


 Elaborarea și 
revizuirea 
periodică a 
planului de 
protecţie 
profesională 

Îndeplinirea 
nesatisfăcă-
toare a 
planului de 
protecție a 
muncii 
 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
verificării  
funcţionării 
echipamentului 
tehnic și 
instruirea 
continuă a 
angajaților din 
domeniu 

 

 

 

Conform 
planului 
 

    

 Evidenţa şi 
menținerea 
integrităţii 
documentelor 

Nerespectarea 
instrucțiunilor 
normativ-
metodice 
privind 
păstrarea 
documentelor 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
integrității 
documentelor 
primare conform 
cerinţelor 
Serviciului de 
Stat de Arhiva al 
Republicii 
Moldova 

 

 Permanent     

Secția 
adminis-
trare și 
achiziții 

 

Asigurarea bazei 
tehnico-
materiale a BNS 

Nesatisfacerea 
optimă a 
necesităților și 
crearea 
insuficientă a 
condițiilor 
favorabile 
pentru 
activitatea 
profesională a  
angajaților din 
cadrul entității  

3 2 6 Eliminare  Elaborarea  
planurilor anuale 
și trimestriale de 
achiziții, conform 
statelor de 
personal, 
tabelelor și 
normelor de 
aprovizionare 

Mardare Denis 

Bobu Carina 

 

Conform 
calenda-
rului 
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 Respectarea 
legislației aferent 
procesului de 
achiziții 

Nerespectarea 
tuturor 
procedurilor 
de achiziții 
publice 

3 2 6 Eliminare  De întocmit un 
plan al tuturor 
procedurilor ce 
urmează a fi 
îndeplinit 

 De asigurat ca 
personalul  să 
respecte legislația 
în vigoare 

 În continuu     

 Respectarea 
legislației aferent 
procesului de 
achiziții 

Disfuncționa-
lități din cauza 
interpretării 
greșite a 
procedurii de 
achiziție 
publică 

3 2 6 Transferare
/Eliminare 

 Avizarea 
documentelor 
aferente 
procedurii de 
achiziție publică 
de catre Serviciul 
juridic 

 Înaintea 
incheierii 
unor clauze 
contractu-
ale 

    

 Organizarea și 
dirijarea 
procesului de 
selectare a 
executanților 
lucrărilor de 
reparații și 
construcții în 
cadrul BNS 

Informarea 
incorectă sau 
parțială a 
participanților 
la licitație 

3 3 9 Eliminare  Informarea 
obiectivă, 
transparentă și pe 
scară largă 
privind licitațiile, 
prin intermediul 
anunțurilor 
plasate pe pagina 
web a BNS sau 
alte mijloace de 
informare pe 
scară largă 

 Înaintea  
procesului 
de selectare 
a executan- 
ților lucră- 
rilor de 
reparații și 
construcții 

    

 Elaborarea 
planului de 
finanțare  

Majorarea 
volumului de 
bunuri și 
servicii 

3 2 6 Eliminare  Evitarea 
modificărilor 
repetate ale 
articolelor de 

Permanent     
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contractate, 
precum și 
majorarea 
prețurilor de 
achiziție fără 
temei 

cheltuieli din 
planul de 
finanțare 

 Executarea 
achizițiilor 
publice după 
principiul 
fezabilității și 
doar in condiții 
contractuale 

 
 Întocmirea 

contractelor de 
achiziţii publice 

Planificarea          
superficială a 
contractului 
de achiziții 
publice, fără a 
ține cont de 
cheltuielile 
care ar putea 
interveni 

3 1 3 Diminuare  Analiza și sinteza 
tuturor costurilor, 
precum și 
studierea 
cerințelor din 
practica trecută 

Permanent     

 Organizarea  şi  
desfăşurarea li-
citaţiilor publice 

Relații de 
preferențiali-
tate pentru 
anumiți 
participanți la 
licitație, 
dezvăluirea 
informaţiilor  
confidenţiale 
cu referire la 
cerinţele 
tehnice 

3 2 6 Eliminare  Respectarea și 
asigurarea 
liberului acces la 
licitaţie, precum 
şi garantarea 
drepturilor egale 
pentru toţi 
participanţii 

 Eliminarea 
criteriilor de 
selecție 
discriminatorii 

Permanent     
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 Organizarea  şi  
desfăşurarea 
licitaţiilor publi-
ce 

Conflict de 
interese 

 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
imparţialității şi 
obiectivismului, 
identificarea 
conflictelor de 
interese și 
completarea 
declarațiilor de 
interese personale  

 Permanent     

Secția 
resurse 
umane  

Evaluarea 
performanțelor 
profesionale 
individuale ale 
personalului 

 

Evaluarea 
subiectivă a 
randamentului 
calităţii 
muncii, a 
comporta-
mentului, a 
iniţiativei, a 
eficienţei şi 
creativităţii 
angajaților 

3 2 6 Eliminare  Respectarea 
regulamentului 
elaborat de 
Cancelaria de Stat 

 Dezvoltarea  
nivelului de 
calificare a 
cadrelor 

 Stabilirea 
obiectivelor 
exacte, evaluarea 
performanţelor 
individuale cu o 
deontologie 
profesională, 
realism şi 
obiectivism 

Bîrsa Diana 

 

Între 1 – 31 
ianuarie a 
fiecărui an 

    

 Integrarea 
profesională a 
noilor angajaţi 
din cadrul 
Biroului 

Neacordarea 
asistenței 
metodologice 
privind 
angajarea 
noilor angajați 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
acordării 
asistenţei 
metodologice în 
procesul 
elaborării fişelor 

 La 
angajarea 
de nou-
veniți 
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de post ale 
angajaţilor, 
obiectivelor 
individuale şi   
regulamentelor de 
organizare şi 
funcţionare a 
subdiviziunilor 
BNS 

 Coordonarea 
participării la 
activităţile de 
instruire internă şi 
externă, 
organizate pentru 
funcţionarii 
publici debutanţi 
 

 Evidenţa 
nominală  a 
personalului din 
cadrul Biroului 
Național de 
Statistică  

 

Necompleta--
rea în termene 
legale a 
anchetelor 
destinate 
angajaților  

 

2 1 2 Tolerare  Asigurarea 
respectării tuturor 
procedurilor de 
prezentare a 
Listelor de 
evidenţă 
nominală 
conform limitei 
de timp fixate de 
legislație 

 Permanent      

 Asigurarea şi 
implementarea 
procedurilor ce 
ţine de evidenţa 

Managemen-
tul nesatisfă-
cător al 
evidenței 

2 1 2 Tolerare  Implementarea 
unor politicii şi 
proceduri noi sau 
perfecţionarea 

