
Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020,  

anul 2017 

 

Acțiuni planificate total 

pentru anul 2017 

 

42 

Rata de implementare 64% 

Realizate 27 

Realizate parțial/în curs de 

realizare 

6 

Nerealizate 9 

 

 

 

Acţiuni Subacţiuni Instituţii 

responsabile 

Termene 

de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Sursa de 

finanţare 

/ costul, 

mii lei 

Notă despre realizare 

Direcţia prioritară 1. Calitate îmbunătăţită a produselor şi 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 internaţionale   

Indicator de impact: Gradul de aliniere a statisticilor oficiale ale Republicii Moldova la standardele internaţionale apreciat cu un calificativ oficial 

recunoscut ca “mediu” 
1.1. Introducerea 

sistemului 

management al 

calităţii în 

sistemul statistic 

naţional 

1.1.5. Crearea 

cadrului 

instituţional în 

Biroul Naţional 

de Statistică 

responsabil de 

managementul 

calităţii 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Subdiviziune 

responsabilă de 

managementul 

calităţii creată  

Bugetul 

de stat 

Nerealizat.  

 

Această acțiune este dependentă de 

reorganizarea Biroului Național de 

Statistică, planificată pentru 

finalizare în trimestrul II, 2018 

1.2. Optimizarea  

proceselor de 

producţie 

statistică 

1.2.3. Dezvoltarea 

sistemului e-

raportare 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Sistemul e-

raportare 

dezvoltat  

Asistenţă 

tehnică 

externă, 

1500,0 

Realizat. 

 

Până la moment au fost introduse 26 

chestionare şi formulare statistice în 

sistem. Procesul e în dezvoltare 

continuă. 

1.2.6. Elaborarea 

nomenclatorului 

unităţilor teritoriale 

statistice (NUTS) 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Nomenclator al 

unităţilor teritoriale 

statistice elaborat  

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr.570 din 19 iulie 2017. 

Pus în aplicare de la 01 ianuarie 

2018. Ediția 2017.  



1.3. Dezvoltarea 

şi modernizarea 

infrastructurii 

tehnologiei 

informaţionale şi 

de comunicaţii a 

sistemului statistic 

naţional  

1.3.1. Utilizarea 

platformei de 

interoperabilitate 

MConnect între 

membrii 

sistemului 

statistic naţional 

şi deţinătorii de 

date 

administrative  

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică,  alţi 

producători de 

statistici oficiale,  

deţinători de date 

administrative 

2017 Schimb de date 

realizat prin 

intermediul 

platformei  

 

Bugetul 

de stat 

Realizat. 

 

Acord semnat de schimb de date cu 

IFS. Au fost iniţiate discuţii cu alte 

autorităţi publice pentru schimbul de 

date în cadrul Mconnect. 

1.3.5.  Extinderea 

abilităţilor 

tehnologiilor 

informaţionale în 

cadrul 

personalului 

statisticienilor 

pentru aplicaţiile 

şi sistemele noi 

implementate 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Specialişti 

statisticieni 

instruiţi în 

utilizarea 

programelor 

tehnologiilor 

informaţionale  

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă, 

1000,0 

Realizat 

 

În domeniul TIC au fost instruite 

peste 100 persoane.  

1.3.9. Utilizarea 

internetului în 

comunicarea 

externă şi accesul 

la baze de date 

naţionale şi/sau 

internaţionale 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Centrul de 

Telecomunicaţii 

Speciale 

2017 Internet utilizat 

pe scară largă în 

activitatea 

Biroului Naţional 

de Statistică, 

acces asigurat la 

bazele de date 

naţionale şi 

internaţionale 

Bugetul 

de stat,  

350,0 

Realizat 

 

Peste 800 de utilizatori sunt asigurati 

cu internet la parametri ridicați, 36 

OTS au fost dotate cu fibra optica . 

Avem acces asigurat la bazele de date 

nationale si internationale . 

Obiectivul 1.2. Produsele şi serviciile statistice diversificate, dezvoltate şi consolidate 

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

2.1. Dezvoltarea 

statisticii 

macroeconomice 

2.1.5. Elaborarea 

şi implementarea 

conturilor 

regionale 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Conturile 

regionale 

elaborate 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

2.1.8. Dezvoltarea 

statisticilor 

comerţului 

exterior de 

mărfuri în 

corespundere cu 

standardele ONU 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Serviciul Vamal 

2017 Date statistice 

privind comerţul 

exterior de 

mărfuri elaborate 

conform 

standardelor 

Asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

 

Softul a fost elaborat din perspectiva 

compatibilităţii  cu standardele ONU, 

fiind implementat 

în luna noiembrie 2016.  

