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I.  Lucrul metodologic  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

1.  Elaborarea instrumentarului statistic necesar pentru realizarea 

”Cercetării privind consumul de energie în gospodăriilor casnice” 

Direcția generală statistica întreprinderilor 

(Direcția statistica industriei și energeticii) 

în decursul trimestrului 

2.  Definitivarea instrumentarului statistic necesar pentru realizarea 

”Cercetării „Accesul Populației la Serviciile de Sănătate” 

Direcţia generală statistica socială și demografie 

(Direcția, Direcția statistica serviciilor sociale) 

în decursul trimestrului 

3.  Documentarea metadatelor în format SIMS (Single Integrated 

Metadata Structure) pentru cercetări statistice  

Direcțiile/secțiile BNS în comun cu Direcția 

metode statistice  

în decursul trimestrului 

(trecătoare)  

4.  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)  

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) 5.1  Instituirea Grupului de lucru interministerial 

5.2  Efectuarea calculelor experimentale referitoare la numărul 

salariaților și câștigul salarial în baza datelor din formularul 

IPC18 pentru anul 2019. Analiza comparativă a rezultatelor cu 

cele din raportul M1 

Serviciul surse de date administrative în comun 

cu direcția statistica salariilor 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

6.  Aprobarea normelor metodologice de elaborare a statisticilor 

comerțului internațional cu bunuri, armonizate cu standardele 

ONU-2010 și Regulamentele Uniunii Europene 

Direcția statistica comerțului exterior 31 martie 

7.  Elaborarea Regulamentului de acces la date individuale în scopuri 

de cercetare științifică și a anexelor relevante 

Grupul de lucru 29 ianuarie 

8.  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) 

9.  Încheierea acordurilor de colaborare între Biroul Național de 

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

9.1 Banca Națională a Moldovei 

 

9.2 Serviciul Vamal 

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 

Direcția statistica comerțului exterior în comun 

cu Secția juridică și resurse umane și  DGTI 

în decursul trimestrului  

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=6275
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=350
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 

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

categorii de utilizări 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

11.  Recalcularea indicatorilor statistici pe diverse domenii, în baza 

numărului populației cu reședință obișnuită 

direcțiile: conturi naționale, diseminare și 

comunicare, metode statistice, statistica: 

întreprinderilor, serviciilor sociale, agriculturii, 

educației în comun cu Direcția statistica 

populației și migrației și Direcția recensăminte  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

12.  Executarea calculelor, pentru anul 2019 privind recalcularea 

datelor Produsului Intern Brut anual ținând cont de numărul 

populației cu reședință obișnuită, inclusiv: 

  

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

comun cu Direcția conturi naționale 

în decursul trimestrului 

12.2 Calculul consumului gospodăriilor a produselor agricole 

autohtone și cele procurate conform datelor direcției 

statistica agriculturii și mediului 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

12.3 . Recalcularea și distribuirea cheltuielilor gospodăriilor 

populației (în baza datelor anchetei bugetelor casnice) în 

COICOP pe 12 grupe 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

12.4 Recalcularea producției agricole de către gospodăriile 

populației pentru consum propriu și vânzare 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

12.5 . Recalcularea consumului apei, combustibilului solid 

(cărbune si lemn) de către populație 

Direcția conturi naționale în decursul trimestrului 

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

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

13.  Elaborarea metodologiei privind estimarea numărului populației cu 

reședința obișnuită și a metadatelor respective în format SIMS 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului  

14.  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 

15 ianuarie 

15.  Recalcularea numărului populației cu reședință obișnuită în profil 

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

Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2014 (RPL 

Direcția statistica populației și migrației în decursul trimestrului 

(trecătoare) 



 3 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

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

internaționale (IGPF) 

16.  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) 

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

(trecătoare) 

18.  Instituirea Grupului de lucru interministerial privind 

implementarea metodologiei ESSPROS 

Direcția statistica serviciilor sociale în decursul trimestrului 

19.  Aprobarea și aplicarea în practică a Regulamentului și 

instrumentarului cu privire la monitorizarea și evaluarea activității 

operatorilor de interviu privind colectarea datelor AFM și CBGC 

Secția colectarea datelor în gospodării În decursul trimestrului 

20.  Crearea Sistemului informațional geografic la nivel de puncte de 

adresă 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 20.1 Elaborarea strategiei de implementare a GIS în cadrul BNS    