 Permanent     
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personalului în 
BNS 

personalului  

 

celor existente 

 Asigurarea unui 
management 
eficient de 
resurse umane 

Determinarea 
neclară a 
relațiilor 
dintre posturi  

3 2 6 Eliminare  Elaborarea 
organigramei sub 
formă grafică 
simplă pe 
înţelesul oricărui 
subiect interesat 

2014    În ra-
port de 
modi-
ficările 
apă-
rute în 
relațiile 
dintre 
posturi  

 Gestionarea 
dosarelor 
profesionale 

Acces 
neautorizat la 
dosarele 
profesionale 

3 2 6 Eliminare  Minimizarea și 
restricționarea 
cercului de 
utilizatori 
autorizați 

 Păstrarea 
dosarelor în locuri 
special amenajate 

 Permanent     

 

 Serviciul 
analiză, 
monitori-
zare și 
evaluare 
a 
politicilor
  

 

 

Asistenţa 
subdiviziunilor 
de specialitate 
ale Biroului 
Naţional de 
Statistică în 
procesul de 
elaborare a 
propunerilor de 
concepţii, stra-
tegii, programe 
şi planuri 

Consultații 
insuficiente în 
procesul de 
elaborare a 
propunerilor 
de concepţii, 
strategii, 
programe şi 
planuri 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea cu 
asistența 
metodologică 
necesară  și 
informația de 
specialitate a 
tuturor 
subdiviziunilor  

Derivolcov 
Stela 

 

În continuu     
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 Serviciul 
coordo-
nare şi 
dezvolta-
re a 
sistemu-
lui 
statistic 
naţional  

 

 

Coordonarea, 
elaborarea,  
monitorizarea şi 
informarea 
conducerii 
Biroului 
Naţional de 
Statistică asupra 
modului de 
realizare a 
Programului de 
activitate al BNS 

Informarea cu 
întîrziere a 
personalului 
cu privire la 
realizarea 
Programului 
de activitate al 
BNS  

2 1 2 Tolerare  Informarea din 
timp  a 
colaboratorilor 
privind realizarea 
Programului de 
activitate al 
Biroului  

Condurari 
Feodora 

 

Trimestrial     

 Coordonarea şi 
elaborarea 
Programului de 
lucrări statistice, 
pentru organele 
teritoriale de 
statistică 

Devieri de la 
sarcinile 
programate 

3 1 3 Diminuare  Identificarea 
devierilor de la 
sarcinile și 
obiectivele 
programate, 
precum  și  
informarea 
operativă a 
conducerii 
entităţii 

 Permanent     

 

 Serviciul 
informa-
re şi 
comuni-
care cu 
mass-
media  

 

  
 

Comunicarea, 
informarea  și 
consultarea 
instructivă a 
mass-mediei în 
ceea ce privește 
activitatea BNS 

Impact 
negativ asupra 
imaginii 
instituției 

3 1 3 Diminuare  Comunicarea, 
informarea și 
asigurarea  mass-
mediei  cu date 
statistice 
relevante, 
calitative și la 
termene 

Pâslariuc Ala 

 

Permanent     
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 Asigurarea unei 
comunicări 
eficiente și 
transparente cu 
mass-media 

Dificultăți în 
procesul 
perceperii 
informației 
statistice de 
mass-media 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
consultărilor 
instructive, pentru 
o mai bună 
interpretare a 
datelor statistice 

 După 
necesitate 

    

Direcția 
financiar-
economi-
că și 
evidență 
contabilă 

Planificarea 
financiar-
bugetară 

 

Estimarea 
eronată a 
Planurilor de 
finanţare şi a 
devizelor de 
cheltuieli  

3 2 6 Eliminare  Asigurarea și 
coordonarea 
utilizării Notelor 
metodologice 
privind elaborarea 
și prezentarea de 
către autoritățile 
publice centrale a 
propunerilor la 
proiectul 
bugetului de stat 

Gospodarenco 
Marin 

Bordeianu 
Maria 

Crasov Maria 

 

La sfîrșitul 
semestrului     
I 

    

 Elaborarea şi 
realizarea 
acţiunilor de 
asigurare a 
activităţii 
economico-
financiare a 
sistemului BNS  

Prezentarea cu 
întîrziere  şi 
cu suprachel-
tuieli a mijloa-
celor  apro-
bate în dările 
de seamă  de 
către insti-
tuţiile subor-
donate BNS 

3 2 6 Eliminare  Planificarea și 
analiza utilizării 
mijloacelor 
bugetare, speciale 
şi din surse 
externe pe insti-
tuţiile subor-
donate BNS , cu 
prezentarea la 
Colegiul BNS 

 Trimestrial     

 Elaborarea 
proiectului 
bugetului pe 
programe şi 

Motivarea, 
stimularea 
necorespunză-
toare și 

2 2 4 Eliminare  Coordonarea și 
consultarea 
activităţii de 
remunerare a 

 Permanent     
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performanţe subiectivă a 
angajaților 
pentru 
performanță 
colectivă 

muncii salaria-
ţilor cu 
Direcțiile/Secțiile/ 
Serviciile BNS 

 Aprecierea 
profesională, 
obiectivă și 
transparentă, 
bazată pe 
performanţe 

 Evidenţa şi 
monitorizarea 
cheltuielilor de 
personal  în 
cadrul BNS 

Nerespectarea 
schemelor de 
încadrare  
pentru 
personalul 
angajat în 
sectorul 
bugetar 

 

2 1 2 Tolerare  Consolidarea 
colaborării cu 
Secția resurse 
umane  

 Cel tîrziu 
pînă la data 
de 31 
decembrie 
a anului 
anterior 
celui 
pentru care 
se aprobă 
schema 

    

 Pregătirea unor 
acte( hotărîri de 
Guvern, 
regulamente  
interne ) privind  
asigurarea  
activităţii  
economico-
financiare a BNS 
şi a  instituţiilor 
subordonate 

Prezentarea  
necalitativă şi 
cu întîrziere a 
propunerelor 
de modificare,  
de către 
personalul 
implicat în 
proces 

3 1 3 Diminuare  Consultarea 
sporită și 
respectarea 
termenelor de 
răspuns privind  
actele normative 
parvenite 

 În depen-
dență de 
termenele 
stabilite 
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 Întocmirea 
dărilor de seamă 
şi prezentarea lor 
la Ministerul 
Finanțelor, 
Serviciul Fiscal 
de Stat şi Casa 
Natională de 
Asigurări Sociale 

 

Informațiile 
cu privire la 
dările de 
seamă să fie 
eronate sau 
incomplete, 
precum și 
neprezentate  
în termenele 
legale 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
întocmirii dărilor 
de seamă prin 
utilizarea  
sistemului 
contabil în partidă 
dublă 

 Permanent     

 Asigurarea 
integrității și  
completării 
corecte a 
documentelor 
primare și a 
registrelor 
contabile, 
conform 
normelor 
stabilite de 
Ministerul 
Finanţelor 

