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Planul de acțiuni  pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 

anul 2018 

 

Acțiuni planificate total 

pentru anul 2018 

67 

Rata de implementare 49,3% 

Realizate 33 

Realizate parțial/în curs de 

realizare 
12 

Nerealizate 21 

 

 

Acțiuni  Sub acțiuni  
Instituții 

responsabile 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Sursa de 

finanțare 

/ costul, 

mii lei 

Notă despre realizare 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Direcția prioritară 1. Calitate îmbunătățită a produselor și serviciilor statistice Indicatori de impact: Gradul 

de încredere în datele statistice apreciat la nivel  de încredere “mediu” 

 

Obiectivul 1. Statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaționale  Indicator de impact: Gradul de aliniere a statisticilor oficiale ale 

Republicii Moldova la standardele internaționale apreciat cu un calificativ oficial recunoscut ca “mediu” 

1.1. 

Introducerea 

sistemului 

management al 

calității în 

sistemul statistic 

național 

 Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale,  

deținători de date 

administrative 

2018 Politică de calitate 

asumată, sistem de 

management al calității 

definit și implementat 

în cadrul Biroului 

Național de Statistică și 

altor producători de 

statistici oficiale 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat.  

Această acțiune este dependentă de 

reorganizarea Biroului Național de 

Statistică, efectuată în trimestrul IV, 

2018. Se transferă pentru anul 2019. 

Planul de calitate 

1.1.11. Implementarea 

principiilor de calitate 

aferente produselor 

statistice conform 

Codului de practici al 

statisticilor europene  

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2018 Principii de calitate 

aferente produselor 

statistice implementate 

în sistemul statistic 

național   

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat.  

Această acțiune este dependentă de 

reorganizarea Biroului Național de 

Statistică, efectuată în trimestrul IV, 

2018. Se transferă pentru anul 2019. 
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în sistemul statistic 

național 

1.2. Optimizarea  

proceselor de 

producție 

statistică 

Procese de suport 

1.2.5. Actualizarea 

continuă a 

clasificărilor și a 

nomenclatoarelor 

utilizate în scopuri 

statistice și surse de 

date administrative  

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative 

Anual Clasificatoare și 

nomenclatoare 

revizuite  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat 

1.2.8. Perfecționarea 

metodelor de 

eșantionare, inclusiv 

eșantion master pentru 

cercetările în 

domeniul social  

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Eșantion master nou 

pentru cercetările din 

domeniul social creat, 

eșantioane noi pentru 

cercetările agricole create 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat  

Noul eșantion master pentru 

cercetările din domeniul social a fost 

creat. De asemenea, au fost extrase 3 

eșantioane noi pentru cercetările din 

domeniul agricol 

Sistemul informațional geografic 

1.2.14. Elaborarea 

conceptului și 

normelor 

metodologice privind 

dezvoltarea sistemul 

informațional 

geografic statistic 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Concept și norme 

metodologice elaborate 

conform practicilor 

țărilor Uniunii 

Europene 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

1.3. Dezvoltarea 

și modernizarea 

infrastructurii 

tehnologiei 

informaționale 

și de 

comunicații a 

sistemului 

statistic național  

      

Planul de dezvoltare a tehnologiilor informaționale și de comunicații al sistemului statistic național 

1.3.4. Implementarea 

unor instrumente 

moderne pentru 

colectarea datelor  

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Tehnologii moderne 

(planșete, telefoane 

mobile, scanere etc.) 

utilizate în colectarea 

datelor 

Asistență 

tehnică 

externă,  

1500,0  

Realizat parțial, din cauza amânării 

proiectului PAR-1 și neachiziționării 

planșetelor. 

1. efectuat studiul de fezabilitate; 

2. emis ordinul DG cu privire la 

modernizarea CBGC; 

3. făcută prezentarea referitor 

utilizarea CAPI cu recomandările 

de rigoare. 
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1.3.6. Implementarea 

politicii de securitate 

informatică a 

sistemului statistic 

național 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Politică de securitate 

informatică elaborată și 

implementată 

Bugetul 

de stat,  

500,0  

Realizat 

1.3.7. Folosirea de 

instrumente pentru 

gestionarea și 

îmbunătățirea 

nivelului de securitate 

informatică a datelor 

confidențiale 

Biroul Național 

de Statistică, 

Centrul național 

pentru protecția 

datelor cu 

caracter personal 

2018 Instrumente de 

protecție a datelor 

confidențiale 

(programe licențiate 

pentru deservirea 

serverelor, FireWall, 

programe licențiate de 

protecție, laborator 

specializat de lucru cu 

datele confidențiale) 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial, din cauza lipsei 

resurselor financiare pentru 

achiziționarea licențelor. 

1. elaborat setul de documente, 

politici, planul de acțiuni, 

regulamente, numit responsabil în 

domeniul securității informatice; 

2. se verifica si se realizează cerințele 

minime de securitate cibernetică; 

3. implementată semnătura 

electronica; 

4. utilizate soluție antivirus licențiate; 

5. utilizată protecția  FireWall. 

Sisteme ale tehnologiilor informaționale și de comunicații pentru guvernanță 

1.3.8. Introducerea 

aplicațiilor de 

management al 

resurselor umane, 

planificarea 

activităților Biroului 

Național de Statistică 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Aplicații ale 

managementului 

personalului 

implementate, plan 

multianual de activitate 

a Biroului Național de 

Statistică elaborat 

Bugetul 

de stat,  

800,0  

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile.  

1. implementat sistemul de acces 

control; 

2. utilizat Registrul funcției publice si 

al funcționarului public;  

3. implementat Intranetul; 

4. utilizat registrul electronic al 

subiecților  declarării averii si 

intereselor personale; 

5. implementat sistemul de 

monitorizare video. 

