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Raport cu privire la activitatea
Biroului Național de Statistică în anul 2021
Acțiuni

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

Obiectivul 1. Statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaționale
1.1. Introducerea
sistemului de
management al
calității

1.1.1. Elaborarea Ghidului de
Calitate

Trimestrul IV

Ghid de calitate aprobat

DMS, Grupul de
lucru pe calitate

1.1.2. Actualizarea
metadatelor în formatul
ESMS (Reference metadata
în Euro-SDMX metadate
Structure) pentru cercetările
statistice existente
1.1.3. Elaborarea
metadatelor conform
standardului SIMS (Single
Integrated Metadata
Structure) pentru cercetările
statistice
1.1.4. Elaborarea structurii
generice pentru
metodologiile statistice

Trimestrul IV

Metadate actualizate în
formatul ESMS și plasate
pe pagina WEB

Subdiviziunile BNS

Trimestrul IV

Metadate actualizate în
formatul SIMS

Subdiviziunile
ramurale

Trimestrul I

Structură generică
elaborată

Direcția Metode
Statistice (DMS)

Realizat parțial.
A fost elaborată partea I a Ghidului ”Calitatea
produselor statistice” care include 5 capitole:
- Relevanță,
- Acuratețe și fiabilitate,
- Promptitudine și punctualitate,
- Coerență și comparabilitate,
- Accesibilitate și claritate
și unele capitole ale pârții II a Ghidului.
Realizat.
Au fost actualizate metadate în formatul ESMS și
plasate pe pagina WEB pentru domeniile statisticii
economice, sociale, de mediu, demografie
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=430
&
Realizat parțial.
Au fost elaborate metadate în formatul SIMS:
- domeniul social – 4 cercetări statistice;
- domeniul economic – 7 cercetări statistice

Realizat.
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Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Acțiuni

Sub acțiuni

1.2. Crearea
Sistemului
Informațional
Geografic (GIS) la
nivel de puncte de
adresă

1.2. 1. Elaborarea strategiei
de implementare a GIS în
cadrul BNS
1.2.2. Elaborarea planului de
acțiuni privind crearea GIS
la nivel de puncte de adresă
1.2.3. Colectarea datelor
georeferențiate la nivel de
puncte de adresă în vederea
pregătirii Recensământului
Populației și Locuințelor
(RPL) și implementării GIS

Pe parcursul
anului

Strategie de implementare
a GIS în cadrul BNS
aprobată
Pe parcursul
Plan de acțiuni privind
anului
crearea GIS la nivel de
puncte de adresă aprobat
Pe parcursul anului date georeferențiate la
nivel de puncte colectate
pentru 25% din clădiri și
locuințele (în limita
mijloacelor financiare
alocate de la Bugetul de
Stat)

DMS

1.2.4. Elaborarea Registrului
unităților statistice (locuințe,
clădiri, întreprinderi, etc.)
georeferențiat
1.3.1. Utilizarea platformei
de interoperabilitate
MConnect în procesul de
schimb de date între membrii
sistemului statistic național
și deținătorii de date
administrative
1.3.2. Modificări operate în
aplicațiile cercetărilor
statistice existente

Pe parcursul anului Registrului unităților
statistice georeferențiat

DMS

Pe parcursul
anului

Schimb de date realizat
prin intermediul
platformei MConnect

DMS,
Direcția generală
tehnologia informației
(DGTI)

Trimestrul IV

Număr de aplicații
modificate

DGTI în comun cu
subdiviziunile
ramurale

1.3. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
tehnologiei
informaționale și
de comunicații a
sistemului statistic
național

Responsabil

DMS
DMS, Direcția
recensăminte, Secția
colectare date în
gospodării, DGTI,
SJRU, DMF

Notă privind executarea
Realizat parțial.
Strategia de implementare a GIS în cadrul BNS
urmează a fi definitivată în tr. I al anului 2022
Realizat.

Realizat..
A fost ajustată aplicația de colectare a datelor în teren, au
fost actualizate Manualul metodologic, Ghidul aplicației
mobile și Ghidul aplicației web. Împreună cu ARFC și
INGEOCAD a fost creat un nou strat informațional prin
combinarea Hărții liniare cu imaginile Ortofoto din
2007, 2016 și 2020, care au fost încărcate în aplicația
mobilă și web. Au fost instruiți 50 operatori de teren, 12
supervizori și 7 controlori. A început procesul de
colectare a datelor în teren și validarea acestora de către
supervizori și controlori. Astfel, pe parcursul anului 2021
au fost colectate date referitor la peste 700 mii clădiri, echivalentul a peste 300 mii de adrese (circa 25% din total).
Realizat parțial.
La data de 31.12.2021 erau colectate circa 31% din
clădirile și locuințele necesare elaborării Registrului
unităților statistice.
Realizat parțial.
La moment realizat pentru datele de la Serviciul
Fiscal de Stat.
A fost pregătit și transmis cererile de conectare/anexe
tehnice pentru seturile de date de la SFS/ASP/ IGPF,
în proces sunt cererile de conectare/anexe tehnice
pentru alte surse de date administrative.
Realizat.
Pe parcursul anului 2021 au fost modificate aplicațiile
pentru următoarele cercetări statistice:
- nr.1 „Contravenții constatate”;
- M3 ”Câștigurile salariale și costul forței de muncă”;
- M2 ”Repartizarea efectivului de salariați conform
mărimii salariului”;
- 1-INVEST (anual);
- Nr. 1-edu.
- Nr. 83-edu
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Acțiuni

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

1.3.3. Reexaminarea și
ajustarea documentelor în
domeniul protecției datelor
cu caracter personal: politica
de securitate la prelucrarea
datelor
1.3.4. Implementarea
serviciului guvernamental de
plăți electronice MPay si
integrarea cu serviciile publice
prestate de BNS
1.3.5 Migrarea etapizată a
serverelor pe platforma
guvernamentală MCloud

Pe parcursul
anului

Documente în domeniul
protecției datelor cu
caracter personal ajustate

DGTI

În proces de finalizare.

Trimestrul IV

Serviciile publice prestate
de BNS acordate prin
sistemul Mpay

DGTI

Realizat.

Trimestrul IV

DGTI

Realizat parțial.
A fost realizată migrarea a 4 servere pe platforma
guvernamentală

1.3.6 Instalarea,
configurarea, testarea,
implementarea sistemului
antivirus cu consolă
centralizată pentru protecția
stațiilor de lucru și serverelor
1.3.7 Instalarea și
configurarea paravanului de
protecție (echipamente
Firewall la nivel de rețea, în
Oficiul Central
1.3.8 Distribuirea, instalarea
si configurarea a 73 stații de
lucru noi în Oficiul Central
și OTS

Trimestrul IV

Resurse MCloud pentru
migrarea a 4 servere pe
platforma guvernamentală
accesibile
Sistemul antivirus nstalat,
configurat, testat,
implementat

Direcția administrare
a sistemului
informațional

Realizat.

Trimestrul IV

Paravanul de protecție
(echipamente Firewall) la
nivel de rețea, în Oficiul
Central instalat

Direcția administrare
a sistemului
informațional

Paravan achiziționat.
Instalarea și configurarea – în proces de finalizare.

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)

73 stații de lucru noi
Distribuite, instalate si
configurate

Direcția administrare
a sistemului
informațional

Realizat.

Securitatea cibernetică și a
informației în cadrul BNS
în condițiile lucrului de la
distanță asigurată

Direcția administrare
a sistemului
informațional

Realizat

Calculatoarele din cadrul
oficiului central și a OTS
deservite tehnic

Direcția administrare
a sistemului
informațional

Realizat.

1.3.9 Menținerea la un nivel
înalt a securității cibernetice
și a informației în cadrul
BNS în condițiile lucrului de
la distanță
1.3.10 Deservirea tehnică și
profilaxia calculatoarelor din
cadrul oficiului central și a
OTS
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Acțiuni

1.4. Optimizarea
proceselor statistice
și reducerea sarcinii
informaționale
asupra
respondenților

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

1.3.11 Pregătirea și
instalarea tabletelor pentru
actualizarea hărților digitale
în baza datelor
georeferențiate referitoare la
clădiri și locuințe,
1.3.12. Achiziționarea și
distribuirea echipamentului
pentru realizarea cercetărilor
în condițiile lucrului la distanță

Trimestrul II

Tabletele pentru
actualizarea hărților
digitale pregătite și
instalate

Direcția proiectare
aplicații informatice
(DPAI) în comun cu
direcțiile secțiile BNS

Realizat.