 20.2 Elaborarea planului de acțiuni privind crearea Sistemului 

informațional geografic la nivel de puncte de adresă 

  

21.   Lucrul asupra elaborării metodologiei privind noul eșantion de tip 

master EMDOS 3 

Direcția Metode Statistice în comun cu Direcția 

Generală Statistica Socială 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 21.1 Examinarea experienței internaționale privind reconcilierea 

seriilor de timp și elaborarea strategiei de implementare a 

noului EMDOS cu asigurarea comparabilității în timp a 

datelor CBGC și AFM. 

  

 21.2 Elaborarea metodologiei privind EMDOS 3 și constituirea 

propriu-zisă a noului eșantion  

  

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

pregătire către RPL, runda 2020 

Direcția Metode Statistice (Serviciul SIG) în 

comun cu Direcția recensâminte 

În decursul trimestrului 

 22.1 Finalizarea manualului metodologic și a instrumentarului ce 

țin de activitatea de actualizare a hărților, în contextul 

lucrărilor de pregătire către RPL, runda 2020 - ținând cont 

de disponibilitatea datelor digitale cadastrale, pe baza 

colectării datelor în teren în noiembrie 2020. 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

Termenul de realizare 

a lucrărilor 

23.  Definitivarea unei structuri-tip pentru metodologiile statistice, 

inclusiv instrucțiuni/ghid de completare  

Direcția metode statistice (dl Lilian Galer) în 

comun cu direcțiile ramurale  

în decursul trimestrului 

24.  Revizuirea metadatelor de referință (ESMS) Direcțiile/secțiile BNS în comun cu Direcția  

diseminare și comunicare  

15 martie 

25.  Revizuirea metadatelor SDDS Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile: conturi naționale, statistica: prețurilor, 

industriei și energeticii, investițiilor și 

construcțiilor, comerțului exterior, ocupării, 

salariilor, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a 

Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare 

28 februarie 

26.  Îmbunătățirea instrumentarului Cercetării Bugetelor Gospodăriilor 

Casnice (CBGC) cu testarea acestuia: 

26.1 Colectarea datelor în baza Registrului gospodăriei revizuit, 

pe eșantionul standard al CBGC și pe eșantionul adițional  

26.2 Revizuirea Chestionarului principal pentru a fi aplicat în 

cadrul cercetării pilot din trimestrul III 2021 

Direcția statistica nivelului de trai în comun cu  

Direcția metode statistice, Secția colectarea 

datelor în gospodării  

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

27.  Evaluarea corespunderii programelor educaționale naționale cu 

Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2011)  

Direcția Generală statistica socială și demografie 

(Secția statistica educației, științei și culturii) 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

28.  Elaboraraea instrumentarului statistic vizând colectarea datelor 

despre relațiile cu nerezidenții la solicitarea BNM (colectate 

anterior în cadrul anexelor la situațiile financiare) 

Direcţia generală colectarea datelor entităţi 

economice în comun cu subdiviziunile de resort 

ale BNM 

Ianuarie 2021 

28. Elaborarea instrumentarului cercetării statistice de conjunctură 

privind indicii de încredere a consumatorilor și producătorilor 

Direcţia generală statistica întreprinderilor, în 

comun cu Direcţia generală colectarea datelor 

entități economice, Direcția metode statistice 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

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 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. 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. 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 

7. Actualizarea și dezvoltarea conținutului paginii  

Intranet  a BNS 

Editorii și administratorii de Intranet în comun  cu 

direcțiile /secțiile /serviciile BNS 

permanent/la necesitate 

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 

9. Actualizarea indicatorilor din info-graficele de pe 

platforma dedicată GenderPulse.md la populația cu 

reședință obișnuită 

Direcția statistica serviciilor sociale, 

Direcția proiectare aplicații informatice 

în decursul trimestrului  

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de prezentare :  

conducerii BNS  beneficiarilor 

 2.2.  Activitatea editorială     

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

trimestrial 

Direcția  diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

până la 16 martie1 / 

19 martie 2 

23 martie 

2. Lucru asupra structurii și conținutului publicațiilor:     

 2.1 Moldova în cifre, ediția 2021, breviar statistic  

(în limbile română și rusă) - machetarea și 

transmiterea pentru completarea datelor 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului 

