Publicat pe (http://www.bnm.md)
Extinde Ascunde

Chestionarul utilizatorilor privind statistica sectorului extern al Republicii
Moldova

1. Indicați domeniul dvs. de activitate *
instituții publice
organizații internaționale
mediul academic (studenți, cercetători, cadre didactice)
mass-media
partide politice, ONG, bloguri
afaceri/ ﬁnanțe
altul (precizați)
2. Indicaţi ţara în care locuiţi *
-Selectaţi3. Ce tipuri de informaţii utilizaţi? *
publicaţii
baze de date
4. Detalii tehnice și experiența de navigare
A. De pe ce dispozitiv
accesaţi de obicei
publicațiile și bazele de
date? (selecție unică)
Detalii
tehnice și
experiența
de
navigare

PC
Laptop
Tabletă
Telefon

B. Cum apreciați comoditatea
accesării publicațiilor și bazelor de
date de pe dispozitivul selectat?
(selecţie unică)

C. Dacă la întrebarea B ați răspuns „puțin
problematic” sau „incomod”, ce schimbări ar
putea îmbunătăți experiența dvs. de
navigare?

comod
puțin problematic
incomod

5. Cunoașteți despre trecerea la noile standarde metodologice în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi datoria
externă (BPM6)? *
da > treceți la întrebarea 6
nu > treceți la întrebarea 7
6. Ce diﬁcultăți ați întâmpinat în utilizarea datelor statistice elaborate după noua metodologie?
nu am întâmpinat diﬁcultăți
imposibilitatea de a compara cu datele din anii de până la 2009
semniﬁcația indicatorilor este neclară
alte diﬁcultăți
7. Utilizați vreun calendar /alt mijloc de notiﬁcare pentru a consulta publicațiile/ bazele de date? *
calendarul publicațiilor de pe site-ul web al BNM
calendarul ARC din cadrul SSDD
abonarea la newsletter bnm.md
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RSS
altul
nu utilizez
8. Cum ar putea ﬁ îmbunătățite publicațiile noastre? *
calitatea este suﬁcientă
mai multe tabele, diagrame, elemente vizuale
analize mai desfăşurate
limbaj mai simplu
limbaj mai academic
asistență în caz de necesitate
popularizarea informației pe rețele de socializare
altfel (precizați)
9. Cum ar putea ﬁ îmbunătăţite bazele de date? *
calitatea este suﬁcientă
mai multe opțiuni de prezentare a datelor (în ordine cronologică sau invers cronologică)
prezentarea mai detaliată a datelor
precizări metodologice amplasate alături de date
posibilitatea de a exporta datele în mai multe formate
asistență în caz de necesitate
altfel (precizați)
10. Ce alte informaţii suplimentare aţi mai dori să apară în publicaţiile noastre şi în ce format?

11. Alte observaţii şi propuneri

CAPTCHA
Întrebare pentru a veriﬁca că sunteţi persoană ﬁzică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).

Ce cod este aﬁșat în imagine? *

Introduceți codul din imagine

Trimite
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Vezi și
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