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Anexă  

la Ordinul  
Biroului Național de Statistică   

nr.52 din 31.12.2021 

 

 

 

Planul anual de activitate  

al Biroului Național de Statistică pentru anul 2022 
 

 

Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

Obiectivul 1: Guvernarea Sistemului Statistic Național (SSN) & 

leadership 

Indicatori de progres:  

- Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național până în anul 2030 elaborată și 

aprobată prin hotărâre de Guvern;  

- Programul de dezvoltare a sistemului statistic național 2022-2025 aprobat prin hotărâre 

de Guvern;  

- Ședințe a CNS organizate și subiecte ce țin de statistica națională discutate;  

- Programul Lucrărilor Statistice (PLS) pentru anul 2023 aprobat;  

- Cadrul normativ privind asigurarea unui climat prielnic pentru respectarea 

confidențialității datelor aprobat;  

- Planul de acțiuni privind implementarea controlului intern managerial aprobat.  

Riscuri externe: 

- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative;  

- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către instituțiile de resort;  

- Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. 

 

Riscuri interne:  

- Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate;  

- Insuficiență de personal. 

1.1. Elaborarea 

documentelor de 

politici privind 

dezvoltarea Sistemului 

Statistic Național și 

1.1.1. Elaborarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului 

statistic național până în anul 

2030 și a proiectului hotărârii 

Trimestrul I 

(martie) 

Strategie elaborată 

Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(ONU)  

Direcția coordonare 

statistică și cooperare 

internațională 

(DCSCI) în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.3., Acordul 

de Asociere RM-

UE, art.44 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

monitorizarea 

implementării acestora 

de Guvern privind aprobarea 

acesteia 

1.1.2. Elaborarea Programului 

de dezvoltare a sistemului 

statistic național 2022-2025 și 

proiectului de hotărâre a 

Guvernului privind aprobarea 

acestuia 

Trimestrul III 

(iulie) 

Program elaborat 

 

Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(ONU)  

DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.3., Acordul 

de Asociere RM-

UE, art.44 

1.1.3.  Monitorizarea 

implementării Planului anual 

de activitate al BNS pentru 

anul 2022 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Rapoarte 

trimestriale de 

monitorizare 

prezentare 

conducerii BNS; 

Raport anual 

elaborat și plasat 

pe pagina web a 

BNS 

Bugetul BNS DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.3., Acordul 

de Asociere RM-

UE, art.44 

1.1.4.  Elaborarea Planului 

anual de activitate al BNS 

pentru anul 2023 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Planului anual de 

activitate aprobat 

și plasat pe pagina 

web a BNS 

Bugetul BNS DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.3, Acordul 

de Asociere RM-

UE, art.44 

1.2. Suport în 

organizarea activității 

Consiliului Național 

pentru Statistică (CNS) 

1.2.1. Definitivarea și 

promovarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului cu 

privire la modificarea HG nr. 

244/2017  cu privire la 

Consiliul Național pentru 

Statistică întru actualizarea 

componenței CNS,  în 

corespundere cu prevederile 

Hotărârii Parlamentului nr. 

89/2021 și a Hotărârii 

Guvernului nr. 117/2021 

Trimestrul I 

(februarie) 

Proiect de hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS  DJRU, DCSCI Legea 93/2017, 

HG nr. 244/2017, 

Hotărârea 

Parlamentului nr. 

89/2021 și  

HG nr. 117/2021 

1.2.2. Organizarea ședințelor 

Consiliului Național pentru 

Statistică (CNS) 

Pe parcursul 

anului 

(conform 

Cel puțin 2 ședințe 

a CNS organizate 

și materialele 

ședințelor plasate 

Bugetul BNS  DCSCI HG nr.244/2018 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

planului de 

ședințe) 

pe pagina web a 

BNS 

1.2.3. Elaborarea raportului 

anual al activității CNS  

Trimestrul I 

(februarie)  

Raport elaborat și 

plasat pe pagina 

web a BNS 

Bugetul BNS  DCSCI HG nr.244/2018 

1.3. Planificarea 

sistematică şi coerentă 

a activităților statistice 

1.3.1. Elaborarea raportului 

de realizare a Programului 

Lucrărilor Statistice (PLS)  

pentru anul 2021 

Trimestrul I 

(martie) 

Raport elaborat și 

prezentat 

Guvernului  

Bugetul BNS  DCSCI HG nr.441/2021 

1.3.2. Elaborarea proiectului 

PLS pentru anul 2023, 

consultarea și promovarea 

acestuia 

Trimestrul III-

IV (iulie-

octombrie) 

PLS elaborat și 

avizat 

Ședințe de 

consultare cu 

părțile interesate 

Bugetul BNS  DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

1.3.3. Elaborarea  proiectului 

de hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea Programului 

Lucrărilor Statistice (PLS) 

pentru anul 2023  

Trimestrul IV 

(noiembrie) 

Proiect de hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS  DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

1.3.4. Elaborarea  Programului 

lucrărilor statistice în anul 

2023 a centrelor regionale 

(direcțiilor, secțiilor, 

serviciilor) 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Programul 

lucrărilor statistice 

a CRS elaborat și 

aprobat prin 

ordinul BNS 

Bugetul BNS  DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017,  

HG nr.935/2018 

1.3.5. Elaborarea  Programului 

de lucrări adiționale realizării 

lucrărilor statistice pentru anul 

2023 pentru subdiviziunile 

aparatului central al BNS 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Programul de 

lucrări adiționale 

realizării lucrărilor 

statistice pentru 

anul 2023 pentru 

subdiviziunile 

aparatului central 

al BNS 

Bugetul BNS  DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017,  

HG nr.935/2018 

1.4. Consolidarea 

mandatului pentru 

colectare a datelor și 

fortificarea 

independenței 

1.4.1. Elaborarea proiectului 

HG pentru modificarea Legii 

nr.93/2017 cu privire la 

statistica oficială și a actelor 

normative în domeniile conexe 

Trimestrul I 

(martie)  

Proiectul HG 

aprobat de 

Guvern,  proiectul 

legii transmis 

Bugetul BNS Secția juridică și 

resurse umane (SJRU) 

în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.4., 

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41; 

Regulamentul CE 

nr. 223/2009; 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

profesionale; asigurarea 

calității 

chestionarelor/rapoartel

or statistice și 

micșorarea ratei de non-

răspunsuri 

în vederea eficientizării 

activității statisticii oficiale, 

inclusiv: 

- asigurarea accesului la sursele 

de date administrative și private 

pentru elaborarea statisticilor 

oficiale; 

- ajustarea cerințelor de 

confidențialitate și diseminare 

a datelor statistice în 

corespundere cu 

Regulamentul CE nr. 

223/2009; 

- consolidarea competențelor 

directorului general în 

aprobarea cadrului 

metodologic și proceselor 

statistice; 

- stabilitatea în funcție a 

directorilor generali adjuncți. 

Parlamentului spre 

examinare 

Evaluarea globală a 

sistemului statistic 

național 2019, 

realizată de Eurostat 

1.4.2 Aplicarea prevederilor 

Codului Contravențional întru 

asigurarea calității și 

plenitudinii raportării de către 

entități 

Pe parcursul 

anului 

Numărul de 

entități care nu și-

au onorat 

obligațiile de 

raportare, din care: 

- Numărul și 

proporția de 

prescripții 

adresate 

entităților, 

- Numărul și 

proporția de 

procese verbale 

cu privire la 

contravenții 

întocmite 

Bugetul BNS  CRS în comun cu 

SJRU 

Legea nr.93/2017, 

Codul 

Contravențional 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

1.4.3 Ținerea evidenței 

proceselor verbale cu privire 

la contravenții și raportarea 

informației privind amenzile 

contravenționale în modul 

stabilit 

Pe parcursul 

anului 

Ținerea evidenței 

proceselor verbale 

cu privire la 

contravenții, 

Raportarea 

informației privind 

amenzile 

contravenționale 

în modul stabilit 

Bugetul BNS  CRS în comun cu 

SJRU 

Legea nr.93/2017, 

Codul 

Contravențional, 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.746/2020 cu 

privire la procedura 

de furnizare a 

informației privind 

amenzile 

contravenționale 

1.5. Identificarea și 

stabilirea altor 

producători de statistici 

oficiale conform  

art.6 (1) al Legii 

93/2017 

1.5.1. Finalizarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii de Guvern privind 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la procedura de 

stabilire a producătorilor de 

statistici oficiale 

Trimestrul I 

(ianuarie)  

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Bugetul BNS SJRU PAG 1.7.4.,  

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.44;  

Legea nr.93/2017, 

art.6, CBTM 1201 

(O2) 

1.5.2. Elaborarea 

formularului, descrierea 

detaliată a procedurilor de 

identificare si atribuire a 

statutului de APSO 

Trimestrul II 

(mai) 

Formular și 

procedură elaborat 

Bugetul BNS SJRU, DCSCI, DDC 

în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.7.4.,  

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.44;  

Legea nr.93/2017, 

art.6, CBTM 1201 

(O2) 

1.5.3. Aprobarea și 

actualizarea listei 

producătorilor de statistici 

oficiale de către  BNS 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Lista aprobată și 

plasată pe pagina 

web a BNS 

Bugetul BNS SJRU PAG 1.7.4.,  

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.44;  

Legea nr.93/2017, 

art.6, CBTM 1201 

(O1) 

1.5.4. Centralizarea și analiza 

chestionarelor completate de 

alți producători de statistici 

oficiale la solicitarea 

organismelor internaționale 

Trimestrul I Informația 

elaborată și 

sistematizată/centr

alizată 

Bugetul BNS DCSCI, DDC în 

comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea 93/2017 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

1.6. Aprobarea Cadrului 

național de monitorizare 

a implementării 

Agendei de Dezvoltare 

Durabilă 2030 

1.6.1. Revizuirea, conform 

avizelor autorităților publice, a 

proiectului hotărârii de Guvern 

privind aprobarea Cadrului 

național de monitorizare a 

implementării Agendei de 

Dezvoltare Durabilă 2030 și 

transmiterea pentru avizare 

instituțiilor interesate (în 

comun cu Cancelaria de Stat) 

Trimestrul I 

(februarie)  

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(GIZ) 

DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.2.3. 

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.42; 

Legea nr.93/2017 

1.6.2. Elaborarea 

instrucțiunilor privind 

mecanismul, cerințele și 

termenele specifice de 

prezentare și diseminare a 

datelor privind indicatorii de 

monitorizare a ODD (în 

comun cu Cancelaria de Stat) 

Trimestrul II 

(iunie)  

Instrucțiune 

elaborată și 

aprobată prin 

ordin comun cu 

Cancelaria de Stat 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(GIZ) 

DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

PAG 1.2.3. 