 2.2 Moldova în cifre, ediția 2021, breviar statistic  

(în limba engleză) - machetarea și transmiterea 

pentru completarea datelor 

Direcția diseminare și comunicare în comun cu 

direcțiile și secțiile BNS  

în decursul trimestrului 

 2.3 Activitatea agricolă a micilor producători agricoli 

în Republica Moldova în anul 2020 (rezultatele 

cercetării statistice), în limbile română și rusă 

Direcția statistica agriculturii și mediului în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

 2.4 Educația în Republica Moldova, în limbile română 

și engleză 

Secția statistica educației, științei și culturii 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 raportului de activitate a BNS pentru anul 

2020: 

  

1.1 Furnizarea informației despre activitatea direcției, 

secției, serviciului în anul 2020  

Direcțiile / secțiile /serviciile din cadrul BNS până la 02 ianuarie 

1.2 Elaborarea raportului succint de activitate a BNS 

pentru anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile/ serviciile BNS 

februarie 

1.3 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) 

2.  Elaborarea Raportului privind realizarea Programului 

lucrărilor statistice pe anul 2020  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile/ serviciile BNS 

1 martie1 / 6 martie2 

3.  Elaborarea informației privind realizarea Planului de 

acțiuni la Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național pentru anii 2016-2020 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile / 

serviciile BNS 

până la 10 februarie 

4.  Elaborarea Raportului privind realizarea Planului de 

acțiuni la Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Național pentru anii 2016-2020  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile / 

serviciile BNS 

7 martie1 / 13 martie2 

5.  Elaborarea informației privind realizarea 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 martie1 /  

23 martie2 

6.  Elaborarea informației privind realizarea Programului 

lucrărilor statistice în trimestrul I 2021  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile / 

serviciile BNS 

până la 30 martie 

7.  Elaborarea Programului de activitate al BNS pentru 

trimestrul II 2021 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională  în comun cu direcțiile / secțiile 

/serviciile BNS 

până la 16 martie1 /  

23 martie2 

8.  Elaborarea cadrului normativ pentru producerea 

indicatorilor statistici de monitorizare a implementării 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) până în 

2030:  

8.1 Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului ”Cu 

privire la aprobarea Indicatorilor naționalizați de 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională, Direcția diseminare și comunicare   

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” 

și a Notei informative, înregistrarea pentru avizare 

8.2  Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale, elaborarea tabelului de 

divergențe și definitivarea proiectului Hotărârii 

Guvernului 

9.  Elaborarea cadrului normativ cu privire la aprobarea 

concepției Sistemului informațional automatizat 

„Statistica populației și migrației” 

9.1  Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului și a 

notei informative, înregistrarea pentru avizare 

9.2 Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale, elaborarea tabelului de 

divergențe și definitivarea proiectului Hotărârii 

Guvernului 

Direcția generală tehnologii informaționale, Direcția 

statistica populației și migrației, Direcția 

recensăminte, Secția juridică și resurse umane 

în decursul trimestrului  

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

și a cadrului normativ aferent 

Secția juridică și resurse umane în comun cu Direcția 

coordonare statistică și cooperare internațională și cu 

suportul experților ParStat  

 

 10.1 Elaborarea proiectului de lege privind ajustarea 

Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială  

  

 10.2 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 SSN 

  

11.  Pregătirea și organizarea ședinței periodice a Consiliului 

Național pentru Statistică  

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională 

până la 20 martie 

12.  Actualizarea cadrului normativ (Regulamentului, 

componenței actualizate, etc.) privind Consiliul sectorial 

al asistenței externe în domeniul statisticii oficiale 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională  

25 ianuarie 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
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili  

Termenul de elaborare / 

prezentare 

13.  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 

    

14.  Elaborarea Documentului Strategic de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național după anul 20203
 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile / secțiile / 

serviciile BNS 

în decursul trimestrului 

(trecătoare) 

15.  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) 

16.  Implementarea Sistemului Automatizat de evidență și 

management al documentelor 

Serviciul managementul documentelor în comun cu 

DGTI, Secția juridică și resurse umane, alte 

subdiviziuni ale BNS și cu Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică (STISC) 

