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AGENDA
15 mai 2015
8.30-9.00
9.00 – 10.30

Primirea participanților
Cafea de bun venit
Cuvânt de bun venit și deschiderea workshopului
Doamna Lucia Spoială, Director general, Biroul Național de Statistică (BNS)
Domnul Ion Stratulat, Viceministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
(MDRC)
Utilizarea statisticii regionale pentru elaborarea de politici publice în Republica
Moldova – cerințe legale, nevoi viitoare - (moderator dna. Lucia Spoială, Director
general BNS)
 Situația curentă și provocările privind producerea statisticii regionale în
Republica Moldova (dl.Iurie Mocanu,Șef, Direcția infrastructură statistică;
dna.Ala Negruța, Șefă, Direcția serviciilor sociale și condițiilor de trai, BNS)
 Experiența utilizării statistice regionale în contextul politicii regionale (dna.
Violeta Evtodienco, Șefă, Secția statistică regională, MDRC)
 Experiența utilizării statisticii regionale Indicele de Deprivare a Ariilor Mici
(dna. Rodica Nicoară, Șef-adjunct, Direcția analiza, monitorizarea și evaluare
a politicilor, Ministerul Economiei)
 Nevoi privind utilizarea statisticii regionale în contextul politicilor naționale (dna
Lucreția Ciurea, Șefă, Direcția monitorizare și evaluare, Cancelaria de Stat)

10 30 – 11.00
11.00
12.30
-

Pauză de cafea
Dialog producători – utilizatori de statistică regională
Dezbatere privind nevoile utilizatorilor de date statistice regionale.
(Facilitatori: dl. Jean-Paul Blandinieres expert, dna. Liliana Lucaciu, expert)

12.30--13.30
13.30 15.00

Pauză de prânz
Cum răspunde producția de statistică nevoilor utilizatorilor (moderator dna.
Liliana Lucaciu)
 Experiența UE privind satisfacerea nevoilor utilizatorilor și producătorilor.
Experiența dezvoltării regionale în România. (dl. Sorin Maxim, expert senior)
 Cerințele Uniunii Europene privind producția statisticii regionale (dl. Jean Paul
Blandinieres)
 Analiza cerințelor naționale privind utilizarea și producția statisticii regionale.
Concluziile preliminare ale anchetei privind utilizarea statisticii regionale (dna.
Liliana Lucaciu)

15.00-15.30
15.30-16.30

Pauză de cafea
Îmbunătățirea cooperării între producători și utilizatori. Calea de urmat
(moderator dna Liliana Lucaciu)
 Acțiuni de asistență tehnică pentru sprijinirea dialogului dintre utilizatori și
producători (dna Liliana Lucaciu)
 Concluzii privind nevoile utilizatorilor și așteptările lor. Concluzii privind
provocările pentru producătorii de statistică pentru satisfacerea nevoilor
utilizatorilor
 Propuneri privind îmbunătățirea capacității utilizatorilor de a utiliza statistica
regională (dna. Liliana Lucaciu, expert cheie)
 Propuneri pentru îmbunătățirea capacității producătorilor de statistică oficială
de a răspunde nevoilor utilizatorilor (dl. Jean Paul Blandinières)
Cuvînt de încheiere
Doamna Lucia Spoială, Director general BNS
Închiderea evenimentului

