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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 2022 

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 2022 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

1.2. Perfecționarea conținutului rapoartelor și sistemelor de 

colectare a datelor 

Direcțiile, secțiile și serviciile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

2.  Introducerea Modelului Generic a Proceselor Statistice de Afaceri 

(GSPBM)1 și Structura Unică de Metadate Integrate (SIMS) în 

statisticile naționale (cel puțin pentru 2 anchete statistice)2. 

Grupul de lucru în comun cu Direcțiile/secțiile 

BNS  și Direcția metode statistice  

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

3.  Documentarea metadatelor în format SIMS (Single Integrated 

Metadata Structure) pentru cercetările statistice:  

Grupul de lucru în comun cu Direcțiile/secțiile 

BNS  și Direcția metode statistice  

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

3.1. Câștigurile salariale (trimestrială) Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.2  ”nr.1 apeduct-canalizare” (anuală) Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.3 “Morbiditatea populației” (un subdomeniu din statistica 

sănătății)  

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

4.  Elaborarea metodologiei privind estimarea numărului populației 

cu reședința obișnuită  

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

5.  Actualizarea și aprobarea normelor metodologice de elaborare a 

statisticilor comerțului internațional cu bunuri, armonizate cu 

standardele ONU-2010 și Regulamentele Uniunii Europene 

Direcția statistica comerțului exterior  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

6.  Lucru asupra modificării metodologiei de calcul a Indicelui 

Prețurilor de Consum 

Direcția statistica prețurilor de consum în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

7.  Elaborarea metodologiei cercetării statistice trimestriale 

”Câștigurile salariale” conform noii structuri 

Direcția statistica salariilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

                                                 
1 PNAA 2017-2019, acțiunea 43 (2020 și anii următori. Măsură cu caracter continu si gradual) 
2 Cluster 1, pct.17 (trimestrul IV 2021) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

8.   Lucrul asupra elaborării metodologiei privind noul eșantion de tip 

master EMDOS 3 și constituirea propriu-zisă a noului eșantion 

Direcția Metode Statistice în comun cu Direcția 

Generală Statistica Socială și Secția colectarea 

datelor în gospodării 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

9.  Elaborarea metodei de formare a Contului economic de mediu 

”Emisiile în aerul atmosferic” 

Direcția statistica agriculturii și mediului, 

Direcția conturi naționale, Direcția statistica 

industriei și energeticii 

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

10.  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) 

10.1 Elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni în vederea 

extinderii utilizării datelor administrative în scopuri statistice 

Serviciul surse de date administrative în decursul trimestrului 

10.2 Pregătirea și transmiterea setului de documente către AGE 

pentru accesul la informația din formularul IPC 21 prin 

intermediul platformei MConnect 

Serviciul surse de date administrative, Direcția 

statistica salariilor, Direcția proiectare aplicații 

informatice 

în decursul trimestrului 

10.3 Efectuarea calculelor experimentale referitoare la numărul 

salariaților și câștigul salarial în baza datelor din formularul 

IPC18 pentru anul 2020. Analiza comparativă a rezultatelor cu 

cele din raportul M1 

Serviciul surse de date administrative în comun 

cu direcția statistica salariilor 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

11.  Definitivarea și aprobarea Regulamentului de acces la date 

individuale în scopuri de cercetare științifică și a anexelor 

relevante, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) 

nr.557/2013”3. 

Grupul de lucru 30 septembrie 

12.  Elaborarea și aprobarea Regulamentul privind controlul divulgării 

statistice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul Comisiei 

(UE) nr. 557/20134 

Grupul de lucru în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

13.  Revizuirea sistemului de indicatori privind statistica investițiilor și 

construcțiilor în vederea reducerii presiunii informaționale asupra 

respondenților, inclusiv în vederea alinierii la standardele 

internaționale 

Direcția statistica investițiilor și construcțiilor în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

                                                 
3 Cluster 1, pct.18 (trimestrul III 2021) 
4 Cluster 1, pct.19 (trimestrul IV 2021) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

14.  Încheierea acordurilor de colaborare între Biroul Național de 

Statistică și alte instituții privind schimbul de date, inclusiv cu: 