Pe parcursul
anului

Realizat.

1.3.13 Implementarea
sistemului informațional
”Managementul
documentelor

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Trimestrul II

Echipament distribuit în
BNS, UNFPA
OTS (12 L/Topuri, 15
monitoare cu WEB camere,
56 complete WebCam și
Headphone)
Sistemul informațional
Serviciul
utilizat în activitatea BNS
managementul
documentelor, DGTI
Planul de acțiuni privind
securitatea informației în
BNS, 2021-2023 aprobat

DGTI

Realizat.

Trimestrul III

Setul de documente pentru
accesarea datelor prin
intermediul platformei
MConnect pregătit și
transmis către AGE

Serviciul surse de
date administrative,
Direcția statistica
salariilor, Direcția
proiectare aplicații
informatice

Realizat.
Au fost transmise către AGE Cererea de conectare și
anexa tehnică.

Trimestrul II, III

Numărul de ședințe
organizate

Direcția generală
statistica
întreprinderilor

Realizat.
Au fost organizate ședințe cu reprezentanții
Confederației Naționale a Patronatelor (15.04.2021),
Asociația Businessului European EBA (30.03.2021),
Contabil NEWS (21.05.2021), Camera de Comerț
Americană etc.
Realizat parțial.
Au fost colectate date de la respondenți vizând timpul
necesar completării pentru
22 de chestionare statistice. La moment se identifică
indicatorii care ar măsura obiectiv presiunea
informațională asupra entităților economice.

1.3.14 Elaborarea și
aprobarea Planului de acțiuni
privind securitatea
informației în BNS, 20212023
1.3.15 Pregătirea și
transmiterea către AGE a
setului de documente pentru
accesul la informația din
formularul IPC21, TAXI18
și IRM2019 prin intermediul
platformei MConnect
1.4.1 Organizarea ședințelor
cu entitățile economice care
prezintă date statistice

1.4.2 Elaborarea unui
mecanism de măsurare a
sarcinii de răspuns

Trimestrul III -IV, Indicatori pentru
măsurarea și
monitorizarea presiunii
informaționale asupra
respondenților statistici
elaborați

Direcția generală
statistica
întreprinderilor,
Direcția metode
statistice

Realizat parțial.
Sistemul informațional a fost testat.
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Acțiuni

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

1.4.3 Revizuirea sistemului
de rapoarte statistice pentru
entități, întru excluderea
dublării informației statistice
sau a celor cu valoare
informațională redusă
1.4.4. Utilizarea datelor
administrative pentru
producerea de statistici
oficiale întru reducerea
presiunii informaționale
asupra respondenților
statistici
1.4.5. Trecerea treptată la
metode moderne de
colectare a datelor asistate de
calculator (CAPI) și
combinarea acestora cu
metoda tradițională de
colectare
1.4.6. Extinderea digitizării
chestionarelor statistice
pentru entități

Trimestrul III, IV

Numărul de chestionare
statistice reduse și
optimizate

Subdiviziunile
ramularale

Realizat.
PLS pentru anul 2022 prevede excluderea a
7 lucrări statistice, care cuprinde 14 cercetări statistice
realizate anterior de BNS.

Trimestrul IV

Statistici oficiale produse
în baza datelor
administrative

Direcția metode
statistice, Direcția
generală statistica
întreprinderilor;
Direcția statistica
salariilor

Realizat parțial:
- inițierea calculelor experimentale referitoare la
numărul salariaților și câștigul salarial în baza datelor
din forma IPC18;
- inițierea calculelor pentru elaborarea datelor lunare a
cifrei de afaceri în baza datelor din declarația TVA.

Trimestrul IV

Metode moderne de
colectare a datelor (CAPI)
implementate în
cercetările gospodăriilor
casnice

DGTI, Direcția
statistica ocupării
(DSO) în comun cu
Secția colectarea
datelor în gospodării
(SCDG)

Realizat parțial.
În 2021 a fost elaborată, testată și pilotată aplicația de
colectare a datelor pe tablete (CSPro) pentru
cercetarea Ancheta forței de muncă realizată în
gospodăriile casnice..

Trimestrul IV

Număr de chestionare
statistice noi digitizate
incluse în ghișeul unic

DGTI în comun cu
direcțiile și secțiile
ramurale

Realizat parțial.
A fost dezvoltat și plasat în Ghișeul unic formularul
statistic 9-agr, începînd cu 01.12.2021.

Numărul de lucrări
statistice realizate

Subdiviziunile BNS

Realizat.
Au fost realizate 72 lucrări statistice din domeniul
economic

Numărul de lucrări
statistice realizate

Subdiviziunile BNS

Realizat.
Au fost realizate 31 lucrări statistice din domeniul
social

Număr de informații
prezentate la solicitarea
utilizatorilor

Direcțiile/secțiile BNS

Realizat.
La solicitarea utilizatorilor interni și externi au fost
prezentate 1882 informații statistice pe diverse
domenii, după cum urmează:
- Statistica macroeconomică - 13 solicitări;
- Statistica prețurilor - 96;

Responsabil

Notă privind executarea

Obiectivul 2. Produsele și serviciile statistice diversificate, dezvoltate și consolidate
2.1. Realizarea
lucrărilor statistice
incluse în
Programul de
lucrări statistice
(PLS) 2021

2.1.1 Realizarea lucrărilor
statistice din domeniul
economic incluse în PLS
2021

2.2. Pregătirea
datelor/
răspunsurilor la
solicitările
adiționale de
date/informații care

2.2.1. Elaborarea și
prezentarea informațiilor la
solicitarea utilizatorilor

2.1.2 Realizarea lucrărilor
statistice din domeniul social
incluse în PLS 2021

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Pe parcursul
anului
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Acțiuni

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

nu sunt prevăzute în
PLS

2.3. Dezvoltarea
statisticii
macroeconomice

2.4. Dezvoltarea
statisticii agricole
și a mediului
înconjurător

2.3.1. Ajustarea metodologiei
de calcul a Indicelui Prețurilor
de Consum
2.3.2 Elaborarea calculelor,
pentru anul 2019 privind
recalcularea datelor PIB
ținând cont de numărul
populației cu reședință
obișnuită
2.4.1. Cercetările statistice
selective a micilor
producători agricoli (CMPA)
efectuate
2.4.2. Elaborarea metodei de
formare a Contului
economic de mediu
”Emisiile în aerul
atmosferic”
2.4.3. Pregătirea
instrumentarului și realizarea
anchetei pilot ce ține de
efectuarea calculelor
indicatorilor de monitorizare
a ODD 2.3.1” Volumul

Direcția statistica
prețurilor de consum
(DSPC)
DCN

Notă privind executarea
- Statistica comerțului exterior - 39 solicitări (180 de
tabele Excel);
- Statistica industriei și energeticii - 55;
- Statistica investițiilor și construcțiilor - 24;
- Statistica comerțului interior - 6;
- Statistica transporturilor, turismului și TIC - 11;
- Statistica structurală - 22
- Statistica agriculturii și mediului - 80;
- Statistica salarizării - 63;
- Statistica ocupării - 18;
- Statistica serviciilor sociale - 25;
- Statistica nivelului de trai -143;
- Statistica educației, culturii și științei - 35;
- Statistica populației și migrației - 81;
- Situațiile financiare și statistica finanțelor - 1046
solicitări;
- Direcția diseminare - 125
Realizat parțial.

Trimestrul IV

Metodologie ajustată

Trimestrul III, IV

Calcule efectuate și
validate

Pe parcursul
anului

Nivelul de realizare a
cercetărilor statistice 100%

Direcția statistica
agriculturii și mediului
(DSAM)

Realizat.
Setul de CMPA a fost realizat în volum deplin și
termenele prevăzute

Trimestrul III, IV

Metodologie elaborată

DSAM

În curs de realizare. Proiectul metodologiei a fost
elaborat și expediat pentru coordonare direcțiilor
BNS.

Trimestrul IV

Instrumentar elaborat;
ancheta pilot realizată

DSAM

Realizat în conformitate cu Ordinul BNS nr. 40 din
08 noiembrie 2021.

