
1 2 3 4
A.  PERFECŢIONAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI A MANAGEMENTULUI  STATISTIC
1. Perfecţionarea coordonării activităţii statistice în cadrul 

sistemului statistic naţional
Consiliul pentru statistică, Biroul Naţional 
de Statistică, Banca Naţională a 
Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare, alte instituţii publice

2008-2011

2. Perfecţionarea structurii organizatorice a Biroului Naţional 
de  Statistică în cadrul realizării reformei administraţiei 
publice centrale 

Biroul Naţional de Statistică, Unitatea de 
coordonare a reformei administraţiei 
publice centrale

2008-2009

3. Organizarea  instruirii pentru angajaţii sistemului statistic pe 
domenii de activitate

Biroul Naţional de Statistică,
Academia de Administrare Pub-
lică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova

2008-2011

B.  PERFECŢIONAREA PRODUCŢIEI ŞI A INFRASTRUCTURII STATISTICE
I. Statistica macroeconomică

4. Elaborarea contului financiar: 
a) elaborarea şi aplicarea metodologiei la condiţiile ţării;
b) formarea bazei informaţionale;
c) executarea calculelor

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei

2009-2011

5. Calculul consumului de capital fix în conformitate cu 
cerinţele Sistemului Conturilor Naţionale:
a) elaborarea şi aplicarea metodologiei la condiţiile ţării;
b) formarea bazei informaţionale; 
c) executarea şi încadrarea calculelor în produsul intern 
    brut 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Finanţelor

2008-2010

6. Estimarea economiei ilegale:
a) elaborarea metodologiei şi aplicarea acesteia la 
    condiţiile ţării;
b) studierea surselor de informaţie şi formarea bazei de 
    date;
c) executarea calculelor experimentale;
d) încadrarea calculelor în sistemul conturilor naţionale 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Afacerilor Interne, Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, Serviciul Vamal, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei

2008-2011

7. Perfecţionarea calculelor privind reconcilierea datelot 
trimestriale a Produsului intern brut cu cele anuale, aplicînd 
ajustările sezoniere

Biroul Naţional de Statistică 2008-2009

II. Statistica preţurilor 
8. Perfecţionarea calculării indicilor preţurilor 

de consum în conformitate cu stan-
dardele internaţionale

Biroul Naţional de Statistică 2009-2010

9. Perfecţionarea calculului indicilor preţurilor producătorilor în 
industrie

Biroul Naţional de Statistică 2008

10. Perfecţionarea calculul indicilor preţurilor în construcţii Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului (ACDT), Institutul "Incercom" a 
ACDT, Biroul Naţional de Statistică,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

2009-2011

III. Statistica întreprinderilor
11. Perfecţionarea sistemului indicatorilor şi cercetărilor   

statistice în corespundere cu principiile de bază ale 
statisticii întreprinderilor

Biroul Naţional de Statistică, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică

2009-2011

12. Calculul rentabilităţii produselor vîndute (mărfurilor şi 
serviciilor prestate) şi a activelor întreprinderilor cu divizare 
pe genuri de activitate

Biroul Naţional de Statistică 2008-2011

                                    Planul de acţiuni privind dezvoltarea statisticii naţionale                            
în anii 2008-2011

Termenul de 
realizare 

(trimestrul, 
anul)

Nr. 
d/o Denumirea acţiunii Instituţiile responsabile

1



1 2 3 4
    3.1. Cercetarea structurală anuală

13. Perfecţionarea cercetării structurale anuale a 
întreprinderilor, armonizarea  cercetării structurale cu alte 
cercetări statistice anuale ale întreprinderilor 

Biroul Naţional de Statistică 2008-2010

    3.2. Statistica industriei 
14. Elaborarea calculului indicelui producţiei industriale pe baza 

volumului fizic de producţie:
a)  calculul experimental
b)  implementarea în practică 

Biroul Naţional de Statistică, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică

2008
2009

15. Elaborarea şi implementarea nomenclatorului de produse 
industriale PRODMOLD armonizat la versiunea revizuită a 
standardului european PRODCOM

