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I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1. Realizarea lucrărilor în cadrul elaborării proiectului Programului 

lucrărilor statistice pe anul 2021 

Comisia permanentă pentru examinarea lucrărilor 

de revizuire a formularelor rapoartelor statistice în 

comun cu direcțiile, și secțiile BNS, organele 

administrației publice centrale interesate 

 

 1.1. Reexaminarea sistemului cercetărilor statistice în cadrul 

revizuirii formularelor statistice pe anul 2021 

în decursul trimestrului 

 1.2. Perfecționarea conținutului rapoartelor și sistemelor de colectare 

a datelor 

Direcțiile, secțiile și serviciile BNS în decursul trimestrului 

2. Documentarea metodologiilor statistice  Direcțiile, Secțiile ramurale în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

3. Elaborarea metodologiei de formare a Contului economico-ecologic 

”Emisiile în aerul atmosferic” 

Direcția statistica agriculturii și mediului, 

Direcția conturi naționale, Direcția statistica 

industriei și energeticii 

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

4. Elaborarea coeficienților SO naționali pentru determinarea tipologiei 

a exploatațiilor agricole (activitatea comună cu INCE) 

Direcția statistica agriculturii și mediului, INCE în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

5. Utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice:  Direcția metode statistice (Serviciul surse de date 

administrative) în comun cu direcțiile, secțiile și 

serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) - Instituirea Grupului de lucru interministerial 

- Definitivarea Metodologia de evaluare a calității datelor 

administrative împreună cu Experții PAR-Stat.  

6. Elaborarea ghidului de verificare și editare a informației din 

cercetarea trimestrială ”Câștigurile salariale” (M1) 

Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

7. Revizuirea instrumentarului cercetării Activitățile copiilor (ODD 

8.7.1) în conformitate cu Rezoluția (nr. IV) a CISM, 20 (2018) de 

modificare a Rezoluției privind statistica muncii copiilor, adoptată de 

CISM, 18 (2008): Armonizarea „Nomenclatorului lucrărilor cu 

condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este 

interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani” 

(Anexa nr. 1 la HG 541/2014) cu CORM, 2014 (atribuirea codurilor) 

Direcția statistica ocupării 10 decembrie 

8. Revizuirea sistemului de indicatori privind statistica investițiilor, 

construcțiilor și fondului locativ în vederea reducerii presiunii 

informaționale asupra respondenților, inclusiv în vederea alinierii la 

standardele internaționale. 

Direcția statistica investițiilor și construcțiilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

9. Încheierea acordului de colaborare între Biroul Național de Statistică 

și Banca Națională a Moldovei 

Direcția  conturi naționale în comun cu direcțiile 

și secțiile BNS 

în decursul trimestrului  

10. Executarea calculelor, pentru anul 2019, ce țin de recalcularea 

Produsului Intern Brut anual ținând cont de rezultatele 

recensământului populației din a. 2014 și anume:  

  

10.1. Elaborarea balanțelor produselor agricole pentru 8 grupe; Direcția statistica agriculturii și mediului în 

comun cu Direcția  conturi naționale  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.2. Calculul consumului gospodăriilor a produselor agricole 

autohtone și cele procurate conform datelor direcției statistica 

agriculturii și mediului; 

Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.3. Recalcularea și distribuirea cheltuielilor gospodăriilor 

populației (în baza datelor anchetei bugetelor casnice) în 

COICOP pe 12 grupe; 

Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.4. Recalcularea producției agricole de către gospodăriile 

populației pentru consum propriu și vânzare; 

Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.5. Recalcularea consumului apei, combustibilului solid (cărbune 

si lemn) de către populație; 

Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.6. Recalcularea serviciilor ce țin de învățământ; Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

10.7. Recalcularea serviciilor ce țin de sănătate; Direcția conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

11.  Aprobarea metodologiei de estimare a numărului populației cu 

reședință obișnuită pentru anii intercenzitari, în baza rezultatelor 

recensământului populației și al locuințelor din 2014.  