14.1 Banca Națională a Moldovei 

Direcțiile/secțiile/serviciile ramurale ale BNS în 

comun cu Secția juridică și resurse umane și DGTI  

Direcția  conturi naționale în comun cu direcțiile 

și secțiile BNS 

în decursul trimestrului  

15.  Actualizarea bazelor de date vizând PIB pe categorii de resurse si 

categorii de utilizări 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

16.  Recalcularea indicatorilor statistici pe diverse domenii, în baza 

numărului populației cu reședință obișnuită 

Direcțiile: conturi naționale, diseminare și 

comunicare, metode statistice, statistica: 

întreprinderilor, agriculturii, educației în comun 

cu Direcția statistica populației și migrației și 

Direcția recensăminte  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

17.  Executarea calculelor, pentru anul 2019 privind recalcularea 

datelor Produsului Intern Brut anual ținând cont de numărul 

populației cu reședință obișnuită, inclusiv: 

  

17.1 Calculul consumului gospodăriilor a produselor agricole 

autohtone și cele procurate conform datelor direcției 

statistica agriculturii și mediului 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

17.2 Recalcularea și distribuirea cheltuielilor gospodăriilor 

populației (în baza datelor Cercetării Bugetelor 

Gospodăriilor Casnice) în COICOP pe 12 grupe 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

17.3 Recalcularea producției agricole de către gospodăriile 

populației pentru consum propriu și vânzare 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

17.4 Recalcularea consumului apei, combustibilului solid 

(cărbune si lemn) de către populație 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

17.5 Recalcularea serviciilor ce țin de învățământ Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

17.6 Recalcularea serviciilor ce țin de sănătate Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

18.  Explicarea diferențelor dintre datele numărului populației cu 

reședință obișnuită și datele din registrele administrative: Registrul 

de Stat al Populației  (deținut de Agenția Servicii Publice, ASP) și 

Registrul Alegătorilor (deținut de Comisia Electorală Centrală, CEC)  

Direcția statistica populației și migrației în 

comun cu ASP și CEC 

în decursul trimestrului  

19.  Recalcularea numărului populației cu reședință obișnuită în profil 

teritorial (pe raioane) pentru anii 2014-2021, în baza rezultatelor 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2014 (RPL 

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

internaționale (IGPF) 

20.  Recalcularea indicatorilor demografici în profil teritorial (pe 

raioane) pentru anii 2014-2020 cu aplicarea definiției de reședință 

obișnuită  

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

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

(trecătoare) 

22.  Instituirea Grupului de lucru interministerial privind 

implementarea metodologiei ESSPROS 

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

23.  Definitivarea metadatelor indicatorilor statistici utilizați în SIME Secția statistica educației, științei și culturii în decursul trimestrului 

24.  Crearea Sistemului informațional geografic la nivel de puncte de 

adresă5 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

24.1 Elaborarea strategiei de implementare a GIS în cadrul BNS    

24.2 Elaborarea planului de acțiuni privind crearea Sistemului 

informațional geografic la nivel de puncte de adresă 

  

25.  Activitatea de actualizare a hărților, în contextul lucrărilor de 

pregătire către RPL, runda 2020 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în 

comun cu Direcția recensăminte 

În decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 25.1 Finalizarea manualului metodologic și a instrumentarului ce 

țin de activitatea de actualizare a hărților, în contextul 

lucrărilor de pregătire către RPL, runda 2020, pe baza 

analizei datelor colectate în teren în noiembrie 2020. 

  

26.  Îmbunătățirea instrumentarului Cercetării Bugetelor Gospodăriilor 

Casnice (CBGC) cu testarea acestuia: 

26.1 Elaborarea versiunii finale a Registrului gospodăriei în baza 

rezultatelor cercetării pilot  din trimestrul I 2021 

Direcția statistica nivelului de trai în comun cu  

Direcția metode statistice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

27.  Evaluarea corespunderii programelor educaționale naționale cu 

Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2011)6  

Direcția Generală statistica socială și demografie 

(Secția statistica educației, științei și culturii) 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

                                                 
5 PAG 2020-2023, acțiunile 10.5.1 (decembrie 2021) 
6 PAG 2020-2023, acțiunile 7.3.1 (septembrie 2021) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