1.3.11. Asigurarea 

accesului continuu la 

resursele bibliotecii 

electronice 

Biroul Național 

de Statistică  

2018 Bibliotecă electronică a 

Biroului Național de 

Statistică creată,  

acces asigurat pentru 

toți utilizatorii 

 

 

Bugetul 

de stat,  

150,0  

Nerealizat,  

din cauza lipsei resurselor financiare 
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Obiectivul 1.2. Produsele și serviciile statistice diversificate, dezvoltate și consolidate 

Indicator de impact: Gradul de satisfacere cu produse și servicii statistice crescut treptat pînă la nivelul de satisfacere “mediu” 

2.1. Dezvoltarea 

statisticii 

macroeconomice 

Statistica conturilor naționale 

2.1.1. Implementarea 

metodologiei 

Sistemului Conturilor 

Naționale al 

Organizației 

Națiunilor Unite -

2008)/Sistemul 

European de Conturi - 

2010 cu aplicarea la 

condițiile naționale 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Metodologie 

implementată 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

Indicatori macroeconomici la nivel 

național și pe regiuni de dezvoltare 

(producție, consum intermediar, 

valoare adăugată bruta, produsul 

intern brut, produsul intern brut 

regional), recalculați în conformitate 

cu metodologia SCN ONU 2008/SEC 

2010.  

Statistica prețurilor 

2.1.6. Elaborarea 

Indicelui armonizat al 

prețurilor de consum 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Indicele armonizat al 

prețurilor de consum 

elaborat 

Asistență 

tehnică 

externă,  

8708,0 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

2.1.7. Perfectarea 

metodologiei IPC 

(sistemul de 

ponderare, metoda de 

ajustări sezoniere, 

ajustarea influenței 

schimbului de calitate 

asupra evoluției 

prețurilor) 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 IPC elaborat în 

conformitate cu 

regulamentul Uniunii 

Europene 

Asistență 

tehnică 

externă,  

2092,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile.  

Perfecționat sistemul de ponderare, 

îmbunătățită metoda de ajustări 

sezoniere. N-a fost finalizat schimbul 

de calitate conform metodologiei UE. 

Statistica comerțului exterior de mărfuri și servicii  

2.1.9. Corelarea dintre 

indicatorii statisticii 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii cu 

indicatorii statisticii 

conturilor naționale, 

statisticii balanței de 

plăți 

Biroul Național 

de Statistică, 

Banca Națională 

a Moldovei 

2018 Indicatori ai statisticii 

comerțului exterior de 

mărfuri și servicii 

corelați cu indicatorii 

statisticii balanței de 

plăți și conturilor 

naționale 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

Au fost organizate ședințe de lucru a 

specialiștilor antrenați în elaborarea 

statisticilor comerțului exterior de 

mărfuri și servicii, Balanței de Plăti și 

Conturilor Naționale, au fost 

identificați indicatorii ce necesită 

corelare. 
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 2.1.11. Colaborarea cu 

Banca Națională a 

Moldovei pentru 

perfecționarea 

continuă a normelor 

metodologice de 

elaborare a statisticilor 

comerțului exterior de 

servicii în 

corespundere cu 

standardele ONU - 

2010 și Regulamentele 

Uniunii Europene: 

a) perfecționarea 

sistemului de 

indicatori statistici 

privind comerțul 

exterior de servicii, 

colectați de la agenții 

economici; b) 

instrucțiunile 

metodologice de 

evaluare a acestora, în 

corespundere cu 

standardele 

internaționale 

(manualul ONU 

„Statistica comerțului 

internațional de 

servicii”, 

Regulamentele 

Uniunii Europene) 

Biroul Național 

de Statistică,  

Banca Națională 

a Moldovei 

2018 Norme metodologice 

privind statistica 

comerțului exterior de 

servicii în 

corespundere cu 

standardele ONU - 

2010 și Regulamentele 

Uniunii Europene 

elaborate, 

indicatori statistici 

privind comerțul 

exterior de servicii 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

EUROSTAT/ONU; 

Bugetul 

de stat,  

asistența 

tehnică 

externă 

Realizat. 

A fost actualizat  instrumentarul 

statistic, aplicat pentru cercetarea 

exportului și importului de servicii 

(formularele rapoartelor statistice 

modificate; 

instrucțiunile metodologice de 

completare a acestora perfecționate; 

catalogul al întreprinderilor incluși în 

cercetare extins;  

programul de introducere, verificare, 

procesare, validare și diseminare a 

datelor statistice privind exportul și 

importul de servicii actualizat). 

2.2. Dezvoltarea 

statisticii 

agricole și a 

mediului 

înconjurător 

Statistica agricolă 

2.2.1. Reorganizarea 

cercetărilor statistice 

selective a activității 

agricole a micilor 

producători agricoli 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Cercetări noi 

implementate în 

practica statistică a 

agriculturii 

Asistență 

tehnică 

externă,  

1727,0  

Realizat.  

Cercetările au fost reorganizate (cu 

eșantioane și chestionare noi) și 

implementate în practica începînd cu 

anul 2019. 
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2.2.3. Elaborarea 

instrumentarului 

statistic privind 

Ancheta structurală 

anuală în agricultură 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Instrumentar statistic 

(chestionar statistic, 

normele metodologice 

de completare a 

acestuia, descrierea 

cercetării statistice etc.) 

elaborat 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

415,5 

Realizat.  

Instrumentarul statistic privind ASA 

(principiile metodologice și 

organizatorice, ancheta, 

instrumentarul auxiliar) elaborat. 

2.2.4. Elaborarea unor 

instrumente de 

diseminare a datelor 

recensămîntului 

general agricol pentru 

satisfacerea 

necesităților tuturor 

categoriilor de 

utilizatori 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Instrumente de 

diseminare elaborate, 

date ale recensămîntului 

general agricol 

diseminate  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

Diseminarea datelor RGA-2011 a fost 

efectuată prin aplicarea diferitor 

forme, inclusiv diseminarea 

electronică. 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=4095 

2.2.7. Perfecționarea 

statisticii prețurilor 

agricole 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Metodologie nouă a 

calculelor indicilor 

prețurilor elaborată, 

calcule implementate în 

practica statistică 

Bugetul 

de stat,  

144,0  

Nerealizat,  

întrucît Proiectul de asistență tehnica 

al FAO ONU în acest domeniu a fost 

transferat de pe anul 2018 pe anul 

2019. 