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.42; 

Legea nr.93/2017 

1.6.3. Colectarea și 

generalizarea informației 

actualizate de la ministere și 

autorități publice cu privire la 

metadatele și seriile de timp 

pentru indicatorii de 

monitorizare a ODD-lor 

Trimestrul III 

(septembrie)  

Metadate și seriile 

de timp pentru 

indicatorii de 

monitorizare a 

ODD-lor 

actualizate 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(GIZ) 

DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.42; 

Legea nr.93/2017 

1.6.4. Testarea și lansarea 

publică a Platformei 

Naționale de Raportare a 

ODD-urilor 

Trimestrul IV 

(octombrie) 

Platformă 

Națională de 

raportare a ODD 

funcțională 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(ONU) 

Direcția diseminare și 

comunicare (DDC), 

Direcția Generală 

Tehnologii 

Informaționale (DGTI) 

Acordul de Asociere 

RM-UE, art.42; 

Legea nr.93/2017 

1.7. Asigurarea cadrului 

normativ, a unui climat 

prielnic pentru 

respectarea 

confidențialității și 

protecției datelor, a 

accesului la surse de 

1.7.1. Ajustarea 

documentelor în domeniul 

protecției datelor cu caracter 

personal: politica de 

securitate la prelucrarea 

datelor cu documentația 

aferentă 

Trimestrul I Documente în 

domeniul 

protecției datelor 

cu caracter 

personal aprobate  

Bugetul BNS DGTI Legea nr. 93/2017, 

Legea nr. 133/2011  
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

date administrative la 

nivel individual, precum 

și a accesului 

utilizatorilor la date din 

situații financiare 

1.7.2. Implementarea politicii 

BNS privind asigurarea 

securității datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora 

în cadrul sistemelor 

informaționale de date cu 

caracter personal 

Trimestrul I-IV Proporția 

acțiunilor realizate 

Bugetul BNS DGTI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017,  

1.7.3. Finalizarea proiectului 

hotărârii de Guvern privind 

aprobarea conceptului 

Subsistemului informațional 

„Statistici demografice și 

sociale” și transmiterea spre 

aprobare Guvernului 

Trimestrul I Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNFPA)  

Direcția statistica 

populației și migrației 

(DSPM) 

PAG 1.8.2.,  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41, 

art.43 (a), art.44 

1.7.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea 

Subsistemului informațional 

„Statistici demografice și 

sociale” 

Trimestrul I Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNFPA)  

DSPM PAG 1.8.2.,  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41, 

art.43 (a), art.44 

1.7.5. Elaborarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea  conceptului 

Sistemului informațional 

„Depozitarul Public al 

situațiilor financiare” 

Trimestrul I Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(Banca Mondială)  

Direcția generală 

colectarea datelor 

entități economice 

(DGCDEE) 

Legea contabilității 

și raportării 

financiare 

nr.287/2017, art.8 

1.7.6. Elaborarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și 

funcționarea Sistemului 

Informațional „Depozitarul 

public al situațiilor financiare” 

Trimestrul III Proiect hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(Banca Mondială)   

DGCDEE Legea contabilității 

și raportării 

financiare 

nr.287/2017, art.8 

1.7.7. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

controlul divulgării statistice 

în conformitate cu 

Trimestrul II 

(iunie) 

Regulament 

aprobat 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

Direcția Metode 

Statistice (DMS) în 

comun cu alte 

subdiviziuni ale BNS 

Concluziile 

Operaționale rezultate 

în urma reuniunii 

Subcomitetului pentru 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

Regulamentul (CE) nr. 

223/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului și 

Regulamentul Comisiei (UE) 

cooperare economică 

și în alte sectoare – 

Cluster I ,,Dialog 

economic, 

managementul 

finanțelor publice, 

statistică, servicii 

financiare, clauze de 

control și anti-fraudă”  

1.8. Asigurarea 

transparenței 

procesului decizional și 

al activității BNS, prin 

informarea activă a 

societății privind 

domeniile de activitate 

ale instituției 

1.8.1. Publicarea 

informaţiilor relevante cu 

privire la procesul decizional 

la compartimentul 

„Transparenţa decizională” 

pe pagina web a BNS şi pe 

platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md   

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Informație  

accesibilă și 

actualizată în 

termene utile,  

Numărul 

proiectelor  

decizionale 

consultate public / 

publicate, cu 

raportare 

trimestrială 

Bugetul BNS SJRU, DCC în comun 

cu subdiviziunile BNS 

Legea nr.239/2008  

HG nr.188/2012  

1.8.2. Participarea la 

desfășurarea procesului de 

evaluare a gradului de 

disponibilitate și deschidere a 

statisticilor oficiale (Open 

Data Inventory) 

Pe parcursul 

anului, la 

necesitate  

 

Informație 

prezentată și 

statistici 

diseminate 

Bugetul BNS DDC Legea nr.93/2017 

 

1.8.3. Asigurarea organizării 

și desfășurării procedurilor de 

achiziții publice conform 

prevederilor legale, în 

condiții de maximă 

transparență, în termen și cu 

în condiții prielnice pentru 

obținerea unor bunuri și 

servicii calitative la prețuri 

cât mai avantajoase  

Pe parcursul 

anului  

100% proceduri 

de achiziție 

desfășurate, cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului 

Bugetul BNS DMF  Legea nr. 131/2015  

http://www.particip.gov.md/
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

1.8.4. Asigurarea informării 

societății privind activitatea 

instituției prin intermediul 

paginii web 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Numărul de 

noutăți plasate 

despre activitatea 

instituției 

Bugetul BNS DDC Legea nr.93/2017 

 

1.9. Contribuirea la 

elaborarea, evaluarea și 

monitorizarea 

documentelor de 

politici naționale și 

sectoriale  etc. 

1.9.1. Examinarea și avizarea 

proiectelor de acte normative 

și de reglementare 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

100% de proiecte 

de acte normative 

avizate și 

transmise în 

termen  

Bugetul BNS SJRU, Serviciul 

managementul 

documentelor (SMD) 

în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

HG nr.935/2018 

1.9.2. Avizarea rapoartelor 

studiilor și validarea 

informației statistice utilizate 

în rapoarte de analiză, 

evaluare și monitorizare a 

politicilor sau angajamentelor 

internaționale 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

100% de rapoarte 

validate, 

comentate, 

analizate 

Bugetul BNS SJRU, SMD în comun 

cu subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

HG nr.935/2018 

1.9.3. Participarea la procesul 

de actualizare a proiectului 

Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2030” 

Trimestrul I 

(martie) 

Participări la 

grupurile de lucru 

tehnice, informație 

statistică 

prezentată 

Bugetul BNS DCSCI în comun cu 

direcțiile/secțiile BNS 

Legea nr.93/2017 

HG nr.935/2018 

Obiectivul 2: Dezvoltarea instituțională a BNS Indicatori de progres:  

- Activități de pregătire pentru efectuarea recensământului populației și al locuințelor (RPL) 

în anul 2024 efectuate;  

- Rapoarte semestriale de performanța pe programe/subprograme elaborate;  

- Raport anual de asistență în domeniul statisticii oficiale elaborat și publicat pe pagina web;  

- Raport  de evaluare sectorială externă a domeniilor statisticii oficiale elaborat.  

Riscuri externe: 

- Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 

- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative;  

- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;  

- Tergiversarea examinării / aprobării proiectelor de acte normative 

Riscuri interne:  

- Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate;  

- Lipsa de personal;  

- Defecțiuni tehnice. 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

2.1. Activități de 

pregătire a cadrului 

normativ pentru 

efectuarea 

recensământului 

populației și al 

locuințelor (RPL) în 

anul 2024 

2.1.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului de 

lege cu privire la 

recensământul populației și al 

locuințelor 

Trimestrul I 

(ianuarie)  

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și transmis 

Parlamentului 

Bugetul BNS Direcția recensăminte 

(DR), 

SJRU 

Legea nr.93/2017 

PAG 1.9.1.,  

Acordul de Asociere 

RM-UE, 

art.41, art.43 (a); 

Legea nr.93/2017, 

CBTM 1204 (r1) 

2.1.2 Elaborarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

recensământul populației și al 

locuințelor din anul 2024 

Trimestrul II 

(iunie)  

Proiect de hotărâre 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Bugetul BNS  DR, 

SJRU 

PAG 1.9.2.,  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41, 

art.43 (a) 

CBTM (O1) 

2.2. Îmbunătățirea 

managementului 

resurselor umane 

2.2.1. Elaborarea proiectului 

de hotărâre a Guvernului cu 

privire la aprobarea 

modificărilor și completărilor 

ce se operează în Hotărârea 

Guvernului nr. 935/2018 „Cu 

privire la organizarea și 

funcționarea BNS”  

Trimestrul III 

(septembrie) 

Proiect elaborat și 

prezentat 

Guvernului  

 

Bugetul BNS  SJRU în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

2.2.2. Elaborarea strategiei 

BNS privind managementul 

resurselor umane  

Trimestrul IV 

(octombrie) 

Strategie aprobată Bugetul BNS  SJRU Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d),  

CBTM 1204 (O4) 

2.2.3. Elaborarea Planului de 

acțiuni anual privind 

managementul resurselor 

umane în anul 2023 

Trimestrul IV 

(noiembrie) 

Plan de acțiuni 

aprobat 

Bugetul BNS  SJRU Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d) 

2.2.4. Organizarea și 

desfășurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcțiilor 

publice anunțate vacante 

Pe parcursul 

anului, la 

necesitate  

Număr de 

concursuri de 

angajare 

organizate repetat,  

Gradul de 

acoperire a 

funcțiilor vacante 

scoase la 

concursurile 

Bugetul BNS  SJRU Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d),  

CBTM 1204 (O4), 

Legea 181/2014 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

repetate de 

angajare  

2.2.5. Elaborarea Planului 

anual de dezvoltare 

profesională (internă și 

externă) a funcționarilor 

publici (inclusiv OTSri) 

pentru anul 2022 

Trimestrul I  

(februarie)  

Planul elaborat și 

aprobat  

 

Bugetul BNS  SJRU în comun cu 

DMS, DGTI, 

subdiviziunile BNS 

HG nr. 201/2009  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d) 

2.2.6. Implementarea Planului 

anual de dezvoltare 

profesională a funcționarilor 

publici  

Pe parcursul 

anului, cu 

raportare 

trimestrială  

Număr de instruiri 

organizate,  

Număr de 

persoane instruite  

Bugetul BNS  SJRU în comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG nr. 201/2009  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d) 

2.2.7. Asigurarea completării 

conforme a dosarelor 

personale ale angajaților în 

Registrul electronic al 

angajaților, completarea 

Statului de personal în format 

electronic și a Schemei de 

încadrare  

Pe parcursul 

anului,  

cu raportare 

anuală  

Registru electronic 

al angajaților 

completate  

 

Bugetul BNS  SJRU HG nr. 681/2020  

2.2.8. Dezvoltarea de e-cursuri 

pentru personalul BNS și 

dezvoltarea platformei de e-

learning a BNS 

Trimestrul III 

(septembrie) 

Un e-curs 

dezvoltat, 

Platforma BNS de 

e-learning 

funcțională 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(GIZ)  

Secția instruiri în 

statistica oficială 

(SISO)  în comun cu 

SJRU 

HG nr.935/2018, 

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.42 (d) 

2.2.9. Activități de informare 

și sensibilizare a angajaților cu 

privire la sănătatea femeilor și 

alte subiecte (drepturile 

femeilor, interzicerea 

discriminării împotriva 

femeilor; hărțuirii sexuală, 

utilizarea limbajului sensibil la 

gen, etc.) 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială) 

Număr de 

activități realizate  

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNFPA, UN 

Women) 

SJRU în comun cu 

grupul coordonator în 

domeniul statisticii de 

gen 

HG nr.935/2018,  

CEDAW 2(c), 8(a), 

14(d1)  

2.2.10 Pregătirea și 

implementarea cercetării 

consumului de timp pentru 

Trimestrul I-II Instrumentar 

elaborat, 

Bugetul BNS, 

asistență externă  

SJRU în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea 93/2017 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

realizarea activităților/ 

lucrărilor statistice 

Cercetare 

implementată 

2.2.11. Organizarea 

seminarelor cu OTS privind 

completarea și colectarea 

chestionarelor statistice 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Seminare 

organizate 

Bugetul BNS SJRU, DCSRI în 

comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG nr.935/2018 

2.3. Consolidarea 

managementului 

financiar în cadrul 

BNS 

2.3.1. Asigurarea utilizării 

corecte și eficiente a 

resurselor financiare, 

conform bugetului aprobat. 