 



- 2010 şi 

Regulamentele 

Uniunii 

Europene: 

a) actualizarea 

normelor 

metodologice de 

elaborare a 

statisticilor 

comerţului 

exterior de 

mărfuri în 

corespundere cu 

standardele ONU 

- 2010 şi 

Regulamentele 

Uniunii 

Europene; 

b) implementarea 

unui  software 

nou de preluare, 

verificare, 

procesare a 

datelor statistice 

privind comerţul 

exterior de 

mărfuri Europene 

internaţionale şi 

europene; 

norme 

metodologice 

privind statistica 

comerţului 

exterior de 

mărfuri 

actualizate − 

software elaborat 

şi implementat  

Actualizarea normelor metodologice 

și aprobarea acestora a fost 

transferată pentru anul2018. 

2.1.10. Ajustarea 

bazelor de date 

statistice privind 

comerţul exterior 

de mărfuri care să 

corespundă 

standardelor 

necesare 

schimbului de 

informaţii cu 

organismele 

internaţionale 

(EUROSTAT, 

ONU, FMI, OMC, 

BM) 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Baze de date 

statistice ajustate 

privind comerţul 

exterior de 

mărfuri 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 



2.3. Dezvoltarea 

statisticii  

întreprinderilor 

2.3.1. 

Diversificarea 

indicatorilor 

privind activitatea 

întreprinderilor 

din sectorul 

industrial 

conform 

cerinţelor 

utilizatorilor 

naţionali 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Ministerul 

Economiei 

 

2017 Listă de 

indicatori 

stabilită, 

indicatori 

elaboraţi conform 

cerinţelor Uniunii 

Europene şi  

utilizatorilor 

naţionali 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Nerealizat.  

 

Reforma administrației publice 

(Ministere) a dus la tergiversarea 

realizării acțiunii. Transferat pentru 

anul 2018  

2.3.2. 

Recalcularea 

principalilor 

indicatori în 

retrospectivă în 

conformitate cu 

Clasificatorul 

Activităţilor din 

Economia 

Moldovei (revizia 

2) 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Indicatori 

statistici 

recalculaţi în 

retrospectivă  

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă,  

116,1 

Realizat 

2.3.11. Elaborarea 

indicatorilor 

vizînd preţurile la 

energie 

Biroul Naţional 

de Statistică 

 

2016 Indicatori 

statistici vizînd 

preţurile la 

energie 

disponibili şi 

comparabili cu 

indicatorii 

EUROSTAT şi 

ONU 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă,  

1,6 

Realizat.  

 

Date statistice publicate pe pagina 

oficială a BNS 
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=128&  

2.3.12. 

Perfecţionarea 

balanţei 

energetice în 

conformitate cu 

standardele 

internaţionale 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2017 Balanţă 

energetică 

elaborată în 

conformitate cu 

standardele 

internaţionale 

începînd cu anul 

2016 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă,  

3,0 

Realizat.  

 

Publicație statistică plasată pe pagina 

oficială BNS 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197  

2.3.18. 

Compilarea de 

indicatori privind 

statistica inovării 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Ministerul 

Economiei, 

2018 Indicatori privind 

activitatea de 

inovare  elaboraţi 

şi diseminaţi 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

Realizat 

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

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=128&
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2197
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882


conform cerinţelor 

Uniunii Europene 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

conform 

standardelor 

EUROSTAT 

tehnică 

externă,  

318,0 

2.4. Dezvoltarea 

statisticilor 

sociale 

2.4.4. Studierea şi 

punerea în 

practică a 

utilizării datelor 

poliţiei de 

frontieră a 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

în scopul 

elaborării 

statisticilor 

migraţionale 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

2017 Date disponibile 

din sursă 

administrativă 

privind  trecerea 

frontierei 

(cetăţenii 

moldoveni aflaţi 

în afara ţării de 

12 luni şi mai 

mult) şi utilizate 

în domeniul 

statisticii 

populaţiei 

Bugetul 

de stat,  

18,1 

Realizat parțial.  