Nemenținerea 
documentelor 
primare și a 
registrelor 
contabile 
conform 
legislației 

3 1 3 Transferare  Colaborarea cu 
Serviciul de 
arhivă internă 
privind asigurarea 
integrității 
documentelor 
primare și a 
registrelor 
contabile, 
conform 
cerinţelor 
Serviciului de 
Stat de Arhiva al 
Republicii 
Moldova 

 

 Anual     

 Calculul 
deplasărilor, 
salariului, 
concedialelor, 
foilor de boală, 

Erori în 
procesul de 
calcul, 
nerespectarea 
metodelor de 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
verificării 
calculelor și 
respectării 
prevederilor 

 În continuu     
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impozitelor 
achitate din  
salariu, 
consumului de 
combustibil  etc. 

calcul S.N.C. , 
S.N.C.S.P sau 
normelor 
metodologice 
aprobate de 
Ministerul 
Finanţelor pentru 
sectorul bugetar 

 Asigurarea 
informării 
persoanelor 
responsabile cu 
toate modificările 
de legislație 

 Înregistrarea 
elementelor pa-
trimoniale din 
cadrul 
entității, în 
totalitatea lor și 
pe părți 
componente  

Denaturarea 
datelor 
raportate la 
sfîrșitul anului 
de gestiune  

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
înregistrării 
tuturor datelor  în 
evidența sintetică  
și analitică  

 Permanent     

 Efectuarea 
inventarierii 
valorilor 
materiale 

Completarea 
listelor de 
inventariere 
din spusele 
persoanelor 
care le 
gestionează 

3 2 6 Eliminare  Controlul și 
asigurarea 
existenței efective  
a elementelor de 
activ şi datorii  

În procesul 
inventarie-
rii 

    

 Asigurarea 
veridicităţii şi 
plenitudinii 

Nedepistarea 
bunurilor 
materiale 

3 1 3 Diminuare  Verificarea și 
identificarea 
minuțioasă a 

 În procesul 
inventarie-
rii 
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datelor contabile neutilizate în 
urma 
inventarierii 

tuturor 
bunurilor 
materiale, în 
scopul  
vînzării ulterioare 
a acestora  

Serviciul 
juridic 

 

Reprezentarea 
intereselor 
Biroului 
Naţional de 
Statistică în  
instanţele de 
judecată şi a 
altor autorităţi 
publice 

Interpretarea 
sau aplicarea 
greşită a 
legislației  

Apărarea 
insuficientă 
sau parțială a 
intereselor 
Biroului 

 

3 3 9 Eliminare  Studierea 
aprofundată a  
tuturor actelor 
legislative şi 
normative de 
specialitate 

 Perfecționarea 
continuă și 
monitorizarea 
modificărilor  
legislative 

Tănase Liliana Permanent     

 Asigurarea 
asistenţei 
juridice prin 
consultații, la 
încheiererea 
acordurilor de 
colaborare 
internaţională şi 
internă între 
Biroul Naţional 
de Statistică şi 
alte instituţii 

Acordarea 
asistenței 
juridice 
neadecvate, 
asfel  fiind 
știrbită 
imaginea 
Biroului  

3 2 6 Eliminare  Consultarea 
periodică nu doar 
a actelor 
legislative de 
nivel național, dar 
și cu experiența  
internațională în 
domeniul  juridic 

 În continuu     
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 Elaborarea 
proiectelor şi 
avizarea 
proiectelor de 
acte legislative şi 
normative ce ţin 
de domeniul de 
competență al 
BNS 

Pasivitate și 
lipsă de idei în 
procesul de 
elaborare/aviz
are a proiec-
telor de acte 
legislative și 
normative 

3 1 3 Diminuare  Consultarea cu 
experții  interni și 
externi din 
domeniul juridic 
și statistic 

 Permanent     

 Protejarea 
intereselor 
Biroului în 
instanțele de 
judecată 

Gestionarea 
proastă a 
litigiilor, din 
care rezultă 
daune 
materiale 
pentru 
instituție 

2 2 4 Eliminare  Însușirea 
legislației noi 
publicate 

 Consultarea cu 
legislația 
națională și 
asigurarea 
creșterii nivelului 
de responsa-
bilitate  

Permanent     

Secţia 
colabora-
re inter-
naţională 
şi integra-
re euro-
peană 

Lansarea  
proiectelor şi 
programelor în 
domeniul 
statistic  

Neefectuarea 
lucrărilor de 
proiectare și a 
programelor 
statistice în 
termene 

2 2 4 Eliminare  Asigurarea 
îndeplinirii 
tuturor proiectelor 
și programelor 
după un plan bine 
determinat și fără 
întîrzieri 

Mocanu Igor 

Gîrbu 
Valentina 

Rudenco 
Galina 

Permanent      

 Elaborarea 
proiectelor și 
programelor 
statistice cu 
finanțare externă 

Supraveghe-
rea insufici-
entă sau par-
țială a lucrări-
lor de imple-
mentare a 

3 2 6 Eliminare  Monitorizarea și 
asigurarea 
demarării 
programelor 
statistice nu doar 
la etapa inițială, 

 Permanent     
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proiectelor și 
a programelor 
din domeniul 
statistic 

dar și pînă la 
sfirșitul 
procesului de 
implementare  a 
proiectelor și a 
programelor din 
domeniul statistic 

 Coordonarea 
procesului de 
ajustare a 
legislației 
naționale din 
domeniul 
statistic la 
legislația 
comunitară  

Insuficiența 
cunoștințelor 
și a experi- 
enței în 
domeniul 
statistic 
internațional  

3 1 3 Transferare
/Diminuare 

 Studierea 
temeinică  a 
experienței  
străine prin 
colaborarea și 
consultarea 
profesională cu 
Serviciul juridic 

 Trimestrial    Dacă 
permi-
te legi-
slația 
nați-
onală 

 Asigurarea 
pregătirii şi 
participării 
Biroului la 
activităţile şi 
şedinţele 
Instituţiilor 
Europene şi altor 
organizaţii 
Internaţionale  

Nerespectarea 
proiectelor, 
programelor  
de colaborare 
internaţională  
şi a calendaru-
lui  evenimen-
telor  Institu-
ţiilor Euro-
pene şi altor 
organizaţii 
Internaţionale 

 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
respectării tuturor 
procedurilor 
conform planului 
de acțiuni 

 În continuu     
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 Participarea la 
activităţile şi 
şedinţele 
Instituţiilor 
Europene şi a 
altor organizaţii 
Internaţionale 

Cunoaşterea 
moderată a 
termenilor 
tehnici de 
circuit 
internaţional  

3 2 6 Eliminare  Perfecționarea și 
practicarea mai 
frecventă a 
limbilor de circuit 
internaţional 

 Permanent     

Direcţia 
sinteză şi 
disemina-
re a infor-
maţiei 
statistice 

 