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

12. Elaborarea modificărilor și completării certificatului medical 

constatator al decesului și certificatului constatator al decesului în 

perioada perinatală. 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

13. Perfecționarea mecanismului de colectare a datelor cu privire la 

migrația populației. 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

14. Recalcularea numărului populației cu reședință obișnuită pentru anii 

2014-2020, în profil teritorial (pe raioane) în baza rezultatelor 

Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2014 (RPL 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

2014) a datelor privind migrația internă (ASP) și a migrației 

internaționale (IGPF). 

15. Recalcularea indicatorilor demografici pentru anii 2014-2019, în 

profil teritorial (pe raioane) cu aplicarea definiției de reședință 

obișnuită. 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

16. Recalcularea indicatorilor statistici pe diverse domenii, în baza 

numărului populației cu reședință obișnuită. 

Direcția statistica populației și migrației, 

Direcția recensăminte în comun cu direcțiile: 

conturi naționale, diseminare și comunicare, 

metode statistice, statistica: întreprinderilor, 

ocupării, serviciilor sociale, agriculturii 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

17. Elaborarea Ghidului de Calitate  Grupul de lucru pe calitate în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

18. Aprobarea și implementarea Regulamentului cu privire la 

monitorizarea și evaluarea activității operatorilor de interviu privind 

colectarea datelor AFM și CBGC. 

Secția colectarea datelor în gospodării în decursul trimestrului 

19. Definitivarea metodologiei de eșantionare pentru studiul  

Generații și Gen 

Direcția Metode Statistice În decursul trimestrului 

20. Elaborarea strategiei de implementare a GIS în cadrul BNS și a 

planului de acțiuni privind implementarea acesteia  

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

21. Elaborarea noului eșantion de tip master EMDOS 3 Direcția Metode Statistice în comun cu Direcția 

Generală Statistica Socială 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

22. Începutul lucrărilor de colectare a datelor georefențiate referitor la 

clădiri in contextul pregătirilor de RPL runda 2020. 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

23. Elaborarea unei structuri-tip pentru metodologiile statistice  Direcția metode statistice (dl Lilian Galer) în 

comun cu direcțiile ramurale  

în decursul trimestrului 

    

 



 4 

II. Activitatea de diseminare a informației statistice 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 2.1. Activitatea de elaborare a notelor informative și informațiilor operative  

1. Elaborarea comunicatelor de presă pe diverse domenii 

statistice  

Direcțiile și secțiile BNS  Conform calendarului de disemi-

nare a comunicatelor de presă 

2.  Plasarea pe pagina Web a BNS a comunicatelor de presă 

pe diverse domenii statistice pentru a fi diseminate  

Direcția diseminare și comunicare  Conform calendarului de disemi–

nare a comunicatelor de presă  

3. Elaborarea informațiilor statistice pe diverse domenii și 

plasarea acestora în banca de date 

Direcțiile și secțiile BNS, Direcția diseminare și 

comunicare  

Conform calendarului de 

diseminare electronică a 

informațiilor statistice 

 2.2.  Activitatea editorială     

1. Buletin statistic, 2020/III  (în limbile română și rusă), 

trimestrial 

Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

până la  

11 decembrie 1 /  

18 decembrie 2 

23 decembrie 

2. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediția 2020 Direcția  diseminare și comunicare în comun cu  

direcțiile și secțiile BNS  

până pe  

10 noiembrie 

29 decembrie 

3. Copiii Moldovei (în limbile română și engleză) Direcția statistica serviciilor sociale, Secția statistica 

educației și culturii, Direcția statistica nivelului de 

trai  

până la  

30 octombrie 

până la  

15 noiembrie 

4. Balanța energetică a Republicii Moldova (în limbile 

română, rusă și engleză) 

Direcția statistica industriei, energeticii și 

construcțiilor 

15 noiembrie 27 noiembrie 

5. Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în 

limbile română și rusă, și unele tabele în engleză) 

Direcția infrastructură statistică 18 noiembrie 28 noiembrie 

6. Resursele naturale și mediul în Republica Moldova în 

anul 2019 (în limbile română și rusă)  

Direcția statistica agriculturii și mediului 17 decembrie 27 decembrie 

7. Conturi naționale și regionale (în limba română și 

rusă) 

Direcția conturi naționale  18 decembrie 28 decembrie 

8. Statistica teritorială (în limba română) Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

21 decembrie 30 decembrie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 2.3. Asigurarea diseminării informației statistice     