Organizarea și gestionarea 

conformă a evidenței 

contabile 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Întocmirea și 

prezentarea în 

termenii stabiliți a 

rapoartelor 

financiare; 

numărul de note 

contabile 

întocmite; 

documente primare 

şi centralizatoare 

întocmite conform 

prevederilor legale 

Bugetul BNS Direcția management 

financiar (DMF) 

Legea nr. 113/2007, 

Legea nr. 270/2018, 

Legea nr. 181/2014, 

Ordinul MF 

nr.216/2015 

2.3.2. Elaborarea proiectelor 

de cheltuieli, în contextul 

elaborării CBTM pentru anii 

2023-2025 

Trimestrul II proiecte de 

cheltuieli 

elaborate, 

prezentate 

Ministerului 

Finanțelor și 

plasate pe pagina 

web a BNS 

Bugetul BNS  DMF în comun cu 

subdiviziunile BNS, 

DCSCI 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

2.3.3. Elaborarea rapoartelor 

financiare cu privire la 

executarea bugetului etc. în 

modul și termenele stabilite  

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

rapoarte elaborate, 

remise 

Ministerului 

Finanțelor și 

plasate pe pagina 

web a BNS 

Bugetul BNS  DMF Legea nr. 113/2007, 

Legea nr. 181/2014, 

Ordinul MF 

nr.216/2015 

2.3.4. Elaborarea propunerilor 

pentru proiectul legii 

bugetului pentru anul 2023 

Trimestrul III Proiectul de 

propuneri elaborat 

și prezentat 

Ministerului 

Bugetul BNS  DMF  Ordinul Ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

Finanțelor în 

termenul stabilit 

2.3.5. Elaborarea propunerilor 

de buget pe programe bazate 

pe performanță 

Trimestrul III Proiectul de 

propuneri pe 

programe și sub-

programe elaborat, 

remis Ministerului 

Finanțelor 

Bugetul BNS  DMF, DCSCI, în 

comun cu 

subdiviziunile BNS 

 

2.3.6. Elaborarea Raportului 

de performanța pe 

programe/subprograme la 

situația din 31 decembrie 

2021 și 30 iunie 2022 

Trimestrul I și 

Trimestrul III 

 

2 rapoarte 

elaborate și remise 

Ministerului 

Finanțelor 

Bugetul BNS  DCSCI, DMF în 

comun cu 

subdiviziunile BNS 

Ordinele ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 și 

nr.216/2015 

2.3.7. Elaborarea 

Regulamentului privind 

modul de acordare și plată  a 

drepturilor salariale inclusiv 

celor cu caracter stimulator 

pentru angajații BNS 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

Regulament 

elaborat și aprobat 

prin ordinul BNS 

Bugetul BNS DMF Legea nr. 270/2018, 

HG nr. 1231/2018 

2.3.8. Elaborarea 

regulamentului/ procedurilor 

privind modul de formare și 

utilizare a mijloacelor 

provenite din prestarea 

serviciilor cu plată de către 

BNS  

Trimestrul I 

(ianuarie) 

Regulament/ 

proceduri interne 

elaborat(e) și 

aprobat(e) prin 

ordinul BNS 

Bugetul BNS DMF în comun cu 

SJRU și 

subdiviziunile BNS 

Legea nr. 847-XIII 

din 24 mai 1996 

2.3.9. Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu 

privire la metodologia de 

calculare a tarifelor, 

nomenclatorul serviciilor şi 

cuantumul tarifelor pentru 

serviciile prestate de Biroul 

Național de Statistică 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

Proiectul Hotărârii 

Guvernului 

elaborat și 

transmis 

Guvernului spre 

aprobare 

Bugetul BNS DMF în comun cu 

SJRU și 

subdiviziunile BNS 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.670/2020 

2.4. Asigurarea 

gestionării eficiente și 

responsabile a 

2.4.1. Analiza, monitorizarea 

și gestionarea mijloacelor 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

Rapoarte interne 

lunare, trimestriale 

și inventariere 

Bugetul BNS DMF, CRS Legea 113/2007, 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 208 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

patrimoniului și 

îmbunătățirea 

condițiilor de muncă a 

colaboratorilor BNS 

fixe, valorilor materiale și 

activelor nefinanciare  

trimestrială a 

progresului)  

anuală efectuate în 

termen 

din 2015, Ordinul 

Ministerului 

Finanțelor nr. 216 

din 2015 

2.4.2. Asigurarea realizării 

procedurilor de transmitere în 

locațiune a activelor din 

gestiune și administrare 

eficientă a patrimoniului aflat 

la bilanțul BNS 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului)  

Număr de decizii 

elaborate, 

înaintate spre 

coordonare și 

avizare 

Bugetul BNS DMF, CRS Legea 113/2007, 

Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 60 din 

2015 

2.4.3. Analiza veniturilor și 

cheltuielilor BNS, inclusiv pe 

tipuri și pe fiecare sediu 

administrat de BNS și 

elaborarea propunerilor de: 

- maximizare a veniturilor și 

eficientizare a cheltuielilor 

și  

- identificare a resurselor 

pentru dezvoltarea durabilă 

a statisticii, inclusiv prin 

îmbunătățirea condițiilor de 

muncă a personalului BNS 

Trimestrul I 

(ianuarie), 

Pe parcursul 

anului 

(trimestrial) 

Rapoarte de 

analiză elaborate; 

Propuneri de 

eficientizare a 

cheltuielilor 

elaborate și  

prezentate 

conducerii BNS 

Bugetul BNS DMF, CRS Legea 113/2007 

2.4.4. Implementarea 

măsurilor de reducere a 

cheltuielilor resurselor 

energetice (contorizarea 

consumului de energie 

electrică, gaze naturale etc.) 

Pe parcursul 

anului 

(trimestrial) 

Numărul 

contoarelor 

instalate; 

Suma economiilor 

pe seama reducerii  

cheltuielilor 

resurselor 

energetice  

Bugetul BNS DMF, CRS Legea 113/2007 

2.4.5. Îmbunătățirea 

condițiilor de muncă/ bazei 

materiale a colaboratorilor 

BNS (AC și OTS), inclusiv: 

reparații a birourilor, 

renovarea mobilierului, 

Pe parcursul 

anului 

Numărul și  

suprafața 

birourilor reparate 

și sau cu  

mobilieri renovat; 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

DMF HG nr.935/2018 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

procurarea, profilaxia și 

reparația climatizatoarelor, 

renovarea parcului IT 

Numărul 

climatizatoarelor 

procurate, 

deservite și/sau 

reparate; 

Numărul PC cu 

softuri licențiate 

achiziționate; 

Numărul 

persoanelor care 

au beneficiat 

urmare a  

îmbunătățirii 

condițiilor de 

muncă 

2.5. Consolidarea 

sistemului de control 

intern managerial și 

audit intern în cadrul 

BNS 

2.5.1. Elaborarea planului de 

acțiuni privind implementarea 

controlului intern managerial 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

Plan de acțiuni 

aprobat 

Bugetul BNS Secția audit intern și 

managementul calității 

(SAIMC) 

Legea nr. 229/2010 

2.5.2. Autoevaluarea 

sistemului de control intern 

managerial 

Trimestrul II Raport de 

autoevaluare 

elaborat 

Bugetul BNS SAIMC  în comun cu 

subdiviziunile BNS și 

CRS-le 

Legea nr. 229/2010  

2.5.3. Asigurarea dezvoltării 

continue a activității de audit 

 intern  

Pe parcursul 

anului 

Raportul anual 

prezentat 

Bugetul BNS SAIMC  Legea nr. 229/2010 

2.5.4. Asigurarea 

implementării recomandărilor 

din rapoartele de audit ale 

Curţii de Conturi  

Pe parcursul 

anului, cu 

raportare 

anuală  

 

Număr de 

informații 

raportate,  

Ponderea 

recomandărilor 

implementate  

Bugetul BNS DMF, SAIMC Legea nr. 261/2008 

 

2.6. Asigurarea 

prezentării informației 

statistice solicitate de 

organismele 

internaționale (conform 

2.6.1. Completarea 

chestionarelor la solicitarea 

organismelor internaționale 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Chestionare 

completate și 

transmise în 

termen 

Bugetul BNS DCSCI, subdiviziunile 

BNS 

CBTM 1202 (O3), 

Acordul de asociere  

RM-UE, art.42 (a) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

obligațiilor asumate de 

autoritățile naționale)  

2.6.2. Actualizarea bazei 

regionale de date în cadrul 

programului UNICEF pentru 

Europa și Asia Centrală 

TransMonEE  

Trimestrul IV 

(noiembrie)  

Bază de date 

actualizată și 

transmisă la 

oficiul UNICEF 

pentru Europa și 

Asia Centrală 

 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNICEF) 

Direcția statistica 

serviciilor sociale 

(DSSS) în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Acordul de 

Cooperare BNS-

UNICEF, Acordul 

cadru de cooperare 

între Guvernul 

Republicii Moldova 

și Fondul Națiunilor 

Unite pentru Copii 

aprobat prin HG nr. 

218/1997 

2.6.3. Menținerea și 

actualizarea paginii naționale 

NSDP vizând Standardul 

Special de Diseminare a 

Datelor (SDDS) al FMI 

Pe parcursul 

anului 

(conform 

graficului 

stabilit) 

NSDP actualizată 

 

Bugetul BNS DCD a BNS în comun 

cu MF, BNM, CNPF 

Legea nr. 93/2017 

2.6.4. Colaborarea cu 

partenerii naționali în vederea  

subscrierii Republicii 

Moldova la SDDS + 

Trimestrul IV Identificarea 

indicatorilor 

adiționali necesari 

pentru subscrierea 

la SDDS+ și 

modalității de 

completare a 

golurilor 

informaționale. 

Elaborarea și 

testarea a noii  

pagini de  

diseminare. 