în decursul trimestrului 

 1  pentru direcțiile/ care participă la pregătirea materialului  
2  pentru Direcția  care generalizează materialul 
3 Denumirea documentului și perioada vor fi determinate ulterior, pe baza discuțiilor cu partenerii din cadrul SSN   

 

 

 

 

  

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4135
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=23&id=4139
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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 Locuințelor: 

1.1 Elaborarea proiectului legii generice cu privire la RPL și a 

Notei Informative, înregistrarea proiectului legii la 

Cancelaria de Stat și prezentarea pentru avizare 

1.2 Colectarea avizelor de la ministere, alte autorități 

administrative centrale, elaborarea tabelului de divergențe, 

definitivarea proiectului Hotărârii Guvernului și 

transmiterea spre examinare către Guvern 

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 

Direcția recensăminte consultat cu Grupul de lucru a 

BNS pentru pregătirea recensămintelor, Secția 

juridică și resurse umane 

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 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) 

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
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, Direcția statistica 

industriei și energeticii, Direcția statistica 

populației și migrației, Direcția statistica 

transporturilor, turismului și TIC 

ONU ianuarie 

februarie 

martie 

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

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

 - 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 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 

 - Chestionarul vizând prețurile la gazele 

naturale (semestrial) 

Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT februarie 

 - Chestionarul vizând prețurile la energia 

electrică (semestrial) 

Direcția statistica industriei și energeticii EUROSTAT februarie 

 - 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 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

 - Chestionarul statistic privind accidentele 

feroviare 2019 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC, Direcția statistica serviciilor sociale 

UNECE februarie 

 - Chestionarul privind statistica drumurilor 

2019 (datele pentru anii 2012-2020) 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

UNECE februarie 

 -  Chestionarul privind statisticile migrației 

internaționale 

Direcția statistica populației și migrației,  

Direcția recensăminte 

UNECE 30 martie 

 - 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 

 - Chestionar privind nivelul de studii al 

populației 

Direcția statistica ocupării în comun cu 

Direcția recensăminte 

UNESCO 15 martie 

 - Chestionarul UNSD/ UNEP privind Mediul 

2020 

Direcția statistica agriculturii și mediului UNSD ianuarie 

 - Chestionarul FMI cu privire la colectarea 

lunară a datelor asupra prețurilor de consum 

Direcția statistica prețurilor de consum FMI lunar 

 - Indicatori trimestriali agregați privind forța 

de muncă  

Direcția statistica ocupării BIM 25 martie 

 - Chestionarul privind tendințele în transport 

pe termen scurt în trimestrul IV 2020 

Direcția statistica transporturilor, turismului și 

TIC 

CEMT 15 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 

3. Transmiterea datelor statistice privind 

exporturile și importurile Republicii Moldova în 

trimestrul IV 2019 și anul 2019 în ansamblu 

Direcția statistica comerțului exterior  EUROSTAT 15 martie 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

(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) 

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  

15 martie 

5.  Pregătirea și prezentarea informației privind 

implementarea măsurilor (acțiunilor) restante 

din PNA pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - Uniunea 

Europeană, 2017-2019 (titlul IV, capitolul 6 

Statistici) 

Direcția coordonare statistică și cooperare 

internațională în comun cu direcțiile și secțiile 

de ramură 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

în decursul 

trimestrului 

6. Transmiterea datelor privind:  

6.1 Indicii prețurilor de consum   

6.2 Conturile naționale  

6.3 Chestionarul vizând prețurile, producția, 

forța de munca și comerțul (PPLT) 

prin intermediul Sistemului de Corespondență 

Integrată (ICS)  

 

Direcția statistica prețurilor  de consum 

Direcția conturi naționale  

Direcția diseminare și comunicare în comun 

cu direcțiile și secțiile BNS 

 

FMI 

FMI 

FMI 

 

lunar 

trimestrial 

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-2021:  

Direcția statistica prețurilor de consum   

 a) Studierea listei de mărfuri descrierilor/ 

specificațiilor detaliate) conform cărora va fi 

colectată informația privind prețurile de 

consum în cadrul PCI runda 2021: 
- „Automobile, motociclete și biciclete”; 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

ianuarie 



 14 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabili 

În adresa căror organizații 

sunt expediate materialele 

Termenul expedierii 

materialului 

- „Medicamente, și alte produse-servicii 

medicale”; 