1.  Actualizarea și dezvoltarea conținutului informațional 

al site-ului BNS  

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

conform calendarului 

2. Actualizarea băncii de date, conform Programului 

lucrărilor statistice 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

conform calendarului 

3. Menținerea și actualizarea paginii naționale NSDP 

vizând Standardul Special de Diseminare a Datelor 

(SDDS) 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile: conturi naționale, statistica: prețurilor de 

consum, industriei și energeticii, investițiilor și 

construcțiilor, comerțului exterior, salariilor, 

Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, 

Comisia Națională a Pieței Financiare 

conform graficului FMI 

4. Crearea conținutului postărilor pentru rețelele de 

socializare 

Direcția diseminare și comunicare conform planului de diseminare 

și comunicare pe rețelele de 

socializare 

5. Actualizarea și dezvoltarea conținutului paginii  

Intranet  a BNS 

Editorii și administratorii de Intranet în comun  cu 

direcțiile /secțiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 

6. Diseminarea rezultatelor revizuirii indicatorilor 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) pe pagina 

web și pe platforma dedicată 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

în decursul trimestrului 

7.  Actualizarea indicatorilor din Info-graficele 

GenderPulse la populația cu reședință obișnuită 

Direcția statistica serviciilor sociale, 

Direcția proiectare aplicații informatice 

în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

8. Actualizarea și diseminarea setului de infografice 

”Copii Moldovei” 

Direcția statistica serviciilor sociale, Direcția 

diseminare și comunicare în comun cu direcțiile 

/secțiile BNS 

în decursul trimestrului 
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III. Activitatea de elaborare și monitorizare a programelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Definitivarea proiectului de hotărâre a Guvernului ”Cu 

privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru 

anul 2021 (în limba română și rusă) 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

până la 30 octombrie 

2. Organizarea ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

pentru examinarea Programului de lucrări statistice pentru 

anul 2021 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

până la 10 noiembrie 

3. Evaluarea SD SSN 2016-2020 în vederea elaborării 

Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 

pentru anii 2021-2030 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

în decursul trimestrului  

4. Elaborarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 

2021 pentru: 

Serviciul coordonare și dezvoltare a sistemului statistic 

național în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

 

 - subdiviziunile aparatului central al BNS    până la 16 decembrie1 /  

23 decembrie2 

 - subdiviziunile teritoriale (centre regionale) pentru 

statistică 

 până la 9 decembrie1 /  

16 decembrie2 

5. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul IV 2020 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

până la 16 decembrie1 /  

23 decembrie2 

6. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

anul 2020  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile / serviciile BNS 

până la 30 decembrie 

7. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul I 2021 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională  

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

până la 16 decembrie1 /  

23 decembrie2 

8. Înregistrarea și avizarea proiectului Hotărârea Guvernului 

”Cu privire la aprobarea Indicatorilor naționalizați de 

monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională   în decursul trimestrului 

9. Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale și alte instituții și organizații 

internaționale, elaborarea tabelului de divergențe și 

definitivarea proiectului Hotărârea Guvernului ”Cu privire 

la aprobarea Indicatorilor naționalizați de monitorizare a 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională   în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

    

 1  pentru direcțiile/ care participă la pregătirea materialului  
2  pentru Direcția  care generalizează materialul 
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IV. Recensăminte  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Direcțiile și secțiile care participă  

la pregătirea materialelor 

Termenul de executare 

a lucrărilor 

 5.2. Activități de pregătire pentru efectuarea RPL și RGA, runda 2020 

1.  Elaborarea proiectului legii cu privire la RPL și transmiterea 

spre examinare către Guvern  

Direcția recensăminte în comun cu Secția juridică și 

resurse umane 

în decursul trimestrului 

2.  Elaborarea Notei Informative și Tabelului de concordanță 

(armonizare) al Legii generice privind desfășurarea RPL 

Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

3.  Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind 

implementarea Legii cu privire la RPL, runda 2020 

Direcția recensăminte în comun cu Secția juridică și 

resurse umane 

în decursul trimestrului 

4.  Monitorizarea realizării și actualizarea Planului de acțiuni al 

RPL, runda 2020 

Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

5.  Elaborarea termenilor de referință pentru diferite activități de 

pregătire către RPL 2023. 