Biroul Naţional de Statistică în comun cu 
organele administraţiei publice 
interesate

2009-2011

   3.3. Statistica investiţiilor şi construcţiilor
16. Perfecţionarea indicatodilor statistici şi metodologiei de 

calcul privind activitatea în construcţii a agenţilor economici 
Biroul Naţional de Statistică 2010

17. Perfecţionarea cercetării statistice a investiţiilor străine 
directe alocate în economia Moldovei

Biroul Naţional de Statistică, Banca 
Naţională a Moldovei, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică

2010

    3.4. Statistica comerţului interior de bunuri şi servicii
18. Perfecţionarea statisticii comerţului interior de bunuri şi 

servicii (comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata, 
servicii  de piaţă prestate întreprinderilor şi servicii de 
piaţă prestate populaţiei) în corespundere cu standardele 
Uniunii Europene :
a) perfecţionarea instrucţiunilor metodologice de elaborare 
a statisticii comerţului interior de bunuri şi servicii 
b) perfecţionarea Clasificatorului Produselor 
(Bunurilor şi Serviciilor)  
c) perfecţionarea instrumentarului statistic pentru 
cercetarea comerţului cu amănuntul, comerţului cu 
ridicata, serviciilor de piaţă prestate întreprinderilor şi 
serviciilor de piaţă prestate populaţiei 
d) perfecţionarea programelor de prelucrare a informaţiei 
e) elaborarea instrumentarului statistic pentru cercetarea 
comerţului cu ridicata la nivel de produse
f) implementarea cercetarii statistice a comerţului 
cu ridicata la nivel de produse

Biroul Naţional de Statistică, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică

2008

2008-2009

2008-2009

2008-2009
2009

2010

19. Perfecţionarea statisticii transporturilor:
a) perfecţionarea anchetei selective privind
transportul rutier de mărfuri realizat de
persoane fizice
 

b) extinderea sferei de cuprindere
a indicatorilor pe transportul feroviar
şi aerian conform cerinţelor
regulamentelor Uniunii Europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne (Direcţia Poliţiei Rutiere),
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor, Întreprinderea de Stat "Agenţia 
Moldovei Trafic Auto Internaţional"
Biroul Naţional de Statistică, 
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată”, 
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile

2008

2008-2011

20. Actualizarea instrumentarului statistic pentru cercetarea 
statistică privind activitatea turistică a agenţiilor de turism şi 
turoperatorilor

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Culturii şi Turismului

2008

21. a) familiarizarea cu experienţa în domeniu a altor 
ţări, inclusiv cu cerinţele şi standardele internaţionale
b) elaborarea sistemului de indicatori a statisticii inovaţiei şi 
transferului tehnologic
c) elaborarea instrumentarului de colectare a datelor, 
efectuarea studiului pilot şi a studiului de bază

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică, Biroul Naţional 
de Statistică

2008

2009

2009-2010

IV. Statistica comerţului exterior de mărfuri şi servicii

   3.5. Statistica inovaţiilor şi transferului tehnologic

2



1 2 3 4
22. Implementarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii 

Moldova, revizuit în conformitate cu Sistemul armonizat de 
codificare şi descriere a mărfurilor 2007, în statistica 
comerţului exterior de mărfuri 

Serviciul Vamal, Biroul Naţional de 
Statistică

2008

23. Ajustarea programului de prelucrare a datelor statistice 
privind comerţul exterior de mărfuri în conformitate cu noile 
cerinţe a Nomenclatorului Mărfurilor

Biroul Naţional de Statistică 2008

24. Perfecţionarea statisticii comerţului exterior de servicii:
a) perfecţionarea metodologiei de elaborare a statisticii 
comerţului exterior de servicii 
b) perfecţionarea Clasificatorului de servicii utilizat în 
activitatea de comerţ exterior 
c) perfecţionarea instrumentarului statistic 
d) perfecţionarea programului de prelucrare a informaţiei
e) implementarea cercetării statistice în baza noului 
instrumentar statistic

