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I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1. Lucrul asupra calculelor experimentale a contului ”Emisiilor în aerul 

atmosferic” pentru anul 2016  

Direcția statistica agriculturii și mediului, 

Direcția conturi naționale, Direcția statistica 

industriei și energeticii 

în decursul trimestrului   

2. 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 

3. Participarea la elaborarea Sistemului Informațional Automatizat 

,,Registrul  electronic al angajaților” (gestionat de SFS) 

Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

4. Revizuirea instrumentarului cercetării Ancheta forței de muncă în 

conformitate cu noul standard internațional: 

- Proiectarea Chestionarului Locuință (CL) 

Direcția  statistica ocupării 27 martie 

5. Revizuirea instrumentarului cercetării statistice Accesul populației 

la serviciile de sănătate 

Direcția statistica nivelului de trai în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

6. Studierea manualului Frascati în vederea ajustării instrumentarului 

de colectare a datelor vizând statistica de cercetare-dezvoltare,  

capitolul ”Distribuția pe tipuri de cercetare-dezvoltare” (cercetare de 

bază, cercetare aplicativă, dezvoltare experimentală) 

Secția statistica educației, științei și culturii în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

7. Elaborarea metodologiei SCN ONU 2008/SEC 2010, pentru 

serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate (SIFIM) 

Direcția  conturi naționale  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

8. Elaborarea 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 

9. 9.1. Realizarea lucrărilor de pregătire pentru implementarea (de la 

01.01.2020) unei noi versiuni a Nomenclaturii Combinate a 

Mărfurilor (NCM), elaborată în baza Sistemului Armonizat de 

Descriere și Codificare a Mărfurilor - 2017 

Direcția statistica comerțului exterior 28 februarie 2020 

9.2. Corelarea NCM cu Clasificarea Standard de Comerț 

Internațional și Clasificarea Marilor Categorii Economice, 

utilizând tabele de trecere între Nomenclatura Combinată a 

Mărfurilor și aceste clasificări 

 

Direcția statistica comerțului exterior 28 februarie 2020 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

10. Elaborarea metodologiei de corelare pentru estimarea numărului 

populației RM pentru anii intercenzitari, în baza rezultatelor 

recensămîntului populației și al locuințelor din 2014  

Direcția statistica populației și migrației, 

Direcția  recensăminte 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

11.  Elaborarea modificărilor și completării certificatului medical 

constatator al decesului și certificatul constatator al decesului în 

perioada perinatală  

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

13. Recalcularea numărului populației cu reședință obișnuită pentru anii 

2014-2017, în profil teritorial (pe raioane) în baza rezultatelor 

Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2014 (RPL 

2014) 

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

14. Recalcularea indicatorilor demografici pentru anii 2014-2017, în 

profil teritorial (pe raioane) cu aplicarea definiției de reședință 

obișnuită 

Direcția  statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

15. 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)  

16. Elaborarea Regulamentului cu privire la monitorizarea și evaluarea 

activității operatorilor de interviu privind colectarea datelor AFM și 

CBGC. Lucru asupra testării documentelor și procedurilor noi create 

Secția colectarea datelor în gospodării în decursul trimestrului 

17. Studierea Metodologiei ESSPROS și identificarea elementelor 

aplicabile pentru Republica Moldova  

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

18. Elaborarea metodologiei de eșantionare pentru studiul Generații și 

Gen 

Direcția Metode Statistice ianuarie 2020 

19. 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) 

20. Analiza eșantionului master curent și formularea propunerilor de 

îmbunătățire a acestuia 

Direcția Metode Statistice (Secția Cercetări prin 

Sondaj) 

în decursul trimestrului 
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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 

diseminare 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, 2019/IV  (în limbile română și rusă), 

trimestrial 

Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

pînă la 16 martie1 

/ 19 martie 2 

23 martie 

2. Lucru asupra structurii și conținutului publicației:     

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

educației și culturii, Direcția statistica nivelului de 

trai, Direcția statistica ocupării 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 Moldova în cifre, ediția 2019, breviar statistic  

(în limbile română și rusă) 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul 

trimestrului 

 