Bugetul BNS DCD, DGTI a BNS în 

comun cu MF, BNM, 

CNPF 

Legea nr. 93/2017 

2.6.5. Efectuarea lucrărilor în 

cadrul Programului 

Comparabilității 

Internaționale (PCI) al 

Produsului Intern Brut (PIB) 

și a Parității Puterii de 

Cumpărare (PPC) a valutelor 

naționale runda globală-2021: 

Pe parcursul 

anului 

(conform 

graficului 

stabilit) 

Informații 

colectate, validate 

și transmise 

Bugetul BNS  DSPC Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

a)  Colectarea informației 

privind prețurile la 

produse/servicii incluse în 

Programul Comparabilității 

Internaționale; 

b) Verificarea, procesarea 

informaţiei; 

c) Transmiterea informaţiei cu 

datele calculate pentru PCI 

(prin intermediul Comitetului 

Interstatal pentru Statistică al 

CSI) 

2.7. Coordonarea 

proiectelor/programelo

r de asistență în 

domeniul statisticii 

oficiale 

2.7.1. Actualizarea 

Regulamentului și 

componenței nominale ale  

Consiliului sectorial în 

domeniul asistenței externe în 

statistica oficială (CSAE) 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

Regulamentul și 

componența 

nominală a  

Consiliului 

sectorial în 

domeniul 

asistenței externe 

în statistica 

oficială aprobate 

Bugetul BNS DCSCI HG nr. 377/2018, 

HG nr. 458 

din 25-09-2019 

2.7.2. Organizarea ședințelor 

cu partenerii de dezvoltare 

pentru gestionarea procesului 

de planificare şi realizare a 

asistenţei externe în domeniul 

statisticii 

Pe parcursul 

anului 

 

Minimum 2 

ședințe ale 

Consiliului 

sectorial în 

domeniul 

asistenţei externe 

în statistica 

oficială organizate 

Bugetul BNS DCSCI HG nr. 377/2018, 

HG nr. 458 

din 25-09-2019 

2.7.3. Negocierea și 

promovarea acordurilor cu 

partenerii de dezvoltare 

privind finanțarea/ 

implementarea proiectelor de 

asistență externă în domeniul 

statisticii oficiale 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Min. 2 propuneri 

de proiecte 

elaborate  și 

proiecte de Acord 

negociate și 

promovate 

Bugetul BNS DCSCI HG nr. 377/2018 



18 

Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

2.7.4. Revizuirea și 

actualizarea Matricei 

„Proiecte de asistență externă 

pe domeniile BNS și a fișelor 

proiectelor de asistență 

externă  

Semestrial Matricea și fișe de 

proiect plasate pe 

pagina web a BNS 

Bugetul BNS DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG nr. 377/2018 

2.7.5. Monitorizarea 

proiectelor de asistență 

externă existente și 

elaborarea rapoartelor de 

monitorizare privind 

implementarea proiectelor / 

programelor de asistenţă 

externă ale BNS 

Pe parcursul 

anului 

Minimum un 

raport anual 

elaborat și 

publicat pe pagina 

web; rapoarte de 

progres elaborate 

la ședințele 

Consiliului 

sectorial în 

domeniul 

asistenţei externe  

Bugetul BNS DCSCI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG nr. 377/2018 

2.7.6. Extinderea și 

actualizarea informației 

privind proiectele/programele 

de asistență în domeniul 

statisticii oficiale și 

activitatea CSAE pe pagina 

web a BNS 

Pe parcursul 

anului 

Numărul de 

informații 

noi/actualizate 

relevante, plasate 

pe pagina web a 

BNS 

 

Bugetul BNS DCSCI HG nr. 377/2018, 

HG nr. 458 

din 25-09-2019 

 

2.8. Evaluarea 

sectorială internă și 

externă a domeniilor 

statisticii oficiale 

2.8.1 Evaluarea sectorială a 

statisticii naționale privind 

criminalitatea și justiția  

Trimestrul II 

(aprilie) 

Raport de 

evaluare sectorială 

elaborat  

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(PNUD) 

DSSS Acordul de Asociere  

RM-UE art. 41 

Acordul-tip de 

asistență tehnică 

dintre Guvernul RM 

și PNUD, din 

2.10.1992 

2.8.2 Evaluarea sectorială a 

statisticii educației  

Trimestrul I 

(martie) 

Raport de evaluare 

sectorială elaborat 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(Eurostat) 

Secția statistica 

educației, științei și 

culturii (SSEȘC) 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 41, 44 

2.8.3 Analiza comparativă a 

datelor statistice privind 

învățământul vocațional 

Trimestrul I 

(martie) 

Raport elaborat Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNICEF) 

SSEȘC Acordul de 

Cooperare BNS-

UNICEF, Acordul 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

produse de BNS în raport cu 

datele similare generate din 

Sistemul Informațional de 

Management în Educație 

(SIME) al Ministerului 

Educației și Cercetării 

cadru de cooperare 

între Guvernul RM 

și UNICEF aprobat 

prin HG nr. 

218/1997 

2.9. Asigurarea 

managementului 

documentelor 

2.9.1. Asigurarea examinării 

și oferirii în termenii stabiliți 

a  răspunsurilor la: solicitările 

de avize, informații din partea 

instituțiilor, altor persoane 

juridice și fizice; petiții 

Pe parcursul 

anului  

Numărul de 

solicitări în total, 

din care cu 

răspunsuri oferite 

- total, din care în 

termenul stabilit 

Bugetul BNS  SMD în comun cu 

subdiviziunile BNS 

 

Legea nr. 93/2017 

etc. 

2.9.2. Elaborarea ghidului 

privind managementul 

documentelor în cadrul BNS 

Trimestrul I Ghid elaborat Bugetul BNS  SMD Legea nr. 93/2017 

etc. 

2.9.3. Examinarea sistemelor 

informaționale de 

management  al documentelor 

întru identificarea și 

implementarea unui sistem 

potrivit la BNS 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Sistemul 

informațional 

utilizat în 

activitatea BNS 

Bugetul BNS  SMD, DGTI  

2.9.4 Întocmirea 

Nomenclatorului-Tip a 

dosarelor pentru anul 2022 al 

BNS în conformitate cu 

Indicatorul documentelor-tip 

(Chişinău-2016) cu remitere 

spre coordonare către Comisia 

de Expertiză şi Control a 

Direcţiei Generale Arhiva 

Naţională  

Trimestrul I Nomenclator al 

dosarelor elaborat 

Bugetul BNS SMD  HG al RM nr.352-

1992 „Cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

Fondului Arhivistic 

de Stat”; 

Ordinul Serviciului 

de Stat de Arhivă 

nr.57/2016 

2.9.5. Conlucrarea BNS cu 

Agenţia Naţională a Arhivelor 

în vederea ajustării 

Nomenclatorul-Tip a 

dosarelor, luând în considerare 

specificul activității BNS, 

Trimestrul I Nomenclator 

ajustat al dosarelor 

elaborate 

Proceduri de 

arhivare 

electronică a 

Bugetul BNS SMD  Ordinul Serviciului 

de Stat de Arhivă 

nr.57/2016 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

prevederile Legii 93/2017 și 

posibilitățile de arhivare 

electronică a documentelor  

documentelor 

stabilite 

2.9.6. Ordonarea documentelor 

de păstrare permanentă pentru 

anii 2016-2018. 

Întocmirea istoricului fondului 

arhivistic al BNS pentru anii 

2016-2018 

Pe parcursul 

anului 

Raport de 

autoevaluare 

elabora 

Bugetul BNS SMD  HG RM 

nr.352/1992,  

Nomeclatorul 

dosarelor al BNS 

pentru anul 2014 

2.9.7. Organizarea seminarelor 

cu specialiştii  aparatului 

central al BNS şi Centrele 

Regionale Teritoriale privind 

aplicarea Nomenclatorului 

dosarelor al BNS în activitate. 

Trimestrul II Ghid elaborat, 

seminare 

organizate 

Bugetul BNS SMD   

2.9.8. Întocmirea şi eliberarea 

certificatelor arhivistice 

cetăţenilor 

Pe parcursul 

anului 

Numărul de 

solicitări executate 

Bugetul BNS SMD  Legea nr. 93/2017  

Obiectivul 3: Dezvoltarea producerii și diseminării statisticilor de 

calitate 

Indicatori de progres:  

- Cercetări statistice documentate conform GSBPM;  

- Ghid de calitate elaborat;  

- Metadate documentate în format SIMS;  

- Metodologii noi elaborate și aprobate;  

- Cercetări și lucrări statistice realizate în cadrul Programului anual de Lucrări Statistice 

(PLS) pe anul  2022; 

- Statistici elaborate în baza datelor administrative;  

- Noul Clasificator național al ocupațiilor (CORM 006-2021) implementat în statistica 

ocupării; 

- Politica de revizuire a informației statistice elaborată și aprobată;  

- Lansarea noii versiuni a site-ului BNS adaptată la necesitățile utilizatorilor, inclusiv 

disponibilitatea versiunii mobile; 

- Politica de comunicare elaborată și aprobată. 

Riscuri externe: 

- Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 

- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative;  

- Impedimente în obținerea accesului la date individuale, inclusiv date cu caracter personal din surse administrative;  

- Solicitări ad-hoc de informații excesive. 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

Riscuri interne:  

- Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate;  

- Lipsa de personal;  

- Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice. 

3.1. Implementarea 

cercetărilor și lucrărilor 

statistice conform 

Programului de lucrări 

statistice pentru anul 

2022 

3.1.1. Implementarea 

cercetărilor /lucrărilor statistice 

în domeniul economic: 

1) Elaborarea indicatorilor 

macroeconomici;  

2) Statistica industriei și 

energeticii; 

3) Statistica construcțiilor și a 

investițiilor; 

4) Statistica transporturilor; 

5) Statistica tehnologiei  

informației; 

6) Statistica comerțului exterior 

de mărfuri și servicii; 

7) Statistica comerțului interior 

de bunuri și servicii; 

8) Statistica turismului; 

9) Statistica prețurilor; 

10) Statistica antreprenoriatului 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

anuală a 

progresu 

lui) 

51 titluri de 

lucrări/cercetări 

efectuate  

Bugetul BNS DGSM, 

DGSÎ 

HG nr.441 din 

22.12.2021 ”Cu 

privire la aprobarea 

Programului de 

lucrări statistice 

pentru anul 2022” 

3.1.2. Implementarea 

cercetărilor /lucrărilor statistice 

în domeniul agriculturii și 

mediului: 

1) Statistica agriculturii; 

2) Statistica mediului. 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

anuală a 

progresului) 

17 titluri de 

lucrări/cercetări 

efectuate  

Bugetul BNS DSAM HG nr.441 din 

22.12.2021 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.1.3. Implementarea 

cercetărilor /lucrărilor statistice 

în domeniul social și 

demografie: 

1) Statistica nivelului de trai al 

populației; 

2) Statistica populației; 

3) Statistica migrației: 

4) Indicatori demografici; 

5) Indicatorii sărăciei; 

6) Statistica pieței muncii; 

7) Statistica câștigurilor 

salariale; 

8) Statistica educației;  

9) Statistica culturii și 

sportului; 

10) Statistica muzeelor; 

11) Statistica științei; 

12)  Statistica utilităților publice; 

13) Statistica justiției: 

14) Statistica sănătății; 

15) Statistica protecției sociale 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

anuală a 

progresului) 

32 titluri de 

lucrări/cercetări 

efectuate 

Bugetul BNS DGSSD HG nr.441 din 

22.12.2021 

3.1.4. Colectare situații 

financiare de la organizații 

necomerciale și agenți 

economici 

Pe parcursul 

anului  

2 titluri de 

lucrări/cercetări 

efectuate 

Bugetul BNS Direcţia situaţii 

financiare (DSF) 

Legea nr.287/2017 

3.2. Implementarea 

sistemului de 

management al  calității 

în cadrul BNS 

3.2.1. Documentarea 

proceselor statistice conform 

standardului pentru 

implementarea proceselor 

managementului calității și a 

modelului generic al 

proceselor statistice (GSBPM) 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Minimum 2 

cercetări statistice 

documentate 

conform GSBPM  

Bugetul BNS  Subdiviziunile BNS în 

comun cu DMS 

CBTM  1202 (O8), 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 42 (f), 

43 (g) 