Biroul Naţional de Statistică, Banca 
Naţională a Moldovei

2008-2009
2008

2008

2008
2008
2009

V. Statistica sectorului extern
25. Lansarea procedurii de trecere la noile norme metodologice 

ale Fondului Monetar Internaţional (ediţia a VI-a, 2008) 
privind elaborarea balanţei de plăţi şi poziţiei internaţionale 
a statului

Banca Naţională a Moldovei 2008-2011

VI. Statistica agriculturii
26. Efectuarea recensămîntului general agricol:

a) efectuarea lucrărilor de pregătire (elaborarea 
    instrumentarului, programelor electronice de prelucrare 
    a datelor, întocmirea listelor gospodăriilor, 
    achiziţionarea tehnicii de calcul şi echipamentului, 
    tipărirea instrumentarului, etc.)
b) efectuarea recensămîntului de probă şi perfecţionarea 
    instrumentarului conform rezultatelor acesteia
c) desfăşurarea recensămîntului general agricol propriu-
    zis
d) colectarea, prelucrarea datelor, elaborarea şi 
    diseminarea rezultatelor

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, 
Ministerul Finanţelor, Agenţia 
agroindustrială "Moldova-Vin", Ministerul
Administrării Publice Locale, Ministerul
Afacerilor Interne, autorităţile 
administraţiei publice locale

2008-2011

27. Crearea Registrului producătorilor agricoli (conform datelor 
recensămîntului general agricol)

Biroul Naţional de Statistică 2011

28. Perfecţionarea sistemului cercetărilor statistice selective în 
agricultură (implementarea cercetării sectorului individual 
agricol cu utilizarea noii reţele, create în baza datelor 
recensămîntului general agricol)

Biroul Naţional de Statistică 2011

29. Elaborarea balanţelor resurselor pentru principalele tipuri de 
produse agricole, în conformitate cu metodologia Uniunii 
Europene 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare

semestrul II 
2008

30. Perfecţionarea calculelor trimestriale ale contului de 
producţie în agricultură şi silvicultură

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia 
pentru Silvicultură "Moldsilva"

2008-2009

VII. Statistica mediului
31. Perfecţionarea sistemului de indicatori statistici  vizînd 

statistica mediului şi metodologiei lor de calcul
Biroul Naţional de Statistică, 
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2008-2011

32. Perfecţionarea sistemului de culegere a 
informaţiei vizînd mediul, ţinînd cont de 
necesităţile utilizării surselor administrative

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, 
Biroul Naţional de Statistică, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei

2008-2009

VIII. Statistica populaţiei
33. Crearea bazei de date a statisticii

demografice
Biroul Naţional de Statistică 2008-2009

34. Perfecţionarea statisticii migraţionale Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi 
Comerţului, Serviciul Grăniceri

2008-2011

35 Perfecţionarea sistemului de colectare şi prelucrare a 
datelor despre fenomenele demografice 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

2008-2010
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Dezvoltarea  statisticii gender:
a) îmbunatatirea dezagregării datelor statistice după gen Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 
Fondul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite 
destinat Femeilor 

2008-2011

b) pregătirea culegerei  statistice  "Femeile şi bărbaţii în 
Republica Moldova"

Biroul Naţional de Statistică, Fondul de 
Dezvoltare al Naţiunilor Unite destinat 
Femeilor 

2008-2011

Lansarea lucrărilor de pregătire pentru efectuarea 
Recensămîntului populaţiei, runda 2010:

Biroul Naţional de Statistică în comun cu 
organele administraţiei publice centrale 
şi locale

2008-2014

a) Elaborarea proiectului legii ''Cu privire la Recensămîntul 
general al populaţiei din 2012'' 

2008

b) Elaborarea Planului de măsuri cu privire la organizarea şi 
efectuarea Recensămîntului general al populaţiei din 2012 
în Republica Moldova

2008

c) Elaborarea materialului cartografic şi a listelor clădirilor 
pentru sectorizarea de recensămînt 