 

(În 2017 au fost analizate structura 

BD, conținutul și legislația de 

funcționare a Sistemului 

informaţional integrat al Poliţiei de 

Frontieră) Activitatea dată va 

continua si in 2018. Datele PF vor fi 

utilizate la recalcularea numărului 

populației pentru perioada 2014-2017 

în baza RPL 2014 

2.4.8. Organizarea 

şi realizarea 

cercetării 

statistice privind 

tranziţia de la 

muncă la 

pensionare în 

conformitate cu 

normele Uniunii 

Europene (modul 

ataşat la Ancheta 

Forţei de Muncă) 

în contextul 

realizării 

acţiunilor 

prevăzute de 

Programul pentru 

integrarea 

problemelor 

îmbătrînirii în 

politici sectoriale 

Biroul Naţional 

de Statistică  

2017 Cercetare 

realizată, 

rezultate ale 

cercetării 

diseminate 

publicului larg 

Asistenţă 

tehnică 

externă,  

150,5 

Realizat 

 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764  

2.4.10. 

Elaborarea, în 

comun cu 

Ministerul 

Educaţiei, a 

clasificării 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Ministerul 

Educaţiei 

2017 Indicatori ajustaţi 

conform 

Clasificării 

Internaţionale 

Standard a 

Educaţiei 2011 

- Realizat parțial 

 

A fost elaborat draftul Clasificării 

programelor educaționale din 

Republica Moldova - MoldCED,  care 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764


programelor 

educaţionale din 

Republica 

Moldova 

MoldCED aliniate 

conform 

Clasificării 

Internaţionale 

Standard a 

Educaţiei ISCED 

2011 (2015-2016) 

şi ajustarea 

metodologiei de 

colectare a datelor 

conform 

clasificării 

ajustate 

ulterior necesită expertiză și asistență 

tehnică externă.  

2.4.13. 

Actualizarea 

metodologiei de 

calcul a pragului 

sărăciei 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

2017 Metodologie 

elaborată şi 

aprobată, prag al 

sărăciei calculat 

conform noii 

metodologii 

Asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat parțial 

 

Metodologia de calculare a pragului 

absolut al sărăciei a fost elaborată şi 

urmează a fi aprobată la Colegiul 

Biroului Naţional de Statistică.  

2.5. 

Cartografierea 

indicatorilor 

statistici pentru 

raportarea 

obiectivelor de 

dezvoltare 

durabilă şi 

dezvoltarea 

statisticii gender 

2.5.1. 

Cartografierea, 

naţionalizarea şi 

localizarea  

indicatorilor 

pentru17 

obiective de 

dezvoltare 

durabilă 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Cancelaria de 

Stat, alţi 

producători de 

statistici oficiale, 

deţinători de date 

administrative, 

partenerii de 

dezvoltare 

2017 Indicatori ai 

obiectivelor de 

dezvoltare 

durabilă 

naţionalizaţi şi 

localizaţi 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

2.5.2. Indicatorii 

de monitorizare a 

celor 17 obiective 

de dezvoltare 

durabilă, elaboraţi 

în cooperare cu 

instituţiile din 

sistemul statistic 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Cancelaria de 

Stat, alţi 

producători de 

statistici oficiale, 

deţinători de date 

administrative, 

Începînd cu 

anul 2017, 

pentru 

indicatorii 

disponibili 

Indicatori ai 

obiectivelor de 

dezvoltare 

durabilă 

monitorizaţi şi 

raportaţi conform 

angajamentelor  

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă 

Nerealizat. 

 

Rolul de leadership și rolul de 

monitorizare și raportare încă nu au 

fost decise la nivel național.  



naţional, 

prezentaţi pentru 

raportare  

partenerii de 

dezvoltare 

2.5.3. 

Armonizarea 

statisticilor de gen 

conform 

cerinţelor ONU şi 

ale EUROSTAT 

Biroul Naţional 

de Statistică   

2017 Indicatori privind 

statisticile de gen 

elaboraţi şi 

diseminaţi 

conform 

cerinţelor ONU şi 

EUROSTAT 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă 

Nerealizat 

 

La această acțiune conform  planului 

operațional au fost stabilite 2 

subacțiuni: realizarea studiului 

“Violența față de femei ” și 

măsurarea muncii casnice neplătite. 

Aceste acțiuni au fost replanificate 

pentru anii 2019-2020 și 2018 

respectiv. 

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

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

3.1 Îmbunătăţirea 

diseminării 

datelor şi accesul 

la date statistice 

3.1.3. Dezvoltarea 

Băncii de date 

pentru diseminare 

„StatBank”  

Biroul Naţional 

de Statistică 

Permanent Bancă de date 

dezvoltată şi 

modernizată  

Asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

 

Au fost actualizate 820 tabele cu 

diversă periodicitate , din care 70 

tabele noi create. 