Coordonarea, 
organizarea şi 
diseminarea 
informaţiilor şi 
publicaţiilor 
statistice, către 
beneficiarii de 
informație 
statistică 

Neexecutarea 
diseminării 
informației 
statistice în 
termenele 
prevăzute de 
Programul 
lucrărilor 
statistice 
anuale şi 
Programele de 
activitate 
trimestriale 
ale BNS 

3 2 6 Eliminare  Elaborarea lunară 
a Calendarului de 
diseminare 

 Asigurarea în 
termene și în 
condiții de 
calitate cu date 
statistice a  
beneficiarilor 
interni, cît și 
externi, conform 
Standardului 
Special de 
Diseminare a 
Datelor al FMI 

Godiac Maria 

Șpanciuc 
Larisa 

 

Lunar/ 
Trimestrial 
 

    

 Diseminarea 
informaţiilor şi 
publicaţiilor 
statistice, către 
beneficiarii de 
informație 
statistică  

Întîrzieri în 
procesul  
transmiterii 
informațiilor 
statistice 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea în 
termene privind 
actualizarea 
Paginii Naţionale 
Sumare a Datelor 
(NSDP),  
elaborarea lunară 
a Calendarului de 
diseminare 

 Permanent 
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(ARC)  şi 
actualizarea 
metadatelor 
indicatorilor din 
cadrul 
Standardului 
Special de 
Diseminare a 
Datelor (SDDS) 
al FMI în comun 
acord cu organele 
de specialitate 

 Coordonarea şi 
actualizarea 
Băncii de date 
statistice 

 

Informații 
statistice 
retroactive și  
cu sens 
ambiguu 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
beneficiarilor cu 
date statistice 
permanent 

 Monitorizarea 
permanentă a 
procesului de 
actualizare a 
paginii web   

 Lărgirea Băncii 
de date statistice 
în vederea 
diversificării 
domeniilor și 
subdomeniilor 

Permanent 
 

    

 Publicarea 
informațiilor 
statistice pe 
pagina web 

Erori 
gramaticale și 
ortografice 
comise în 

3 3 9 Eliminare  Asigurarea 
verificării 
gramaticale și 
ortografice a 

 Înainte de 
publicarea 
informației 
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timpul 
publicării 
datelor 
statistice pe 
pagina web, 
din care 
rezultă 
știrbirea ima-
ginii BNS  

erorilor comise în 
timpul publicării 
datelor statistice 
pe pagina web cu 
o responsabilitate 
maximă, dar și cu 
ajutorul opțiunii 
“Corectare 
ortografică și 
gramaticală” din 
programa Word 

Direcţia 
conturi  
naţionale 
şi sinteze  
macro-
economi-
ce 

Structurarea 
informaţiilor 
statistice 
obţinute de la 
agenți 
economici, 
ministere, alte 
autorităţi publice 
centrale, mediul 
academic, 
organizaţii non-
guvernamentale 
etc. 

Incompatibili-
tatea structurii 
informaționa-
le  cu alte 
structuri 
informaționa-
le autohtone și 
internaționale 

 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
corespunderii 
bazei statistice cu 
Sistemul 
Conturilor 
Naţionale a 
Organizaţiei 
Naţiunilor Unite 
și respectarea    
recomandărilor 
OECD 

Gîdilica 
Valentina 

Habaşescu 
Ludmila 

Cervatiuc 
Angela 

 

Permanent     

 Îndrumarea și 
asistența 
necesară privind 
organizarea și 
lansarea 
cercetărilor 
statistice în 

Informația 
statistică  
imprecisă și 
echivocă 
colectată de la 
întreprinderi  

3 2 6 Eliminare  Asigurarea uti-
lizării metodelor 
avansate și  
principiilor 
organizatorice 
moderne, care ar 
stopa caracterul 

 

 
 
 

Permanent     
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întreprinderi 

 

difuz al datelor 
statistice 

 Coordonarea, 
elaborarea 
metodologiilor în 
domeniul 
statisticii 
financiare 

Neimplemen-
tarea 
politicilor și 
metodologii-
lor în 
domeniul 
statisticii 
financiare 

2 2 4 Eliminare  Monitorizarea și 
asigurarea 
implementării 
celor mai 
avansate metode 
de cercetare 

La 
momentul 
implemen-
tării 

    

Direcţia 
infra-
structură 
statistică 

 

Elaborarea şi 
perfecţionarea 
metodologiilor 
de calcul a 
indicatorilor 
statistici din 
domeniul 
statisticii 
întreprinderilor 

Perfecționarea 
insuficientă 
sau parțială a 
metodologii-
lor de calcul 
în domeniul  
statisticii 
întreprinderi-
lor 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
elaborării și 
implimentării  
instrumentarului 
statistic 
(proiectarea 
chestionarelor 
statistice, 
precizărilor 
metodologice, 
tabele de calcul şi 
formatul 
informaţiilor 
pentru 
diseminarea 
datelor către 
utilizatori  etc.) 
armonizat și 
racordat la 
standardul 
Uniunii Europene 

Mocanu Iurie 

Petraş Ludmila 

Gluşcova 
Natalia 

Costin Olga 

 

Anual     
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PRODCOM 

 Analiza 
indicatorilor 
statistici sintetici 
şi derivaţi în 
baza 
informaţiilor 
acumulate în 
conformitate cu 
metodologiile 
aprobate 

Lipsa unui 
program-soft 
de calcul 
performant 

 

3 1 3 Transferare  Coordonarea 
activității cu 
Direcţia 
tehnologii 
informaţionale 

 

 După 
necesitate 

    

 Coordonarea și 
asistarea 
metodologiilor 
utilizate în 
domeniul 
statisticii 
întreprinderilor  

Număr scăzut 
de seminare 
pentru 
instruirea 
specialiștilor 
în domeniu, 
ceea ce duce 
nemijlocit la 
cunoştinţe 
insuficiente în 
domeniul 
vizat 

2 1 2 Tolerare  Mărirea 
numărului de 
seminare și 
conferințe 

 Instruirea și 
oferirea 
consultaţiilor 
metodologice 
privind modul de 
completare a 
anchetelor 
structurale, 
sistemului de 
indicatori,  
modului de 
colectare a datelor 
statistice etc. 