28. Elaborarea instrumentarului cercetării statistice de conjunctură 

privind indicii de încredere a consumatorilor și producătorilor 

Direcția generală statistica întreprinderilor, în 

comun cu Direcția generală colectarea datelor 

entități economice, Direcția metode statistice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

29. Elaborarea sistemului de indicatori pentru măsurarea și 

monitorizarea presiunii informaționale asupra respondenților 

statistici întru reducerea acesteia 

Direcția metode statistice în comun cu 

subdiviziunile BNS, cu suportul experților 

ParStat 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

30. Testarea/ pilotarea metodei CAPI/AFM pe teren Secția colectarea datelor în gospodării, Direcția 

proiectare aplicații informatice, Direcția statistica 

ocupării, Direcția metode statistice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

    

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=4143&idc=23
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=4143&idc=23
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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 și diseminare a informației statistice  

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. Actualizarea și dezvoltarea conținutului informațional 

al site-ului BNS  

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile /secțiile BNS 

conform calendarului 

4. Actualizarea băncii de date, conform Programului 

lucrărilor statistice 

Direcțiile și secțiile BNS, Direcția diseminare și 

comunicare  

conform calendarului 

5. 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, ocupării, 

salariilor, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a 

Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare 

conform graficului FMI 

6. Inițierea activităților privind implementarea SDDS Plus Direcția diseminare și comunicare în decursul trimestrului  (trecătoare) 

7. Elaborarea ghidurilor pentru standardizarea 

informațiilor statistice diseminate 

Direcția diseminare și comunicare în decursul trimestrului  (trecătoare) 

8. Lucrul asupra elaborării noii versiuni a site-ului BNS Direcția diseminare și comunicare în decursul trimestrului (trecătoare) 

9. Lucrul asupra sondajului de opinie „Gradul de 

satisfacție a utilizatorilor privind produsele și serviciile 

BNS” 

Direcția diseminare și comunicare în decursul trimestrului  (trecătoare) 

10. Crearea și publicarea postărilor pe rețelele de 

socializare și gestionarea profilurilor BNS 

Direcția diseminare și comunicare conform planului de diseminare și 

comunicare pe rețelele de 

socializare 

11. Actualizarea și dezvoltarea conținutului paginii  

Intranet  a BNS 

Editorii și administratorii de Intranet în comun  cu 

direcțiile /secțiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

12. 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 (trecătoare) 

13. Identificarea indicatorilor noi pentru completarea și 

integrarea treptată în aplicația GenderPulse  

Direcția statistica serviciilor sociale, Direcția 

proiectare aplicații informatice 

în decursul trimestrului (trecătoare) 

14. Completarea Statbank cu indicatori noi pe domeniile 

Justiție, Sănătate și Statistica de gen 

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

 2.2.  Activitatea editorială     

1. Buletin statistic, 2021/II (în limbile română și rusă), 

trimestrial 

Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

până la 15 septemb-

rie 1 / 18 septembrie 2 

24 septembrie 

2. Forța de muncă în Republica Moldova. Ocupare și 

șomaj (în limbile română, engleză) 

Direcția statistica ocupării 14 august 24 august 

3. Aspecte privind nivelul de trai al populației (în limbile 

română, engleză) 

Direcția statistica nivelului de trai 21 august  01 septembrie 

4. Lucru asupra structurii și conținutului publicațiilor:     

 4.1 Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediția 

2020 (în limbile română, rusă și engleză) - 

machetarea și transmiterea pentru completarea 

datelor 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului (trecătoare) 

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

direcțiile și secțiile BNS  
în decursul trimestrului (trecătoare) 

 4.3 Resurse naturale și mediul în Republica Moldova, 

ediția 2021, în limbile română și rusă 

Direcția statistica agriculturii și mediului 
în decursul trimestrului (trecătoare) 

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

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului (trecătoare) 

 4.5 Balanța energetică a Republicii Moldova, în 

limbile română, rusă și engleză 

Direcția statistica industriei și energeticii în decursul trimestrului (trecătoare) 

 4.6 Conturi naționale și regionale, în limbile română și 

rusă 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului (trecătoare) 

 4.7 Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi (în 

limbile română și rusă, și unele tabele în engleză) 