Realizat parțial.
Calcule realizate, urmează a fi examinate în cadrul
asistenței tehnice acordate de expertul FMI.
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Acțiuni

2.5. Dezvoltarea
statisticii
întreprinderilor

2.6. Dezvoltarea
statisticilor sociale

Sub acțiuni
producției pe unitate de forță
de muncă pe clase de
mărime a întreprinderii
agricole" și 2.3.2 "Venitul
mediu a micilor producători
de alimente, pe sexe si statut
indigen"
2.5.1. Cercetări statistice
selective și exhaustive a
agenților economici în
scopul producerii și
diseminării indicatorilor ce
țin de statistica
întreprinderilor
2.5.2. Elaborarea modulelor
privind comerțul cu
amănuntul și ridicata în ASA
2.5.3. Elaborarea
instrumentarului și
efectuarea cercetării pilot de
conjunctură privind indicii
de încredere a
consumatorilor și
producătorilor
2.5.4. Elaborarea
instrumentarului statistic
”Cercetarea privind
consumul de energie în
gospodăriilor casnice”
2.5.4. Elaborarea
instrumentarului statistic
pentru pilotarea cercetării
„Situația privind
informatizarea şi conexiunea
la Internet”
2.6.1. Cercetări statistice
selective și exhaustive
asupra entităților, precum și
asupra gospodăriilor
populației (CBGC, AFM)

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

Pe parcursul
anului

Nivelul de realizare a
cercetărilor statistice 100%

Direcția generală
statistica
întreprinderilor
(DGSÎ), Direcția
statistica agriculturii și
mediului (DSAM)

Realizat.

Trimestrul IV

Module elaborate

Direcția statistica
structurală

Trimestrul III

Instrumentarul cercetării
elaborat,
Cercetare pilot efectuată

DGSÎ, Direcția metode
statistice (DMS)

Realizat.
Noul instrumentar ASA elaborat și aprobat, inclusiv
modulele vizând comerțul cu amănuntul și ridicata
Realizat

Trimestrul I

Instrumentar statistic
elaborat

DGSÎ

Realizat.
A fost elaborat instrumentarul statistic: din cauza
lipsei finanțării, cercetarea nu a fost realizată.

Trimestrul IV

Instrumentar elaborat

Direcția statistica
transporturilor,
turismului și TIC

Realizat.
Proiectul instrumentarului statistic elaborat și
urmează a fi testat în ianurie 2022.

Pe parcursul
anului

Nivelul de realizare a
cercetărilor statistice 100%

Direcția generală
statistica socială și
demografie (DGSSD)

Realizat.
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Acțiuni

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Notă privind executarea

2.6.2. Numărul populației cu
reședința obișnuită estimat în
aspect teritorial (pe raioane),
pe vârste și sexe, pentru anii
2014-2021

Trimestrul IV

Numărul populației cu
reședința obișnuită
estimat.

Direcția statistica
populației și migrației
(DSPM)

2.6.3. Migrația internațională
și internă estimată în profil
teritorial, pe vârste și pe sexe

Trimestrul IV

Migrația internațională și
internă estimate.

Direcția statistica
populației și migrației
(DSPM)

2.6.4. Elaborarea
metodologiei privind
estimarea numărului
populației cu reședința
obișnuită
2.6.5. Elaborarea
metodologiei cercetării
statistice trimestriale
”Câștigurile salariale”
conform noii structuri
2.6.6. Elaborarea
metodologiei cercetării
statistice anuale ”Formarea
profesională a salariaților”
2.6.7. Lucru asupra
elaborării metodologiei
privind noul eșantion de tip
master EMDOS 3 și
constituirea propriu-zisă a
noului eșantion
2.6.8. Elaborarea ghidului de
verificare și editare a
informației din cercetarea
anuală ”Formarea
profesională a salariaților”

Trimestrul IV

Metodologie elaborată

Direcția statistica
populației și migrației
(DSPM)

Trimestrul IV

Metodologie elaborată

Direcția statistica
salariilor (DSS)

Realizat parțial.
Au fost elaborate capitolele I-V ale metodologiei.

Trimestrul IV

Metodologie elaborată

Direcția statistica
salariilor (DSS)

Realizat parțial.
Au fost elaborate 5 capitole ale metodologiei.

Trimestrul IV

Metodologie elaborată

Realizată parțial.
Implementarea EMDOS 3 a fost amânată pentru
1.01.2023, respectiv pe parcursul anului 2022 va avea
loc definitivarea metodologiei.

Trimestrul IV

Ghid de verificare și
editare a informației din
cercetarea anuală
”Formarea profesională a
salariaților” elaborat și
aprobat

Direcția Metode
Statistice în comun cu
Direcția Generală
Statistica Socială și
Secția colectarea
datelor în gospodării
Direcția statistica
salariilor

Realizat.parțial.
A fost efectuat exercițiul de estimare a numărului
populației cu reședința obișnuită în profil teritorial și
obținute rezultatele preliminare, care sunt verificate și
analizate și urmează a fi consultate/ validate cu
experții din domeniile relevante înainte de a fi
diseminate.
Realizat.parțial.
A fost estimată și distribuită teritorial migrația
internațională, iar migrația internă a fost furnizată cu
unele deficiențe și se mai lucrează la clarificare și
soluționarea acestora pentru a definitiva calculul
acesteia pe raioane, pe sexe și pe vârste pentru
perioada 2014-2021.
În curs de realizare.
Proiectul metodologiei privind estimarea numărului
populației cu reședința obișnuită este în proces de
definitivare.

Realizat.
A fost elaborat ghidul în limba română și rusă.
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Sub acțiuni
2.6.9. 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)
2.6.10. Evaluarea
corespunderii programelor
educaționale naționale cu
Clasificarea Internațională
Standard a Educației (ISCED
2011)
2.6.11.Colectarea și
diseminarea datelor privind
influența pandemiei COVID19 asupra gospodăriilor
populației în baza unui
modulul suplimentar la
Cercetarea Bugetelor
Gospodăriilor Casnice
(CBGC)
2.6.12. Realizarea cercetării
statistice „Accesul populației
la serviciile de sănătate”,
suplimentar la prevederile
PLS 2021
2.6.13. Îmbunătățirea
instrumentarului Cercetării
Bugetelor Gospodăriilor
Casnice (CBGC) cu testarea
acestuia
2.6.14. Evaluarea sectorială
a statisticii educației de către
experții EUROSTAT

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

Trimestrul IV

Notă explicativă elaborată

Direcția statistica
populației și migrației
în comun cu ASP și
CEC

În curs de realizare.
Proiectul Notei explicative este în proces de finalizare
care urmează a fi consultată cu reprezentanții ASP și
CEC.

Trimestrul III

Programele educaționale
naționale evaluate și
corespund cu Clasificarea
Internațională Standard a
Educației (ISCED 2011)

SSECȘ

În curs de realizare.
Clasificarea programelor educaționale elaborată de
BNS a fost evaluată de expert în cadrul Proiectului
UE Parstat, necesită coordonare cu MEC

Trimestrul II

Date privind influența
pandemiei COVID-19
asupra gospodăriilor
populației elaborate și
diseminate

DSNT

Realizat

Trimestrul IV

Cercetarea realizată, baza
de date și raportul final
prezentați ministerului
sănătății

DSNT

Realizat

Trimestrul IV

Instrumentar elaborat
Testarea efectuată

DSNT

Realizat

Trimestrul III

Evaluarea în baza
chestionarului SAQ

SSECȘ, precum și
colegii din mai multe
direcții cu tangență la
domeniul educație

În curs de realizare.
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2.7. Activități de
pregătire privind
organizarea și
desfășurarea
recensământului
populației și al
locuințelor (RPL)
în anul 2024

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

2.6.15. Evaluarea sectorială
a statisticii naționale privind
criminalitatea și justiția

Trimestrul IV)

Raport de evaluare
sectorială elaborat

Direcția statistica
serviciilor sociale
(DSSS)

2.6.16. Implementarea
treptată a metodologiei
europene în domeniul
protecției sociale
(ESSPROS)

Trimestrul IV

Metodologie
implementată la nivel
național

DSSS în comun cu
direcțiile BNS

2.7.1. Elaborarea
instrumentarului statistic
(inclusiv chestionare) pentru
efectuarea RPL.
2.7.2. Acte normative
secundare pentru
implementarea legii cu privire
la organizarea și efectuarea
RPL elaborate și aprobate