Direcția recensăminte în comun cu Direcția 

diseminare și comunicare 

octombrie 

6.  Elaborarea documentului de planificare – Strategia RPL2023 Direcția recensăminte în comun cu Secția juridică și 

resurse umane, direcție metode statistice, Direcția 

generală tehnologii informaționale, Direcția 

management financiar, Direcție diseminare și 

comunicare, Direcție coordonare statistică și 

cooperare internațională. 

decembrie 

    

 

https://intranet.statistica.md/node/2482
https://intranet.statistica.md/node/2482


 8 

V. Cooperarea cu organismele  internaționale  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 6.1. Schimbul de informații    

1. Completarea chestionarelor și tabelelor 

statistice pentru organizațiile internaționale: 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și  

secțiile BNS 

ONU, Eurostat, FMI,  

Banca Mondială, UNESCO 

în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul ONU pentru buletinul statistic 

lunar  

Direcția statistica comerțului exterior, Direcția 

statistica prețurilor de consum, Direcția 

conturi naționale, Direcția statistica industriei 

și energeticii, Direcția statistica 

transporturilor, turismului și TIC, Direcția 

statistica populației și migrației 

ONU octombrie 

noiembrie 

decembrie 

 - Chestionarul EUROSTAT Exercițiu 2020 de 

colectare a datelor  (37 chestionare pentru 

fiecare domeniu statistic în parte), pentru 

anul 2019  

Secția colaborare internațională și integrare 

europeană în comun cu direcțiile și secțiile 

BNS 

EUROSTAT 30 octombrie 

 - Chestionarul privind producția industrială în 

expresie naturală, anul 2019 

Direcția statistica industriei și energeticii  ONU În decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul vizând gazul natural Direcția statistica industriei și energeticii  EUROSTAT, AIE noiembrie 

 - Chestionarul cu privire la petrol  Direcția statistica industriei și energeticii  EUROSTAT, AIE noiembrie 

 - Chestionarul cu privire la energia electrică și 

termică  

Direcția statistica industriei și energeticii  EUROSTAT, AIE noiembrie 

 - Chestionarul vizând cărbunele și 

combustibilul solid 

Direcția statistica industriei și energeticii  EUROSTAT, AIE noiembrie 

 - Chestionarul vizând sursele regenerabile de 

energie 

Direcția statistica industriei și energeticii  EUROSTAT, AIE noiembrie 

 - Chestionarul privind statistica energetică 

lunară  

Direcția statistica industriei și energeticii  JODI în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul ONU anual și trimestrial privind 

conturile naționale 

Direcția conturi naționale  ONU decembrie 

 - Chestionarul privind tendințele în transport pe 

termen scurt în trimestrul III 2020 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

ITF-OECD în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionar comun (Eurostat/UNECE/ITF/) 

pentru colectarea datelor statistice privind 

transportul pentru anul de referință 2019  

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

Eurostat/UNECE/ITF octombrie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra prețurilor de consum 

Direcția statistica prețurilor FMI lunar 

 - Chestionarul UNIDEMO Direcția statistica populației și migrației Eurostat decembrie 

 - Indicatori trimestriali agregați privind forța de 

muncă  

Direcția statistica ocupării ILO 15 decembrie 

 - Chestionarul privind Cercetarea-dezvoltarea Secția statistica educației, științei și culturii UNESCO 18 decembrie 

2. Transmiterea informației statistice Comitetului 

pentru statistică al CSI (prin poșta electronică): 

   

 - informațiilor operative Direcția diseminare și comunicare în comun 

cu direcțiile și secțiile BNS 

CSI lunar, până la  

data de 25 

 - chestionarele nr. 1-25 Direcțiile și secțiile BNS CSI conform termenelor 

stabilite 

3. Transmiterea datelor statistice privind 

exporturile și importurile Republicii Moldova 

în trimestrul III 2020, structurate pe țări și 

mărfuri la nivel de 9 cifre a Nomenclaturii 

Combinate a Mărfurilor, pentru încărcarea în 

baza de date COMEXT (conform 

Memorandumului bilateral de înțelegere) 

