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 Anexa 3 

 

Planul de acțiuni 

privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) 

pentru anii 2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 

pentru anii 2021-20251 

 

Nr. Principalele sarcini/acțiuni Livrabile Responsabili 
Termen 

tentativ 

1.  

Analiza preliminară a 

documentelor și materialelor 

disponibile, definirea 

structurii detaliate a 

raportului de evaluare a 

realizării Strategiei de 

Dezvoltare a SSN 2016-2020 

în contextul elaborării noii 

Strategii şi elaborarea unui 

liste a instituțiilor ce 

urmează a fi intervievate. 

- Structura detaliată 

a raportului de 

evaluare 

- Lista finală a 

instituțiilor ce 

urmează a fi 

intervievate  

- Lista finală a 

întrebărilor din 

interviu/ 

chestionarelor 

compania de 

consultanță  în 

cooperare cu BNS și 

alți parteneri din 

cadrul SSN 

24 iunie 2021 

2.  

Analiza detaliată a 

documentației, interviuri cu 

părțile interesate (inclusiv 

elaborarea de rapoarte 

sumare pe baza interviurilor 

realizate) și un sondaj de 

opinie rapid, întocmirea 

primei versiuni a proiectului 

de raport. 

Proiectul raportului de 

evaluare a SDNSS 

2016-2020   

compania de 

consultanță  în 

cooperare cu BNS și 

alți parteneri din 

cadrul SSN 15 iulie 2021 

3.  

Elaborarea conceptului 

documentului de politici 

publice cu notificarea 

Cancelariei de Stat privind 

inițierea elaborării 

documentului de politici 

publice  

Conceptul 

documentului de 

politici publice 

BNS 

20 iulie 2021 

4.  

Elaborarea versiunii finale a 

raportului de evaluare, 

inclusiv viziunea expertului 

internațional (privind 

inovarea în statistică) cu 

privire la elaborarea 

următorului document 

strategic pentru SSN 

Versiunea finală a 

raportului de evaluare, 

inclusiv anexele și 

documentele de suport 

(lista părților 

intervievate și 

procesele verbale ale 

ședințelor realizate, 

rezultatele sondajului 

de opinie etc.). 

compania de 

consultanță   

25 iulie 2021 

                                                             
1 Activitățile vor fi realizate cu suportul agențiilor ONU, cu antrenarea unei companii naționale de consultanță  
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5.  

Prezentarea raportului de 

evaluare final pentru pârțile 

interesate relevante, parte a 

SSN 

 Raport succint compania de 

consultanță   
30 iulie 2021 

6.  

Elaborarea primei versiuni a 

strategiei SSN (cu implicarea 

BNS - prezentarea 

propunerilor, oferirea 

comentariilor, validarea 

livrabilelor) 

Proiectul strategiei de 

dezvoltare a SSN până 

în anul 2030 

BNS, companiade 

consultanță, 

consultant 

internațional 

UNECE, în 

cooperare cu 

partenerii din cadrul 

SSN 

10 august 

2021  

7.  

Realizarea unei serii de 

consultări pe marginea 

strategiei propuse 

- Notițe de la 

consultările cu 

pârțile interesate 

relevante 

- Lista 

participanților/ 

punctelor de 

contact din 

instituțiile 

partenere 

compania de 

consultanță  în 

cooperare cu 

partenerii din cadrul 

SSN 31 august 

2021 

8.  

Program dezvoltare a SSN 

pe termen mediu , și planul 

de acțiuni privind 

implementarea acestuia, cu 

costurile de implementare și 

termene de realizare (cu 

implicarea BNS - 

prezentarea propunerilor, 

oferirea comentariilor, 

validarea livrabilelor) 

Proiect de program, 

inclusiv plan de acțiuni 

BNS, compania de 

consultanță, 

consultant 

internațional 

UNECE, în 

cooperare cu 

partenerii din cadrul 

SSN 

10 

septembrie 

2021 

9.  

Analiza și evaluarea din 

partea experților în domeniu 

(peer-review) a proiectelor 

strategiei și programului 

Comentariile primire 

de la grupul de 

evaluare (peer-

reviewers) 

compania de 

consultanță și BNS, 

împreună cu ONU, 

în cooperare cu 

partenerii din cadrul 

SSN 

15 

septembrie 

2021 

10.  

Prezentarea publică a setului 

final de documente de 

politici pentru dezvoltarea 

SSN 

- Notițe de la 

consultările cu 

pârțile interesate 

relevante 

- Lista participanților 

compania de 

consultanță, cu 

participarea BNS și 

a  partenerilor din 

cadrul SSN  

15 octombrie 

2021 
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11.  

Transmiterea setului de 

documente (proiectului 

Hotărârii Guvernului privind 

Strategia și a Programul de 

dezvoltare a SSN cu 

documentele aferente) la 

Cancelaria de Stat (CS) și 

avizarea de către instituțiile 

de resort 

- Proiectul hotărârii 

de Guvern și nota 

informativă 

expediată CS 

- Avizarea 

proiectului HG de 

către autoritățile 

publice și alte părți 

interesate 

- Versiunea finală a 

strategiei și 

programului, 

finalizată conform 

avizelor primite  

compania de 

consultanță   

15 noiembrie 

2021 

12.  

Examinarea proiectului 

Strategiei și a Programului 

de dezvoltare a SSN la 

ședința CNS 

Hotărârea CNS CNS 

25 noiembrie 

2021 

13.  

Transmiterea proiectului 

definitivat al Hotărârii 

Guvernului privind 

Strategia și a Programul de 

dezvoltare a SSN spre 

examinare la Guvern 

Proiectul 

definitivat al 

Hotărârii 

Guvernului 

BNS 

30 noiembrie 

2021 

 