2.3. Dezvoltarea 

statisticii  

întreprinderilor 

Statistici pe termen scurt și pe termen lung 

2.3.4. Dezvoltarea 

statisticii  investițiilor 

în active materiale pe 

termen lung conform 

cerințelor Uniunii 

Europene 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Indicatorii statistici ai 

investițiilor în active 

materiale pe termen 

lung disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii EUROSTAT  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

329,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile.  

A fost modificat formularul statistic 

nr.2-INV în concordanță cu SNC 

2014. E necesar de identificat metoda 

recomandată de EUROSTAT  privind 

calculul volumul de investiții în prețuri 

comparabile. 

2.3.6. Utilizarea 

datelor 

recensămîntului 

locuințelor 2014 

pentru dezvoltarea 

statisticii fondului 

locativ 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Cercetări  statistice 

privind fondul locativ 

modificate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

268,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile.  

Se definitivează procesul de 

actualizare a datelor. (În 2018 nu am 

primit confirmarea datelor pentru 

toate localitățile) Totodată e necesar 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=4095
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de revizuit instrumentarul statistic al 

formularului 1-fond locativ. 

2.3.7. Producerea 

indicatorilor privind 

demografia 

întreprinderilor 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Indicatori privind 

demografia 

întreprinderilor 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii EUROSTAT  

Bugetul 

de stat  

Realizat. 

6 indicatori privind demografia 

întreprinderilor elaborați și plasați pe 

pagina web a BNS.  
http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179  

2.3.8. Diversificarea 

indicatorilor privind 

activitatea 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Indicatori noi privind 

activitatea 

întreprinderilor mici și 

mijlocii elaborați și 

diseminați 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

200,0 

Realizat.  

14 indicatori noi privind activitatea 

întreprinderilor mici și mijlocii elaborați 

și plasați pe pagina web a BNS  
http://statbank.statistica.md  

Statistica transporturilor, telecomunicațiilor, turismului 

2 3.14. Dezvoltarea 

statisticii tehnologiei 

Informației  și 

comunicațiilor 

(electronice și poștale) 

în conformitate cu 

standardele 

internaționale 

(ONU/EUROSTAT) 

Biroul Național 

de Statistică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor, 

Agenția 

Națională de 

Reglementare în 

Comunicații 

Electronice și 

Tehnologia 

Informației 

2018 Indicatori statistici 

privind tehnologia 

Informației și 

comunicațiilor 

(electronice și poștale) 

disponibili și 

comparabili cu 

indicatorii 

ONU/EUROSTAT 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile, lipsa 

asistentei externe din proiectul PAR 

(UE).  

A fost revizuita abordarea privind 

colectarea datelor statistice din 

domeniul TIC în întreprinderi 

(raportul statistic nr.1-inf "Situația 

privind informatizarea si conexiunea 

la Internet", conform recomandărilor 

experților Eurostat (proiectul 

Evaluarea Globală a Sistemului 

Statistic Național a republicii 

Moldova).  

Pentru anul 2018 datele au fost 

colectate în baza unui nou eșantion: 

1. Instituțiile publice (inclusiv școlile, 

liceele și instituțiile de învățământ 

superior) si rezidenții Moldova IT 

Park – exhaustiv 

2. Persoanele juridice - cu numărul de 

salariați de la 10 și mai multe 

persoane. 

http://www.statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6179
http://statbank.statistica.md/
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2.3.17. Realizarea 

cercetării statistice 

asupra populației 

privind utilizarea 

tehnologiei informației  

și comunicațiilor 

Biroul Național 

de Statistică, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

2018 Indicatori statistici 

privind utilizarea de 

către populație a 

tehnologiei 

informației  și 

comunicațiilor 

elaborați și diseminați 

conform standardelor 

EUROSTAT 

Asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

Statistica cercetării și inovării 

2.3.18. Compilarea de 

indicatori privind 

statistica inovării 

conform cerințelor 

Uniunii Europene 

Biroul Național 

de Statistică, 

Ministerul 

Economiei, 

Academia de 

Științe a 

Moldovei 

2018 Indicatori privind 

activitatea de inovare  

elaborați și diseminați 

conform standardelor 

EUROSTAT 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

318,0 

Realizat. 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882 
 

2.4. Dezvoltarea 

statisticilor 

sociale 

Statistica populației, demografiei și migrația internațională 

2.4.3. Armonizarea 

metodologiei de 

calculare a 

indicatorilor 

demografici în baza 

recensămintelor 

populației cu 

standardele 

internaționale (ONU) 

Biroul Național 

de Statistică, 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, Institutul 

Național de 

Cercetări 

Economice 

(Centrul de 

Cercetări 

Demografice)  

2018 Metodologie de 

corelare pentru 

estimarea numărului 

populației Republicii 

Moldova, în baza 

rezultatelor 

recensămîntului 

populației și al 

locuințelor din 2014 

elaborată, indicatori 

demografici pentru 

perioada 2004-2017 

recalculați pentru 

asigurarea 

comparabilității și 

alinierii  noțiunilor 

naționale la 

standardele ONU 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă,  

125,0 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile.  

Pentru efectuarea recalculării 

numărului populației în baza datelor 

RPL 2014, a fost semnat un acord cu 

privire la prezentarea informației 

depersonalizate de către Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră (PF), 

privind traversările frontierei de stat a 

persoanelor fizice, în vederea 

estimării emigrației și imigrației 

anuale.  
Cu suportul UNFPA au fost 

contractați 2 experți (național și 

internațional) pentru elaborarea 

metodologiei date. În 2018 au avut 

loc 3 misiuni în acest aspect. 