Direcția infrastructură statistică în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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III. Activitatea de elaborare & monitorizare a programelor și de dezvoltare a cadrului legal 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare 

/ prezentare 

1.  Elaborarea și înregistrarea proiectului de hotărâre a 

Guvernului ”Cu privire la aprobarea Programului de lucrări 

statistice pe anul 2022 (în limba română) 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

până la 16 iulie 

2.  Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale și altor instituții, elaborarea tabelei 

divergențelor și ajustarea PLS 2022 (în limba română) 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile/secțiile/serviciile BNS 

în decursul 

trimestrului 

3.  Elaborarea raportului de activitate a BNS pentru anul 2020:   

1.1 Editarea raportului anual de activitate al BNS pentru 

anul 2020 (în limba română și engleză) 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile/ serviciile BNS 

în decursul 

trimestrului  

(trecătoare) 

4.  Elaborarea informației privind realizarea Programului de 

activitate al BNS pentru trimestrul III 2021 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile 

BNS 

până la 15 septembrie1 

/ 21 septembrie2 

5.  Elaborarea informației privind realizarea Programului 

lucrărilor statistice în trimestrul III 2021  

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională 

în comun cu direcțiile / secțiile / serviciile BNS 

până la 30 septembrie 

6.  Elaborarea Programului de activitate al BNS pentru 

trimestrul IV 2021 

Direcția coordonare statistică și cooperare internațională  

în comun cu direcțiile / secțiile /serviciile BNS 

până la 15 septembrie1 

/ 21 septembrie2 

7.  Elaborarea cadrului normativ pentru producerea 

indicatorilor statistici de monitorizare a implementării 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) până în 20307:  

6.1 Ajustarea proiectului Hotărârii Guvernului ”Cu privire 

la aprobarea Indicatorilor naționalizați de monitorizare 

a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” și a Notei 

informative, urmare a avizelor primite de la Ministere, 

alte instituții a administrației publice centrale și 

prezentarea acestora spre avizare repetată 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională, Direcția diseminare și comunicare   

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 6.2  Colectarea avizelor repetate (a doua avizare) de la 

ministere, alte autorități administrative centrale, 

elaborarea tabelului de divergențe și definitivarea 

proiectului Hotărârii Guvernului 

 august 

                                                 
7 PAG 2020-2023, acțiunea 4.3.3 (decembrie 2020) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare 

/ prezentare 

 6.3  Definitivarea proiectului Hotărârii Guvernului ”Cu 

privire la aprobarea Indicatorilor naționalizați de 

monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” și 

a Notei informative, și prezentarea Guvernului spre 

aprobare 

 august-septembrie 

8.  Elaborarea cadrului normativ cu privire la aprobarea 

concepției Sistemului informațional automatizat „Statistici 

demografice și sociale”8 

8.1 Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului și a notei 

informative, înregistrarea pentru avizare 

Direcția generală tehnologii informaționale, Direcția 

statistica populației și migrației, Direcția recensăminte, 

Secția juridică și resurse umane 

în decursul 

trimestrului  

 8.2 Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale, elaborarea tabelului de 

divergențe și definitivarea proiectului Hotărârii 

Guvernului 

  

9.  Ajustarea Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială  

și a cadrului normativ aferent9 

Secția juridică și resurse umane în comun cu Direcția 

coordonare statistică și cooperare internațională și cu 

suportul experților ParStat  

 

 8.1 Elaborarea proiectului de lege privind ajustarea Legii 

nr.93/2017 cu privire la statistica oficială  

 în decursul 

trimestrului 

 8.2 Elaborarea cadrului normativ privind identificarea și 

certificarea producătorilor de statistici oficiale în 

corespundere cu standardele și bunele practici 

internaționale; elaborarea proiectului respectiv al 

Hotărîrii Guvernului privind cu privire la producătorii 

de statistică oficială în cadrul SSN10 

 în decursul 

trimestrului 

10.  Elaborarea strategiei privind managementul resurselor 

umane și a planurilor anuale de acțiuni11 

Secția juridică și resurse umane cu suportul Proiectului 

ParStat 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

11.  Pregătirea și organizarea ședinței periodice a Consiliului 

Național pentru Statistică  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 

până la 25 septembrie 

                                                 
8 PAG 2020-2023, acțiunea 6.31.1 (martie 2021) 
9 PAG 2020-2023, acțiunea 3.20.1 (martie 2021) 
10 Cluster 1, pct.16 (trimestrul IV 2021) 
11 PNAA, acțiunea 42d) (trimestrul IV 2021) 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=5155
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=5155
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare 

