
Realizarea Programului de 
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Şedința

Consiliului Național pentru Statistică (CNS)

25 martie 2021 (on-line)



Programul de lucrări statistice (PLS) 
pentru anul 2020 

Compartiment în PLS Număr de lucrări

A. Lucrări și cercetări statistice realizate de către BNS  103 titluri de lucrări/ cercetări 
statistice

 148 comunicate cu informații 
statistice

 13 publicații statistice 
 92 chestionare internaționale

B. Lucrări executate și informații produse de alte 
autorități ale administrației publice centrale și alte 
entități furnizate BNS pentru elaborarea statisticilor 
oficiale

123 titluri de informații statistice și 
administrative



Realizarea PLS, 2020 

Compartiment în PLS
Număr de lucrări

Planificate Realizate

A. Lucrări și cercetări statistice realizate 
de către Biroul Național de Statistică

 103 titluri de lucrări/ 
cercetări statistice

 102 titluri de lucrări/ cercetări 
statistice

din cele 102 titluri de lucrări realizate:

în termenii stabiliți 86 titluri de lucrări/ cercetări statistice

cu întîrziere 16 titluri de lucrări/ cercetări statistice

n-a fost realizată (amânată) 1 lucrare - cercetarea 
„Accesul Populației la 
Serviciile de Sănătate
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Lucrări și cercetări statistice realizate de 
către Biroul Național de Statistică

Număr de lucrări

Planificate Realizate

 148 comunicate cu informații statistice  152 comunicate cu informații statistice

 13 publicații statistice  21 publicații statistice

 92 chestionare de a fi prezentate în adresa 
organismelor internaționale

 110 chestionare de a fi prezentate în 
adresa organismelor internaționale
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Activitatea de diseminare

152 comunicate cu informații 
statistice

21 publicații statistice



Chestionare internaționale prezentate

110 chestionare 
prezentate către 

organismele 
internaționale



Realizări în afara Programului de lucrări statistice (1)

Cereri de informații statistice primite (aparatul central și 
oficiile teritoriale de statistică ) - total

4206

dintre care solicitări din străinătate 77
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Realizări în afara Programului de lucrări statistice (2)
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 Participare la elaborarea primului Raport de Evaluare Națională 
Voluntară (VNR) privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă (ODD)

 Elaborate și diseminate Principalele rezultate ale cercetării “Influența 
pandemiei COVID 19 asupra gospodăriei”

 Colectate informații adiționale privind efectele COVID-19 asupra 

situației pe piața muncii

 Elaborată nota informativă Distribuția persoanelor vârstnice în profil 

teritorial (în contextul Covid-19)



B. Lucrările executate și informațiile furnizate de 
ministere, alte autorități ale administrației publice 
centrale și alte entități

Compartiment în PLS
Număr de lucrări

Planificate Realizate

B. Lucrări executate și informații 
produse de ministere, alte 
autorități ale administrației 
publice centrale și alte entități 
furnizate BNS pentru 
elaborarea statisticilor oficiale

123 titluri de informații 
statistice și administrative

120 titluri de informații 
statistice și administrative
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B. Lucrările executate și informațiile furnizate 
de ministere, alte autorități ale administrației 
publice centrale și alte entități 

Compartimentul B - 123 lucrări

Pentru elaborarea statisticilor oficiale au prezentat 
informațiile preconizate 

37 instituții/ 
entități 

Lucrări prezentate în termenii stabiliți - 109 lucrări

Lucrări prezentate cu întîrziere - 11 lucrări

Lucrări nerealizate - 3 lucrări



B. Lucrările executate și informațiile furnizate de 
ministere, alte autorități ale administrației 
publice centrale și alte entități 

Lucrări nerealizate în compartimentul B - 3 lucrări

Serviciul Fiscal de Stat - 1 lucrare

IPC “Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 
calculate”

Agenția Servicii Publice - 2 lucrări

Informația privind adresa (raion, sat/comună) de domiciliu și/sau reședința temporară a 
persoanelor care au traversat frontiera în 2019 

Informația privind migrația internă pentru anii 2013-2019 (istoricul înregistrărilor la 
domiciliu și/sau la reședința temporară)



Provocări ce țin de realizarea PLS, 2020

• Pandemia COVID

• Accesul limitat al BNS la Sursele de Date Administrative

• Problema cadrelor 
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