3.2. Promovarea 

culturii statistice 

la nivelul 

utilizatorilor 

3.2.2. 

Îmbunătăţirea 

relaţiei Biroului 

Naţional de 

Statistică cu mass-

media prin acţiuni 

de informare a 

acestora cu privire 

la noutăţile 

apărute în  

statistica 

naţională 

Biroul Naţional 

de Statistică 

Permanent Comunicate de 

presă şi noutăţi 

publicate,   

conferinţe de 

presă şi seminare 

instructive  cu 

reprezentanţii 

mass-media 

organizate etc. 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

 

Elaborate şi prezentate 153 

comunicate de presă și plasate 113 

noutăți;  

Au fost organizare 4 conferințe de 

presă. 

 3.2.4. Organizarea 

de instruiri, 

cursuri şi 

seminare în 

comun cu alţi 

producători de 

statistici oficiale 

pentru diverse 

grupuri de 

utilizatorii  

 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

Permanent Cursuri şi 

seminare 

organizate  

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă,  

60,0 

 

 

Realizat 

 

În 2017 au fost organizate 5 seminare, 

din care două de nivel înalt pe diverse 

tematici. Au fost instruite 104 

persoane, reprezentanți ai APL de 

nivelul I și II din mai multe localități 

(nord, centru și sud) a republicii cu 

scopul de a facilita interpretarea 

datelor Recensământului populației și 

a locuințelor din 2014. 



 

       

Direcţia prioritară 2. Cadrul instituţional al sistemului statistic naţional consolidat  

Indicator de impact:Creşterea treptată a gradului de încredere în sistemul statistic naţional pînă la nivelul considerat „mediu” 
Obiectivul 2.1. Sistemul statistic naţional consolidat sub aspect organizaţional, operaţional şi funcţional  

Indicator de impact:Gradul de punere în practică a reglementărilor de organizare, operaţionalizare şi funcţionare a  sistemului statistic naţional  

considerat la nivel „integral” 
4.1. Consolidarea  

managementului 

şi a coordonării 

(guvernanţa) 

sistemului statistic 

naţional 

4.1.13. 

Activizarea 

participării 

statisticii 

naţionale la 

activităţile 

statistice la nivel 

internaţional 

desfăşurate de 

organizaţiile 

internaţionale 

(EUROSTAT, 

ONU, Conferinţa 

statisticienilor 

europeni  etc.), 

asigurînd 

comparabilitatea 

datelor elaborate 

 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

date statistice 

oficiale 

Permanent 

(anual) 

Participarea 

membrilor 

sistemului 

statistic naţional  

la activităţile 

statistice de nivel 

internaţional 

desfăşurate de 

organizaţiile 

internaţionale, 

asigurînd 

comparabilitatea 

datelor elaborate  

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat  

4.1.14. 

Participarea 

reprezentanţilor 

sistemului statistic 

naţional  şi 

contribuţia 

acestora la 

evenimente 

internaţionale în 

domeniul statistic 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Participări la 

evenimente 

internaţionale în 

domeniul statistic, 

rapoarte şi 

prezentări la 

conferinţe, 

seminare etc., 

publicaţii în 

revistele 

naţionale şi  

internaţionale de 

specialitate 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat  

4.1.15. Găzduirea 

unor evenimente 

internaţionale în 

domeniul statistic, 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

Bianual Conferinţe, 

seminare, ateliere 

de lucru găzduite 

cu participarea 

Bugetul 

de stat, 

Realizat 

 

21-22 noiembrie 2017, Chișinău 



urmărind 

promovarea 

statisticii 

naţionale 

reprezentanţilor 

altor oficii 

naţionale de 

statistică  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Seminarul de nivel înalt pentru țările 

Parteneriatului Estic privind legea cu 

privire la statistica oficială cu 

participarea directorului general 

Eurostat, șefilor oficiilor naționale de 

statistică și reprezentanților 

Guvernului RM. 

4.1.16. 

