

Direcția administrare a 

sistemului informațional în 

cadrul DGTI 

în decursul trimestrului  

 2.3. Instalarea, configurarea Soluției antivirus ”Symantec”. Testarea produsului pe un 

număr limitat de calculatoare și servere 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.4. Instalarea si configurarea licenței antivirus BitDefender pe server si la stațiile de 

lucru fără calculatoarele și serverele care participă la testarea Soluției antivirus 

”Symantec” 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.5. Instalarea și testarea sistemului de videoconferință Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de executare 

a acţiunii 

    

 2.6. Efectuarea lucrărilor de trasare internet în biroul 112 al Centrului Regional Centru 

și în Direcția municipală Chișinău 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

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 cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

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

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

 3.3. Suportul sistemului de e-raportare. Dezvoltarea sistemului. Pre căutarea și 

examinarea soluției de optimizare a transferului rapoartelor statistice prin 

interfața ghișeului unic către platforma de raportare electronică a BNS 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

 3.4. Upgrade al aplicației CIS-2. Înlăturarea problemelor nesoluționate Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

 3.5. Modificarea aplicației CGBC Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului  

 3.6. Modificarea aplicației MNP (Mișcarea naturală a populației) Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale în 

cadrul DGTI 

în decursul trimestrului  
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VIII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică 

 

 

 

IX. Conferinţe,  mese rotunde, seminare cu utilizatorii și alți parteneri 
 

Nr. 

d/o 
Măsurile 

Cînd și unde  

se va efectua 
Sînt invitaţi Responsabili 

 9.1. Conferințe de presă, mese rotunde și seminare cu utilizatorii  

1. Conferința de presă privind „Recalcularea indicatorilor 

demografici pentru anii 2014-2017, în baza rezultatelor 

RPL 2014” 

11 iulie, BNS Autoritățile publice centrale, 

experți demografici, mass-media  

Direcția recensăminte, Direcția  
statistica populației și migrației, 
Direcția diseminare și comunicare, 
Direcția management financiar 

     

 9.2. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  

     

     
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situația social-economică a 

raionului/municipiului în ianuarie-iunie 2019” 

Consiliul raional (municipal), Direcția coordonare 

statistică și cooperare internațională, Direcția 

diseminare și comunicare  

până la 30 august 

2. Comunicat de presă „Despre situația social-economică 

a raionului/municipiului în ianuarie-iunie 2019” 

Presa locală, Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională, Direcția diseminare și 

comunicare 

până la 30 august 

3. Informația despre activitatea direcției (secției) raionale 

pentru statistică în ianuarie-iunie 2018 

Serviciul coordonare și dezvoltare a sistemului 

statistic național  

până la 18 iulie  

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

BNS respective 

conform graficului aprobat de şefii 

direcţiilor / secţiilor teritoriale pentru 

statistică 

    