 Trimestrial     
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 Elaborarea şi 
revizuirea 
clasificatoarelor 
statistice 
naţionale 
armonizate cu 
cele 
internaţionale 

Cunoştinţe 
insuficiente 
ale actelor 
normative  

2 1 2 Tolerare  Asigurarea 
studierii și 
alinierii la 
standardele 
internaţionale şi 
la normele 
europene în 
domeniul 
clasificărilor 
statistice,  precum 
și la actele 
normative 
naţionale, care au 
tangenţă cu 
clasificările 
statistice 

 Permanent     

Direcţia 
statistica 
agricultu-
rii şi 
mediului 

 

Efectuarea 
calculelor în 
domeniile 
statistice: 
agriculturii, 
silviculturii, 
pisciculturii şi a 
mediului 

Nerespectarea 
metodologiei 
de calcul, care 
duce la 
denaturarea 
indicatorilor 
statistici 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
elaborării și 
respectării 
normelor 
metodologice, 
instrumentarului 
statistic şi 
materialelor 
instructive 

Orlova Elena 

Garabagiu 
Aurora 

Bargan 
Tamara 

Lungu Ludmila 

Pentelei Vasile 

În continuu     

 Efectuarea 
lucrărilor de 
diseminare a 
informației 
statistice din 

Divulgarea 
informației cu 
caracter 
personal 

3 2 6 Eliminare  Verificarea 
informației 
statistice ante-
post 
 

 Permanent     
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domeniu vizat 

 

 Semnarea   
angajamentului 
cu  fiecare 
colaborator 
privind asigurarea 
protecţiei datelor 
statistice 
confidenţiale 

 Oferirea 
consultaţiilor şi 
explicaţiilor 
metodologice 
specialiştilor 
organelor 
teritoriale pentru 
statistică, 
agenţilor 
economici, 
utilizatorilor de 
informaţie 
statistică etc 

Informații 
statistice 
subiective, 
care nu 
reflectă 
situația reală 
din domeniu 

3 2 6 Eliminare  Instruirea 
specialiştilor 
organelor 
teritoriale pentru 
statistică, 
agenţilor 
economici, 
utilizatorilor de 
informaţie 
statistică privind 
modul de 
completare a 
rapoartelor 
statistice, 
sistemului de 
indicatori 

 Permanent     

 Prelucrarea și 
pregătirea 
informaţiei 
pentru 
publicaţiile 
statistice 

Neprezentarea 
în termenele 
stabilite sau 
cu întîrziere a 
informaţiilor 
operative 
privind 
producţia 

3 2 6 Eliminare  Respectarea unui 
grafic de lucru 
bine determinat și 
sincronizat cu 
perioada de 
colectare a datelor 
statistice 

 

 Anual     
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globală 
agricolă şi 
preţurile de 
vînzare a 
produselor 
agricole 

 Elaborarea şi 
modificarea 
metodologiilor în 
domeniul 
automatizării 
prelucrării 
datelor statistice, 
asigurarea 
metodologică a 
procesului de 
elaborare a 
programelor de 
prelucrare a 
informaţiei 
statistice 

Prelucrarea 
anevoioasă 
sau cu 
dificultate a 
datelor 
statistice 

3 2 6 Eliminare  Facilitarea 
procesului de 
culegere, 
prelucrare, 
generalizare şi 
furnizare a 
informaţiei 
statistice 

 Coordonarea și 
participarea la 
schimbul de 
informaţii 
statistice cu 
organismele 
internaţionale 
(Eurostat, 
Comitetul de 
statistică al CSI, 
FAO, ONU,  etc.) 

 Trimestrial     

 Elaborarea 
proiectelor de 
hotărîri ale 
Guvernului 
privind  
observările 
statistice de 

Lipsa de 
resurse 
financiare 

 

2 1 2 Tolerare  Căutarea unor 
surse de finanțare 
din exterior 

 După 
necesitate 
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interes naţional 
Recensămîntul 
General Agricol, 
recensăminte 
tematice, etc. şi 
coordonarea 
activităţilor de 
realizare a 
acestora 

Direcţia 
statistica 
industri-
ei, ener-
geticii şi 
construc-
ţiilor 

 

Implementarea și 
armonizarea  
standardelor şi 
Regulamentelor 
UE  

Coordonarea 
insuficientă 
cu 
organismele 
internaţionale 
(Eurostat, 
Comitetul de 
statistică al 
CSI, FAO, 
ONU,  etc.) 

3 2 6 Eliminare  Participarea la 
seminare și 
conferințe din 
exterior cu scopul  
perfecţionării 
sistemului de 
indicatori 

 Implementarea în 
statistica 
industriei a noilor 
metodologii, 
nomenclatoare 
armonizate la 
standardul 
european NACE 
Rev.1.1. și 
PRODCOM-2010 

Bulgac 
Svetlana 

Comarniţchi 
Valentina 

Gridneva 
Natalia 

Cemîrtan 
Elena 

 

Trimestrial     

 Analiza si 
diseminarea  
datelor statistice 
operative şi a 
publicaţiilor 
periodice 

Întîrzieri în 
procesul de 
diseminare a 
datelor 
statistice 
operative la 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea satis-
facerii în termene 
a solicitărilor de 
informații 
statistice din 
domeniul vizat 

Permanent     
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solicitările  
speciale de 
informaţii din 
partea 
autorităţilor 
administraţiei 
publice 
centrale, 
locale şi a 
organismelor 
internaţionale 

 Publicarea 
cercetărilor 
statistice pentru 
întreprinderile 
din următoarele 
domenii: 
statistica 
industriei, 
energeticii, 
preţurilor 
producţiei 
industriale, 
construcţiilor, 
preţurilor în 
construcţii, 
investiţiilor şi 
fondului locativ 

Nerespectarea 
legii Nr. 133  
din  
08.07.2011 
privind 
protecţia 
datelor cu 
caracter 
personal și a 
legii Nr. 412  
din  
09.12.2004 cu 
privire la 
statistica 
oficială 
 

 
 

3 2 6 Eliminare  Verificarea şi 
analiza 
minuțioasă a 
datelor finale 

 Se recomandă  
agregarea datelor 
la nivelul minim 
disponibil, care ar 
asigura  protecţia 
confidenţialităţii  
şi anonimatul 
datelor 
individuale ale 
persoanelor 
juridice şi fizice 
la maxim  

 

 Înainte de 
publicare 

    

 Coordonarea cu 
organelor 
teritoriale de 

Informații 
statistice 
necalitative 

3 2 6 Eliminare  Acordarea  
asistenţei 
metodologice 

 Lunar/ 
Anual 
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statistică în 
domeniul 
industriei și 
energeticii 

obținute  de  
la organele 
teritoriale de 
statistică 

specialiştilor 
organelor 
teritoriale de 
statistică în 
vederea asigurării 
calităţii 
anchetelor lunare 
privind industria 
şi anuale privind 
energetica 

 Coordonarea 
activităţii de 
organizare şi 
lansare a 
cercetărilor 
statistice asupra 
întreprinderilor 
în domeniile 
vizate 

Deficiențe de 
comunicare  
cu 
întreprinderile 
de resort 

3 2 6 Eliminare  Întruniri  mai 
frecvente în 
cadrul 
colaborării și 
coordonării 
cercetărilor 
statistice din 
domeniu 