/ prezentare 

12.  Pregătirea și prezentarea informației privind mersul de 

realizare a acțiunilor incluse în PNA pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea 

Europeană, 2017-2019 (titlul IV, capitolul 6 Statistici) 

(activități neraportate în anul 2019)12 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și secțiile de 

ramură 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

13.  Actualizarea cadrului normativ (Regulamentului, 

componenței actualizate, etc.) privind Consiliul sectorial al 

asistenței externe în domeniul statisticii oficiale 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

14.  Pregătirea și organizarea ședinței periodice a Consiliului 

sectorial al asistenței externe în domeniul statisticii oficiale 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile /secțiile BNS 

în decursul trimestrului 

15.  Elaborarea Proiectului Strategiei de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național 2021-203013 și a Programului 

de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2021-202514, 

în conformitate cu recomandările UE și PARIS21 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile / 

serviciile BNS 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

16.  Elaborarea Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

privind ținerea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul 

Biroului Național de Statistică 

Serviciul managementul documentelor, Direcția 

generală tehnologii informaționale  

în decursul 

trimestrului 

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

 

  

                                                 
12 PNAA 2017-2019 
13 PAG 2020-2023, acțiunea 3.20.2 (mai 2021) 
14 Cluster 1, pct.21 (trimestrul IV 2021) 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
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IV. Recensăminte  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor 

Direcțiile și secțiile care participă  

la pregătirea materialelor 

Termenul de executare 

a lucrărilor 

 4.2. Activități de pregătire pentru efectuarea RPL, runda 2020 

1.  Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea și desfășurarea 

Recensământului Populației și Locuințelor15: 

1.1 Elaborarea proiectului legii cu privire la RPL16 și a Notei 

Informative, înregistrarea proiectului legii la Cancelaria de 

Stat și prezentarea pentru avizare 

Direcția recensăminte consultat cu Grupul de lucru a 

BNS pentru pregătirea recensămintelor, Secția 

juridică și resurse umane 

 

 

august 

1.2 Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale, elaborarea tabelului de divergențe, 

definitivarea proiectului Hotărârii Guvernului14 și 

transmiterea spre examinare către Guvern 

 în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

1.3 Identificarea actelor normative care necesită a fi modificate 

pentru a corela cu prevederile legii generice cu privire la 

RPL și formularea propunerilor de amendamente la 

legislația conexă 

 în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

2.  Actualizarea Planului de acțiuni detaliat și bugetului RPL 2023,  

monitorizarea realizării acestora 

Direcția recensăminte în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

3.  Elaborarea termenilor de referință pentru activități de pregătire a 

RPL 2023 ce vor fi implementate în a.2021 

Direcția recensăminte  în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

4.  Elaborarea proiectelor chestionarelor  RPL 2023 și consultarea 

cu utilizatorii 

Direcția recensăminte în comun cu Direcția generală 

statistica întreprinderilor (Direcția statistica 

investițiilor și construcțiilor), Direcția statistica 

agriculturii și mediului, Direcția generală statistica 

socială și demografie (Direcția statistica populației și 

migrației, Direcția statistica serviciilor sociale, 

Direcția statistica ocupării, Secția statistica educației, 

științei și culturii), Direcția diseminare și comunicare. 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

5. Actualizarea hărților digitale în baza datelor georefențiate 

referitoare la clădiri și locuințe, în contextul pregătirilor către 

RPL 2023 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în comun 

cu Direcția recensăminte 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

                                                 
15 PNAA 2017-2019, acțiunea 43a), (trimestrul IV 2021) 
16 Cluster 1, pct.20 (trimestrul IV 2021) 

https://intranet.statistica.md/node/2446
https://intranet.statistica.md/node/2446
https://intranet.statistica.md/node/2457
https://intranet.statistica.md/node/2457
https://intranet.statistica.md/node/2474
https://intranet.statistica.md/node/2474
https://intranet.statistica.md/node/2478
https://intranet.statistica.md/node/2478
https://intranet.statistica.md/node/2476
https://intranet.statistica.md/node/2480
https://intranet.statistica.md/node/2480
https://intranet.statistica.md/node/2482
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V. Cooperarea cu organismele  internaționale  