- „Mobilă, covoare și articole pentru 

întreținerea locuințelor”; 

- „Mărfuri de lungă folosință”; 

- „Îmbrăcăminte și încălțăminte”; 

- „Servicii prestate populației”; 

- „Mărfuri sportive, auto-piese, servicii 

hoteliere; 

- „Produse alimentare, băuturi și tutun”. 

 b) Colectarea informației (pentru tr.1) privind 

prețurile de consum la mărfuri și servicii 

prestate populației, reprezentative pentru țara 

noastră, incluse în cercetarea PCI 2021 

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 

ianuarie-martie 

 c) Studierea listei cu descrierea detaliată a 

mărfurilor investiționale, mașini și utilaje, 

agregate mari, reprezentative în Republica 

Moldova, incluse în PCI 2021. Elaborarea 

tabelelor pentru înregistratorii de prețuri; 

Direcția statistica prețurilor de consum 

 

Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

Conform planului 

de desfășurare a 

lucrărilor inițiate în 

cadrul PCI runda 

globală 2021 de 

către Comitetul 

pentru Statistică al 

CSI 

 d) Analizarea listei cu descrierea detaliată a 

materialelor de construcție incluse în 

cercetare în cadrul PCI 2021 

Direcția statistica prețurilor de consum Comitetul Interstatal pentru 

Statistică al CSI 

Conform planului 

de desfășurare a 

lucrărilor inițiate în 

cadrul PCI runda 

globală 2021 de 

către Comitetul 

pentru Statistică al 

CSI  
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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) 

 1.2. 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) 

 1.5. 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) 

 1.6. 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 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. 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 

 1.2. Inițierea implementării unui sistem de videoconferință în sala mică etajul 4, 

dotarea și asigurarea personalului CRS (OTS) și sediul central BNS cu 

videocamere, căști audio, pentru organizarea ședințelor online; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul 

trimestrului 

 1.3. Inițierea și asigurarea camerei securizate cu echipament necesar (PC, cameră de 

luat vederi, configurare) pentru organizarea procesului de prestare servicii 

informaționale; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul 

trimestrului 

 1.4. Pregătirea activităților de logistică întru realizarea activităților preconizate 

conform proiectului PAR-1 (coordonare cu CRS, OTS, compania-învingător, 

configurări, verificări, transport, termeni); 

Direcția generală tehnologii 

informaționale 

în decursul 

trimestrului 

 1.5. Repunerea în funcțiune a echipamentului cu bandă magnetică pentru 

înscrierea copiilor de rezervă. Instalarea softului VEEAM Backup & 

Replication. Configurarea și studierea lui. Efectuarea unor testări de înscriere 

pe banda magnetică și testarea restabilirii informației înscrise. Verificarea 

calității copiilor de rezervă în urma restabilirii, determinarea timpului de 

restabilire; 

Direcția generală tehnologii 

informaționale.  

în decursul 

trimestrului 

 1.6. Migrarea a două servere pe platforma guvernamentală MCloud; Direcția generală tehnologii 

informaționale.  

în decursul 

trimestrului 

 1.7. Căutarea soluțiilor de elaborare a bibliotecii electronice; Direcția generală tehnologii 

informaționale.  

în decursul 

trimestrului  

 1.8. 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) 

 1.9.  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 

 1.10. Revizuirea tuturor softurilor utilizate de angajații subdiviziunilor BNS; Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 1.11. Elaborarea planului de acțiuni în domeniul protecției informației,  care 

reiese din raportul de audit a experților internaționali și a auditului tehnic 

efectuat de DGTI    

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

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

 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 decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.2. Mentenanța echipamentelor TI, aplicațiilor și rețelei de transport date a BNS; Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

 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 decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.4. Îmbunătățirea securității cibernetice în baza recomandărilor auditului efectuat 

de către experții externi, etapa 1; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.5. 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 decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 2.6. Reinstalarea sistemului de operare la calculatorul care primește poșta 

guvernamentală. Defragmentarea partițiilor și optimizarea unităților de disk 

în Windows. Instalarea, configurarea Pachetului Microsoft Office și a tuturor 

programelor, aplicațiilor necesare; 