Direcția statistica comerțului exterior  EUROSTAT 15 decembrie 

4. Transmiterea datelor statistice privind 

exporturile și importurile Republicii Moldova 

în trimestrul III 2020, structurate pe luni, țări și 

mărfuri la nivel de 9 cifre a Nomenclaturii 

Combinate a Mărfurilor, pentru încărcarea în 

baza de date COMTRADE 

Direcția statistica comerțului exterior  Oficiul de Statistică al 

ONU  

15 decembrie 

5.  Transmiterea datelor privind:  

- Indicii prețurilor de consum   

- conturile naționale  

prin intermediul Sistemului de Corespondență 

Integrată (ICS)  

 

Direcția statistica prețurilor de consum 

Direcția conturi naționale  

 

FMI  

FMI 

 

lunar 

trimestrial 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

 6.2. Lucrul cu experții internaționali și locali  în cadrul proiectelor de asistență tehnică 

1. Activități în cadrul:    

 1.1. Proiectul Uniunii Europene Reforma Administrației Publice (EU PAR-Stat), 

componenta Asistența tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică 

din Republica Moldova 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.2. Proiectul UNFPA „Îmbunătățirea disponibilității surselor de date 

administrative pentru măsurarea progresului privind implementarea Agendei 

Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare în contextul 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030”, Guvernul India; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3. Programul regional: "Statistici prin intermediul Parteneriatului Estic" (STEP), 

Eurostat; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4. Sprijin pentru îmbunătățirea statisticilor agricole, TCP/MOL/37XX (654222), 

Programul de cooperare tehnică FAO (TCP); 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.5. Proiectul ”Îmbunătățirea capacităților instituționale ale BNS” susținut de 

Fondul ONU pentru populație (UNFPA) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 

și Cooperare (SDC) 

Direcția statistica populației și 

migrației 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.6. Programul de cooperare UNICEF-BNS „Îmbunătățirea disponibilității și 

calității datelor pentru a asigura o monitorizare adecvată a drepturilor copilului, 

inclusiv, dar fără a se limita la ODD-urile relevante copiilor”; 

Direcția statistica serviciilor 

sociale, Direcția statistica 

nivelului de trai, Secția statistica 

educației, științei și culturii, 

Direcția statistica populației și 

migrației, Direcția diseminare și 

comunicare 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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VI. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaționale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

1. 1.1. Actualizarea electronică a Notificărilor sistemelor de evidență a datelor cu caracter 

personal a BNS în Sistemul operatorilor de date cu caracter personal pe pagina 

oficială a CNPDCP 

DGTI în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.2. Elaborarea și implementarea Foii de parcurs a activităților BNS în care este 

implicată DGTI privind dezvoltarea Sistemului Informațional Statistic pe termen 

scurt și mediu. 

DGTI Sfârșitul trimestrului 3-

trimestrul 4 (trecătoare)  

 1.3. Coordonarea și monitorizarea procesului de achiziționare a echipamentului 

tehnic  de calcul în cadrul proiectului PAR-1 (foaia de parcurs, logistică, ș.a.) 

DGTI în decursul trimestrului 

 1.4. Căutarea și studierea produselor free cu privire la monitorizarea echipamentelor de 

rețea, de stocare și a serverelor: starea lor, spațiu, memorie, update-uri, etc. 

Instalarea pe un server fizic, configurarea și testarea lor. 

DGTI.  

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 1.5. Pregătirea serverului pentru testarea sincronizării datelor colectate în Gospodăriile 

Casnice și Recensământ. Instalarea sistemului Ubuntu și a pachetelor necesare. 

DGTI. 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 1.6. Realizarea unui script care să restarteze automat firewall-rules de pe Mconnect, 

atunci când se fac actualizările (update-urile) sistemului de operare CentOS și a 

pachetelor relevante. Configurarea și testarea. 

DGTI.  

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 1.7. Precăutarea soluțiilor de elaborare a bibliotecii electronice.   DGTI.  

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

    

2. 2.1. Migrarea Sistemului informațional evidență contabilă pe platforma de 

virtualizare HyperV din Centrul de date al BNS. Efectuarea configurațiilor 

specifice sistemului. Realizarea accesului securizat a personalului contabil. 