Trimestrul IV

Instrumentar statistic
(inclusiv chestionare)
pentru efectuarea RPL
elaborat.
Acte normative secundare
elaborate

DR

Trimestrul IV

DR

Notă privind executarea
În curs de realizare.
A fost organizat evenimentul de lansare a activității
de evaluare sectorială a statisticii privind
criminalitatea și justiția, din perspectiva alinierii la
standardele europene și UNODC (21octombrie).
A fost oferit suport la elaborarea chestionarului și
realizarea sondajului de opinie în rândul utilizatorilor
de statistici privind justiția și criminalitatea.
În curs de realizare.
În cadrul proiectului ParStat, au fost realizate
următoarele activități:
- cartografiat sistemul de protecție socială prin
identificarea principalelor instituții și surse de date
administrative necesare pentru elaborarea
metodologiei.
- instruirea angajaților BNS (24-25 februarie).
- elaborată lista schemelor naționale de protecție
socială și a prestațiilor acordate.
- evaluat gradul de detaliere al surselor de date
administrative precum: CNAS, CNAM, ANOFM,
ANAS, Ministerul Finanțelor
- elaborată corespondența dintre beneficiile acordate
de CNAS, CNAM, ANAS, ANOFM conform
Clasificării pe programe și subprograme și codurile
ESSPROS.
- compilate datele cantitative pentru 20 scheme de
protecție socială și completate informațiile calitative
pentru 10 scheme.
- elaborat planul de acțiuni și recomandările de
implementare treptată a metodologiei în Moldova.
- instituit grupul de lucru intersectorial privind
implementarea metodologiei ESSPROS.
În curs de realizare.

În curs de realizare.
Proiectul hotărârii de Guvern privind următorul RPL
este la etapa de elaborare și finalizare a acestuia
depinde de adoptarea legii privind recensământul
populației și locuințelor.
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2.8. Activitatea de
actualizare a
hărților, în
contextul lucrărilor
de pregătire către
RPL, runda 2020

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Notă privind executarea

2.7.3. Actualizarea Planului
de acțiuni detaliat și bugetului
următorului RPL,
monitorizarea realizării
acestora

Trimestrul IV

Planul de acțiuni detaliat
și bugetului RPL 2024
actualizat și aprobat,
monitorizarea realizării
acestora

DR

2.7.4. Elaborarea conceptului
sistemului informațional
integrat pentru organizarea și
desfășurarea recensământului
populației și al locuințelor

Trimestrul IV

Conceptul sistemului
informațional integrat
pentru organizarea și
desfășurarea
recensământului elaborat

DR, DGTI

Strategia de resurse
umane (inclusiv
instruirea) elaborată.

Secția juridică și
resurse umane (SJRU)

Campania de comunicare
și promovare elaborată

DR, DDC

Inițiat lucrul asupra Strategiei de comunicare și
promovare a RPL. Cu suportul UNFPA a fost
contractat un expert național.

Manualul metodologic și
instrumentarul ce țin de
activitatea de actualizare a
hărților elaborate

Direcția Metode
Statistice (Serviciul
SIG) în comun cu
Direcția recensăminte

Realizat.
Au fost finalizate și aprobate Manualul metodologic
și instrumentarul ce țin de activitatea de actualizare a
hărților (Aplicațiile mobilă și web, precum și
Ghidurile de utilizare a acestora).

Direcția diseminare și
comunicare (DDC)

Realizat parțial.
A fost instalată platforma pentru site-ul nou.
A fost elaborat design-ul paginilor Pagina principală,
și Statistici pe domenii.

2.7.5. Elaborarea Strategiei de Trimestrul IV
resurse umane (inclusiv
instruirea) pentru a fi
implementată la recensământul
de probă, recensământul
propriu-zis și ancheta post
recenzare.
2.7.6. Campania de
Trimestrul IV
comunicare și promovare
elaborate (recensământul de
probă, recensământul propriuzis, ancheta post recenzare)
2.8.1. Finalizarea manualului
Trimestrul III
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

Au fost elaborați indicatorii de performanță pentru
proiectul CBTM (Cadrul Bugetar pe Termen Mediu)
2022 și estimativ pentru anii 2023-2024.
A fost actualizat bugetul RPL (2022-2026), efectuarea
acestuia fiind propusă pentru 2024, au fost elaborate
estimările de buget: cu modulul agricol și fără acesta.
Inițiată.
Au fost inițiate discuții cu Institutul Naţional de
Statistică România și Banca Mondială în vederea
obținerii suportului la elaborarea conceptului
informațional integrat pentru organizarea și
desfășurarea recensământului
Inițiată. A fost inițiat lucrul asupra Strategiei de
Resurse Umane (inclusiv instruirea). Cu suportul
UNFPA a fost contractat un expert național.

Obiectivul 3. Datele și informațiile statistice eficient diseminate și utilizate în societate
3.1 Îmbunătățirea
3.1.1. Elaborarea noii
diseminării datelor și versiuni a paginii web a
accesul la date
BNS
statistice

Pe parcursul
anului

Pagină web a BNS
actualizată/modernizată
(portal nou, structură
modificată, aplicații și
instrumente noi de
accesare și vizualizare a
datelor etc.)
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Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

3.1.2. Actualizarea și
dezvoltarea Băncii de date
pentru diseminare
„StatBank”

Pe parcursul
anului

Număr de indicatori noi
incluși în banca de date,
Număr de accesări

Direcția diseminare și
comunicare (DDC) în
comun cu
direcțiile/secțiile
ramurale

3.1.3. Efectuarea sondajului
de opinie ”Gradul de
satisfacere a utilizatorilor
privind produsele și
serviciile BNS”
3.1.4. Menținerea și
actualizarea paginii naționale
NSDP vizând Standardul
Special de Diseminare a
Datelor (SDDS)

Trimestrul III

Grad de satisfacere a
cerințelor utilizatorilor de
date statistice stabilit

Direcția diseminare și
comunicare (DDC)

3.1.5. Elaborarea ghidurilor
pentru standardizarea
informațiilor statistice
diseminate
3.1.6. Actualizarea și
dezvoltarea conținutului
paginii Intranet a BNS

Trimestrul IV

Pe parcursul anului Pagina națională NSDP
vizând Standardul Special
de Diseminare a Datelor
(SDDS) actualizată în
termenii stabiliți

Pe parcursul
anului

Ghidurile pentru
standardizarea
informațiilor statistice
aprobate
Pagina Intranet a BNS
actualizată și dezvoltată

Notă privind executarea
Realizat.
Banca de date a fost completată cu 42 tabele adiționale
care conțin indicatori și dezagregări noi din domeniile
statistice:
- statistica justiției și infracționalității;
- statistica sănătății
- statistica protecției sociale
- statistica forței de muncă
- statistica comerțului exterior
Accesarea Băncii de date:
- Numărul de utilizatori - 71 mii (cu 5% mai mult
față de anul 2020)
- Numărul de sesiuni - peste 143 mii sesiuni (+2,3%)
- Vizualizări de pagină - 1,4 milioane (+11%).
Realizat.
Sondajul de opinie a fost realizat în luna iulie 2021.
A fost elaborat un raport cu principalele rezultate.

DDC în comun cu
direcțiile: DCN, DSPC,
DSIE, DSIC, DSCE,
DSO, DSSa,
Ministerul Finanțelor,
Banca Națională a
Moldovei, Comisia
Națională a Pieței
Financiare
Direcția diseminare și
comunicare (DDC)

Realizat.
Pagina NSDP a fost actualizată conform Calendarului
de diseminare.