În desfășurare este analiza 

rezultatelor obținute după procesarea 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882
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seturilor de date primite de la Poliția 

de Frontieră.  

Se transferă pentru semestrul I 2019  

Statistica educației, științei și culturii 

 2.4.11. Ajustarea, în 

comun cu Ministerul 

Educației,  a 

„Nomenclatorului 

domeniilor de formare 

profesională și al 

specialităților pentru 

pregătirea cadrelor în 

instituțiile de 

învățămînt superior, 

ciclul I” la 

Clasificarea 

Internațională 

Standard a Educației 

(ISCED) – F 2013 

(Clasificarea 

domeniilor de educație 

și formare 

profesională) 

Biroul Național 

de Statistică, 

Ministerul 

Educației 

2018 Indicatori ajustați 

conform Clasificării 

Internaționale 

Standard a Educației 

(ISCED) – F 2013 

 Realizat  

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării a elaborat un nou 

Nomenclator al domeniilor de formare 

profesională și al specialităților în 

învățământul superior, luând în 

considerare recomandările Clasificării 

Internaționale Standard a Educației 

(ISCED-F 2013), care a fost aprobat 

prin HG nr.482 din 28 iunie 2017, iar 

BNS a pus în aplicare acest 

nomenclator, în cercetarea statistică 

nr.4-edu pentru anul de studii 2017/18 

Statistica veniturilor și condițiilor de viață 

2.4.14. Calcularea 

indicatorilor 

structurali privind 

sărăcia și excluderea 

socială a populației 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Indicatori structurali 

privind sărăcia și 

excluderea socială 

elaborați și diseminați 

conform standardelor 

EUROSTAT 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile, lipsa 

asistentei externe din proiectul PAR 

(UE).  

A fost elaborat un chestionar cu 

indicatori privind sărăcia multiplă 

care a fost testat în gospodării. 

Lucrările au fost amânate în legătură 

cu reorganizarea BNS. 

Urmează a lua decizia care indicatori 

privind sărăcia și excluderea socială 

sunt relevanți pentru Moldova. 

Statistica sănătății și securității în muncă 
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2.4.18. Îmbunătățirea 

statisticilor privind 

accidentele de muncă 

Biroul Național de 

Statistică, 

Ministerul 

Muncii, Protecției 

Sociale și 

Familiei, 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii  

2018 Concepte și definiții 

statistice privind 

accidentele de muncă 

implementate în 

practică conform 

normelor europene 

Asistență 

tehnică 

externă,  

20,0 

Nerealizat,  

din cauză că: 

1. prin Hotărîrea Guvernului nr.889 

din 2017 Inspectoratul de Stat al 

Muncii nu mai este responsabil de 

cercetarea accidentelor de muncă. 

2. nu a fost asistență tehnică 

Statistica gender  

2.5.4. Elaborarea 

indicatorilor privind 

măsurarea 

antreprenoriatului 

feminin  

Biroul Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale, 

deținători de date 

administrative  

2018 Studiu privind 

antreprenoriatul 

feminin realizat, 

indicatori disponibili 

privind 

antreprenoriatul 

feminin  

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile. 

Studiul a fost realizat, diseminarea 

publică a datelor urmează să fie 

făcută în anul 2019. 

Obiectivul 1.3. Datele și informaţiile statistice eficient diseminate și utilizate în societate 

Indicator de impact: Gradul de utilizare a informațiilor statistice în luarea deciziilor publice crescut pînă la nivelul „permanent” 

3.1 

Îmbunătățirea 

diseminării 

datelor și 

accesul la date 

statistice 

Diseminare și acces la date statistice 

3.1.1. Elaborarea și 

implementarea unei 

politici în domeniul 

diseminării datelor 

statistice 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Politică a diseminării 

datelor statistice 

elaborată 

Asistență 

tehnică 

externă,  

150,0 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

3.1.3. Dezvoltarea 

Băncii de date pentru 

diseminare „StatBank”  

Biroul Național 

de Statistică 

Permanent Bancă de date 

dezvoltată și 

modernizată  

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

Banca de date a fost actualizată 

conform graficului, 20 tabele noi 

adăugate 

3.1.5. Efectuarea  

sondajului de opinie 

privind gradul de 

satisfacere a 

utilizatorilor de date 

statistice 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Grad de satisfacere a 

cerințelor 

utilizatorilor de date 

statistice oficiale 

stabilit 

Asistență 

tehnică 

externă, 

212,7 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  
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3.1.6. Dezvoltarea 

capacităților 

specialiștilor Biroului 

Național de Statistică 

vizînd tehnicile 

moderne de diseminare 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Specialiști calificați în 

domeniul diseminării 

datelor 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă, 

116,5 

Realizat. 

Au fost dezvoltate capacitățile 

specialiștilor în utilizarea 

programului PC-Axis și Adobe 

InDesign, Excel 

3.1.10. Elaborarea 

politicii privind 

accesul comunității 

științifice la microdate 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Politică privind 

accesul la  microdate 

elaborată și 

implementată 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

3.2. Promovarea 

culturii statistice 

la nivelul 

utilizatorilor 

      

Promovarea culturii statistice 

3.2.2. Îmbunătățirea 

relației Biroului 

Național de Statistică 

cu mass-media prin 

acțiuni  de informare a 

acestora cu privire la 

noutățile apărute în  

statistica națională 

Biroul Național 

de Statistică 

Permanent Comunicate de presă 

și noutăți publicate,   

conferințe de presă și 

seminare instructive 

cu reprezentanții 

mass-media organizate 

etc. 

Bugetul 

de stat 

Realizat. 

În anul 2018 au fost elaborate 148 

comunicate de presă, 96 noutăți de 

interes public, 5 evenimente cu 

participarea mass-media 

3.2.4. Organizarea de 

instruiri, cursuri și 

seminare în comun cu 

alți producători de 

statistici oficiale 

pentru diverse grupuri 

de utilizatorii  

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Permanent Cursuri și seminare 

organizate  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

60,0 

Realizat. 