3.2.2. Elaborarea Ghidului de 

Calitate 

Trimestrul III Ghid de calitate 

aprobat  

Bugetul BNS  DMS în comun cu 

Grupul de lucru pe 

calitate  

Legea nr.93/2017 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 42 (f), 

43 (g) 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=6284
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=6284
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120938&lang=ro
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.2.3. Elaborarea ghidurilor 

pentru standardizarea 

informațiilor statistice 

diseminate 

Trimestrul III Ghidurile pentru 

standardizarea 

informațiilor 

statistice aprobate 

Bugetul BNS DDC Acordul de Asociere  

RM-UE art.43 (g) 

3.3. Documentarea în 

format SIMS a 

metadatelor  

3.3.1. Elaborarea metadatelor 

conform Structurii Unice de 

Metadate Integrate (SIMS) 

pentru cercetările statistice în 

domeniul social: 

1) “Utilități publice” 

2) “Justiție și 

infracționalitate” 

3) “Dizabilitatea populației” 

4) “Indicatorii sărăciei 

monetare” 

5) “Accidentele de muncă”  

6) “Câștigurile salariale și 

costul forței de muncă” 

Pe parcursul 

anului (câte 1 

minimum pe 

trimestru) 

 

Metadate 

documentate în 

format SIMS 

pentru 6 

cercetări/lucrări 

statistice 

Bugetul BNS  DSSS, 

Direcția statistica 

nivelului de trai 

(DSNT), 

Direcția statistica 

salariilor (DSSa) în 

comun cu DMS 

 

Legea nr.93/2017 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 42 (f), 

43 (g) 

3.3.2. Elaborarea metadatelor 

conform Structurii Unice de 

Metadate Integrate (SIMS) 

pentru cercetările statistice în 

domeniul economic: 

1) ”Indicatorii pe termen scurt 

în industrie” 

2) ”Cercetarea prețurilor 

producției industriale” 

3) ”Stocuri, intrări şi consum 

al principalelor resurse 

energetice” 

4) ”Balanţa energetică” 

5) “Activitatea de construcții” 

6) “Investiţii în active 

imobilizate” 

7) “Construcţii locative şi 

social-culturale” 

Pe parcursul 

anului (câte 1 

minimum pe 

trimestru) 

 

Metadate 

documentate în 

format SIMS 

pentru 15 

cercetări/lucrări 

statistice 

Bugetul BNS  Direcția generală 

statistica 

întreprinderilor 

(DGSÎ), 

Direcţia statistica 

comerţului exterior 

(DSCE) în comun cu 

DMS 

Legea nr.93/2017 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 42 (f), 

43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

8) “Autorizaţii de construire 

eliberate pentru clădiri”  

9) “Fondul locativ” 

10) “Activitatea agențiilor de 

turism și turoperatorilor” 

11) ”Activitatea transportului 

rutier de mărfuri și pasageri” 

12) “Ancheta Structurală 

Anuală” 

13) “Inovarea în industrie și 

servicii” 

14)"Indicatorii pe termen scurt 

în comerț și servicii" 

15) “Statistica comerţului 

internaţional cu mărfuri” 

3.3.3. Elaborarea metadatelor 

conform Structurii Unice de 

Metadate Integrate (SIMS) 

pentru cercetările statistice în 

domeniul mediu și agricultură: 

1) “Indicele prețurilor 

produselor agricole” 

2) “Cheltuieli curente pentru 

protecţia mediului și plăți 

ecologice” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

 

Metadate 

documentate în 

format SIMS 

pentru 2 

cercetări/lucrări 

statistice 

Bugetul BNS  Direcția statistica 

agriculturii și 

mediului (DSAM) în 

comun cu DMS 

Legea nr.93/2017 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 42 (f), 

43 (g) 

3.4. Elaborarea 

metodologiilor pentru 

cercetări statistice noi în 

conformitate cu 

cerințele internaționale 

și regulamentele Uniunii 

Europene (conform 

structurii-tip) 

3.4.1 Elaborarea metodologiei 

“Statistica protecției sociale 

ESSPROS”, testată prin calcule 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Metodologie 

elaborată, calcule 

realizate 

Bugetul BNS DSSS în comun cu 

DMS 

Acordul de Asociere  

RM-UE art. 44, 42 

(b), (c) 

3.4.2. Elaborarea metodologiei 

“Elaborarea contului economic 

de mediu al emisiilor în aerul 

atmosferic” 

Trimestrul IV 

(octombrie)  

Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

Bugetul BNS DSAM în comun cu 

DMS 

Cadrul central al 

Sistemului de 

Evidență Economico- 

Mediu, 2012, 

(standard statistic 

internațional al ONU) 

Manualul Eurostat 

vizând calculele 

Сontului economic 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

de mediu al emisiilor 

în aerul atmosferic 

3.4.3. Elaborarea și testarea 

metodologiei “Demografia 

întreprinderilor” 

Trimestrul IV Metodologie 

elaborată și 

aprobată, 

calcule realizate 

Bugetul BNS Direcția registre și 

clasificatoare în 

comun cu DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b), 

43 (e) 

3.4.4. Elaborarea 

metodologiei ”Situaţia 

privind informatizarea şi 

conexiunea la Internet” 

Trimestrul II  Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

Bugetul BNS Direcția statistica 

transporturilor, 

turismului și TIC în 

comun cu DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b) 

3.4.5. Elaborarea 

metodologiei ”Ancheta de 

conjunctură” 

Trimestrul II Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

asistență externă 

(German 

Economic Team 

(GET)) 

DGSÎ în comun cu 

DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b) 

3.4.6. Elaborarea 

metodologiei de colectare a 

datelor cercetării „Violenţa în 

familie față de femei”  

Trimestrul II 

(iunie) 

Metodologie 

elaborată  

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UN Women) 

DSSS, DSNT în 

comun cu DMS 

Acordul-tip de 

asistenţă tehnică 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Programul 

Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, 

din 2.10.1992 

3.4.7. Metodologia modulului 

tematic ad-hoc la Ancheta 

Forței de Muncă privind 

„Munca casnică și de îngrijire 

neplătită” 

Trimestrul III 

(septembrie) 

Metodologie 

elaborată  

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UN Women) 

Direcția statistica 

ocupării (DSO) în 

comun cu DMS 

Acordul-tip de 

asistenţă tehnică 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi Programul 

Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, 

din 2.10.1992 

3.5. Perfecționarea 

cadrului metodologic 

pentru cercetări/lucrări 

statistice existente 

(conform structurii-tip) 

3.5.1. Revizuirea 

metodologiei “Anchetei forței 

de muncă”  

Trimestrul II 

(aprilie) 

Metodologie 

revizuită și 

aprobată 

Bugetul BNS DSO în comun cu 

DMS 

PNAA 2017-2019, 

acțiunea 43 (2022 și 

anii următori. 

Măsură cu caracter 

continuu si gradual) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.5.2. Revizuirea  metodologiei 

”Câștigurile salariale”  

Trimestrul III 

(septembrie) 

Metodologie 

revizuită  și 

aprobată 

Bugetul BNS DSSa în comun cu 

DMS 

Legea 93/2017, 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b), 

44, 46 

3.5.3. Revizuirea metodologiei 

privind calculul IPC   

Trimestrul IV  Metodologie 

revizuită și 

aprobată, 

publicată 

Bugetul BNS Direcția statistica 

prețurilor de consum 

(DSPC) în comun cu 

DMS 

Legea 93/2017, 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b), 

44, 46 

3.5.4. Elaborarea 

metodologiei de estimare a 

numărului populației cu 

reședința obișnuită în 

perioada intercenzitară 

Trimestrul I 

(februarie) 

Metodologie 

aprobată și 

publicată 

Bugetul BNS DSPM Legea 93/2017, 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b), 

44, 46 

3.5.5. Elaborarea  

metodologiei de producere a 

PIB  

Trimestrul IV Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

Bugetul BNS Direcția conturi 

naționale (DCN) în 

comun cu DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 43 (d) 

3.5.6. Revizuirea 

metodologiei de elaborare a 

statisticilor comerțului 

internațional cu mărfuri  

Trimestrul II 

(iunie) 

Norme 

metodologice 

actualizate şi 

aprobate 

Bugetul BNS DSCE Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b) 

3.5.7. Elaborarea ghidului 

metodologic pentru specialiștii 

responsabili de colectarea 

prețurilor de consum 

Trimestrul IV  Ghid metodologic 

elaborat 

Bugetul BNS DSPC Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42  

3.5.8. Pregătirea planului de 

acțiuni în vederea relansării 

elaborării tabelului resurse-

utilizări (TRU) și 

identificarea surselor de 

informație necesare 

Trimestrul IV Plan de acțiuni 

elaborat, 

Surse de 

informație 

identificate 

Bugetul BNS, 

asistența tehnică 

(FMI etc.) 

Direcția conturi 

naționale (DCN) în 

comun cu DGSÎ, 

DGSSD 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 43 (d), 

solicitări parvenite 

de la parteneri 

naționali și 

internaționali 

3.6. Promovarea 

reducerii presiunii 

informaționale asupra 

respondenților 

3.6.1. Monitorizarea continuă 

a presiunii informaționale: 

- adăugarea unei variabile 

suplimentare în formularele 

statistice  referitor la timpul 

necesar raportării statistice 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Număr de 

formulare 

statistice 

modificate 

Număr mediu de 

cercetări la care 

Bugetul BNS DGSÎ, DSSA, 

DGSSD, DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

- Estimarea numărului mediu 

de cercetări statistice la care 

participă un respondent 

participă un 

respondent 

3.6.2. Calcule experimentale 

pentru producerea statisticilor 

oficiale în baza datelor 

administrative 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Număr calcule 

experimentale  

Bugetul BNS DMS, Direcția 

statistica comerțului 

interior, DSSa 

HG nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 

3.6.3. Revizuirea formularelor 

statistice în vederea reducerii 

numărului de formulare/ 

indicatori statistici 

Trimestrul IV 

(octombrie) 

Număr de 

indicatori anulați 

Bugetul  BNS Direcțiile/secțiile BNS Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 

3.7. Elaborarea 

cadrului metodologic 

de revizuire a 

statisticilor 

3.7.1. Elaborarea Politicii de 

revizuire a statisticilor 

Trimestrul II  Politică elaborată 

și aprobată 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

DDC în comun cu 

DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 41 

3.7.2. Stabilirea procedurilor 

specifice de revizuire a 

statisticilor pentru fiecare 

domeniu statistic în parte 

Trimestrul III Proceduri 

elaborate pentru 2 

domenii statistice 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

DMS în comun cu 

subdiviziunile BNS  

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 41 

3.8. Recalcularea și 

revizuirea seriilor 

dinamice ale PIB și IPC 

(începând cu anul 2014) 

în conformitate cu 

rezultatele 

recensământului 

populației din anul 2014 

și sursele de date 

administrative privind 

numărul și migrația 

populației 

3.8.1. Recalcularea PIB pe 

categorii de utilizări la 

populatia cu reședința 

obișnuită, anual și trimestrial, 

pentru perioada 2014-2020 în:  

- prețuri curente;  

- prețurile medii ale anului 

precedent;  

- prețurile anului de referință 

Trimestrul II 

(mai)  

Baze de date 

vizând PIB a 

Direcției conturi 

naționale  

Bugetul BNS DCN HG nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de asociere 

RM-UE, art. 43 (d) 

3.8.2. Recalcularea PIB pe 

categorii de resurse la nivel 

de 3 semne CAEM la 

populatia cu reședința 

obișnuită, anual și trimestrial, 

pentru perioada 2014-2020: 

- prețuri curente;  

Trimestrul II 

(mai)  

Baze de date 

vizând PIB pe 

categorii de 

resurse si categorii 

de utilizări 

Bugetul BNS DCN HG nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de asociere 

RM-UE, art. 43 (d) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

- prețurile medii ale anului 

precedent;  

- prețurile anului de referință. 