 2009-2010

d) Elaborarea instrumentarului pentru lucrările de pregătire 
şi efectuare a Recensămîntului populaţiei din 2012

2009

e) Efectuarea Recensămîntului de probă aprilie
2010

f) Elaborarea softului de prelucrare a datelor 
Recensămîntului populaţiei şi achiziţionarea echipamentului 
necesar

2010

g) Sectorizarea de recensămînt, multiplicarea 
documentaţiei şi a chestionarelor de recensămînt

2011

h) Efectuarea Recensămîntului general al populaţiei pe 
teren

aprilie 2012

i) Prelucrarea datelor, elaborarea totalurilor şi publicarea 
rezultatelor Recensămîntului populaţiei din 2012

2012 - 2014

j) Alte lucrări şi servicii 2012
IX. Statistica socială
   9.1. Statistica pieţei muncii

38. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 
„Migraţia forţei de muncă” ca modul complementar la 
Ancheta Forţei de Muncă

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, "Eliminarea 
traficului de fiinţe umane din Republica 
Moldova şi Ucraina prin măsuri ale pieţei 
muncii", proiect finanţat de Uniunea 
Europeană şi Guvernul Irlandei, Programul 
Biroului Internaţional al Muncii, Geneva, 
privind eliminarea Muncii Forţate

2008

39. Lansarea cercetării statistice asupra întreprinderilor privind 
„Plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti”

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2008

40. Elaborarea proiectului Legii privind Ratificarea 
Convenţiei Biroului Internaţional al Muncii privind statistica 
muncii (nr. C160, 25 iunie 1985):
a) examinarea gradului de corespundere a statisticii 
    muncii prevederilor Convenţiei Biroului Internaţional 
    al Muncii nr. C160
b) elaborarea proiectului de lege 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Coordonatorul 
Biroului Internaţional al Muncii în Moldova, 
Oficiul de Statistică al Biroului Internaţional 
al Muncii, Geneva

2008-2009

41. Lansarea cercetării statistice asupra instituţiilor bugetare 
privind „Repartizarea salariaţilor din sectorul bugetar pe 
funcţii, categorii de salarizare şi mărimea salariilor la 
1 octombrie 2008”

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Finanţelor

2008-2009

42. Perfecţionarea statisticii cîştigurilor salariale în conformitate 
cu normele europene (statisticile pe termen scurt)

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2008-2009

43. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 
„Intrarea tinerilor pe piaţa muncii” ca modul complementar 
la Ancheta Forţei de Muncă în conformitate cu normele 
europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului

2008-2009

37.

36.
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44. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 

„Munca copiilor” ca modul complementar la Ancheta Forţei 
de Muncă

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comer-ţului, Programul 
International pentru Eliminarea Muncii 
Copilului, Moldova

2009-2010

45. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 
„Utilizarea timpului” în conformitate cu normele 
internaţionale

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comer-ţului, Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în 
Moldova, Fondul de Dezvoltare al Naţiu-
nilor Unite destinat Femeilor 

2008-2011

46. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 
„Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială” ca modul 
complementar la Ancheta Forţei de Muncă în conformitate 
cu normele europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2009-2010

47. Examinarea posibilităţilor de organizare a unei cercetări 
statistice asupra întreprinderilor privind „Locurile de 
muncă vacante” în conformitate cu normele europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2009-2010

48. Studierea posibilităţilor de organizare şi lansare a „Anchetei 
structurii câştigurilor salariale” în conformitate cu normele 
europene (statisticile pe termen lung)

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2010-2011

49. Lansarea cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice 
„Ocuparea persoanelor cu probleme de sănătate” ca modul 
complementar la Ancheta Forţei de Muncă în conformitate 
cu normele europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Sănătăţii 

2010-2011

50. Organizarea cercetării statistice asupra gospodăriilor 
casnice „Tranziţia de la muncă la pensionare” ca modul 
complementar la Ancheta Forţei de Muncă în conformitate 
cu normele europene (lucrări de pregătire)