Monitorizarea şi 

publicarea 

rezultatelor 

obţinute privind  

realizarea 

Programului 

anual de lucrări 

statistice al 

sistemului 

statistic naţional  

şi implementarea 

guvernanţei 

statisticii 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

 

Permanent Raport anual de 

monitorizare a 

realizării 

programului 

lucrărilor 

statistice elaborat 

şi plasat pe site-ul 

Biroului Naţional 

de Statistică, 

rapoarte de 

realizare a 

lucrărilor 

statistice 

efectuate de 

membrii 

sistemului 

statistic naţional 

elaborate şi 

pasate pe paginile 

oficiale ale 

instituţiei 

Bugetul 

de stat 

Realizat 

4.2. Fortificarea 

managementului 

resurselor umane 

în cadrul 

sistemului statistic 

naţional 

4.2.1. Adoptarea 

unui set de măsuri 

pentru recrutarea 

tinerilor 

specialişti şi 

asigurarea 

stabilităţii 

acestuia 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

2017 Plan de recrutare 

aprobat şi 

implementat 

Bugetul 

de stat 

Nerealizat.  

 

Activitatea se transferă pentru anul 

2018. 

4.2.2. Motivarea 

financiară şi 

nefinanciară a 

personalului 

calificat pentru 

menţinerea 

acestuia în 

Ministerul 

Finanţelor, 

Biroul Naţional 

de Statistică  

2017 Regulament de 

motivare 

financiară şi 

nefinanciară, 

elaborat şi 

implementat 

Asistenţă 

tehnică 

externă, 

1680,3 

Nerealizat.  

 

Activitatea se transferă pentru anul 

2018. 



sistemul statistic 

naţional 

4.2.3. Creşterea 

numărului de 

specialişti 

statisticieni de 

înaltă calificare 

prin măsuri de 

dezvoltare de 

aptitudini 

Instituţiile de 

învăţămînt 

superior de 

profil, Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Anual Specialişti 

instruiţi 

Bugetul 

de stat,  

48,3 

Realizat 

 

146 specialiști au fost instruiți în 

cadrul instruirilor tematice  

4.2.4. Dezvoltarea 

planului de 

carieră pentru 

angajaţii în 

statistică (nivel de 

salarizare, loc de 

muncă atractiv, 

carieră, beneficii 

etc.) 

Biroul Naţional 

de Statistică  

Anual Plan de carieră 

elaborat şi 

implementat 

Bugetul 

de stat, 

 24,1 

Nerealizat 

4.2.5. Iniţierea şi 

punerea în 

aplicare a unui 

program de 

pregătire şi 

instruire continuă 

a personalului din 

domeniul statistic 

Biroul Naţional 

de Statistică  

Anual 

 

Program de 

instruire continuă 

elaborat 

Bugetul 

de stat,  

4,1 

Realizat.  

 

Conform procedurii de evaluare 

individuală a funcţionarilor publici, 

au fost identificate necesităţile de 

instruire şi elaborat şi aprobat Planul 

anual de instruire. 

4.2.7. Formarea 

profesională 

iniţială şi continuă 

Biroul Naţional 

de Statistică 

(Centrul de 

instruire din 

cadrul Biroului 

Naţional de 

Statistică) 

Anual Număr de 

instruiri realizate 

pentru specialiştii 

începători şi cu 

experienţă 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă,  

40,2 

Realizat 

 

În anul 2017 au fost instruiţi 6 

specialişti începători (debutanţi) şi 

146 de specialişti cu experienţă care 

au participat la cel puţin un tip de 

formare profesională. 

4.2.8. Organizarea 

de instruiri ad-hoc 

pentru 

implementarea în 

practică a unor 

proiecte specifice 

în domeniul 

statisticii 

(recensămînt, 

Biroul Naţional 

de Statistică 

(Centrul de 

instruire din 

cadrul Biroului 

Naţional de 

Statistică) 

Anual Număr de 

instruiri ad-hoc 

organizate 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

 

Au fost organizate 7 instruiri ad-hoc 

cu suportul proiectului STATREG pe 

domeniile statistice. 



cercetări noi, 

metodologii noi, 

metode noi de 

colectare etc.) 

4.2.9. Programe 

specifice de 

instruire asigurate 

în cadrul 

Programului 

European de 

Training al 

Statisticienilor, 

organizarea şi 

finanţarea de 

consultări şi vizite 

de lucru în statele 

membre, 

asigurarea 

stagiilor de 

pregătire la 

EUROSTAT  şi la 

oficiile de 

statistică din 

statele membre 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

 

Anual Număr de 

persoane instruite 

Asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat 

 

În anul 2017  la  instruiri externe, au 

participat 47 de specialişti BNS. 