 Cooperarea 
strînsă cu 
instituțiile care 
dețin date 
administrative  

 Trimestrial     

Direcţia 
statistica 
comer-
ţului 
exterior şi 
serviciilor 
de piaţă 

Elaborarea 
metodologiei 
statistice de 
calcul a indicilor 
valorii unitare şi 
indicilor 
volumului fizic 
la mărfurile 

Neracordarea 
și nearmoni-
zarea metodo-
logiilor de 
calcul la 
standardele 
internaţionale, 
în special cele 

3 1 3 Diminuare  Participarea la 
seminare și 
conferințe 
organizate de 
organizațiile 
internaționale 
pentru schimb 

Eni Mariana 

Grosu Tatiana 

Donici Zinaida 

Carpuşor 

Semestrial/
Anual 
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 exportate şi 
importate 

utilizate în 
țările Uniunii 
Europene  

 

de experiență Larisa 

 

 
 Calcularea, 

elaborarea şi 
păstrarea 
informaţiei 
privind indicii 
valorii unitare şi 
indicii volumului 
fizic la mărfurile 
exportate şi 
importate 

Erori în 
caculul 
indicilor 
valorii unitare 
şi indicilor 
volumului 
fizic la 
mărfurile 
exportate şi 
importate  

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
perfectării listei 
de erori 
depistate, 
pentru a fi 
remisă 
Serviciului 
Vamal, întru 
elucidarea şi 
corectarea 
greşelilor 
admise de 
agenţii 
economici 

 Permanent     

 Organizarea 
colectării, 
prelucrării, 
centralizării, 
stocării, 
actualizării şi 
păstrării 
informaţiei 
statistice din 
domeniile 
cercetate 

Colectarea, 
prelucrarea, 
centralizarea, 
stocarea și 
actualizarea 
dificilă a 
informaţiei 
statistice din 
domeniile 
cercetate 

3 2 6 Eliminare  Optimizarea și 
perfecţionarea 
sarcinilor tehnice 
pentru 
programele de 
prelucrare 
automată a 
datelor statistice 
din domeniile 
cercetate 

 

 Permanent     
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 Colaborarea cu 
utilizatorii de 
date statistice din 
domeniile vizate 
(ministere, alte 
autorităţi publice 
centrale, mass-
media etc). 

Comunicarea 
insuficientă 
cu entitățile 
de resort 

3 2 6 Eliminare  Organizarea de 
seminare, mese 
rotunde,  pentru o 
productivitate mai 
înaltă 

 Trimestrial     

 Publicarea 
cercetărilor 
statistice din 
domeniile vizate 

Publicarea 
datelor statis-
tice cu 
caracter 
personal 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
verificării  şi 
analizei datelor 
finale  

 Semnarea 
angajamentelor 
juridice de 
confidenţialitate 
de către toți 
angajații 

 Permanent     

Direcţia 
statistica 
preţurilor 

Consultarea și  
explicarea me-
todologică către 
organele teritori-
ale pentru statis-
tică privind mo-
dul de suprave-
ghere şi înregis-
trare a schimbă-
rii preţurilor la 
mărfurile de larg 
consum şi tarife-
lor la serviciile 
prestate populției 

Colaborarea 
insuficientă 
cu OTS, din 
care rezultă  
informații 
statistice 
denaturate 

3 2 6 Eliminare  Efectuarea mai 
frecventă a 
seminarilor și a 
meselor rotunde 
privind modul de 
supraveghere şi 
înregistrare a 
preţurilor la 
mărfurile de larg 
consum şi 
tarifelor la 
serviciile prestate 
populaţiei 

Șveţ 
Margareta 

Stratan 
Elizaveta 

 

Trimestrial     
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 Completarea 
chestionarelor şi 
prezentarea in-
formaţiei privind 
preţurile la măr-
furi şi servicii 
prestate popula-
ţiei, mărfuri 
investiţionale şi 
materiale de 
construcţie 
cuprinse în 
programul 
comparabilităţii 
internaţionale 

Nerespectarea 
termenelor 
legale de 
completare și 
de  prezentare 
a informației 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
respectării 
termenelor de 
completare și de 
prezentare a 
informației 
statistice conform 
calendarului 
stabilit 

 Anual     

 Elaborarea 
indicilor 
preţurilor de 
consum total pe 
ţară şi grupe de 
produse şi 
servicii 

 

Prelucrarea cu 
erori în calcul 
a preţurilor 
medii de 
consum, ana-
liza nivelului 
inflaţiei, pre-
ţurilor şi pari-
tăţii puterii de 
cumpărare a 
valutei 
naţionale 

3 1 3 Diminuare  Verificarea și 
coordonarea 
lucrărilor de 
prelucrare a 
datelor statistice 
vizate cu 
responsabilitate 
maximă 

 Perfecţionarea 
continuă a 
metodologiei de 
calcul 
 

 Permanent     

Direcţia 
statistica 
demogra-
fică şi 

Pregătirea de 
organizarea    
recensămîntului 
populaţiei şi al 

Informarea 
insuficientă a 
populației cu  
privire la 

3 2 6 Eliminare  Participarea la 
emisiuni 
teleradio, mese 
rotunde, plasarea 

Bargan 
Natalia 

După 
program 
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recensă-
mîntul 
populaţiei 

 

locuinţelor din 
anul 2014 

 

recensămîntul 
populaţiei şi 
al locuinţelor 
din anul 2014 

 

anunțurilor în 
presă, plasarea 
panourilor 

 Elaborarea 
logoului 
recensămîntului,  
posterelor, plian-
telor, afișarea 
anunțurilor pe 
pagina web a 
BNS  etc. 

 Elaborarea 
metodologiilor 
de calcul a 
indicatorilor din 
domeniul 
statisticii 
demografice 
conform 
standardelor UE 

Neimplemen-
tarea 
metodologii-
lor de calcul a 
indicatorilor 
statistici 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
implementării 
metodologiilor de 
calcul a indica-
torilor în con-
cordanţă cu 
recomandările 
Conferinţei 
Statisticienilor 
Europeni 

 Permanent     

 Realizarea 
cercetărilor 
statistice 
propriu-zise pe 
teren (colectarea 
datelor) 

Instruirea 
inadecvată a 
recenzorilor 

3 2 6 Eliminare  Efectuarea de 
seminare și 
cursuri de cali-
ficare privind 
recensămîntului 
populaţiei şi al 
locuinţelor din 
anul 2014, evalu-
area gradului de 

 Lunar/ 
Trimestrial 
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pregătire a recen-
zorilor, simularea 
procesului de 
colectare a datelor 

 Efectuarea 
datelor statistice 
primare privind 
numărul 
născuţilor, 
decedaţilor, 
căsătoriilor şi 
divorţurilor 