3.8.3. Echilibrarea PIB pe 

categorii de resurse cu PIB pe 

categorii de utilizări, 

recalculat  la populatia cu 

reședința obișnuită, anual, 

trimestrial, formarea bazelor 

de date a PIB (2014-2020) 

Trimestrul II 

(mai)  

Baze de date 

vizând PIB pe 

categorii de 

resurse si categorii 

de utilizări 

Bugetul BNS DCN HG nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de asociere 

RM-UE, art. 43 (d) 

3.8.4. Elaborarea seriei de 

date privind Indicele 

Prețurilor de Consum (IPC), 

2015=100 conform structurii 

COICOP 

Trimestru I 

(martie) 

Indici publicați Bugetul  BNS DSPC Acordul de asociere 

RM-UE, art. 43 (d) 

3.9.  Estimarea 

numărului populației cu 

reședința obișnuită în 

profil teritorial, pe 

vârste și sexe 

3.9.1. Colectarea (prin web 

servicii pe MConnect și alte 

modalități) și prelucrarea 

datelor (inclusiv date cu 

caracter personal), la nivel de 

UAT-ri, din registre de stat 

(surse de date administrative) 

cu privire la localitatea de 

domiciliu și/sau reședință 

temporară a persoanelor 

fizice, inclusiv celor care 

traversează frontiera de stat 

Trimestrul I 

(februarie) 

Seturile de date 

privind migrația 

internațională și 

internă în profil 

teritorial generate 

Bugetul BNS 

 

DSPM HG nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42, 43 

(a) 

3.9.2. Estimarea numărului 

populației cu reședința 

obișnuită  în profil teritorial 

în baza datelor administrative 

Trimestrul II 

(aprilie) 

Numărul 

populației cu 

reședință obișnuită 

în aspect teritorial 

estimat 

Bugetul BNS DSPM în comun cu 

DMS 

HG. nr.441/2021 

(PLS 2022) 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42, 43 

(a) 

3.10. Implementarea 

clasificatoarelor și 

nomenclatoarelor 

statistice 

3.10.1. Implementarea noului 

Clasificator național al 

ocupațiilor (CORM 006-

2021) în Ancheta forței de 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Clasificator 

implementat în 

practica statistică 

Bugetul BNS DSO, DSNT HG nr.208/2021 

Acordul de Asociere 

RM-UE Titlul IV, 

Capitolul 6, art. 42 

(c) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

muncă, Cercetarea Bugetelor 

Gospodăriilor Casnice 

3.10.2. Realizarea lucrărilor 

asociate implementării noii 

versiuni a Nomenclaturii 

Combinate a Mărfurilor 

Trimestrul III 

Trimestrul IV  

Tabel de trecere de 

la versiunea actuală 

a Nomenclaturii 

(aliniate la SH 

2017) la cea nouă 

elaborat, 

Alte lucrări de 

pregătire pentru 

punerea în aplicare 

a noii 

Nomenclaturi 

realizate. 

Bugetul BNS DSCE  HG nr.208/2021 

Acordul de Asociere 

RM-UE Titlul IV, 

Capitolul 6, art. 42 

(c) 

3.11. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii TIC a 

BNS 

3.11.1. Elaborarea planului  

activităților de evaluare 

aprofundată și dezvoltare 

etapizată a sistemului 

informațional automatizat 

integrat 

Trimestrul III Plan elaborat  Bugetul BNS, 

asistență externă 

(ONU, UE) 

DGTI în comun cu 

subdiviziunile BNS  

Legea 93/2017, 

 HG nr.856/2010 

3.11.2. Elaborarea și   

coordonarea Planului de 

achiziții TIC cu AGE 

Trimestrul I 

(februarie) 

Planul de achiziție 

TIC elaborat, 

aprobat și 

coordonat cu AGE 

Bugetul BNS DGTI și DMF HG nr.544/2019 

3.11.3. Implementarea 

Planului de achiziții TIC prin 

organizarea și realizarea 

licitațiilor publice  

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului 

Licitații publice 

organizate, achiziții 

TIC realizate 

Bugetul BNS DGTI, DMF HG nr.544/2019, 

Legea nr.131/2015  

3.11.4. Extinderea dezvoltării 

rapoartelor statistice 

electronice în baza Acordului 

de colaborare BNS-SFS-

CTIF privind Ghișeul Unic de 

raportare 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Minimum 10 

chestionare 

statistice noi 

incluse în 

raportarea 

electronică 

statistică și cele 

revizuite 

Bugetul BNS 

 

DGTI în comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG nr.765/2013, 

acțiunile 17.1, 3.12  
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.11.5. Implementarea  

Planului de acțiuni privind 

securitatea informației în 

BNS, 2021-2023 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Acțiunile de 

securitate 

cibernetică și a 

informației 

planificate pentru 

anul 2022 

realizate 

Bugetul BNS, 

asistența tehnică 

DGTI Ordinul nr. 29 din 

12.08.2021 privind 

aprobarea Politicii 

de securitate 

cibernetică a BNS 

3.11.6. Migrarea sistemelor 

informaționale ale BNS pe 

platforma tehnologică 

guvernamentală comună 

(MCloud)  

Trimestrul II Minimum 10 

sisteme 

informaționale 

migrate 

Bugetul BNS DGTI HG nr. 823/2020  

3.11.7. Instalarea, testarea și 

configurarea bazei de date 

Oracle pe serverul de 

producție al BNS 

Trimestrul III  Baza de date 

Oracle instalată, 

testată și 

configurată pe 

server 

Bugetul BNS Direcția proiectare 

aplicații informatice 

(DPAI) în comun cu 

direcțiile secțiile BNS 

 

3.11.8 Configurarea 

paravanului de protecție 

(echipamente Firewall la nivel 

de rețea, în Oficiul Central) 

Trimestrul I  Paravanul de 

protecție 

(echipamente 

Firewall) la nivel 

de rețea, în 

Oficiul Central 

instalat 

Bugetul BNS Direcția administrare 

a sistemului 

informațional (DASI) 

 Ordinul nr. 29 din 

12.08.2021 privind 

aprobarea Politicii 

de securitate 

cibernetică a BNS 

3.11.9. Integrarea serviciilor 

publice prestate și/sau SI 

gestionate cu serviciile 

electronice guvernamentale 

relevante (MPass, MPay, 

MSign, ș.a.)  

Pe parcursul 

anului, cu 

raportare 

trimestrială  

Minimum 5 

servicii /SI 

integrate cu 

serviciile 

electronice 

guvernamentale  

Bugetul BNS DGTI, DMF Planul de Acțiuni a 

Guvernului pentru 

anii 2021-2022, 

cap.II Transparența 

digitală 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.11.10. Asigurarea 

consumului de date din 

sursele de date administrative, 

utilizând platforma de 

interoperabilitate (MConnect) 

Pe parcursul 

anului, cu 

raportare 

trimestrială  

Minim 3 acorduri 

adiționale semnate, 

Consum de date 

prin MConnect 

asigurat 

Bugetul BNS 

(asistență externă) 

DGTI, DMS cu 

suportul 

subdiviziunilor BNS 

HG nr.211/2019 

3.12. Elaborarea și 

modificarea aplicațiilor 

IT pentru cercetările 

statistice  

3.12.1. Modificarea 

aplicațiilor software pentru 

cercetările privind utilitățile 

publice (1-apeduct - 

canalizare și 1- infrastructura 

străzilor orăşeneşti şi 

amenajarea spaţiilor verzi 

urbane) și  cercetarea 

„Contravenții constatate” 

Trimestrul I 

(martie) 

3 aplicații 

modificate 

Bugetul BNS DSSS, 

DPAI 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.2. Modificarea aplicației 

software pentru cercetarea 

“Cu privire la investiţii” 

(2_INV) 

Trimestrul I  

(ianuarie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI,  

Direcția statistica 

investițiilor și 

construcțiilor 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.3. Modificarea aplicației 

software pentru cercetarea 

„Autorizații de construire 

eliberate pentru clădiri” (1-

AC) 

Trimestrul II 

(aprilie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI,  

Direcția statistica 

investițiilor și 

construcțiilor 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.4. Modificarea aplicației 

software pentru cercetarea 

„Transportul cu mijloacele de 

transport rutier” (65-auto) 

Trimestrul I 

(februarie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI, Direcția 

statistica 

transporturilor, 

turismului și TIC 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.5. Modificarea aplicației 

software pentru Ancheta 

structurală anuală în 

întreprinderi (ASA) 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI, Direcția 

statistica structurală 

(DSSt) 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.6. Modificarea aplicației 

software privind calcularea 

Indicilor prețurilor producției 

industriale (IPPI) de trecut în 

Trimestrul I 

(ianuarie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI,  

Direcția statistica 

industriei și 

energeticii (DSIE) 

HG 765/2013, 

Acțiunea 17.1 

„Implementarea pe 

scară largă a 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

sistemul statistic CIS 

(PRETIND) 

sistemului e-

Raportare”.  

3.12.7. Dezvoltarea și darea 

în exploatare experimentală a 

Business Registrului 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Business registru 

testat și pilotat 

Bugetul BNS DPAI,  

Direcția registre și 

clasificatoare 

Legea nr.93/2017 

3.12.8. Elaborarea aplicației 

software pentru cercetarea 

„Situația privind 

informatizarea și conexiunea 

la Internet la sfârșitul anului” 

(1-inf (Rev.2021)) 

Trimestrul I 

(februarie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI, Direcția 

statistica 

transporturilor, 

turismului și TIC 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.9. Elaborarea aplicației 

software pentru cercetarea 

“Informația privind 

deținătorii de terenuri 

agricole” (3-agr) 

Trimestrul II 

(aprilie) 

aplicația elaborată Bugetul BNS DPAI, 

Direcția statistica 

agriculturii și 

mediului 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.10. Elaborarea 

formularului electronic pentru 

introducerea datelor Anchetei 

de Conjunctură 

Trimestrul I 

(februarie) 

formular 

electronic elaborat 

Asistență externă 

(German 

Economic Team 

(GET)) 

DPAI, DGSÎ HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.11 Modificarea aplicației 

software pentru cercetarea 

„Costuri și cheltuieli al 

întreprinderii” (5-CI ) 

Trimestrul I 

(martie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI,  

DSF 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.12 Modificarea aplicației 

software pentru cercetarea 

„Costuri și cheltuieli al 

organizației necomerciale” 

(5-CON) 

Trimestrul I 

(martie) 

aplicație 

modificată 

Bugetul BNS DPAI, 

DSF 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

3.12.13. Modificarea aplicației 

software privind comerțul 

exterior de servicii și testarea 

acesteia 

Trimestrul I 

(martie)  