4.2.10. Stabilirea 

de dispoziţii şi 

instrucţiuni 

specifice privind: 

modul de 

producere a 

datelor statistice, 

de utilizare a 

cunoştinţelor şi 

know-how-ul 

acumulat de 

angajaţii 

sistemului 

statistic naţional  

în timpul carierei; 

adaptarea bunelor 

practici, interne 

sau externe, în 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale  

 

Anual Dispoziţii şi 

instrucţiuni 

descrise 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă,  

46,3 

Nerealizat 



activitatea 

statistică 

4.2.11. Instruirea 

specialiştilor 

privind 

metadatele în 

statistică  

Centrul de 

instruire,  Biroul 

Naţional de 

Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

Anual Număr de 

persoane instruite 

Bugetul 

de stat, 

asistenţă 

tehnică 

externă,  

24,2 

Nerealizat. 

4.3. Finanţarea 

susţinută şi 

sustenabilă a 

activităţilor 

statistice 

4.3.1. Alocarea de 

resurse financiare 

pentru punerea în 

aplicare a 

politicilor publice 

privind statistica 

Ministerul 

Finanţelor, 

Biroul Naţional 

de Statistică 

Luna 

ianuarie a 

anului 

bugetar, 

rectificarea 

bugetului 

de stat 

Resurse 

financiare 

necesare pentru 

realizarea 

planurilor 

operaţionale ale 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului 

statistic naţional   

Bugetul 

de stat 

Realizat parţial 

 

Bugetul aprobat pentru BNS pentru 

anul 2017 a constitut suma de 

78182,4 mii lei, precizat – 81123.3 

mii lei, din care au fost executate 

79686,5 mii lei. Din totalul bugetului 

alocat, cheltuielile de personal au 

constituit 68727,1 mii lei (87% din 

bugetul total), precizat 68462,9 mii 

lei, din care executat 68186,2 mii lei. 

Bugetul nu este corelat cu necesarul 

de resurse pentru produse si activităţi 

noi. 

4.3.2. Utilizarea 

eficientă a 

resurselor alocate 

sistemului 

statistic naţional 

din bugetul de stat 

raportate la 

rezultatele 

procesului 

statistic (valoare 

pentru bani) 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

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 naţional al Biroului Naţional de Statistică  

Indicator de impact:Gradul de apreciere a activităţii Biroului Naţional de Statistică, ca coordonator al sistemului statistic naţional, validat de 

Consiliul naţional pentru statistică  evaluat la nivelul “bine” 

5.2. 

Coordonarea 

sistemului 

statistic naţional 

de către Biroul 

Naţional de 

Statistică 

5.2.4. Susţinerea de 

către Biroul 

Naţional de 

Statistică a 

sesiunilor de 

pregătire 

metodologică şi 

Biroul Naţional 

de Statistică, alţi 

producători de 

statistici oficiale 

 

Anual Număr de sesiuni 

de pregătire 

metodologică şi 

tehnică a 

membrilor 

sistemului 

statistic naţional 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

Realizat  parţial 

 

Ședințe cu alți producători de 

statistică oficială privind Codul de 

Practici a Statisticii Europene (2 

ședințe august, octombrie). 

Reprezentanți ai Ministerului 



tehnică a 

membrilor 

sistemului statistic 

naţional  

efectuate de către 

Biroul Naţional 

de Statistică 

Sănătății, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Educației, 

Ministerului Finanțelor instruiți 

privind Codul de Practică a Statisticii 

Europene și organizarea Evaluării 

Globale Adaptate a sistemului 

statistic național. 

5.2.11. Cooperarea 

cu mediul academic 

pentru implicarea 

acestora în 

activitatea statistică  

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

Institutul 

Naţional de 

Cercetări 

Economice 

Anual Acorduri de 

colaborare 

încheiate, 

metodologii 

elaborate cu 

implicarea 

mediului 

academic, mese 

rotunde, ateliere 

de lucru şi cursuri 

de perfecţionare 

pentru 

statisticieni 

organizate 

Bugetul 

de stat,  

asistenţă 

tehnică 

externă 

 

Realizat 

 

- Acordul de parteneriat și 

cooperare între Biroul Național 

de Statistică și Academia de 

Studii Economice a fost semnat 

în 2017. 

- Seminare informativ instructive 

pentru studenții ASEM și USM – 

privind metodologia RPL și 

utilizarea datelor, activitatea 

BNS și indicatorii economici 

principali (martie, decembrie); 

- Stagiul de practică efectuat la 

BNS: 7 studenți ASEM, 1 

student USM, 1 student 

Universitatea Stefan cel Mare, 

Suceava, 4 studenți Universitatea 

Academiei de Științe. 

 