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 5.1. 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 

statistica industriei și energeticii, Direcția 

statistica populației și migrației 

ONU iulie 

august 

septembrie 

 - Chestionarul vizând conturile naționale 

(trimestriale și anuale) 

Direcția conturi naționale  ONU în decursul 

trimestrului 

 - Chestionare statistice privind activitatea 

turistică în anul 2019 pentru Compendiumul 

„Statistica Turismului” și Anuarul „Statistica 

Turismului”, ediția 2020 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

OMT conform termenelor 

stabilite de 

solicitant 

 - Chestionarul vizând tendințele în transport pe 

termen scurt în trimestrul II 2019 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC) 

ITF, OECD conform termenelor 

stabilite de 

solicitant 

 - Chestionarul comun privind transporturile  Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC) 

CEMT (online) conform termenelor 

stabilite de 

solicitant 

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

 - Chestionarul privind produse petroliere  Direcția statistica industriei și energeticii JODY lunar 

 - Chestionarul privind energia electrică Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT lunar 

 - Chestionar privind produse petroliere Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT lunar 

 - Chestionar privind cărbune Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT lunar 

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

 - Chestionarul privind petrol  Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT lunar 

 - Chestionarul privind prețul și cantitatea de 

petrol  

Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT lunar 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra prețurilor de consum 

Direcția statistica prețurilor FMI lunar 

 - Chestionarul privind cheltuielile pentru 

educație 

Secția statistica educației, științei și culturii 

(sursa de date Ministerul Finanțelor) 

UNESCO 14 august 

 - Chestionar trimestrial „Prices, Production, 

Labor and Trade”  prin intermediul Sistemului 

de Corespondență Integrată (ICS) 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS 

FMI septembrie 

 - Chestionar Indicatori trimestriali agregați 

privind forța de muncă 

Direcția statistica ocupării ILO 25 septembrie 

 - Chestionarul ETF ”Indicatorii cheie privind 

educația, competențele și ocuparea forței de 

muncă” (KIESE) 

Secția statistica ocupării, Direcția statistica 

populației și migrației, Secția statistica 

educației, culturii și științei  

ETF în decursul 

trimestrului 

 - Chestionarul 

Republic_of_Moldova_VT_2021_E 

Direcția statistica populației și migrației EUROSTAT 7 iulie 

 - Chestionarul 

Republic_of_Moldova_PE_2021_E 

Direcția statistica populației și migrației EUROSTAT 7 iulie 

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 II 2021, 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 septembrie 

4. Transmiterea datelor statistice privind 

exporturile și importurile Republicii Moldova 

în trimestrul II 2021, structurate pe luni, țări și 

Direcția statistica comerțului exterior  Oficiul de Statistică al 

ONU  

15 septembrie 

http://intranet.statistica.md/node/289
http://intranet.statistica.md/node/289
http://intranet.statistica.md/node/289
http://intranet.statistica.md/node/289
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

mărfuri la nivel de 9 cifre a Nomenclaturii 

Combinate a Mărfurilor, pentru încărcarea în 

baza de date COMTRADE 

5. Transmiterea datelor privind:  

6.1 Indicii prețurilor de consum   

6.2 Conturile naționale  

prin intermediul Sistemului de Corespondență 

Integrată (ICS)  

 

Direcția statistica prețurilor  de consum 

Direcția conturi naționale  

 

 

FMI 

FMI 

 

 

lunar 

trimestrial 

 

6. Lucrări în cadrul Programului Comparabilității 

Internaționale (PCI) al Produsului Intern Brut 

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

a valutelor naționale runda globală-2021:  

Direcția statistica prețurilor de consum   

 a) Colectarea informației privind prețurile la 

materiale de construcție, mărfuri 

investiționale, mașini și utilaje 

reprezentative incluse în Programul 

Comparabilității Internaționale 2021;  