În 2018 au fost organizate 12 

evenimente cu participarea altor 

producători de statistici oficiale 

Direcția prioritară 2. Cadrul instituțional al sistemului statistic național consolidat  

Indicator de impact: Creșterea treptată a gradului de încredere în sistemul statistic național pînă la nivelul considerat „mediu” 

Obiectivul 2.1. Sistemul statistic național consolidat sub aspect organizațional, operațional și funcțional  

Indicator de impact: Gradul de punere în practică a reglementărilor de organizare, operaționalizare și 

funcționare a  sistemului statistic național  considerat la nivel „integral” 

 

4.1. 

Consolidarea  

managementului 

și a coordonării 

(guvernanța) 

Politici publice și cadrul legal 

4.1.3. Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul statisticii 

conform practicilor 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Cadru legislativ 

statistic  armonizat și 

ajustat 

Bugetul 

de stat,  

Asistență 

tehnică 

externă,  

Realizat parțial, în limita resurselor 

financiare și umane disponibile, lipsa 

asistentei externe din proiectul PAR 

(UE). 
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sistemului 

statistic național 

avansate ale țârilor 

Uniunii Europene 

12,9 1. Aprobată Legea nr.93 din  

26 mai 2017 Cu privire la 

statistica oficială, parțial 

compatibilă cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr223/2009 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 martie 2009 

privind statisticile europene și de 

abrogare a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr.1101/2008 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind transmiterea de 

date statistice confidențiale 

Biroului Statistic al Comunităților 

Europene, a Regulamentului (CE) 

nr.322/97 al Consiliului privind 

statisticile comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a 

Consiliului de constituire a 

Comitetului pentru programele 

statistice ale Comunităților 

Europene (text cu relevanță pentru 

SEE și Elveția), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 87 din 31 martie 2009, 

și ale Codului de practici al 

statisticilor europene, adoptat de 

Comitetul Sistemului Statistic 

European la 28 septembrie 2011. 

2. Creat Consiliul Național pentru 

Statistică prin Hotărîrea 

Guvernului nr.244 din 21 martie 

2018.  

Urmează elaborarea și aprobarea prin 

Hotărîrea Guvernului a 

Regulamentului privind Acordarea 

Statutului de Producător de Statistici 

Oficiale. 
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4.1.5. Adaptarea pe 

plan național a 

conceptelor de 

organizare a 

sistemului statistic 

național și a modelului 

de management, 

practicat la nivel 

internațional de 

majoritatea statelor 

membre ale Uniunii 

Europene, la 

principiile de 

funcționare ale 

statisticii 

internaționale  

Biroul Național 

de Statistică, 

Consiliul național 

pentru statistică, 

producători de 

statistici oficiale,  

deținători de date 

administrative 

2018 Concept de organizare 

a sistemului statistic 

național și model de 

management racordat 

la principiile de 

funcționare a statisticii 

internaționale elaborat 

și implementat 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

Reprezentarea și responsabilizarea 

4.1.10. Realizarea de 

acțiuni  de promovare 

și marketing public în 

cadrul societății și a 

Guvernului, a rolului 

și a atribuțiilor 

sistemului statistic 

național 

Biroul Național 

de Statistică 

2020 

Permanent 

(anual) 

Mese rotunde, 

conferințe de presă, alte 

evenimente realizate, 

informare continuă a 

publicului larg și a 

Guvernului privind 

activitatea sistemului 

statistic național  

Bugetul 

de stat 

Realizat.  

Organizate: 

1. Masa rotundă cu tematica 

“Implementarea metodologiei de 

calcul a Sistemului Conturilor 

Naționale a Organizației Națiunilor 

Unite, versiunea 2008/Sistemul 

European de Conturi, versiunea 

2010"; 

2. Masă rotundă cu reprezentanții 

Confederației Naționale a 

Patronatelor privind optimizarea 

numărului de cercetări statistice și a 

termenilor de prezentare a acestora;  

3. 4 ședințe interministeriale întru 

examinarea lucrărilor incluse în 

Programul anual de lucrări 

statistice; examinarea necesarului 

de date ale diferitor categorii de 

utilizatori de date, excluderea 
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divergenților cu referire la noțiuni, 

termeni (în perioada 13-24 iulie);  

4. participarea la Orășelul European 

cu ocazia Zilei Europei. În cadrul 

expoziției, BNS a venit cu 

materiale promoționale și date 

statistice despre Republica 

Moldova în comparație cu țările 

Uniunii Europene și a organizat un 

concurs de tip QUIZ, cu 6 întrebări 

ce țin de datele statistice,  care a 

avut priză la vizitatorii expoziției; 

5. Masa rotundă cu genericul 

“Implementarea metodologiei de 

estimare a indicatorilor sărăciei la 

nivel de localitate în Republica 

Moldova”. La eveniment au 

participat experții Băncii Mondiale,  

reprezentanți ai Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului și ai Institutului 

Național de Cercetări Economice 

6. Training privind utilizarea datelor 

statistice pentru îmbunătățirea 

proceselor de luare a deciziilor, 

pentru reprezentanții Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului și ai Agențiilor de 

Dezvoltare Regională Nord, 

Centru, Sud și U.T.A. Găgăuzia;  

7. Atelierul de lucru vizînd Statistica 

energeticii, la care au fost 

prezentate tuturor utilizatorilor 

rezultatele lucrării anuale Balanța 

energetică pentru anul 2017; 

8. Cursuri de instruire cu genericul 

„Utilizarea Statisticilor de Gen” 

pentru membrii grupurilor 

coordonatoare în domeniul gender 
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din cadrul ministerelor (în perioada 

25-26 octombrie) și 

reprezentanților organizațiilor 

societății civile active în domeniul 

promovării drepturilor femeilor și 

asigurării egalității de gen (22-23 

noiembrie 2018). 