Editorii și
administratorii de
Intranet în comun cu
direcțiile /secțiile
/serviciile BNS

Realizat.
Pagina Intranet este actualizată permanent, la
necesitate cu:
- informație privind angajații BNS și contactele
acestora
- Revista presei săptămânală
- Noutăți
- Infografice
- Greșeli gramaticale

Realizat parțial.
Activitatea a fost inițiată. Ghidurile vor fi finalizate în
anul 2022.
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Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

indicatorii Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă
(ODD) diseminați pe
pagina web și pe
platforma dedicată
Serii de timp anuale,
infraanuale și lunare
actualizate și completate

Direcția diseminare și
comunicare în comun
cu direcțiile /secțiile
BNS

Infografice în aplicația
GenderPulse actualizate

DSSS, DPAI

3.1.7. Diseminarea rezultatelor
revizuirii indicatorilor
Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă (ODD) pe pagina
web și pe platforma dedicată
3.1.8. Actualizarea și
completarea rubricii Statistici
pe domenii (tabele Excel)

Pe parcursul
anului

3.1.9. Actualizarea
indicatorilor din infograficele
de pe platforma dedicată
GenderPulse.md la populația
cu reședință obișnuită

Trimestrul I

3.1.10. Elaborarea și
diseminarea publicațiilor
statistice pe diverse domenii

Pe parcursul anului Numărul de publicații
statistice pe diverse
domenii eleborate și
diseminatea

Pe parcursul
anului

Responsabil

Direcția diseminare și
comunicare în comun
cu direcțiile /secțiile
BNS

DDC în comun cu
direcțiile/secțiile

Notă privind executarea
- Prezentări de la evenimente
- Galerii foto
- Alte informații utile
Realizat.
Platforma dedicată ODD-urilor a fost ajustată la
necesitățile naționale. Au fost actualizați indicatorii
pentru anul 2020 pentru 48 indicatori ai BNS.
Realizat.
Au fost actualizate 116 fișiere și plasate tabele noi.
Au fost completate cu tabele noi:
Direcția statistica industriei și energeticii - 47 tabele noi,
8 tabele actualizate
Direcția statistica comerțului interior - 16 tabele noi
Direcția statistica transporturilor, turismului și TIC - 42
tabele noi Excel (anii 2016, 2017, 2018, 2021)
Direcția statistica serviciilor sociale- 2 tabele noi
Direcția statistica comerţului exterior : 12 tabele lunare,
48 tabele trimestriale, 600 tabele infraanuale și 212
tabele anuale.
Direcția statistica salariilor - 74 tabele noi, 15 tabele
actualizate.
Au fost elaborate 4 tabele noi, privind exporturile și
importurile de mărfuri în anii 2015-2020, structurate pe
mărfuri (la nivel de 4 cifre a NCM), ţări şi grupe de țări.
Realizat.
Toate infograficele dependente de numărul populației
(27 infografice) au fost ajustate la numărul populației
cu reședință obișnuită, cu excepția a 3 infografice
care necesită populația cu reședință obișnuită în profil
teritorial.
Realizat.
A fost elaborate și diseminate pe pagina BNS 21
publicații statistice din domeniile:
- statistica generală (anuar statistic; Moldova în cifre,
statistica teritorială, etc)
- mediul înconjurător
- populație
- statistica socială
-statistica gender
-statistica economică.
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3.2. Promovarea
culturii statistice la
nivelul
utilizatorilor

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Direcția statistica
nivelului de trai

Raportul analitic pentru anul 2020 a fost elaborat și
diseminat pe pagina web.

Pe parcursul anului Numărul de comunicate
de presă pe diverse
domenii statistice
elaborate și diseminate

DDC în comun cu
subdiviziunile BNS

3.1.13. Îmbunătățirea
modelului de diseminare a
situației social-economice de
către oficiile teritoriale de
statistică pentru domeniile
Sănătate și Justiție
3.1.14. Actualizarea și
diseminarea setului de
infografice, „Copiii
Moldovei”, ediția 2021

Trimestrul II

Model de diseminare a
informației actualizat

DSSS

Realizat.
În anul 2021 în conformitate cu calendarul de
diseminare au fost elaborate 141 comunicate de presă
cu periodicitate lunară, trimestrială și anuală pentru
domeniul economic, social, demografic și mediu.
Suplimentar a fost elaborat comunicatul „Impactul
Covid-19 asupra indicatorilor forței de muncă în
2020”
Realizat.
Model de diseminare a informației actualizat și pus la
dispoziția oficiilor teritoriale de statistică.

Trimestrul IV

setul de infografice,
„Copiii Moldovei”
actualizat și diseminat

3.1.15. Suport la analiza și
diseminarea rezultatelor
studiului “Generații și Gen”

Trimestrul IV

Indicatori de calitate
estimați
Propuneri de îmbunătățire
a raportului final înaintate

Direcția statistica
serviciilor sociale,
Direcția diseminare și
comunicare, Direcția
statistica populației și
migrației, Direcția
statistica nivelului de
trai, Secția statistica
educației, științei și
culturii
DSSS, DSNT, DMS,
DSO, DSPM

3.2.1. Dezvoltarea culturii
statistice a utilizatorilor,
inclusiv a mass-media, prin
acțiuni de training cu privire
la datele statistice

Pe parcursul
anului

Numărul de training-uri
cu privire la datele
statistice organizate cu
utilizatorii

3.1.11. Elaborarea
Raportului analitic Analiza
sărăciei monetare și a
bunăstării gospodăriilor cu
copii în baza rezultatelor
Cercetării Bugetelor
Gospodăriilor Casnice
3.1.12. Elaborarea
comunicatelor de presă pe
diverse domenii statistice

Trimestrul IV

Raport elaborat și
diseminat

Responsabil

DDC în comun cu
subdiviziunile BNS

Realizat.
Infograficele au fost actualizate cu date pentru anul
2020 și diseminate pe pagina web.

Realizat.
Indicatorii de calitate au fost estimați.
Secțiunile raportului final de diseminare a rezultatelor
studiului au fost analizate și înaintate propuneri de
îmbunătățire a rezultatelor studiului.
Realizat parțial.
Utilizatorii de date au fost consultați (la telefon, prin
e-mail) referitor la datele și metodologiile statistice.

14

Acțiuni

3.3. Completarea și
prezentarea
chestionarelor și
tabelelor statistice
la solicitarea
organizațiilor
internaționale

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

3.2.2. Organizarea de
instruiri, cursuri și seminare
în comun cu alți producători
de statistici oficiale pentru
diverse grupuri de utilizatorii

Pe parcursul
anului

Numărul de cursuri și
seminare organizate
pentru diverse grupuri de
utilizatorii

DDC în comun cu
subdiviziunile BNS

3.2.3. Crearea și publicarea
postărilor pe rețelele de
socializare și gestionarea
profilurilor BNS

conform planului
de diseminare și
comunicare pe
rețelele de
socializare
Pe parcursul anului
(cu raportarea
trimestrială a
progresului)

Numărul de postări cu
date statistice pe rețelele
de socializare create

DDC

Numărul de chestionare și
tabele statistice la
solicitarea organizațiilor
internaționale prezentate

DCSCI în comun cu
subdiviziunile BNS

3.3.1 Completarea și
prezentarea chestionarelor și
tabelelor statistice la
solicitarea organizațiilor
internaționale

Notă privind executarea
Realizat.
În anul 2021 au avut loc mai multe evenimente și
întâlniri online care au avut drept scop realizarea unor
activități comune, informarea utilizatorilor privind
realizările și activitatea BNS în următoarele domenii:
- utilizarea indicatorilor ODD în domeniul
agriculturii,
- implementarea metodologiei Sistemului European
de statistici integrate privind protecția socială,
- testarea indicatorilor statistici privind accesul
copiilor la justiție,
- facilitarea activității mediului de afaceri în domeniul
raportării statistice,
- utilizarea datelor geospațiale ș.a.
Realizat.
În anul 2021 au fost postate 177 postări pe rețeaua
Facebook și peste 60 pe Twitter. Prin intermediul
rețelelor de socializare au fost distribuite 137
infografice.
Realizat.
La solicitarea organizațiilor internaționale au fost
completate și prezentate 110 chestionare. Suplimentar
la chestionarele completate cu regularitate au fost
completate următoarele chestionare:
- Chestionarul UNECE privind datele statistice
despre copii și tineri
- Chestionarul UNSD cu privire la evaluarea
disponibilității indicatorilor ODD propuși de
Grupul Consultativ ca fiind relevanți din punct de
vedere a genului
- Chestionarul privind indicatorii ODD aflați în
responsabilitatea agenției custodiene UNODC;
- Chestionarul cu privire la măsurarea identității de
gen;
- Baza regională de date TransMonEE în cadrul
programului UNICEF pentru Europa și Asia
Centrală;
- Baza națională de date la solicitarea UNICEF,
transmisă și diseminată anual pe pagina Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copilului;
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3.4. Efectuarea
lucrărilor în cadrul
Programului
Comparabilității
Internaționale
(PCI) al
Produsului Intern
Brut (PIB) și a
Parității Puterii de
Cumpărare (PPC)
a valutelor
naționale runda
globală-2021