Aplicaţie 

informatică 

modificată 

Bugetul BNS DPAI, 

DSCE 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.12.14. Modificarea 

sistemului informaţional 

“Statistica comerţului 

internaţional cu mărfuri” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Sistem 

informaţional 

modificat şi pus în 

aplicare de la 

01.01.2023 

Bugetul BNS DSCE Proiectul de lege 

pentru modificarea 

Legii nr.172/2014 

privind aprobarea 

Nomenclaturii 

Combinate a 

Mărfurilor (NCM-

2022) 

3.13. Cercetări 

statistice implementate 

în baza de metode 

moderne de colectare a 

datelor din 

gospodăriile casnice 

3.13.1. Implementarea 

metodei CAPI (Computer-

assisted Personal 

Interviewing) de colectare a 

datelor în cadrul Anchetei 

Forței de Muncă (AFM) 

Trimestrul I - 

IV (decembrie) 

Aplicațiile de 

colectare și 

monitorizare 

CAPI funcționale, 

Operatori de 

interviu și 

specialiști-

controlori instruiți, 

Metoda CAPI 

implementată în 

practică  

Bugetul BNSб 

asistență externă 

(UE, ILO) 

DSO în comun cu 

DPAI, DMS și Secția 

colectarea datelor în 

gospodării  (SCDG) 

CBTM 1201 (E4) 

Agenda de Asociere 

UE–RM 2021-2027, 

capitolul IV, pct.13 

3.14. Activități de 

pregătire pentru 

efectuarea 

recensământului 

populației și al 

locuințelor (RPL) în 

anul 2024 

3.14.1. Elaborarea și 

consultarea publică a 

chestionarelor de recensământ 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

(cu continuarea 

și în anul 

2023) 

Chestionare de 

recensământ 

elaborate și 

consultate public 

Bugetul BNS  

Asistență externă 

(UNFPA) 

DR în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017, 

PAG 1.9.2., Acordul 

de Asociere  RM-

UE, art.41, art.43a) 

CBTM 1204 (r2) 

3.14.2. Elaborarea 

metodologiei RPL și a 

instrumentarului de 

recensământ 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

(cu continuarea 

și în anul 

2023) 

Metodologie și 

instrumentar de 

recensământ 

elaborat 

Bugetul BNS  

Asistență externă 

(UNFPA) 

DR în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

3.14.3. Actualizarea planului 

de acțiuni RPL și 

monitorizarea implementării 

acestuia 

Pe parcursul 

anului 

Plan de acțiuni 

actualizat și 

implementat 

Bugetul BNS  DR  Legea nr.93/2017 

3.14.4. Actualizarea bugetului 

RPL pe surse de finanțare 

conform rezultatelor 

discuțiilor cu Ministerul 

Pe parcursul 

anului 

Buget actualizat Bugetul BNS  DR în comun cu DMF Legea nr.93/2017 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

Finanțelor, alți parteneri 

naționali și internaționali 

privind finanțarea următorului 

RPL 

3.14.5. Elaborarea Strategiei 

de resurse umane pentru RPL 

și a planului de implementare 

Trimestrul II 

(mai) 

Strategie și plan 

de acțiuni 

elaborate,  

acțiuni din plan 

implementate 

Bugetul BNS  

Asistență externă 

(UNFPA) 

DR în comun cu 

SJRU 

Legea nr.93/2017, 

PAG 1.9.2., Acordul 

de Asociere  RM-

UE, art.41, art.43a) 

CBTM 1204 (O4) 

3.14.6. Elaborarea strategiei 

de informare și comunicare cu 

privire la RPL 2024 și 

planului de acțiuni 

Trimestrul II 

(iunie) 

Strategie și plan 

de acțiuni 

elaborate, 

identitatea grafică 

a RPL 

conceptualizată și 

elaborată 

Bugetul BNS  

Asistență externă 

(UNFPA) 

DR în comun cu DDC Legea nr.93/2017, 

PAG 1.9.2., Acordul 

de Asociere  RM-

UE, art.41, art.43 (a) 

CBTM 1204 (O5) 

3.14.7. Elaborarea sarcinii 

tehnice pentru dezvoltarea 

sistemului informațional cu 

privire la RPL 2024  

Trimestrul II 

(aprilie)  

Sarcină tehnică 

elaborată și 

aprobată 

Bugetul BNS  

Asistență externă  

(UNFPA) 

DR în comun cu 

DGTI 

Legea nr.93/2017, 

PAG 1.9.2., Acordul 

de Asociere  RM-

UE, art.41, art.43 (a) 

CBTM 1204 (O3) 

3.14.8. Dezvoltarea  modulară 

a sistemului informațional cu 

privire la RPL 2024 în baza 

sarcinii tehnice elaborate 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

(cu continuarea 

și în anul 

2023) 

Module ale SI 

dezvoltate  

Bugetul BNS  

Asistență externă  

DR în comun cu 

DGTI 

Legea nr.93/2017, 

PAG 1.9.2., Acordul 

de Asociere  RM-

UE, art.41, art.43 (a) 

CBTM 1204 (O3) 

3.14.9. Identificarea, evaluarea 

și obținerea accesului la surse 

de date (de stat și private) 

disponibile, cu coordonate 

geografice, și utilizarea 

acestora pentru constituirea 

bazei spațiale a sectoarelor de 

recensământ pentru localitățile 

neacoperite de 

georeferențierea BNS 

Trimestrul II 

(iunie)  

Număr localități 

acoperite cu date 

GIS din surse 

alternative 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE, INS 

România) 

DMS în comun cu DR  PAG 1.9.2.,  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41, 

art.43 (a) 

CBTM 1204 (O2) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.14.10. Crearea bazei spațiale 

a sectoarelor de recensământ 

pentru localitățile în care 

lucrările de georeferențiere au 

fost efectuate 

Trimestrul IV 

(decembrie)  

Număr localități 

sectorizate 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE, INS 

România) 

DMS în comun cu DR  PAG 1.9.2.,  

Acordul de Asociere  

RM-UE, art.41, 

art.43 (a) 

CBTM 1204 (O2) 

3.15. Crearea 

Sistemului 

informațional geografic 

la nivel de puncte de 

adresă 

3.15.1. Actualizarea și 

aprobarea planului de acțiuni 

privind crearea Sistemului 

informațional geografic la 

nivel de puncte de adresă 

Trimestrul I 

(februarie) 

Plan de acțiuni 

privind crearea 

Sistemului 

informațional 

geografic la nivel 

de puncte de 

adresă aprobat 

Bugetul BNS DMS Agenda de Asociere 

UE–RM 2021-2027, 

capitolul IV, pct.13 

3.15.2. Elaborarea strategiei 

de implementare a GIS în 

cadrul BNS 

Trimestrul II 

(mai) 

strategie de 

implementare a 

GIS în cadrul BNS 

aprobată 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

DMS, DGTI, DCS, 

DSI  

Agenda de Asociere 

UE–RM 2021-2027, 

capitolul IV, pct.13 

3.15.3. Colectarea datelor 

georeferențíate la nivel de 

puncte de adresă în vederea 

pregătirii RPL și 

implementării Sistemului 

Informațional Geografic (GIS) 

Trimestrul IV 

(decembrie)  

Datele despre 

clădiri și locuințe 

georeferențiate 

Bugetul BNS,  

asistență externă 

DMS, Secţia 

colectarea datelor în 

gospodării, DR 

Agenda de Asociere 

UE–RM 2021-2027, 

capitolul IV, pct.13,   

CBTM 1204 (r5) 

3.16. Implementarea 

noilor tehnologii în 

procesul de producție 

statistică 

3.16.1. Elaborarea aplicației 

de procesare a datelor 

obținute în cadrul Anchetei 

de Conjunctură, utilizând noi 

tehnologii aplicate în 

statistică (R script) 

Trimestrul II 

(aprilie) 

aplicația elaborată Asistență externă 

(German 

Economic Team 

/GET) 

DGSÎ în comun cu 

DMS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (b) și 

art.43 (g) 

3.16.2. Implementarea 

pachetelor ReGenesees, 

R2Beat și Sampling Strata 

din R în procesul de 

producție statistică 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Minimum 5 

cercetări pentru 

care au fost 

implementate 

pachetele R 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

DMS  Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (d) și 

(e), art. 43 (g)  

3.16.3 Organizarea cursurilor 

pentru studierea aprofundată 

a aplicațiilor open source 

pentru producția și 

Pe parcursul 

anului 

Plan de instruire 

elaborat, 

Numărul de 

cursuri organizate, 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

SJRU, DGTI, DMS, 

subdiviziunile BNS 

Acordul de Asociere 

RM-UE art. 42 (d) și 

(e), art. 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

diseminarea statisticilor (R 

etc.) 

Numărul de 

persoane instruite 

3.17. Elaborarea și 

implementarea noului 

eșantion de tip master 

pentru cercetările din 

domeniu social în 

cadrul gospodăriilor 

casnice EMDOS 3 

3.17.1. Extragerea 

eșantionului de UPE-uri 

pentru EMDOS 3 

Trimestrul II 

(martie) 

Eșantion extras Bugetul BNS DMS Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 

3.17.2. Definitivarea 

metodologiei de eșantionare a 

EMDOS 3, cu asigurarea 

comparabilității datelor 

elaborate pe baza CBGC și 

AFM  până și după 

implementarea EMDOS 3 

Trimestrul IV 

(noiembrie) 

Metodologie 

elaborată 

Bugetul BNS DMS Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 

3.17.3. Pregătirea bazei de 

sondaj pentru cea de-a II 

treaptă de sondaj 

Trimestrul IV 

(octombrie) 

Bază de sondaj 

pregătită 

Bugetul BNS DMS Acordul de Asociere 

RM-UE art. 44 

3.17.4. Elaborarea 

algoritmului de eșantionare 

pentru cea de-a II treaptă de 

eșantionare 

Trimestrul IV 

(octombrie) 

Algoritm dezvoltat Bugetul BNS DMS Acordul de Asociere 

RM-UE art. 43 (g)  

3.17.5. Restructurarea rețelei 

unice de operatori de interviu 

și controlori 

Trimestrul II Rețea restructurată Bugetul BNS DMF, SJRU, Secția 

colectarea datelor în 

gospodării (SCDG), 

DMS, DSO, DSNT 

Legea 93/2017 

3.17.6. Selectarea, instruirea, 

testarea și angajarea 

operatorilor de interviu 

Trimestrul III-

IV 

Personal angajat și 

instruit 

Bugetul BNS SCDG, CRS,SJRU, 

DMF, DMS, DSO, 

DSNT 

Legea 93/2017 

3.18. Extinderea 

accesului publicului 

larg la datele statistice 

oficiale 

3.18.1. Actualizarea și 

dezvoltarea conținutului 

informațional al site-ului 

BNS 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Actualizarea site-

ului conform 

Calendarului de 

diseminare 

Acțiuni întreprinse 

pentru dezvoltarea 

site-ului 

Bugetul BNS DDC 

 în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea 93/2017 

3.18.2. Elaborarea și 

diseminarea pe pagina web 

oficială a BNS a 

comunicatelor de presă 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

Numărul de 

comunicate de 

presă elaborate și 

diseminate 

Bugetul BNS  DDC în comun cu 

direcțiile/secțiile BNS 

CBTM 1202 (O1) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

(standardizate) pe diverse 

domenii statistice 

trimestrială a 

progresului) 