4.1.13. Activizarea 

participării statisticii 

naționale la activitățile 

statistice la nivel 

internațional 

desfășurate de 

organizațiile 

internaționale 

(EUROSTAT, ONU, 

Conferința 

statisticienilor 

europeni  etc.), 

asigurînd 

comparabilitatea 

datelor elaborate 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

date statistice 

oficiale 

Permanent 

(anual) 

Participarea membrilor 

sistemului statistic 

național  la activitățile 

statistice de nivel 

internațional 

desfășurate de 

organizațiile 

internaționale, asigurînd 

comparabilitatea datelor 

elaborate  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

Participarea la: 

1. cea de-a 66-a sesiune plenară a 

Conferinței Statisticienilor 

Europeni 

2. cea de-a 20-a Conferință 

Internațională a Statisticienilor pe 

domeniul Statistica Muncii; 

3. Seminarul de Nivel Înalt 2018 

pentru Institutele Naționale de 

Statistică ale Țărilor Europei de 

Est, Caucaz și Asia Centrală și 

Mongolia: Modernizarea statisticii 

oficiale;  

4.  Forumul Mondial de Date al 

Organizației Națiunilor Unite;  

5. Conferința Europeană privind 

Calitatea în Statisticile Oficiale;  

6. Seminarul de nivel înalt privind 

parteneriatele strategice în 

statisticile oficiale. 

4.1.14. Participarea 

reprezentanților 

sistemului statistic 

național  și contribuția 

acestora la evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Participări la 

evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic, 

rapoarte și prezentări 

la conferințe, seminare 

etc., publicații în 

revistele naționale și  

internaționale de 

specialitate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

1. vizita de lucru a reprezentanților 

Agenției pentru Statistică din 

Tadjikistan la BNS cu scopul de 

familiarizare cu practicile și 

instrumentele utilizate de BNS 

pentru diseminarea și comunicarea 

datelor statistice. 

2. vizită de studiu la BNS a unui grup 

de specialiști de la Institutul de 
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Statistică din Albania (INSTAT), 

cu tematica comunicarea internă 

prin intermediul instrumentului 

online Intranet. 

4.1.15. Găzduirea unor 

evenimente 

internaționale în 

domeniul statistic, 

urmărind promovarea 

statisticii naționale 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Bianual Conferințe, seminare, 

ateliere de lucru 

găzduite cu participarea 

reprezentanților altor 

oficii naționale de 

statistică  

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

BNS a găzduit 

1. Seminarul regional cu genericul 

“Compilarea Tabelelor Intrări-

Ieșiri și Resurse-Utilizări”, dedicat 

țărilor din Europa de Est, Caucaz, 

Asia Centrală și Sud Est.  

2. Atelierul de lucru privind 

Indicatorii de Dezvoltare Durabilă 

din domeniul agricultură și 

alimentație. 

4.1.16. Monitorizarea 

și publicarea 

rezultatelor obținute 

privind  realizarea 

Programului anual de 

lucrări statistice al 

sistemului statistic 

național  și 

implementarea 

guvernanței statisticii 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Permanent Raport anual de 

monitorizare a 

realizării programului 

lucrărilor statistice 

elaborat și plasat pe 

site-ul Biroului 

Național de Statistică, 

rapoarte de realizare a 

lucrărilor statistice 

efectuate de membrii 

sistemului statistic 

național elaborate și 

pasate pe paginile 

oficiale ale instituției 

Bugetul 

de stat 

Realizat.  

Managementul de personal calificat în statistică 
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4.2. Fortificarea 

managementului 

resurselor 

umane în cadrul 

sistemului 

statistic național 

4.2.3. Creșterea 

numărului de 

specialiști statisticieni 

de înaltă calificare 

prin măsuri de 

dezvoltare de 

aptitudini 

Instituțiile de 

învățămînt 

superior de 

profil, Biroul 

Național de 

Statistică 

Anual Specialiști instruiți Bugetul 

de stat,  

48,3 

Realizat. 

În cadrul ASE și USM, sunt instituite 

facultăți în domeniul statisticii și a 

sociologiei. Anual au loc întruniri în 

cadrul instituțiilor de învățămînt 

menționate în care se discută 

importanța domeniului statistic și 

necesitatea de a instrui specialiști în 

domeniul. 

4.2.4. Dezvoltarea 

planului de carieră 

pentru angajații în 

statistică (nivel de 

salarizare, loc de 

muncă atractiv, 

carieră, beneficii etc.) 

Biroul Național 

de Statistică  

Anual Plan de carieră elaborat 

și implementat 

Bugetul 

de stat, 

 24,1 

Nerealizat. 

Ca urmare a procesului de 

reorganizare a BNS, realizarea 

acțiunii a fost imposibilă. 

Formarea profesională continuă în statistică 

4.2.5. Inițierea și 

punerea în aplicare a 

unui program de 

pregătire și instruire 

continuă a 

personalului din 

domeniul statistic 

Biroul Național 

de Statistică  

Anual Program de instruire 

continuă elaborat 

Bugetul 

de stat,  

4,1 

Realizat. 

Programul de instruire continuă 

pentru anul 2018 a fost elaborat și  

aprobat prin Ordinul BNS nr.39/p(t) 

din 28 februarie 2018. 

4.2.6. Crearea unui 

centru de pregătire 

profesională în 

domeniul statisticii 

oficiale  

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Centru de instruire în 

cadrul Biroului 

Național de Statistică 

creat 

Asistență 

tehnică 

externă, 

1.314,5 

Nerealizat.  

Conceptul și structura Centrului de 

pregătire profesională în domeniul 

statisticii nu a fost susținut de 

Guvern, conform Hotărîrii 

Guvernului nr.935/2018, în cadrul 

BNS a fost instituită Secția instruire 

în statistica oficială care va prelua 

sarcinile Centrului de instruire. 

4.2.7. Formarea 

profesională inițială și 

continuă 

Biroul Național 

de Statistică 

(Centrul de 

instruire din 

cadrul Biroului 

Anual Număr de instruiri 

realizate pentru 

specialiștii începători și 

cu experiență 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

Realizat. 