Sub acțiuni

3.4.1. Colectarea informației
privind prețurile la materiale
de construcție, mărfuri
investiționale, mașini și
utilaje reprezentative incluse
în Programul
Comparabilității
Internaționale 2021
3.4.2. Verificarea,
procesarea informaţiei
pentru tr.2 privind preţurile
de consum la mărfuri şi
servicii prestate populaţiei
incluse în PCI şi efectuarea
calculelor aplicând softul
special. Transmiterea
informaţiei cu datele
calculate prin intermediul
Comitetului Interstatal
pentru Statistică al CSI

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

Pe parcursul
anului

Informație reprezentativă
inclusă în Programul
Comparabilității
Internaționale 2021
colectată

Direcția statistica
prețurilor de consum
(DSPC)

Pe parcursul
anului

Informaţia inclusă în PCI
pentru tr.2 verificată și
procesată şi calcule
efectuate aplicând softul
special. Informaţiei cu
datele calculate pentru tr.2
Transmise Comitetului
Interstatal pentru Statistică
al CSI

DSPC

- „Evaluare globală privind elaborarea conturilor
economice de mediu și suportul statisticii”
- Trimestrial în adresa Direcţiei de Statistică a ONU
și EUROSTAT au fost prezentate date statistice
privind exporturile și importurile Republicii
Moldova, structurate pe mărfuri şi ţări, pentru a fi
încărcate în bazele de date COMTRADE şi
COMEXT.
- Chestionarul CSI privind influența COVID19
asupra oficiilor de statistică
- Chestionarul global, elaborat de UNDP ca agenție
custodiană pentru indicatorul ODD 16.7.1.
Realizat

Realizat

Obiectivul 4: Sistemul statistic național consolidat sub aspect organizațional, operațional și funcțional
4.1. Adoptarea
documentelor de
planificare
strategică la nivel
național în
domeniul statisticii

4.1.1. Elaborarea și
aprobarea proiectului
Strategiei de Dezvoltare a
Sistemului Statistic Național
(SDSSN) până în anul 2030

Trimestrul IV

Proiectul de Hotărâre de
Guvern elaborat și
înregistrat la ședința
Secretarilor de Stat

DCSCI în comun cu
subdiviziunile BNS,
cu suportul Agențiilor
ONU și Centrul
Analitic Independent
„Expert-Grup”

Realizat parțial.
- Conceptul SDSSN pentru anii 2022-2030 a fost
elaborat și coordonat cu Cancelaria de Stat
- A fost elaborat proiectul inițial al Strategiei .
Primele 4 capitole (Introducere; Analiza situației;
Obiective; Direcții prioritare) care au fost consultate
cu membrii Grupului tehnic și ajustate.
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Sub acțiuni

Termene de
realizare

Notă privind executarea

Responsabil

Planul anual de acțiuni al
BNS pentru anul 2022
elaborat și prezentat
Cancelariei de Stat
Informația privind
realizarea Planului anual
de activitate a BNS pentru
anul 2021 elaborată și
prezentată Cancelariei de
Stat
Hotărâre de Guvern
aprobată

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat.

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat.

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat parțial.
Proiect de Hotărâre de Guvern elaborat și avizat în
cadrul consultărilor publice. Se lucrează la ajustarea
acestuia pentru a fi remis spre avizare repetată.

Informație actualizată

DDC

Trimestrul IV

Proiect de lege elaborat

Secția juridică și
resurse umane (SJRU)

Realizat.
Au fost efectuate ajustări adiționale la platforma
open-source dedicată ODD-lor. Au fost actualizate
datele pentru anii 2019-2020 pentru indicatorii din
domeniile: Forța de munca, Statistica salarizării,
Transporturi.
Realizat parțial.
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.93/2017
cu privire la statistica oficială și a actelor normative
în domeniile conexe a fost elaborat și se află în stadiul
de finalizare.

Trimestrul IV

Hotărâre de Guvern
aprobată

Direcția statistica
populației și migrației
(DSPM)

4.1.2. Elaborarea Planului
anual de activități al BNS
pentru anul 2022

Trimestrul IV

4.1.3. Elaborarea
informației/raportului privind
realizarea Planului anual de
activitate a BNS pentru anul
2021

Trimestrul IV

4.2. Aprobarea
Cadrului național
de monitorizare a
implementării
Agendei de
Dezvoltare
Durabilă 2030

4.2.1. Setul de indicatori de
Trimestrul IV
monitorizare a Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă
(ODD) naționalizat și
aprobat
4.2.2. Diseminarea rezultatelor Trimestrul IV
revizuirii indicatorilor ODD
produși de BNS pe pagina web
și pe platforma open-source
dedicată

4.3. Armonizarea
legislației naționale
în domeniul
statisticii conform
practicilor avansate
ale țărilor Uniunii
Europene

4.3.1. Elaborarea și aprobarea
proiectului de lege pentru
modificarea Legii nr.93/2017
cu privire la statistica oficială
și a actelor normative în
domeniile conexe în vederea
eficientizării activității
statisticii oficiale
4.4.1. Elaborarea și aprobarea
Conceptului Sistemului
informațional „Statistici
demografice și sociale”

4.4. Elaborarea
cadrului normativ
cu privire la
aprobarea
concepției
Sistemului
informațional
automatizat
„Statistici
demografice și
sociale”

Indicatori de
monitorizare

Realizat parțial.
Proiectul HG urmează a fi expediat spre avizare
repetată.
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Sub acțiuni

4.5. Elaborarea
proiectului de lege
cu privire la
recensământul
populației și al
locuințelor (RPL)
4.6. Elaborarea
cadrului normativ
cu privire la
aprobarea
conceptului
Sistemului
informațional
„Depozitarul Public
al situațiilor
financiare”
4.7. Stabilirea
programelor
anuale de lucrări
statistice

4.7.1. Elaborarea și adoptarea
Legii privind organizarea și
efectuarea recensământului
populației și locuințelor

4.8. Facilitarea
accesului la date
individuale în

Termene de
realizare
Trimestrul IV

4.6.1. Elaborarea conceptului
Sistemului informațional
„Depozitarul Public al
situațiilor financiare”

4.7.1. Elaborarea Programului
de lucrări statistice (PLS)
pentru anul 2022
4.7.2. Elaborarea PLS 2022
intern pentru subdiviziunile
aparatului central al BNS
4.7.3. Elaborarea PLS 2022
intern pentru subdiviziunile
teritoriale de statistică
4.7.4. Elaborarea informației
privind realizarea
Programului de lucrări
statistice (PLS) pentru anul
2020
4.7.5. Elaborarea Programului
de activitate al BNS, cu
defalcare trimestrială a
activităților
4.7.6. Elaborarea
informației/raportului privind
realizarea Programului de
activitate al BNS
4.8.1 Elaborarea
Regulamentului privind
accesul la date individuale în

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul I

Pe parcursul
anului

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Indicatori de
monitorizare

Notă privind executarea

Responsabil

Proiect de lege aprobat de
Guvern și transmis
Parlamentului

Direcția recensăminte
(DR)

Realizat parțial.
Proiectul HG este elaborat și urmează a fi transmis
Cancelariei de Stat pentru înregistrare în modul
stabilit

Elaborarea proiectului
Hotărârii de Guvern

Direcția generală
colectarea date entități

Realizat parțial.
Proiectului HG a fost avizat preventiv cu AGE.

PLS pentru anul 2022
aprobat prin hotărâre de
Guvern
PLS 2022 intern aprobat
pentru subdiviziunile
aparatului central al BNS
PLS 2022 intern aprobat
pentru subdiviziunile
teritoriale de statistică
Informația privind
realizarea PLS 2020
elaborată

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat.
PLS pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 441/2021)
Realizat.

Programul trimestrial de
activitate al BNS aprobat
prin ordinul Directorului
general
Raportul privind
realizarea Programului de
activitate al BNS elaborat
și aprobat
Regulament aprobat

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS
DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat.