3.18.3.  Actualizarea și 

completarea Băncii de date 

statistice a BNS cu informație 

statistică   

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Numărul de tabele 

actualizate și 

numărul de tabele 

noi disponibile 

diseminate în 

Banca de date 

statistice 

Bugetul BNS  DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS 

CBTM 1202 (O2) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.19 Politică de 

diseminare și 

comunicare pro-activă 

și adaptată la nevoile 

utilizatorilor de date 

3.19.1. Realizarea sondajelor 

de opinie privind gradul de 

satisfacție al utilizatorilor  

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Minimum 2 

sondaje realizate 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UE) 

DDC HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.19.2. Elaborarea politicii și 

strategiei de comunicare a 

BNS 

Trimestrul IV Politică și 

strategie elaborate 

și aprobate 

Bugetul BNS DDC  HG nr.935/2018 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.19.3. Elaborarea noii 

versiuni a paginii web 

oficiale a BNS adaptată la 

necesitățile curente ale 

utilizatorilor, inclusiv 

disponibilitatea versiunii 

mobile, design intuitiv, 

opțiuni de accesibilitate 

Trimestrul III  paginii web 

oficială lansată 

Bugetul BNS, 

surse externe 

(UE) 

DDC, DGTI HG nr.935/2018 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.19.4. Integrarea  de 

indicatori adiționali în 

aplicația interactivă 

GenderPulse  

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Număr de indicatori 

adiționali integrați 

pe platformă 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UN Women) 

DSSS, DPAI Acordul-tip de 

asistenţă tehnică 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova 

şi PNUD, semnat la 

2 octombrie 1992 

3.20. Activitatea 

editorială (anuare, 

publicații, culegeri 

statistice, ediții 2022) 

3.20.1. Îmbunătățirea calității 

publicațiilor statistice  

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Publicații 

îmbunătățite (ca 

conținut, aspect 

grafic, etc.) 

Bugetul BNS DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.20.2. Elaborarea Anuarului 

Statistic al Republicii 

Moldova (în limbile română, 

rusă și engleză) 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DDC HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.3. Elaborarea 

Breviarului „Moldova în 

cifre” în format revizuit 

Trimestrul II 

(iunie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS, 

inclusiv OTS-ri 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.4. Elaborarea publicației 

“Statistica teritorială” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS, 

inclusiv OTS-ri 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.5. Elaborarea publicației 

„Aspecte privind nivelul de 

trai al populației” (în limbile 

română, engleză) 

Trimestrul IV 

(septembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DSNT HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.6. Elaborarea publicației 

„Forța de muncă în Republica 

Moldova. Ocuparea și 

Șomajul” (în limbile română, 

engleză) 

Trimestrul III 

(august) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DSO HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.7. Elaborarea publicației 

„Balanța energetică” 

Trimestrul IV 

(noiembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DSIE HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.8. Elaborarea publicației 

„Rezultatele anchetei 

structurale în întreprinderi” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS Direcția statistica 

structurală (DSSt) 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.9. Elaborarea publicației 

„Resursele naturale și mediul 

în Republica Moldova” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DSAM HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.10. Elaborarea 

publicației „Activitatea 

agricolă a micilor producători 

agricoli” 

Trimestrul II 

(iunie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DSAM HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.20.11. Elaborarea 

publicației „Educația în 

Republica Moldova” 

Trimestrul II 

(iulie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS SSEȘC HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.12. Elaborarea 

publicației „Conturi naționale 

și regionale” 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DCN HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.13. Elaborarea 

publicației „Buletin statistic, 

2021/IV” 

Trimestrul I 

(martie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS DDC în comun cu 

direcțiile și secțiile 

BNS  

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.14. Elaborarea 

Anuarului statistic ”Chișinău 

în cifre”, ediția 2022 

Trimestrul IV 

(decembrie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS Direcția generală 

pentru statistică 

Chișinău 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.15. Elaborarea publicației 

„Situația social-economică a 

municipiului Chișinău în 

ianuarie-decembrie 2021” 

Trimestrul I 

(martie) 

Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS Direcția generală 

pentru statistică 

Chișinău 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.16. Elaborarea 

publicației „Situația social-

economică a municipiului 

Chișinău” pentru trimestrele 

I-III ale a. 2022 

Trimestrial Publicația elaborată 

și diseminată 

Bugetul BNS Direcția generală 

pentru statistică 

Chișinău 

HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

3.20.17 Elaborarea 

Infograficelor tematice 

“Copiii Moldovei” 

Trimestrul IV Infografice 

actualizate și 

diseminate 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNICEF) 

DSSS în comun cu 

direcțiile și secțiile 

BNS 

HG 441/2021 (PLS 

2022),  

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g),  

Acordul de 

Cooperare BNS-

UNICEF, Acordul 

cadru de cooperare 

între Guvernul RM 

și UNICEF aprobat 

prin HG nr. 

218/1997 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

3.20.18. Elaborarea 

Raportului analitic Analiza 

sărăciei monetare și a 

bunăstării gospodăriilor cu 

copii în baza rezultatelor 

Cercetării Bugetelor 

Gospodăriilor Casnice 

Trimestrul IV Raport elaborat Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UNICEF) 

DSNT HG 441/2021 (PLS 

2022) 

Obiectivul 4: Suport în vederea consolidării culturii statistice în 

societate  

 

Indicatori de progres:  

- Postări cu date statistice publicate pe rețelele de socializare;  

- Instruiri și sesiuni de informare cu utilizatorii de date organizate; 

- Rezultatele sondajelor de opinie privind gradul de satisfacție al utilizatorilor publicate. 

Riscuri externe:  

- Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 

Riscuri interne:  

- Prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate;  

- Lipsa de personal;  

- Solicitări ad-hoc. 

4.1. Comunicare pro-

activă și adaptată la 

nevoile utilizatorilor de 

date 

4.1.1. Consolidarea 

cooperării cu mediul 

academic și societatea civilă 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Minimum 4 

acțiuni întreprinse  

Bugetul BNS DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

4.1.2. Organizarea de 

seminare de instruire, ateliere 

de lucru, mese rotunde pentru 

utilizatorii de date 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Minimum câte 2 

acțiuni întreprinse 

trimestrial 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

DDC în comun cu 

subdiviziunile BNS 

Legea nr.93/2017 

Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 

4.1.3. Dezvoltarea de e-

cursuri tematice privind 

statistica gender pentru 

utilizatorii de date 

Trimestrul IV 

(noiembrie) 

Un e-curs 

dezvoltat 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(UN Women) 

SJRU în comun cu 

grupul coordonator în 

domeniul statisticii de 

gen 

HG nr.935/2018 

4.1.4. Crearea și publicarea 

postărilor pe rețelele de 

socializare și gestionarea 

profilurilor BNS pentru 

popularizarea statisticilor 

oficiale 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Număr de postări 

cu date statistice 

publicate pe 

rețelele de 

socializare 

Bugetul BNS DDC Asociere  RM-UE, 

art.42 (a), 43 (g) 
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Acțiuni   Sub acțiuni   
Termene  

de realizare  

Indicatori de 

monitorizare 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

Documentul  

de referință 

4.1.5. Dezvoltarea 

materialelor video de 

promovare a cercetărilor 

statistice în gospodării 

Trimestrul II Video elaborat și 

promovat 

Bugetul BNS, 

asistență externă 

(ONU) 

DDC în comun cu 

direcțiile  BNS 

HG nr.935/2018 

 

 

 

  



1 

Lista abrevierilor  utilizate 
 

AGE  -  Agenția Guvernare Electronică 

AFM     -  Ancheta Forței de Muncă  

BNS      -  Biroul Național de Statistică 

CBTM  -  Cadrul bugetar pe termen mediu 

CAEM   -  Clasificatorul Activităților Economice a Moldovei  

CAPI     -  Computer Assisted Personal Interview 

CIS         -  Cercetare integrată statistică  

CNS      -  Consiliul Național pentru Statistică  

COICOP  -  Clasificarea Consumului Individual după Scopuri 

CORM   -  Clasificator național al ocupațiilor  

CRS       -  Centre regionale pentru statistică 

CTIF       -  Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe  

EMDOS  -  Eșantion  master pentru cercetările din domeniul social  

ESSPROS  -  Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială 

Eurostat  -  Oficiul de Statistică al Uniunii Europene 

DDC      -  Direcția  diseminare și comunicare 

DCN      -  Direcția conturi naționale 

DCSCI   -  Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

DGCDEE  -  Direcția generală colectarea datelor entități economice 

DGSCh  -  Direcția generală pentru statistică Chișinău 

DGSÎ     -  Direcția Generală Statistica Întreprinderilor 

DGSSD  -  Direcția generală statistica socială și demografie 

DGTI     -  Direcția generală tehnologii informaționale 

DMF      - Direcția management financiar 

DMS     -  Direcția metode statistice 

DR         -  Direcția Recensăminte  

DRC      -  Direcția registre și clasificatoare 

DSAM   -  Direcția statistica agriculturii și mediului 

DSCE    -  Direcţia statistica comerţului exterior 

DSCI      -  Direcția statistica comerțului interior  

DSIE      -  Direcția statistica industriei și energeticii 

DSIC      -  Direcția statistica investițiilor și construcțiilor 

DSF        -  Direcția situații financiare 

DSNT     -  Direcția statistica nivelului de trai 

DSO       -  Direcția statistica ocupării 

DSPM    -  Direcția statistica populației și migrației 

DSPC     -  Direcția statistica prețurilor de consum 

DPAI      -  Direcția proiectare aplicații informatice 

DSSa      -  Direcția statistica salariilor 

DSSt      -  Direcția statistica structurală 

DSSS     -  Direcția statistica serviciilor sociale 

DSTTT  -  Direcția statistica transporturilor, turismului și TIC 

GET       -  German Economic Team  

GIS        -  Sistemul Informațional Geografic  

GIZ        -  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei  

GSBPM  -  Procesele managementului calității și a modelului generic al proceselor 

statistice 

HG        -  Hotărâre de Guvern 

ILO       -  International Labour Organization 

IPC        -  Indicele prețurilor de consum 

IT          -  Tehnologii informaționale  

NSDP   -  National Summary Data Page 

ODD     -  Obiective de Dezvoltare Durabilă 

PIB       -  Produsul intern brut    

PNUD   -  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PLS      -  Programul de lucrări statistice  

PRETIND -  Prețul producătorilor industriali  

RM      -  Republica Moldova  

RPL      -  Recensământul populației și a locuințelor  

UE        -  Uniunea Europeană  

ONU     -  Organizația Națiunilor Unite  

OTS       -  Organele teritoriale pentru statistică  

SAIMC  -  Secția audit intern și managementul calității  

SDDS     -  Standardul Special de Diseminare a Datelor  

SFS        -  Serviciul Fiscal de Stat  

SJRU     -  Secția juridică și resurse umane  

SCDG    -  Secția colectarea datelor în gospodării  

SI           -  Sistem informațional  

SIMS     -  Single Integrated Metadata Structure 

SSEȘC   -  Secția statistica educației, științei și culturii 

SeMD     -  Serviciul managementul documentelor  

UAT        -  Unități administrativ teritoriale 

UNICEF  -  Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 

UNFPA    -  Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 

UN Women -  Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor 

UPE         -  Unități primare de eșantionare  

 