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

În decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 b) Verificarea, procesarea informaţiei pentru 

tr.2 privind preţurile de consum la mărfuri 

şi servicii prestate populaţiei incluse în PCI 

şi efectuarea calculelor aplicînd softul 

special. Transmiterea informaţiei cu datele 

calculate pentru tr.2 Comitetului Interstatal 

pentru Statistică al CSI 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

În decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

7. Colectarea informației privind lista 

chestionarelor statistice completate 

ștatransmise în adresa organizațiilor 

internaționale de către ministere, alte autorități 

administrative centrale și instituții publice  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și secțiile 

de ramură 

Ministerele, alte autorități 

administrative centrale și 

instituții publice 

În decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili Termenul de realizare 

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

1. Activități în cadrul proiectelor:    

 1.1. Proiectul "Sprijin pentru statistică în cadrul Reformei Administrației Publice" 

(ParStat), cu suportul  UE  

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

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

cu suportul   Eurostat; 

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4. Proiectul “Sprijin pentru îmbunătățirea statisticilor agricole”, Programul de 

cooperare tehnică FAO  

Direcția statistica agriculturii și 

mediului 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.5. Proiectul „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”, cu suportul   Fondului Parteneriatului pentru 

Dezvoltare India-ONU și Fondului ONU pentru populație (UNFPA)  

Direcțiile / secțiile BNS în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.6. Proiectul ”Îmbunătățirea capacităților instituționale ale BNS”, cu suportul 

Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și  Fondului ONU 

pentru populație (UNFPA) și  

Direcția statistica populației și 

migrației 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 1.7. Programul de cooperare „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”, cu suportul  UNICEF 

Direcția statistica serviciilor 

sociale, Direcția statistica 

nivelului de trai, Secția statistica 

educației, științei și culturii, 

Direcția statistica populației și 

migrației, Direcția statistica 

salariilor, Direcția statistica 

ocupării, 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. Activități realizate de către Direcția generală tehnologii informaționale (DGTI)   

 1.1. Acordarea suportului necesar AGE în procesul de integrare a serviciilor 

publice prestate de BNS cu platforma guvernamentală de plăți electronice 

Mpay; 

Direcția generală tehnologii  

informaționale. 

în decursul 

trimestrului 

 1.2. Participarea la examinarea și înaintarea propunerilor către diferite documente 

de politici, hotărîri de guvern, regulamente, sisteme informaționale noi, etc; 

Direcția generală tehnologii  

informaționale. 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.3. Realizarea suportului procesului de achiziționare a echipamentului hardware și 

software în cadrul licitațiilor publice; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.4. Implementarea sistemului informațional ”Managementul documenteor”; Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.5. Perfecționarea în domeniul securității informaționale a OSI; Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.6. Elaborarea setului de documente (analiză, viziune, modificări legale, plan de 

migrare, ș.a.) privind poziționarea BNS în cadrul prevederilor HG nr.414 din 

2018 și 823 din 2020; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.7. Solicitarea resurselor MCloud pentru migrarea a două servere pe platforma 

guvernamentală, migrarea lor; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.8. Instalarea actualizărilor sistemului de operare Linux pe serverele care rulează 

acest sistem; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 1.9. Finalizarea și aprobarea Planului de acțiuni privind securitatea informației în 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2021-2023; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 

 1.10. Inițierea procesului de elaborare a compartimentului TIC în cadrul 

Strategiei SSN 2030; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 1.11. Examinarea, avizarea și realizarea diferitor documente de politici, 

proiectelor hotărârilor de guvern, documente de intrare ce țin de domeniul 

TIC; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale  

în decursul 

trimestrului  

2. Activități gestionate de direcția administrare a sistemului informațional a DGTI   

 2.1. Instalarea, configurarea, testarea, implementarea sistemului antivirus (în caz 

că va fi procurat) cu consolă centralizată pentru protecția stațiilor de lucru și 

serverelor;  

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.2. Instalarea și configurarea paravanului de protecție (echipamente Firewall) (în 

caz că va fi procurat) la nivel de rețea, în Oficiul Central;  

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.3. Înlocuirea a 10 stații de lucru mai vechi de 5 ani în Oficiul Central și OTS 

antivirus (în caz că vor fi procurate);  