DCSCI în comun cu
direcțiile/secțiile BNS

Realizat.

DCSCI

Realizat.

DCSCI

Realizat.

Direcțiile /secțiile
BNS, membrii
grupului de lucru

Realizat.
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Sub acțiuni

scopuri de cercetare
științifică și a
anexelor relevante

scopuri de cercetare
științifică și a anexelor
relevante, în conformitate cu
Regulamentul Comisiei (UE)
nr.557/2013

4.9. Elaborarea și
aprobarea cadrului
normativ de
protecție a datelor

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

4.8.2. Crearea fișierelor cu
microdate de utilizare publică
(Public Use File - PUF)

Pe parcursul
anului

Număr PUF elaborate

DMS în comun cu
experți ParStat și
direcțiile/secțiile BNS

4.9.1. 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)

Trimestrul IV

Regulament aprobat

DMS

Notă privind executarea
A fost elaborat proiectul Regulamentul privind
accesul la date individuale în scopuri de cercetare
științifică și a anexelor:
1. Formular de înscriere pentru entități de cercetare
2. Declarație de confidențialitate
3. Formular de cerere pentru propunerea de cercetare
4. Declarația individuală de confidențialitate
5. Declarația de distrugere a fișierelor
Realizat.
A avut loc o instruire în vederea creării PUF. A fost
creat un PUF în baza datelor Anchetei Forței de
Muncă și elaborat un raport tehnic, ce urmează a fi
diseminate publicului larg după modificarea cadrului
legal în vigoare
Activitatea a fost inițiată.

Obiectivul 5. Rolul consolidat de coordonator pentru sistemul statistic național al Biroului Național de Statistică
5.1. Organizarea
activității
Consiliului Național
pentru Statistică
(CNS)
5.2 Elaborarea și
aprobarea
Regulamentului cu
privire la stabilirea
producătorilor de
statistici oficiale
5.3 Organizarea
seminarelor cu OTS
și respondenții
statistici

5.1.1. Pregătirea și
organizarea ședințelor
periodice a CNS
5.2.1. Elaborarea și
aprobarea Regulamentului
cu privire la stabilirea
producătorilor de statistici
oficiale
5.3.1 Organizarea
seminarelor cu OTS privind
completarea și colectarea
chestionarelor statistice

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)
Trimestrul IV

Ședințe a CNS organizate

SCSCI

Realizat.
În anul 2021 au fost organizate 3 ședințe a CNS

Hotărâre de Guvern
aprobată

Secția juridică și
resurse umane (SJRU)

În curs de realizare. Proiectul HG a fost definitivat în
rezultatul avizării repetate și urmează a fi transmis
Guvernului pentru aprobare.

Pe parcursul
anului

Seminare organizate

BNS, OTS

Realizat.
Pe parcursul anului au fost realizate următoarele
instruiri pentru colaboratorii OTS:
- cercetările privind utilitățile publice (2-4 februarie,
50 angajați);
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5.4. Încheierea
acordurilor de
colaborare între
Biroul Național de
Statistică și alte
instituții privind
schimbul de date

Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

5.3.2. Seminare de instruire
cu respondenții statistici

Pe parcursul
anului

Număr de seminare
organizate

OTS

5.4.1. Încheierea acordurilor
de colaborare între Biroul
Național de Statistică și
Banca Națională a Moldovei
5.4.2 Semnarea
Memorandumului de
Înțelegere între Oficiul

Trimestrul IV

Acord încheiat

Trimestrul I

Memorandum semnat

Direcția conturi
naționale în comun cu
direcțiile și secțiile
BNS
DSSS

Notă privind executarea
- colectarea prețurilor pentru calculul Indicelui
Prețurilor de Consum (02 iunie, 20 angajați);
pilotarea instrumentarului revizuit al Cercetării
Bugetelor Gospodăriilor Casnice (14-25 iunie, 149
de operatori de interviu și 41 de controlori).;
- cu privire la instruirea operatorilor de teren,
supervizori și controlori încadrați în procesul de
actualizare a hărților digitale referitoare la clădiri și
locuințe, în contextul pregătirilor către RPL 2023
(Listing) (14-25 iunie, 50 operatori de teren și 12
supervizori, 7 angajați OTS);
- cercetarea statistică ,,Accesul populației la
serviciile de sănătate”, modul suplimentar la CBGC
(12-25 august, 149 operatori de interviu; 41
controlori.);
- cercetarea statistică “Personalul încadrat în instituțiile
de învățământ primar și secundar general, la
începutul anului de studii” (nr.83-edu) (28
septembrie);
- privind realizarea testării/pilotării metodei CAPI /
AFM pe teren (4-8, 21-22 octombrie, 26 operatori de
interviu și controlori);
- privind realizarea anchetei pilot ce ține de efectuarea
calculelor indicatorilor de monitorizare a ODD 2.3.1
și 2.3.2 (17 noiembrie 2021);
- cercetările privind munca și salarizare (21-22
februarie)
- statistica industriei (16 decembrie)
- statistica energeticii (23 decembrie)
- testarea anchetei de conjunctură (21-22 septembrie)
Realizat.
OTS au organizat 14 seminare de instruire a
respondenților privind completarea chestionarelor
statistice
Realizat parțial.
Acordul final a fost transmis spre consultare către
BNM.
Realizat.
Memorandum semnat la data de 18 martie 2021.
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5.5.
Implementarea
activităților în
cadrul proiectelor
de asistență

Sub acțiuni
Avocatului Poporului,
Consiliul pentru prevenirea
și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității și Biroul
Național de Statistică
5.5.1. Proiectul "Sprijin
pentru statistică în cadrul
Reformei Administrației
Publice" (ParStat), cu
suportul UE
5.5.2. Programul de
Cooperare UNICEF-BNS
„Îmbunătățirea
disponibilității și calității
datelor pentru a asigura o
monitorizare adecvată a
drepturilor copilului,
inclusiv, dar fără a se limita
la ODD-urile relevante
copiilor”

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Notă privind executarea

Pe parcursul
anului

Activități implementate
conform proiectului

Direcțiile/secțiile
BNS

Realizat.
Au fost efectuate activități întru îmbunătățirea
statisticilor sociale și economice.

Pe parcursul
anului

Activități implementate
conform Acordului de
cooperare încheiat

Realizat.
Au fost efectuate activități întru îmbunătățirea
statisticilor sociale.

5.5.3. Programul regional
"Statistici prin intermediul
Parteneriatului Estic"
(STEP), cu suportul Eurostat

Pe parcursul
anului

Activități implementate
conform Planului de
acțiuni al proiectului

Direcția statistica
serviciilor sociale,
Direcția statistica
nivelului de trai,
Direcția statistica
ocupării, Direcția
statistica salariilor,
Secția statistica
educației, științei și
culturii, Direcția
statistica populației și
migrației, Direcția
diseminare și
comunicare
Direcțiile/secțiile
BNS

5.5.4. Programul Suport în
cadrul Programului de țară
UNFPA - Republica
Moldova pentru 2018 –2022

Pe parcursul
anului

Activități conform
proiectului efectuate

Direcția recensăminte

Realizat.
- Pe parcursul anului au fost organizate 10 cursuri de
instruire, 10 ateliere de lucru, 9 grupuri virtuale și
3 foi de parcurs în domeniile: IT, metodologie
statistică, registre statistice, statistică demografică,
forță de muncă, știință, statistica energetică,
indicatori ODD, diseminare și comunicare, conturi
naționale.
Realizat.
Au fost realizate următoarele activități:
1. dotarea cu 200 tablete și utilizarea acestora pentru
colectarea datelor georeferențiate referitor la clădiri
și locuințe;
2. suportul la elaborarea proiectului Legii privind
Recensământul Populației și al Locuințelor și
consultarea acestuia în cadrul ședinței Comitetului
Consultativ Tehnic Internațional (International
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Sub acțiuni

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

5.5.5. Proiectul “Sprijin
pentru îmbunătățirea
statisticilor agricole”,
Programul de cooperare
tehnică FAO

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)

Activități conform
proiectului efectuate

Direcția statistica
agriculturii și
mediului

5.5.6. Proiectul
„Îmbunătățirea disponibilității
surselor de date
administrative pentru
măsurarea progresului privind

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)

