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Introducere

• BNS a funcționat în condițiille stării de urgență (din

17 martie) și stare de urgență în sănătate publică

(din 16 mai) instituite în țară din cauza pandemiei

COVID-19.

• Au fost depuse toate eforturile pentru a continua

colectarea datelor, procesarea și diseminarea

statisticilor de calitate.

• Cercetările statistice au fost realizate în conformitate

cu Programul de Lucrări Statistice pentru anul

2020.



Adaptarea activității BNS la noile 

condiții

Munca la distanță – modul principal de

activitate în sediul central al BNS și

oficiile teritoriale

Organizarea activității în cadrul sediului

central și a oficiilor teritoriale ale BNS

Smart working – conferințe video și

audio, ședințe online, ateliere și instruiri

profesionale

Utilizarea noilor canale/instrumente de

comunicare (ex. Zoom, TrueConf)



Colectarea datelor - gospodării
 Vizitele intervievatorilor la gospodăriile 

incluse în cercetările statistice au fost 

suspendate (pe o perioadă de 2 luni) 

 Colectarea datelor prin interviu la telefon 

(PATI)

 Activitatea în teren a fost reluată la sfârșitul 

lunii mai, cu ghidare corespunzătoare privind 

respectarea măsurilor de protecție a sănătății 

 Monitorizarea activității în teren s-a 

intensificat și diversificat (prin raportarea 

suplimentară a progreselor, interacțiune 

permanentă cu OTS)



Colectarea datelor- întreprinderi

 Utilizarea metodelor de auto-intervievare în cazul 

întreprinderilor:

o prin platforma e-reportare

www.raportare.gov.md

o Metode alternative: prin e-mail, fax sau telefon

 Aplicația Web, recent lansată, pentru a oferi 

respondenților clarificări suplimentare (privind 

schimbările introduse la termenele-limită, etc.)  

 Termene limită mai flexibile

 Rata de non-răspuns la cercetările în întreprinderi 

este mai mică de 5%

http://www.raportare.gov.md/


 Modul ad-hoc dedicat CBGC privind 

Impactul pandemiei COVID19 asupra 

gospodăriei (colectat din aprilie 2020) 

Abordarea nevoilor de date noi:

Gospodării (1)

1 comunicat 

diseminat 

recent privind 

rezultatele 

modului din 

trim. II 2020 

Abordarea 1 ->

Prezentare generală

Principalele constatări ale impactului 

COVID-19

Finanțe

Impactul pandemiei asupra bunăstării 

financiare a gospodăriei

Educație

Dificultățile principale ale gospodăriei 

în accesul la educație

Sănătate

Impactul COVID-19 asupra accesului 

gospodăriei la serviciile de sănătate



 AFM: întrebări despre “motivele…”

absenței, activității cu mai multe/mai puține ore

de lucru decât de obicei, necăutării unui loc de

muncă, pierderii recente a locului de muncă, ex.

“Este ... din cauza virusului COVID-19?”

Satisfacerea nevoilor noi de date :

Gospodării (2)

Abordarea 2 ->

În curs
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date pentru trim. 
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Abordarea nevoilor de date noi -

întreprinderi

 Datele IPC: adițional la datele lunare, datele 

privind produsele alimentare sunt produse 

de două ori pe lună pentru a permite analiza 

și monitorizarea prețurilor de consum la 

produsele cheie

 Cauze suplimentare de non-răspuns incluse

pentru tratarea non-răspunsurilor



Comunicarea privind 

datele relevante Covid-19

 Pe site-ul oficial www.statistica.gov.md a fost  

creată o pagină dedicată perioadei COVID-19 (în

limbile română, rusă, engleză)

 Orice abatere de la calendarul de diseminare sau 

schimbare în termenul limită de prezentare a 

datelor sunt anunțate în prealabil pe pagina 

oficială a BNS

 Schimbări în datele limită de raportare sau 

activitatea oficiilor de statistică anunțate pe site

 Comunicare extinsă prin rețelele sociale Facebook 

și Twitter

http://www.statistica.gov.md/
https://twitter.com/UNDPMoldova
https://twitter.com/UNDPMoldova


 Comunicate de presă relevante 

 Infografice

 Vizualizarea utilizând Produse Interactive 

 Date statistice relevante din Banca de Date

 Informații noi pentru comparație internațională (cu referire 

la datele Eurostat, OECD, CISTAT, etc.) au fost adăugate 

în comunicatele de presă pentru a facilita analiza și 

utilizarea datelor 

Diseminarea în perioada Covid-19

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=en&id=6687&idc=614
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=en&id=3749&idc=390


Vizitele pe site-ul web în perioada 

martie-septembrie, 2019 și 2020



Provocări
 Managementul resurselor umane cu sarcini 

suplimentare privind protecția sănătății

angajaților și raportarea/monitorizarea activității

 BNS activează cu un număr redus de angajați din 

cauza moratoriului privind încadrarea personalului

din sectorul bugetar

 Provocări metodologice și operaționale aferente 

colectării datelor. 

 Mărirea ratei de non-răspuns pentru cercetările 

în gospodării 

 Solicități de date adiționale din partea utilizatorilor

 Necesitatea de adaptare la noi modalități de 

comunicare cu utilizatorii



Oportunități

 Abilități noi de adaptare a activității în situații

de criză

 Metode noi de colectare a datelor pentru

cercetările în gospodării

 Instrumente îmbunătățite de monitorizare

 Utilizarea extinsă de date administrative

 Modernizarea infrastructurii tehnice și a celei

tehnologice

 Utilizarea noilor instrumente/ canale de

comunicare și educație



Nevoia de informații statistice reprezintă 

un rol activ în crearea lumii de mâine

Vă mulțumim pentru 

atenție!

Biroul Național de Statistică al 

Republicii Moldova

www.statistica.gov.md

http://www.statistica.gov.md/