 Moldova în cifre, ediția 2019, breviar statistic  

(în limba engleză) 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul 

trimestrului 

 

 Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în 

Republica Moldova în anul 2018 (rezultatele 

cercetării statistice), în limbile română și rusă 

Direcția statistica agriculturii și mediului în decursul 

trimestrului 

 

 Educația în Republica Moldova, în limbile română și 

engleză 

Secția statistica educației, științei și culturii în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 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 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

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 

vizînd 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  al BNS 

Editorii și administratorii de Intranet în comun  cu 

direcțiile /secțiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 

6. Prezentarea rezultatelor și diseminarea raportului final 

al studiului “Dezvoltarea Mediului de Afaceri” 

Direcția statistica serviciilor sociale, Direcția 

diseminare și comunicare 

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. 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 
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III. Activitatea de elaborare și monitorizare a programelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

1. Elaborarea raportului de activitate a BNS pentru anul 2019:   

 - Informația despre activitatea direcției, secției, serviciului 

BNS în anul 2019 și sarcinile pentru anul 2020 

Direcțiile, secțiile, serviciile BNS pînă la 16 ianuarie 

 - elaborarea raportului succint de activitate a BNS pentru 

anul 2019 și sarcinile pentru anul 2020  

 februarie 

 - editarea raportului anual de activitate al BNS pentru 

anul 2019 (în limba română și engleză) 

 în decursul trimestrului  

(trecătoare) 

2. Elaborarea Raportului privind realizarea Programului 

lucrărilor statistice pe anul 2019  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 13 martie1 / 20 martie2 

3. Organizarea ședinței Consiliului Național pentru Statistică 

pentru examinarea realizării:  

- Programului lucrărilor statistice pe anul 2019 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională pînă la 25 martie 

- Planului de acțiuni la Strategia de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național pentru anii 2016-2019 

  

4. Monitorizarea realizării Planului de acțiuni la Strategia de 

Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 

2016-2019 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile / serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

5. Elaborarea Raportului privind realizare a Planului de 

acțiuni la Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național pentru anii 2016-2019  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 13 martie1 / 20 martie2 

6. Monitorizarea realizării Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul I 2020 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

pînă la 16 martie1 /  

23 martie2 

7. Monitorizarea realizării Programului lucrărilor statistice în  

trimestrul I 2020  

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile / serviciile BNS 

până la 30 martie 

8. Elaborarea proiectului Programului de activitate al BNS 

pentru trimestrul II 2020 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională  

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

pînă la 16 martie1 /  

23 martie2 

9. Organizarea ședinței Consiliului sectorial în domeniul 

asistenței externe 

Direcția  coordonare statistică și cooperare internațională   în decursul trimestrului 

 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, runda 2020 Direcția recensăminte în comun cu Secția juridică și 

resurse umane 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

2.  Elaborarea Planului de acțiuni al RPL, runda 2020 Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.  Elaborarea proiectului bugetului RPL Direcția recensăminte, Direcția management financiar în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
 

 

 

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, Direcția statistica 

industriei și energeticii, Direcția statistica 

populației și migrației 

ONU ianuarie 

februarie 

martie 

 - Chestionar privind activitățile de cooperare 

statistică ale donatorilor pentru dezvoltarea 

tarilor EECCA si ENP-South; 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 

Eurostat 15 ianuarie 

 - Chestionarul privind statistica energetică 

lunară  

Direcția statistica industriei și energeticii JODI în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul privind Indicii Producției 

Industriale  

Direcția statistica industriei și energeticii ONU februarie-martie 

 - Chestionarul privind gaze naturale  Direcția statistica industriei și energeticii JODI lunar 

 - Chestionarul privind petrol  Direcția statistica industriei și energeticii JODI lunar 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionarul privind tendințele în transport 

pe termen scurt : 

       a) trimestrul III 2019 

       b) trimestrul IV 2019 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

CEMT  

 

10 ianuarie 

15 martie 

 - Chestionarul statistic privind accidentele 

feroviare 2018 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC, Direcția statistica serviciilor sociale 

UNECE 10 februarie 

 - Chestionarul privind  statistica drumurilor 

2019 (datele pentru anii 2012-2019) 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