Publicarea 
datelor 
statistice cu 
erori în calcul 

3 1 3 Diminuare  Verificarea 
autenticităţii 
datelor statistice 
primite în format 
electronic de la ÎS 
„CRIS „Registru” 

 Trimestrial     

 Elaborarea 
cercetării în 
domeniul 
statisticii 
migraţionale 

Lipsa corelării 
datelor din 
toate sursele 
administrative 

3 2 6 Eliminare  Coordonarea, 
analiza și sinteza 
datelor statistice 
colectate de la ÎS 
„CRIS „Registru” 
şi Biroul Naţional 
Migraţiune 

 Trimestrial     

 Elaborarea 
cercetării în 
domeniul 
statisticii 
migraţionale 

Impedimente 
în circuitul 
datelor 
migraţionale 

2 2 4 Eliminare  Asigurarea 
eliminării acestor 
impedimente în 
conformitate cu 
recomandările 
OIM și cu Planul 
de acţiuni Repu-
blica Moldova – 
Uniunea 
Europeană 

Permanent     
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 Organizarea 
recensămîntului 
populaţiei şi al 
locuinţelor, 
precum şi 
monitorizarea 
procesului de 
colectare a 
datelor 

Responsabili-
tate redusă a 
recenzorilor 
în procesul 
colectărilor de 
date 

3 2 6 Eliminare  Definirea 
cerinţelor de 
raportare cores-
punzătoare pentru  
recenzori, precum 
și asigurarea 
posedării de către 
ei a legitimațiilor 
de modelul 
stabilit 

 Permanent     

 

 Direcția 
statistica 
servicii-
lor 
sociale și 
condiții-
lor de 
trai 

 

 

Elaborarea şi 
publicarea 
cercetărilor 
statistice în 
domeniul social, 
precum educaţie, 
sănătate, 
protecţie socială, 
infracţionalitate, 
nivelul de trai, 
excludere 
socială, etc. 

Publicarea 
datelor  sta-
tistice eronate 
din domeniile 
vizate, pre-
cum și neco-
respunderea 
datelor sta-
tistice între 
BNS și alte 
autorități din 
domeniu vizat 

 

3 3 9 Eliminare  Coordonarea 
metodologiilor de 
calcul cu 
autoritățile 
publice centrale și 
locale 

Negruţa Ala 

Stoianov 
Liubovi 

Sobcovschi 
Tatiana 

Vasiliev Maria 

 

Permanent     

 Coordonarea şi 
participarea la 
activitatea de 
colaborare cu 
utilizatorii de 
date statistice din 
domeniu: 

Nerespectarea 
termenelor de 
raportare a 
datelor 
necesare 
Biroului de 
către unele 

3 2 6   Preîntîmpinarea 
din timp privind 
raportarea datelor 

 Sporirea 
comunicării și 
resposabilităților 
între Direcție și 

 Permanent     
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ministere, alte 
autorităţi publice 
centrale, mediul 
academic, 
organizaţii non-
guvernamentale, 
mass-media etc. 

instituţii  autoritățile din 
domeniu:MAI, 
MJ, MMPSF, 
CNAS etc. 

 Organizarea şi 
desfăşurarea 
cercetărilor 
statistice / 
module ad-hoc 
asupra 
gospodăriilor 
casnice conform 
recomandărilor 
internaţionale şi 
a necesităţilor 
naţionale 

Fluctuaţia 
înaltă de cadre 
 

3 2 6 Eliminare  Stimularea și 
motivarea 
personalului prin 
concursuri de 
genul angajatul 
lunii, angajatul 
anului sau prin 
alte programe de 
loialitate 

 

 Permanent     

 Desfăşurarea 
cercetărilor 
statistice asupra 
gospodăriilor 
casnice de către 
anchetatorii din 
organelor terito-
riale de statistică 

Colectarea și 
prelucrarea 
dificilă a 
informaţiei 
statistice din 
domeniile 
cercetate 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea testării 
cunoştinţelor şi 
abilităţilor 
profesionale ale 
specialiştilor 
(anchetatorilor) 
din OTS 

      

Direcţia 
statistica 
pieței 
muncii 

Elaborarea 
metodologiei 
cercetării 
statistice asupra 
gospodăriilor 

Armonizarea 
insuficientă a 
metodologiei 
cercetărilor 
statistice din 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
conformării 
recomandărilor 
internaţionale şi a 
necesităţilor 

Vătcărău 
Elena 

Ganţa 

Anual     
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casnice şi 
întreprinderilor 

domeniu vizat naţionale, pentru 
a realiza compa-
rabilitatea datelor 
statistice la nivel 
internațional 

Vladimir 

Kleinkhnecht 
Natalia 

 
 Realizarea 

cercetărilor 
statistice de către 
OTS, asupra 
gospodăriilor 
casnice  

Denaturarea 
datelor 
statistice 

3 2 6 Eliminare  Instruirea, 
consultarea și 
coordonarea în 
vederea colectării, 
centralizării, ana-
lizei şi validării 
informaţiilor 
statistice obţinute 
de la organele 
teritoriale de 
statistică 

 Permanent     

 Organizarea şi 
desfăşurarea 
cercetărilor 
statistice infra-
anuale (lunare, 
trimestriale) 
asupra între-
prinderilor în 
domeniul formă-
rii profesionale, 
securităţii şi 
sănătăţii în 
muncă 

Încălcarea 
termenelor de 
prezentare a 
datelor 
statistice 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea res-
pectării progra-
mului statistic și 
planificarea 
proceselor care ar 
fi în stare să 
influiențeze 
cursul normal al 
desfășurării 
cercetărilor 

Lunar/ 
Trimestrial 
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Secţia 
metode 
statistice 

Elaborarea 
metodologiei de 
inferenţă 
statistică pentru 
cercetările prin 
sondaj desfă-
şurate în cadrul 
gospodăriilor 
casnice 

Armonizarea 
insuficientă a 
metodologiei 
de inferență 
statistică 
conform 
standardelor 
UE 

3 1 3 Diminuare  Coordonarea și 
colaborarea cu 
organizațiile 
străine din 
domeniu 
(Eurostat, BIM, 
etc.) în vederea 
elaborării, 
implimentării și 
conformării 
metodologiei de 
inferenţă statistică 

Galer Lilian 

Moraru Olga 

 

Trimestrial     

 Oferirea 
consultaţiilor şi 
explicaţiilor 
metodologice 
subdiviziunilor 
centrale ale BNS 
şi organelor 
teritoriale de 
statistică în 
subiecte ce ţin de 
eşantionare, 
tratare a non-
răspunsurilor şi 
utilizarea 
metodelor 
statistice 

Dificultăți în 
implementa-
rea și în 
conceperea 
metodologii-
lor 

3 2 6 Eliminare  Asigurarea 
instruirii, aplicării 
și facilitării meto-
delor statistice și 
estimarea 
impactului de 
non-răspunsuri 
asupra calităţii 
indicatorilor 
statistici 