Testarea și punerea în funcțiune a sistemului 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

 2.2. Monitorizarea și mentenanța echipamentelor TI, aplicațiilor și rețelei de 

transport date a BNS 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

(permanent) 

 2.3. Suportul consultativ permanent și informarea periodică a tuturor subdiviziunilor 

statistice ale BNS în problemele de administrare a lucrului de la distanță 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

(permanent) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 2.4. Monitorizarea strictă a menținerii la un nivel înalt al securității cibernetice și a 

informației în cadrul BNS în condițiile lucrului de la distanță 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

(permanent) 

 2.5. Îmbunătățirea securității cibernetice în baza recomandărilor auditului efectuat de 

către experții externi, etapa 1. 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.6. Trasarea Ip-telefoniei la et.3 a Direcției generale pentru statistică a municipiului 

Chișinău și din oficiul Central al BNS. 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.7. Conectarea etajului 4 și 5 din Sediul Central al BNS la rețeaua Internet. Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului  

 2.8. Reparația Ad-Hoc a echipamentelor învechite din Centrele Regionale și Sediul 

Central. 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului  

3. 3.1. Realizarea și darea în exploatare experimentală a Business Registrului Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecător) 

 3.2. Dezvoltarea sistemului de raportare electronică statistică autonomă Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecător) 

 3.3. Integrarea cu MPASS a sistemului SESPM Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecător) 

 3.4. Suport sistemului CIS/CIS2/STAT-IS Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecător) 

 3.5. Participarea activă la realizarea activităților prevăzute în proiectul PAR-2, în 

special a descrierii și dezvoltării unui sistem statistic integrat informațional 

bazat pe metadate 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

 

în decursul trimestrului 

(permanent)  
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 3.6. Proiectarea sistemului informațional ce ține de evidența lucrătorilor BNS Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul 

DGTI 

în decursul trimestrului   

 3.7. Modificarea aplicației pentru cercetarea statistică 2-INV „Cu privire la 

investiții” (anual) 

Direcția proiectarea aplicațiilor 

informatice în comun cu Direcția 

statistica investițiilor și 

construcțiilor. 

în decursul trimestrului 

    

 

 

 

VII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică în colaborare cu Direcția diseminare și comunicare  

si alte subdiviziuni ale BNS 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situația social-economică a 

raionului/municipiului în ianuarie-septembrie 2020” 

Consiliul raional (municipal), Direcția coordonare 

statistică și cooperare internațională, Direcția 

diseminare și comunicare  

până la 30 noiembrie 

2. Comunicat de presă „Despre situația social-economică 

a raionului/municipiului în ianuarie-septembrie 2020” 

Presa locală, Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională, Direcția diseminare și 

comunicare 

până la 30 noiembrie 

3. Informația despre activitatea direcției (secției) raionale 

pentru statistică în ianuarie-septembrie 2020 

Serviciul coordonare și dezvoltare a sistemului 

statistic național  

până la 17 octombrie  

4. Informații operative pe diverse domenii Consiliul raional (municipal), Direcția diseminare 

și comunicare, direcțiilor / secțiilor BNS 

respective 

conform graficului aprobat de șefii 

direcțiilor / secțiilor teritoriale 

pentru statistică în corespundere cu 

calendarul de diseminare a datelor 

de pe site-ul oficial al BNS 
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VIII. Conferințe,  mese rotunde, seminare cu utilizatorii și alți parteneri 
 

Nr. 

d/o 
Măsurile 

Când și unde  

se va efectua 
Sânt invitați Responsabili 

 8.1. Conferințe de presă, mese rotunde și seminare cu utilizatorii  

1.     

     

 8.2. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  

1. Seminar de instruire privind implementarea 

Regulamentului cu privire la monitorizarea și evaluarea 

activității operatorilor de interviu privind colectarea 

datelor AFM și CBGC. 

noiembrie, 

seminar on-line 

Specialiștii principali (controlori) 

AFM și CBGC din cadrul Centrelor 

Regionale pentru Statistică 

Secția colectarea datelor în 

gospodării 

2. Seminar de instruire privind utilizarea aplicației pentru 

listarea locuințelor, în cadrul lucrărilor de pregătire 

către RPL, runda mondială 2020  

 

octombrie, BNS Operatori de teren și supervizori 

noi angajați 

Direcția metode statistice, 

Direcția recensăminte,  Secția 

colectarea datelor în gospodării, 

DGTI. 

     

     

     

     
 