 28 februarie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra prețurilor de consum 

Direcția statistica prețurilor de consum FMI lunar 

 - Chestionarul comun privind Statistica 

Mediului  

Direcția statistica agriculturii și mediului UNSD în decursul 

trimestrului 

 -  Chestionarul privind statisticile migrației 

internaționale 

Direcția statistica populației și migrației,  

Direcția recensăminte 

UNECE 30 martie 

 - Chestionar privind activitățile de cooperare 

statistică ale donatorilor - 95148/2015/003 - 

Ancheta de coordonare a donatorilor 2018-19 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 

Eurostat 8 ianuarie 

 - Chestionarul privind învățământul formal 

nivelurile 0-4  

Secția statistica educației, științei și culturii UNESCO 21 februarie 

 - Chestionarul privind învățământul formal 

nivelurile 5-8  

Secția statistica educației, științei și culturii UNESCO 21 februarie 

 - Chestionarul privind programele 

educaționale naționale 

Secția statistica educației, științei și culturii UNESCO 21 februarie 

 - Indicatori trimestriali agregați privind forța 

de muncă  

Direcția statistica ocupării ILO 20 martie 

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 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

3. Transmiterea datelor statistice privind 

exporturile și importurile Republicii Moldova în 

trimestrul IV 2019 și anul 2019 în ansamblu 

(date operative), detaliate 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 16 martie 

4. Transmiterea datelor statistice privind exporturile 

și importurile Republicii Moldova în trimestrul 

IV 2019 și anul 2019 în ansamblu (date 

operative), detaliate 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  

16 martie 

5.  Pregătirea și prezentarea informației privind 

mersul de realizare a acțiunilor incluse în PNA 

pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova - Uniunea Europeană, 

2017-2019 (trimestru III  2019) 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și secțiile 

de ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

06 decembrie 

6. 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 

7. Lucrări în cadrul Programului Comparabilității 

Internaționale (PCI) al Produsului Intern Brut 

(PIB) și a Parității Puterii de Cumpărare (PPC) 

a valutelor naționale runda globală-2020:  

Direcția statistica prețurilor de consum   

 a) Studierea listei de mărfuri (a 

descrierilor/specificațiilor detaliate) 

conform cărora va fi colectată informația 

privind prețurile de consum în cadrul PCI 

runda 2020; 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

ianuarie-februarie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 b) Colectarea informației privind prețurile 

de consum la mărfuri și servicii prestate 

populației, reprezentative pentru țara 

noastră, incluse în cercetarea PCI 2020 

conform listelor actualizate și acceptate 

de Banca Mondială. Elaborarea tabelelor 

pentru înregistratorii de prețuri; 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

februarie-martie 

 c) Studierea listei cu descrierea detaliată a 

mărfurilor investiționale, maşini şi utilaje, 

agregate mari, reprezentative în Republica 

Moldova, incluse în PCI 2020. Elaborarea 

tabelelor pentru înregistratorii de prețuri; 

Direcția statistica prețurilor de consum 

 

Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

 

martie-aprilie 

 

 d) Analizarea listei cu descrierea detaliată a 

materialelor de construcție incluse în 

cercetare în cadrul PCI 2020 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

martie-aprilie 
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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 asistenţă tehnică 

1. Activităţi în cadrul:    

 1.1 Acordurilor / Protocoalelor de cooperare cu oficiile de statistică, inclusiv din 

România, Bulgaria;  

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului  

 1.2 Proiectul comun ONU „Consolidarea sistemului statistic național” Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3 Proiectul Uniunii Europene Reforma Administrației Publice (EU PAR), 

componenta Asistența tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică 

din Republica Moldova 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4 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) 

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

Eurostat; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

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

Programul de cooperare tehnică FAO (TCP); 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

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

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

și Cooperare (SBC) 

Direcția statistica populației și 

migrației 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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VI. Activitatea în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acţiunii 

    

1. 1.1. Efectuarea controlului tehnic cu privire la încălcarea unor cerințe minime 

obligatorii de securitate cibernetică si eliminarea cazurilor depistate. A doua etapă 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului  

 1.2. 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 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului  