În anul 2018, au avut loc 72 de 

instruiri și au fost instruite 64 
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Național de 

Statistică) 

40,2 persoane. Instruirile au avut loc atît în 

țară cît și peste hotare. 

4.2.8. Organizarea de 

instruiri ad-hoc pentru 

implementarea în 

practică a unor 

proiecte specifice în 

domeniul statisticii 

(recensămînt, cercetări 

noi, metodologii noi, 

metode noi de 

colectare etc.) 

Biroul Național 

de Statistică 

(Centrul de 

instruire din 

cadrul Biroului 

Național de 

Statistică) 

Anual Număr de instruiri ad-

hoc organizate 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

În anul 2018 a fost organizată 

instruire în domeniul AFM şi CBGC 

la care au participat a 150 de 

operatori de interviu. 

4.2.9. Programe 

specifice de instruire 

asigurate în cadrul 

Programului European 

de Training al 

Statisticienilor, 

organizarea și 

finanțarea de 

consultări și vizite de 

lucru în statele 

membre, asigurarea 

stagiilor de pregătire 

la EUROSTAT  și la 

oficiile de statistică 

din statele membre 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

 

Anual Număr de persoane 

instruite 

Asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

În anul 2018, la instruiri externe în 

statele membre a UE au participat 45 

de persoane.  

4.2.10. Stabilirea de 

dispoziții și 

instrucțiuni specifice 

privind: modul de 

producere a datelor 

statistice, de utilizare a 

cunoștințelor și know-

how-ul acumulat de 

angajații sistemului 

statistic național  în 

timpul carierei; 

adaptarea bunelor 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale  

Anual Dispoziții și 

instrucțiuni descrise 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

46,3 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  
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practici, interne sau 

externe, în activitatea 

statistică 

4.2.11. Instruirea 

specialiștilor privind 

metadatele în statistică  

Centrul de 

instruire,  Biroul 

Național de 

Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de persoane 

instruite 

Bugetul 

de stat, 

asistență 

tehnică 

externă,  

24,2 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

4.3. Finanțarea 

susținută și 

sustenabilă a 

activităților 

statistice 

Finanțarea activităților sistemului statistic național 

4.3.1. Alocarea de 

resurse financiare 

pentru punerea în 

aplicare a politicilor 

publice privind 

statistica 

Ministerul 

Finanțelor, 

Biroul Național 

de Statistică 

Luna 

ianuarie a 

anului 

bugetar, 

rectificarea 

bugetului 

de stat 

Resurse financiare 

necesare pentru 

realizarea planurilor 

operaționale ale 

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național 

Bugetul 

de stat 

Realizat parțial. 

Bugetul aprobat pentru BNS pentru 

anul 2018 a constitut suma de 

78854,6 mii lei, din care au fost 

executate 77943,1 mii lei. Din totalul 

bugetului alocat, cheltuielile de 

personal au constituit 68368,8 mii lei 

(87% din bugetul total), din care 

executat 68230,4 mii lei. 

Bugetul nu este corelat cu necesarul 

de resurse pentru produse si activități 

noi. 

4.3.2. Utilizarea 

eficientă a resurselor 

alocate sistemului 

statistic național din 

bugetul de stat 

raportate la rezultatele 

procesului statistic 

(valoare pentru bani) 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Durata 

anului 

bugetar 

Program anual de 

lucrări statistice realizat 

în termene stabilite  

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Obiectivul 2.2. Rolul consolidat de coordonator pentru sistemul statistic național al Biroului Național de Statistică  

Indicator de impact: Gradul de apreciere a activității Biroului Național de Statistică, ca coordonator al sistemului statistic național, validat de Consiliul 

național pentru statistică  evaluat la nivelul “bine” 

5.1. Optimizarea 

/ redefinirea 

atribuțiilor și 

funcțiilor 

Optimizarea atribuțiilor și funcțiilor sistemului statistic național 

5.1.4. Reproiectarea 

proceselor statistice 

pentru eficientizarea 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

2018 Procese statistice 

documentate la nivel 

de instituții 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 
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sistemului 

statistic național 

activității la nivel 

central, la nivelul 

oficiilor teritoriale de 

statistică, precum și la 

nivelul altor membri ai 

sistemului statistic 

național 

producători de 

statistici oficiale 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

 5.1.5. Reorganizarea 

Biroului Național de 

Statistică (aparatul 

central si oficiile 

teritoriale) prin 

crearea de centre 

regionale si 

redistribuirea 

personalului din 

structurile teritoriale 

pentru echilibrarea 

resurselor necesare de 

acoperire a 

obiectivelor și 

sarcinilor în continuă 

creștere ale Biroului 

Național de Statistică 

Biroul Național 

de Statistică, 

Cancelaria de 

Stat,  Ministerul 

Finanțelor 

2018 Structură nouă a 

aparatului central și a 

centrelor regionale 

aprobată și funcțională, 

personal redistribuit 

pentru asigurarea 

eficienței și eficacității 

activității statistice 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

5.1.6. Realizarea 

auditului de sistem 

privind funcțiile si 

realizarea atribuțiilor 

conform practicilor 

internaționale 

Biroul Național 

de Statistică 

2018 Raport de audit privind 

funcțiile și realizarea 

atribuțiilor în 

conformitate cu 

practicile internaționale 

elaborat 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat.  

Această acțiune este dependentă de 

reorganizarea Biroului Național de 

Statistică, efectuată în trimestrul IV, 

2018. Se transferă pentru anul 2019. 

5.2. 

Coordonarea 

sistemului 

statistic național 

de către Biroul 

Național de 

Statistică 

Coordonarea metodologică a sistemului statistic național 

5.2.4. Susținerea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

sesiunilor de pregătire 

metodologică și 

tehnică a membrilor 

sistemului statistic 

național  

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de sesiuni de 

pregătire metodologică 

și tehnică a membrilor 

sistemului statistic 

național efectuate de 

către Biroul Național de 

Statistică 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat. 