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului

2011

  9.2. Statistica nivelului de trai
51. Perfecţionarea Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice 

(CBGC) în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, 
Biroului Internaţional al Muncii etc.:
 a) implementarea la nivel detaliat a clasificatorului 
    COICOP în cadrul CBGC
 b) perfecţionarea metodologiilor de calcul a veniturilor şi, 
     în special, a celor în natură 
 c) implementarea în practică a indicatorilor Laeken

Biroul Naţional de Statistică 2008-2010

52. Îmbunătăţirea capacităţilor de calculare şi analiză a 
indicatorilor sărăciei şi excluderii sociale. Familiarizarea cu 
indicatorii privind excluderea socială a populaţiei

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2008

53. Efectuarea studiului privind excluderea socială a populaţiei Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului

2009-2010

   9.3. Statistica protecţiei sociale
54. Examinarea cerinţelor Uniunii Europene în domeniul 

protecţiei sociale în vederea implementării indicatorilor 
relevanţi în Republica Moldova 

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, 
Casa Naţională de Asigurări Sociale

2010

55. Optimizarea instrumentarului de colectare a datelor în 
domeniul statisticii educaţiei, a modului de generalizare şi 
analiză a informaţiei de sinteză, precum şi a celei 
dezagregate după nivelurile educaţionale (ISCED-97), 
vîrstă, sex şi aspect teritorial

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului  

2008-2009

56. Elaborarea sistemului naţional de indicatori pen-tru educaţie 
si revizuirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori 
conform recomandărilor Uniunii Europene şi Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO)

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului

2009

57. Optimizarea instrumentarului de colectare 
a datelor în domeniul statisticii ştiinţei şi 
cercetare-dezvoltare conform recomandări-
lor UNESCO, Manualului Frascati 

Biroul Naţional de Statistică, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei şi 
Comerţului

2008-2009

   9.5. Statistica sănătăţii
58. Perfecţionarea sistemului naţional informaţional în sănătate 

şi a indicatorilor statistici conform standardelor Uniunii 
Europene, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii , Biroul Naţional de 
Statistică

2008-2010

59. Efectuarea studiului privind sănătatea populaţiei şi accesul 
la serviciile de sănătate

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Sănătăţii 

2008-2009

   9.6 Statistica culturii şi sportului

   9.4. Statistica învăţămîntului şi ştiinţei
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60. Examinarea fluxurilor informaţionale şi a indicatorilor 

statisticii în domeniul culturii şi sportului, racordarea 
acestora la standardele şi normele europene

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Culturii şi Turismului, Agenţia Sportului, 
Camera Naţională a Cărţii

2008-2010

61. Familiarizarea cu clasificarea ONU-UNESCO privind cărţile 
şi broşurile editate

Biroul Naţional de Statistică, Camera 
Naţională a Cărţii

2008-2010

62. Perfecţionarea sistemului de indicatori statistici privind 
dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova 
şi a metodologiei de calcul a acestora, în vederea 
armonizării cu standardele   europene şi internaţionale

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în 
Telecomunicaţii şi Informatică

2008-2011

   9.8. Statistica justiţiei
63. Examinarea fluxurilor informaţionale în domeniul statisticii 

justiţiei şi elaborarea unui sistem racordat la normele şi 
cerinţele internaţionale

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei

2008-2010

64. Perfecţionarea sistemului de indicatori statistici 
privind persoanele condamnate după vîrstă, 
statutul social şi alte caracteristici

Ministerul Justiţiei, Biroul Naţional de 
Statistică 

2008-2009

65. Cercetarea statistică "Violenţa în bază de gen" Biroul Naţional de Statistică 2009
X. Dezvoltarea infrastructurii statistice

66. Examinarea corespunderii definiţiilor indicatorilor 
statistici relevanţi utilizaţi pentru monitorizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului, altor 
programe, strategii întru ajustarea acestora la 
standardele internaţionale şi elaborarea 
metadatelor respective

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale interesate

2008-2009

67. Fortificarea capacităţilor de producere a datelor statistice şi 
a datelor administrative utilizate în scopuri statistice