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului  

 2.7. Asigurarea tehnico-tehnologica a procesului de instruire a operatorilor de 

interviu, personalului din CRS (OTS); 

Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului  

 2.8. Revizuirea și optimizarea echipamentelor din Centrul de date. Direcția administrare a 

sistemului informațional  

în decursul 

trimestrului  

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) 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

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

informatice în comun cu 

direcțiile și secțiile ramurale, 

SRS (OTS)  

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. Participarea 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 decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.5. Modificarea aplicației pentru cercetarea statistică RSF1 „Situații Financiare” 

(anual); 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

Direcția Situații Financiare 

în decursul 

trimestrului 

 3.6. Modificarea aplicației pentru cercetarea statistică RSF1-pr „Situații 

Financiare prescurtate” (anual); 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

Direcția Situații Financiare 

în decursul 

trimestrului 

 3.7. Elaborarea aplicației pentru cercetarea statistică RSF3-reprezentanta (anual); Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

Direcția Situații Financiare 

în decursul 

trimestrului 

 3.8. Dezvoltarea aplicației de colectare și monitorizare prin CAPI a chestionarelor 

Anchetei Forței de Muncă (AFM); 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

Direcția statistica ocupării și 

secția colectarea datelor în 

gospodării 

în decursul 

trimestrului 

 3.9. Programa PREȚIND, privind calcularea Indicilor prețurilor producției 

industriale (IPPI) de trecut în sistemul statistic CIS 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Direcția 

Generală Statistica 

Întreprinderilor 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 

 3.10. Dezvoltarea aplicației program pentru ”Cercetării privind consumul de 

energie în gospodăriile casnice” în sistemul CIS 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu Direcția 

Generală Statistica 

Întreprinderilor  

în decursul 

trimestrului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea acțiunii Responsabili 

Termenele de 

executare a acțiunii 

    

 3.11. Modificarea aplicației de introducere a datelor pentru cercetarea nr.1 

„Contravenții constatate” 

Direcția proiectare aplicații 

informatice  în comun cu 

Direcția statistica serviciilor 

sociale 

în decursul 

trimestrului 

 3.12. Modificarea aplicației pentru cercetarea statistică 1-Invest ”Investițiile 

străine”  

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

Direcția Situații Financiare 

în decursul 

trimestrului 

 3.13. Elaborarea aplicației de introducere a datelor colectate în tr. I în cadrul 

pilotării instrumentarului (în particular Registrul gospodăriei) revizuit al 

Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice  

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu direcția 

statistica nivelului de trai 

în decursul 

trimestrului 

 3.14. 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 si 

salarizarea. 

Direcția proiectare aplicații 

informatice în comun cu 

direcțiile secțiile BNS 

în decursul 

trimestrului 

(trecătoare) 
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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-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 5 ianuarie  

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 

5. Extinderea cuprinderii entităților cu raportare 

electronică 

CRS (OTS) cu suportul DGTI în decursul trimestrului 

(trecătoare) 
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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. Instruirea colaboratorilor OTS responsabili de 

cercetările privind utilitățile publice 

ianuarie-

februarie, online 

angajații OTS responsabili de 

cercetările privind utilitățile publice 

Direcția statistica serviciilor 

sociale, DGTI 

2. Seminar de instruire privind desfășurarea studiului 

”Consumul de energie în gospodăriile casnice” 

martie, 

BNS/online 

Operatori de interviu Secția colectarea datelor în 

gospodării, Direcția statistica 

întreprinderilor. 

3. Seminar de instruire pentru personalul responsabil de 

cercetările privind munca și salarizarea 

ianuarie, online angajații OTS responsabili de 

cercetările privind munca și 

salarizarea 

Direcția statistica salariilor 

4. Seminare de instruire cu reprezentanții Centrelor 

Regionale (OTS) privind situațiile financiare, rapoartele 

statistice 1-Invest , 5-CI si 5 Con 

februarie 2021 angajații OTS responsabili de 

cercetările privind situațiile 

financiare 

Direcția Generala colectarea 

datelor entități economice 

     
 

 

 