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.4. Menținerea la un nivel înalt a securității cibernetice și a informației în cadrul 

BNS în condițiile lucrului de la distanță; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

(permanent) 

 2.5. 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 decursul 

trimestrului  

 2.6. Pregătirea serverului de fișiere FileServer. Realizarea configurațiilor 

necesare pentru atribuirea rolului de server de fișiere; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

 2.7. Instalarea, configurarea, testarea, implementarea sistemului de monitorizare 

a echipamentelor TI (în caz că va fi procurat) din toată organizația la nivel 

central cu SMS notificări; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

 2.8. Modernizarea prin separare a rețelei de transport date a BNS. Separarea în 

subrețele pentru a mări securitatea și fiabilitatea; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

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

municipiului Chișinău; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 2.10. Reconfigurarea rețelei în Direcției generale pentru statistică a municipiului 

Chișinău; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

 2.11. Deservirea tehnică și profilaxia calculatoarelor din cadrul oficiului central și 

a centrelor regionale planificată și neplanificat; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

(permanent) 

 2.12. Mentenața și verificarea rețelei de transport date din cadrul oficiului central 

și a centrelor regionale după caz; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional 

în decursul 

trimestrului 

(permanent) 

3. Activități gestionate de direcția proiectare și programare a DGTI   

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

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.2. Modificarea MUNCA2 pe platforma ghișeului unic; Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale 

în decursul 

trimestrului 

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

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale 

în decursul 

trimestrului 

 3.4. Dezvoltarea sistemului de raportare electronică statistică autonomă; Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale, 

SRS (OTS)  

în decursul 

trimestrului 

 3.5. Continuarea activităților prevăzute în proiectul PAR-2, modificarea aplicației 

de colectare și monitorizare CAPI a chestionarelor Anchetei Forței de Muncă 

(AFM), realizarea modificărilor parvenite de la direcțiile de ramură. Instalarea 

și adaptarea dashboard pentru CAPI; 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Secția 

colectarea datelor în gopodării și 

Direcția statistica ocupării  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.6. Migrarea programului PREȚIND, privind calcularea Indicilor prețurilor 

producției industriale (IPPI) în sistemul statistic CIS; 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Direcția 

Generală Statistica 

Întreprinderilor 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 3.7. Integrarea în aplicația CIS a funcționalității de înregistrare a istoricului 

tuturor modificărilor efectuate în rapoarte, inclusiv cu evidența utilizatorilor 

care au efectuat modificările - cel puțin pentru rapoartele privind munca și 

salarizarea; 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile secțiile BNS 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.8. Instalarea, testarea și configurarea bazei de date Oracle pe serverul de 

productie a BNS; 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile secțiile BNS 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.9. Elaborarea modificărilor în aplicația CIS și raportare on-line pentru 

cercetarea ”Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului 

calculat pentru septembrie” 

Direcția proiectare aplicații 

informatice, Direcția statistica 

salariilor 

30 august 
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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-iunie 2021” 

Consiliul raional (municipal), Direcția 

coordonare statistică și cooperare internațională, 

Direcția diseminare și comunicare  

până la 03 septembrie 

2. Informația despre activitatea direcției (secției) raionale 

pentru statistică în ianuarie-iunie 2021 

Serviciul coordonare și dezvoltare a sistemului 

statistic național  

până la 19 iulie 

3. 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 

4. Extinderea cuprinderii entităților cu raportare 

electronică 

CRS (OTS) cu suportul DGTI în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

5. Colecta Anchetei privind evidența timpului utilizat 

pentru prezentarea formularelor statistice în vederea 

estimării poverii informaționale 

CRS (direcțiile/secțiile/serviciile raionale de 

statistică) 

în decursul trimestrului 
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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. Seminare instructive cu colaboratorii OTS  

1. Seminar de instruire privind realizarea testării/pilotării 

metodei CAPI / AFM pe teren 

august Operatorii de interviu și specialiștii 

principali (controlori) AFM și 

CBGC din cadrul Centrelor 

Regionale pentru Statistică 

Secția colectarea datelor în 

gospodării, Direcția proiectare 

aplicații informatice, Direcția 

statistica ocupării 

     

     

     

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

     

     

     

     
 

 

 