Biroul Naţional de Statistică,
autorităţile administraţiei 
publice centrale

2008-2010

68. Perfecţionarea sistemului de cercetări statistice în vederea 
optimizării fluxurilor informaţionale  

Biroul Naţional de Statistică, 
alte organe statistice

2008-2011

Eşantionarea şi coordonarea reţelei integrate de operatori 
pentru cercetările gospodăriilor casnice din domeniul social:

 a) Crearea centrelor regionale de colectare şi procesare a 
datelor obţinute din cercetările prin sondaj

Biroul Naţional de Statistică 2009-2011

 b) Organizarea instruirii continue a operatorilor de interviu Biroul Naţional de Statistică 2008-2011
 c) Implementarea interviurilor de tip CAPI în mun. Bălţi şi 
Chişinău

Biroul Naţional de Statistică 2008-2010

Dezvoltarea Registrului naţional al 
unităţilor statistice (RENUS):

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat

 a) Elaborarea complexului automatizat de formare şi 
gestionare a RENUS

2008-2009

 b) Dezvoltarea complexului automatizat 2010-2011
Revizuirea clasificatoarelor statistice:
 a) Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei 
(CAEM) în  legătură cu revizuirea Clasificatorului activităţilor 
al Uniunii Europene (NACE rev.II) 

Biroul Naţional de Statistică în comun cu 
organele administraţiei publice interesate 

2008-2009

 b) Clasificatorului Statistic al produselor (Bunurilor şi 
Serviciilor) (CSPM) în legătură cu revizuirea Clasificatorului 
produselor al Uniunii Europene (CPA)

Biroul Naţional de Statistică în comun cu 
organele administraţiei publice interesate 

2009-2010

 c) Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova în 
corespundere cu ISCO 88

Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2011

72. Analiza seriilor de timp Biroul Naţional de Statistică, Institutul de 
Economie, Finanţe şi Statistică

2008-2011

69.

70.

71.

   9.7. Statistica privind societatea informaţională
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Dezvoltarea statisticii regionale:
a) Elaborarea indicatorilor statistici principali pe regiuni 
de dezvoltare, conform Legii privind dezvoltarea regională 
în Republica Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006
b) Extinderea elaborării şi utilizării informaţiei 
administrative, deţinute de autorităţile publice 
centrale şi locale, în aspect teritorial 

Biroul Naţional de Statistică

Autorităţile
publice centrale şi locale

2008

2008-2011

C.  PERFECŢIONAREA DISEMINĂRII INFORMAŢIEI STATISTICE
74. Îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor, diseminarea informaţiei 

statistice şi promovarea utilizării eficiente a informaţiei 
statistice de către utilizatori

Biroul Naţional de Statistică 2008-2011

75. Asigurarea diseminării informaţiei conform Standardului 
Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar 
Internaţional  

Biroul Naţional de Statistică în comun cu 
Banca Naţională a Moldovei, Ministerul 
Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare

Permanent

76. Organizarea de seminare, mese rotunde, cursuri cu 
producătorii şi utilizatorii de date statistice privind datele 
statistice, sistemul de indicatori, metodologiile statistice (pe 
domenii statistice) cu participarea experţilor internaţionali 
etc.

Biroul Naţional de Statistică, Banca 
Naţională a Moldovei,
Ministerul Finanţelor, Fondul de Dezvoltare 
al Naţiunilor Unite destinat Femeilor 

2008-2011

77. Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul satisfacerii 
necesităţilor utilizatorilor 

Biroul Naţional de Statistică  2008, 2010

Dezvoltarea diseminării informaţiei statistice prin intermediul 
mijloacelor electronice (internet, CD-uri):

Biroul Naţional de Statistică

 a) Modernizarea continuă a paginii web a 
Biroului Naţional de Statistică şi asigurarea accesului la 
bazele de date cu indicatori statistici

2008-2011

 b) Diseminarea informaţiei statistice cu utilizarea 
instrumentelor de tip PC-axis