 1.3. Testarea modulului ”Registratura electronică” a soluției ELO care prevede 

managementul electronic al documentelor de intrare. Crearea unui flux de lucru 

real (unui proces intern de circulație a documentelor de intrare). Pregătirea Notei 

informative către conducerea BNS în privința acestui fapt 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului  

 1.4. Elaborarea documentației în baza analizei generale despre situația reală a rețelei de 

transport date și a echipamentului în Biroul Național de Statistică. A doua etapă. 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul trimestrului  

 1.5. Finalizarea lucrărilor de repunere în funcțiune a sistemului de stocare a datelor 

conectat la FileServer, și alte lucrări de profilaxie și optimizare. Înlocuirea bateriei 

cache pentru RAID Controller Module și a blocului de alimentare. 

Direcția generală tehnologii 

informaționale. Direcția 

administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului  

    

2. 2.1. Finalizarea trasării infrastructurii de cablaj la direcția municipală Chișinău în 

legătură ce reparația efectuată 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.2. Profilaxia computerelor și serverelor în OTS și CRS. Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.3. Eliminarea problemelor neprevăzute în CRS și Sediul Central al BNS. Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.4. Migrarea sediului Oficiului teritorial de statistică Rezina. Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 2.5. Sistemul de videoconferință. Decizia luată de conducerea BNS în această privință 

și punerea în practică a sistemului 

Direcția administrare a sistemului 

informațional în cadrul DGTI 

până la 25 ianuarie 

3. 3.1. Dezvoltarea sistemului de raportare electronică statistică (alte 5 formulare) în 

baza experienței de migrare a celor 26 formulare în platforma gov.md și 

perspectiva dezvoltării unei platforme proprii a BNS 

 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acţiunii 

    

 3.2. Dezvoltarea sistemului de raportare electronică statistică Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

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

informatice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 3.4. Elaborarea și testarea soft-ului de descărcare a datelor din MCONNECT Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 3.5. Modificarea aplicațiilor pentru cercetările: “1-achiz ”,  

”1-auto” 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcțiile 

și secțiile ramurale în cadrul DGTI 

în decursul trimestrului 

 3.6. Finalizarea elaborării ”Situațiile financiare prescurtate” în CIS2 Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Direcția 

situații financiare 

pînă la 31 ianuarie 

 3.7. Modificarea aplicațiilor pentru cercetările statistice 2-INV „Cu privire la 

investiții” (trimestrial, anual) și CONS TS „Indicatorii pe termen scurt în 

construcții” 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcția 

statistica investițiilor și 

construcțiilor 

în decursul trimestrului 

 3.8. Modificarea aplicațiilor pentru cercetările: “nr.1apeduct-canalizare,   

”nr.2- Salubrizarea localităților” și nr.1„Contravenții constatate” 

 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Direcția 

statistica serviciilor sociale 

în decursul trimestrului  

 3.9. Adăugarea raportului statistic nr.1 privind infrastructura străzilor orășenești și 

amenajarea spațiilor verzi urbane în CIS-2 

Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului  

 3.10. Elaborarea modificărilor pentru aplicația cercetării statistice ”Formarea 

profesională a salariaților” 

Direcția proiectare aplicații 

informatice 

17 ianuarie 

    

 

 

 



 13 

VII. Activitatea organelor teritoriale pentru statistică 

 

 

 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării Destinatarul Termenul de prezentare 

1. Raportul trimestrial „Situația social-economică a 

raionului/municipiului în ianuarie-decembrie 2020” 

Consiliul raional (municipal), Direcția coordonare 

statistică și cooperare internațională, Direcția 

diseminare și comunicare  

până la 03 martie 

2. Comunicat de presă „Despre situația social-economică 

a raionului/municipiului în ianuarie-decembrie 2020” 

Presa locală, Direcția coordonare statistică și 

cooperare internațională, Direcția diseminare și 

comunicare 

până la 03 martie 

3. Informația despre activitatea direcției (secției) raionale 

pentru statistică în ianuarie-decembrie 2020 

Serviciul coordonare și dezvoltare a sistemului 

statistic național  

până la 13 ianuarie  

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

    