Activități conform
proiectului efectuate

Direcțiile/secțiile
BNS

Notă privind executarea
Technical Advisory Board - ITAB), cu participarea
atât a experților internaționali cu vastă experiență
în domeniul recensămintelor, cât și a specialiștilor
instituțiilor partenere naționale;
3. elaborarea proiectelor strategiei resurselor umane și
a strategiei de comunicare;
4. în vederea asigurării accesului și utilizării datelor
administrative pentru pregătirea și desfășurarea
RPL (preluarea unor variabile existente, validarea
rezultatelor RPL etc.), au fost realizate următoarele
activități importante:
a. evaluarea bazată pe metadate (acte normative
disponibile) a calității datelor din 5 surse de date
administrative (Registrul de Stat al Populației și
Cadastrul bunurilor imobile – deținute de Agenția
Servicii Publice, Sistemul Informațional Integrat al
Poliției de Frontieră al Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră, Sistemul Informațional
Integrat Automatizat Migrațiune și Azil al Biroului
Migrațiune și Azil și baza de date a Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică) în vederea
utilizării acestora pentru următorul RPL;
b. efectuarea unui audit independent privind
protecția datelor cu caracter personal (PDCP) în
cadrul BNS în vederea asigurării PDCP la
prelucrarea datelor RPL.
Realizat.
În cadrul proiectului FAO au fost realizate următoarele
activități:
- atelier de lucru “Monitorizarea indicatorilor ODD în
domeniul agriculturii și alimentației” organizat pentru 7
autorități ale APC (februarie 2021)
- realizată Ancheta pilot ce ține de efectuarea calculelor
indicatorilor de monitorizare a ODD 2.3.1. și 2.3.2;
- efectuate calculele tipologiei exploatațiilor agricole în
baza coeficienților naționali
Realizat parțial.
Caietul de sarcini al SSI SPM a fost ajustat în
conformitate cu recomandările AGE și expediat în
versiunea finală. Este în proces de ajustare Proiectul
HG pentru aprobarea Conceptului Sistemul
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5.6. Colectarea
informației privind
lista chestionarelor
statistice completate
și transmise în
adresa organizațiilor
internaționale de
către ministere, alte
autorități
administrative
centrale și instituții
publice

Sub acțiuni
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)
5.5.7. Proiectul
”Îmbunătățirea capacităților
instituționale ale BNS”, cu
suportul Agenției Elvețiene
pentru Dezvoltare și
Cooperare (SDC) și Fondului
ONU pentru populație
(UNFPA)
5.6.1 Colectarea informației
privind lista chestionarelor
statistice completate și
transmise în adresa
organizațiilor internaționale
de către ministere, alte
autorități administrative
centrale și instituții publice

Termene de
realizare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Notă privind executarea
Informațional Statistici demografice și sociale în
urma avizării APC și elaborat tabelul cu obiecții și
propuneri, care după definitivare vor fi expediate la
reavizare.

Pe parcursul
anului (cu
raportarea
trimestrială a
progresului)

Activități conform
proiectului efectuate

Direcția statistica
populației și
migrației

Realizat parțial..
A fost estimat numărului populației cu reședință
obișnuită în profil teritorial și obținute rezultatele
preliminare care sunt în proces de verificare și analiză
complexă, urmând a fi consultate cu furnizorii de date
și experții din domeniile demografic și social înainte de
a fi diseminate.

Trimestrul IV

Lista chestionarelor
statistice completate și
transmise în adresa
organizațiilor
internaționale de către
ministere, alte autorități
administrative centrale și
instituții publice elaborată

Direcția coordonare
statistică și cooperare
internațională în
comun cu direcțiile și
secțiile de ramură,
Ministerele, alte
autorități
administrative centrale
și instituții publice

În curs de realizare.
În prezent se generalizează informația prezentată de
APC.
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Lista abrevierilor utilizate
AGE

-

Agenția Guvernare Electronică

ESSPROS

-

AFM
ANAS
ANOFM
APC
ASP
ASA
BNM
BNS
CAPI
CBGC
CBTM
CE
CEC
CIS
CMPA
CNAM
CNAS
CNS
CRS
CSI
CTIF
EMDOS
DSPC
DSSa
DSSS
FAO
GIS
GSBPM

-

Eurostat
EU-SILC
DDC
DCN
DCSCI
DGCDEE
DGSCh
DGSÎ
DGTI
DMF
DMS
DR
DRC
DSAM
DSCE
DSCI
DSIE
DSIC
DSF
DSNT
DSO
DSPM
DPAI
DSSt
DSTTT
GET
GIZ
HG

-

IGPF
IPC

-

Ancheta Forței de Muncă
Agenția Națională Asistență Socială
Agenția Națională Ocuparea Forției de Muncă
Autoritățile publice centrale
Agenția Servicii Publice
Ancheta structurală anuală în întreprinderi
Banca Națională a Moldovei
Biroul Național de Statistică
Computer Assisted Personal Interview
Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice
Cadrul bugetar pe termen mediu
Consiliul European
Comisia Electorală Centrală
Cercetare integrată statistică
Cercetările statistice selective a micilor producători agricoli
Companua Națională de Asigurări în Medicină
Casa Națională de Asigurări Sociale
Consiliul Național pentru Statistică
Centre regionale pentru statistică
Comunitatea Statelor Independente
Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe
Eșantion master pentru cercetările din domeniul social
Direcția statistica prețurilor de consum
Direcția statistica salariilor
Direcția statistica serviciilor sociale
Organizația pentru Alimentație și Agricultură
Sistemul Informațional Geografic
Procesele managementului calității și a modelului generic al
proceselor statistice
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Indicele prețurilor de consum

Sistemul european de statistici integrate privind protecția
socială
Oficiul de Statistică al Uniunii Europene
European Survey on Incomes and Living Condition
Direcția diseminare și comunicare
Direcția conturi naționale
Direcția coordonare statistică și cooperare internațională
Direcția generală colectarea datelor entități economice
Direcția generală pentru statistică Chișinău
Direcția generală Statistica Întreprinderilor
Direcția generală tehnologii informaționale
Direcția management financiar
Direcția metode statistice
Direcția Recensăminte în comun
Direcția registre și clasificatoare
Direcția statistica agriculturii și mediului
Direcţia statistica comerţului exterior
Direcția statistica comerțului interior
Direcția statistica industriei și energeticii
Direcția statistica investițiilor și construcțiilor
Direcția situații financiare
Direcția statistica nivelului de trai
Direcția statistica ocupării
Direcția statistica populației și migrației
Direcția proiectare aplicații informatice
Direcția statistica structurală
Direcția statistica transporturilor, turismului și TIC
German Economic Team
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
Hotărârea Guvernului

ILO
ISCED

-

International Labour Organization
Clasificarea Internațională Standard a Educației
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IT
NSDP
ONU
PIB
PNUD
PPC
RM
SAIMC
SFS
SCDG
SI
SSEȘC
SI SDS
TVA
UAT
UNICEF
UN Women

-

Tehnologii informaționale
National Statistic Disemination Pages
Organizația Națiunilor Unite
Produsul intern brut
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Paritatea Puterii de Cumpărare
Republica Moldova
Secția audit intern și managementul calității
Serviciul Fiscal de Stat
Secția colectarea datelor în gospodării
Sistem informațional
Secția statistica educației, științei și culturii
Sistemul Informațional Statistici demografice și sociale
Taxa pe valoare adăugată
Unități administrativ teritoriale
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și
Abilitarea Femeilor

MEC
ODD
OTS
PNA AA
PLS
PUF
RPL
SDDS
SJRU
SDSSN
SIMS
SeMD
SSI SPM
TransMonEE
UE
UNFPA
UPE

-

Ministerul Educației și Cercetării
Obiective de Dezvoltare Durabilă
Organele teritoriale pentru statistică
Planul Național de acțiuni la Acordul de Asociere
Programul de lucrări statistice
Public Use File
Recensământul populației și a locuințelor
Standardul Special de Diseminare a Datelor
Secția juridică și resurse umane
Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național
Single Integrated Metadata Structure
Serviciul managementul documentelor
Sub-sisitemul Informațional statistica populației și migrației
Transformative Monitoring for Enhanced Equity
Uniunea Europeană
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
Unități primare de eșantionare
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