1. Organizat un curs de instruire cu 

genericul Utilizarea Statisticilor de 

Gen”, destinat membrilor 

grupurilor coordonatoare în 

domeniul gender din cadrul 

ministerelor. 
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2. Training privind utilizarea datelor 

statistice pentru îmbunătățirea 

proceselor de luare a deciziilor, 

pentru reprezentanții Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului și ai Agențiilor de 

Dezvoltare Regională Nord, Centru, 

Sud și U.T.A. Găgăuzia;  

3. Atelierul de lucru vizînd Statistica 

energeticii, la care au fost prezentate 

tuturor utilizatorilor rezultatele 

lucrării anuale Balanța energetică 

pentru anul 2017. 

5.2.5. Stabilirea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

condițiilor tehnice și 

procedurale de 

respectare a criteriilor 

calității statisticilor, de 

către toți membrii 

sistemului statistic 

național, conform 

normelor și 

standardelor stabilite 

în plan internațional  

Biroul Național 

de Statistică 

Anual Condiții tehnice și 

procedurale de 

respectare a criteriilor 

calității statisticilor 

elaborate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Nerealizat.  

Această acțiune este dependentă de 

reorganizarea Biroului Național de 

Statistică, efectuată în trimestrul IV, 

2018. Se transferă pentru anul 2019. 

5.2.7. Promovarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

metodelor inovative în 

producerea de date 

statistice în cadrul 

sistemului statistic 

național  

Transferul de know-

how în domeniul 

statistic de către Biroul 

Național de Statistică 

spre partenerii 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Ateliere de lucru, 

cursuri de instruire, 

mese rotunde privind 

know-how în domeniul 

statistic organizate de 

Biroul Național de 

Statistică 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

Organizate: 

1. masa rotundă cu tematica 

“Implementarea metodologiei de 

calcul a Sistemului Conturilor 

Naționale a Organizației 

Națiunilor Unite, versiunea 

2008/Sistemul European de 

Conturi, versiunea 2010" 

2. masa rotundă cu genericul 

“Implementarea metodologiei de 

estimare a indicatorilor sărăciei la 
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sistemului statistic 

național  

nivel de localitate în Republica 

Moldova”. La eveniment au 

participat experții Băncii 

Mondiale,  reprezentanți ai 

Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 

și ai Institutului Național de 

Cercetări Economice;  

3. cursuri de instruire cu genericul 

„Utilizarea Statisticilor de Gen” 

pentru membrii grupurilor 

coordonatoare în domeniul gender 

din cadrul ministerelor (în 

perioada 25-26 octombrie) și 

reprezentanților organizațiilor 

societății civile active în domeniul 

promovării drepturilor femeilor și 

asigurării egalității de gen (22-23 

noiembrie 2018). 

5.2.8. Susținerea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

acțiunilor de 

promovare publică a 

rolului și funcțiilor 

sistemului statistic 

național, inclusiv a 

noilor producători de 

statistici oficiale 

Biroul Național 

de Statistică 

2020, 

anual 

Mese rotunde, 

conferințe de presă 

privind rolul și 

funcțiile sistemului 

statistic național 

organizate 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

Coordonarea strategică a sistemului statistic național 

5.2.9. Coordonarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

activității sistemului 

statistic național în 

cadrul procesului de 

fundamentare, 

monitorizare și 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2020, 

Anual 

Rapoarte de 

monitorizare a 

implementării  

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului statistic 

național, Planului de 

acțiuni  la Strategia de 

dezvoltare a sistemului 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

Programul de lucrări statistice pentru 

anul 2019 coordonat cu ministerele, 

alte autorități publice centrale și alte 

entități interesate în cadrul procesului 

de avizare 
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evaluare a rezultatelor 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului statistic 

național  și a 

programelor statistice 

anuale și multianuale  

statistic național 

(multianual și anual), a 

programelor lucrărilor 

statistice anuale 

elaborate 

5.2.10. Crearea de 

organe tehnice de 

consultare între 

producători de 

statistici oficiale și 

utilizatori (comisii 

tehnice sau de 

specialitate, grupuri de 

lucru etc.) 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2018 Grupuri de lucru, 

comisii create pentru 

coordonarea sistemului 

statistic național  

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

5.2.11. Cooperarea cu 

mediul academic 

pentru implicarea 

acestora în activitatea 

statistică  

Biroul Național 

de Statistică, 

Academia de 

Științe a 

Moldovei, 

Institutul 

Național de 

Cercetări 

Economice 

Anual Acorduri de colaborare 

încheiate, metodologii 

elaborate cu implicarea 

mediului academic, 

mese rotunde, ateliere 

de lucru și cursuri de 

perfecționare pentru 

statisticieni organizate 

Bugetul 

de stat,  

asistență 

tehnică 

externă 

Realizat.  

În vederea implementării acordului de 

colaborarea dintre Biroul Național de 

Statistică (BNS), Academia de Studii 

Economice din Moldova (ASEM) și 

Universitatea de Stat din Moldova 

(USM), în anul 2018 la BNS au 

efectuat  stagiul de practică 14 studenți 

de la ASEM și 6 de la USM.  

5.3. 

Determinarea și 

recunoașterea  

producătorilor 

de statistici 

oficiale 

Determinarea și recunoașterea producătorilor de date statistice 

5.3.2. Identificarea de 

către Biroul Național 

de Statistică a 

posibililor candidați, 

producători de 

statistici oficiale, pe 

baza potențialului 

demonstrat și 

demararea dialogului 

cu aceste instituții 

Biroul Național 

de Statistică, alți 

producători de 

statistici oficiale 

2018 Statut de producător 

de statistici oficiale 

atribuit 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat. 

Lipsa asistenței tehnice în cadrul 

proiectului PAR, demararea căruia a 

fost amînată pentru anul 2019.  

 