 

 Permanent     

 Implementarea și 
elaborarea de noi 
tehnici şi metode 

Caracter 
retroactiv al 
metodelor 

3 2 6 Eliminare  Studierea 
experienței 
străine în 

 Anual     

35 
 



utilizate în 
domeniul 
inferenţei 
statistice 

statistice domeniu vizat, 
propuneri mai 
active privind  
automatizarea 
metodelor și 
tehnicilor utilizate  

 Elaborarea 
metodologiei şi 
principiilor de 
eşantionare 
pentru cercetările 
prin sondaj 

Probleme 
legate de 
definirea 
exactă a 
scopului 
cercetării, 
uneori e 
complicat de a 
delimita 
unitatea de 
eşantionare de 
unitatea de 
observare 
 

3 2 6 Eliminare  Definirea exactă a 
scopului 
cercetării 

 Definirea 
populaţiei de 
referinţă  

 Definirea 
unităţilor de 
eşantionare şi a 
unităţilor de 
observare  

 Definirea bazei de 
sondaj, alegerea 
celei mai 
adecvate (optime) 
metode de 
eşantionare 

 Definirea 
formulelor de 
determinare a 
probabilităţilor de 
includere a 
unităţilor de 
eşantionare în 

 Permanent     

36 
 



eşantion 

 Design-ul şi 
extragerea 
eşantioanelor 

Lipsa exper-
ţilor în dome-
niul eşantio-
nării probabi-
listice la nivel 
naţional 

3 2 6 Eliminare  Instruirea și 
oferirea cursurilor  
de perfecționare 
în domeniul vizat 

 Trimestrial     

 Elaborarea 
metodologiei şi 
calculul 
coeficienţilor de 
extindere a 
datelor (inferenţa 
statistică) 

Cunoştinţe şi 
experienţe 
insuficiente în 
acest domeniu 

3 1 3 Diminuare  Perfecționarea 
continuă în 
domeniu 
(seminare, 
cursuri, ateliere 
de lucru, vizite de 
studiu, conferinţe, 
etc.), schimb de 
experiență cu 
experți străini 

 Trimestrial     

 

 Serviciul 
coordo-
nare a 
colectării 
datelor în 
gospodă-
rii 

 

 

Planificarea, 
organizarea şi 
monitorizarea 
procedurilor de 
personal 

Fluctuaţia 
înaltă în 
rîndul specia-
liştilor-
anchetatori şi 
a speciali-
ştilor-
controlori 

3 2 6 Eliminare  Stimularea și 
motivarea 
personalului 
bazată pe 
performanţe în 
cadrul rețelei 
integrate Ancheta 
Forței de Muncă 
(AFM) și 
Cercetarea 
Bugetelor 
Gospodăriilor 

Belous Oxana 

 

Lunar     
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Casnice (CBGC) 

 
 Educarea și 

formarea  
specialiştilor-
anchetatori şi 
specialiştilor-
controlori din 
reţea 

Calitatea 
nesatisfăcă-
toare a datelor 
colectate 

3 2 6 Eliminare  Instruirea și 
acordarea 
consultaţiilor 
referitor la 
procedurile de 
control a calităţii 
datelor aferente 
cercetărilor AFM 
şi CBGC 

 În continuu     

 Monitorizarea și 
coordonarea 
activităţilor 
specialiştilor-
anchetatori 

Productivita-
tea și 
disciplina 
muncii reduse 

3 1 3 Diminuare  Asigurarea 
elaborării unui  
regulament cu 
privire la 
coordonarea  
activității 
specialiştilor-
anchetatori 

 În decursul 
unui 
trimestru 

    

Direcţia 
tehnologii 
informa-
ţionale  

Asigurarea și 
monitorizarea 
lucrărilor de 
elaborare și 
întreținere a 
programelor 
aparatului central 
și organelor 
teritoriale ale 
BNS 

Proces dificil 
de colectare şi 
procesare a 
datelor 
statistice 

 

2 2 4 Eliminare  Facilitarea și 
îmbunătăţirea 
procesului de 
colectare, 
înregistrare și 
procesare a 
datelor statistice 

 

Mîrzac Ion 

Bortnic Mihail 

Socolov 
Alexandr 

Gheorhiţă 
Natalia 

Permanent     
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Beregovaia 
Maria 

Triboi Vitalie 

Onea Maria 

 Asigurarea 
păstrării, 
gestionării 
eficiente și  
integrităţii 
informației 
statistice 

Accesul 
nesancţionat 
la informaţiile 
statistice, 
precum și  
posibilităţi de 
distrugere 
accidentală 
sau cu intenție 
a  informa-
ţiilor statistice 

3 3 9 Eliminare  Implementarea 
sistemul de 
detectare a 
accesărilor fără 
autorizare prin 
utilizarea 
criptografiei 
(parole, antiviruși 
etc.) 

 Asigurarea 
respectării 
calendarului 
privind 
modificarea 
periodică 
a parolelor de 
acces 

 Permanent     

 Implementarea 
practicilor 
internaţionale 
moderne în 
domeniul 
tehnologiilor 
informaţionale 

Insuficienţa 
de investiţii în 
domeniul 
tehnologiilor 
informaţiona-
le  

3 2 6 Eliminare  Întreprinderea de  
măsuri pentru 
obținerea unor 
surse de finanțare 
sau de moderni-
zare a capacităţii 
tehnico-materiale 
existente 

 Anual     
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 Oferirea 
consultațiilor  
specialiștilor 
BNS şi OTS în 
domeniul 
administrării 
sistemului 
informatic 

Deficit de 
personal 
calificat în 
domeniul IT 

3 2 6 Eliminare  Instruirea, 
studierea și 
participarea la 
seminare și 
cursuri de 
perfecționare 

 Studierea 
practicilor 
internaţionale de 
informatizare a 
statisticii şi 
aplicarea ei în 
cadrul sistemului 
informațional 

 Trimestrial     

 Asigurarea 
lucrărilor de 
elaborare şi 
întreţinere a 
programelor 
pentru 
subdiviziunile 
BNS şi organele 
teritoriale pentru 
statistică 

Fluctuaţia 
ridicată de 
personal 

3 3 9 Eliminare  Stimularea și 
motivarea prin 
concursuri de 
genul angajatul 
lunii, angajatul 
anului sau prin 
diverse programe 
de loialitate 

 Sporuri la salariu, 
acordarea de 
premii pentru 
performanță 

 Lunar     

 Elaborarea şi 
implimentarea 
programelor 
pentru auto-
matizarea pro-
cesului prelu-

Programe 
informatice 
statistice 
înapoiate 

3 1 3 Diminuare  Colaborarea cu 
organismele 
internaționale în 
vederea 
elaborarării, 
testării şi 

 Permanent     
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