2008-2011

D. DEZVOLTAREA SISTEMELOR ŞI RESURSELOR INFORMAŢIONALE STATISTICE
79. Elaborarea Concepţiei şi a Strategiei dezvoltării tehnologiilor

informaţionale la Biroul Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

2008

80. Crearea Portalului „e-statistică”: elaborarea Concepţiei, 
caietului de sarcini şi a subsistemului de raportare 
electronică e-statistica 

Biroul Naţional de Statistică 2008-2011

81. Realizarea şi implementarea subsistemelor informatice 
aferente procesului de producere statistic

Biroul Naţional de Statistică 2008-2011

82. Modernizarea continuă a parcului de calculatoare Biroul Naţional de Statistică 2008-2011
83. Consolidarea capacităţilor poligrafice ale Biroului Naţional 

de Statistică în baza înzestrării cu utilaj modern 
Biroul Naţional de Statistică 2008-2009

84. Modernizarea infrastructurii informaţionale de 
telecomunicaţii

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Întreprinderea 
de Stat "Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale"

2008-2011

85. Modernizarea continuă a reţelelor de calculatoare utilizate Biroul Naţional de Statistică 2008-2011
86. Proiectarea şi implementarea unei baze de date relaţionale 

centralizate
Biroul Naţional de Statistică 2008-2010

87. Achiziţionarea şi implementarea programelor antivirus Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Întreprinderea 
de Stat "Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale"

2008-2011

88. Implementarea unei soluţii moderne de arhivare a 
informaţiei

Biroul Naţional de Statistică 2008-2011

89. Elaborarea şi implementarea unui plan de licenţiere a soft-
ului utilizat la Biroul Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

2008-2011

90. Asigurarea accesului în scopuri statistice a Biroului Naţional 
de Statistică la datele din registrele administrative utilizînd 
tehnologia de web-servicii, conform principiului Ferestrei 
unice:

Biroul Naţional de Statistică, Întreprinde-rea 
de Stat "Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale", alte autorităţi ale administraţiei 
publice 

2008-2011

 a) Registrul de stat al populaţiei Ministerul Dezvoltării Informaţionale Permanent
 b) Registrul de stat al unităţilor de drept Ministerul Dezvoltării Informaţionale, 

Ministerul Justiţiei, Camera de Licenţiere
Permanent

 c) Registrul de stat al transporturilor Ministerul Dezvoltării Informaţionale Permanent
(trimestrial)

78.

73.
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 d) Registrul de stat al conducătorilor auto Ministerul Dezvoltării Informaţionale Permanent

(trimestrial)

 e) Baza de date privind operaţiunile de export-import ale 
agenţilor economici şi persoanelor fizice antrenate în 
comerţul exterior de mărfuri

Serviciul Vamal Permanent
(lunar)

 f) Sistemul informaţional al Serviciului Grăniceri Ministerul Dezvoltării Informaţio-nale, 
Serviciul Grăniceri

Permanent

 g) Registrul de stat administrativ-teritorial şi Nomenclatorul 
planurilor de amplasare a localităţilor

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Permanent  
(după crearea 

registrului)
 h) Registrul fiscal Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Permanent
 i) Registre din sfera socială Ministerul Protecţiei Sociale, 

Familiei şi Copilului
Permanent

 j) Sistemul automatizat 1 PCM (Plasare în cîmpul muncii) Ministerul Economiei şi 
Comerţului (Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

Permanent

 k) Prezentarea informaţiei din baza de date privind 
autovehiculele de marfă care au efectuat control tehnic

Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia 
Poliţiei Rutiere)

Ianuarie 2008

 l) Baza de date privind autovehiculele de marfă care au 
efectuat testarea tehnică

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor

Permanent
(trimestrial)

 m) Baza de date privind autovehiculele de marfă care 
efectuează transportări internaţionale şi posesorii acestora

Întreprinderea de Stat „Agenţia Moldovei 
Trafic Auto Internaţional” 

Permanent 
(trimestrial)

 n) Regustrul de stat al evidenţei individuale în sistemul 
public de asigurări sociale (REVIND)

Comisia Naţională de Asigurări Sociale Permanent
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