
Notă metodologică 
privind estimarea numărului populației cu reședință obișnuită  

pentru perioada 2014-2019 

1. Descrierea generală și context 

Necesitatea calculării populației cu reședință obișnuită rezidă din statutul Republicii Moldova de țară-membră 
a Organizației Națiunilor Unite1 și semnatară a Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană2 
(capitolul 6, art.41), care obligă sistemul statistic național să respecte Principiile fundamentale ale statisticilor 
oficiale adoptate de ONU, ținând cont de acquis-ul3 UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici 
al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene. 

2. Definiții 

Reședință obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent 
de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului 
medical, pelerinajelor religioase etc.).  

Pentru implementarea definiției ”preponderent în ultimele 12 luni” a fost transpusă în ”cel puțin 9 luni” în 

ultimul an. Astfel, la determinarea migranților internaționali s-au utilizat următoarele definiții: 

Imigrant se consideră persoana care a intrat în Republica Moldova și a locuit în țară cel puțin 9 luni 
cumulativ în următoarele 12 luni după ce a locuit în străinătate cel puțin 9 luni în precedentele 12 luni; 

Emigrant este persoana care a ieșit din țară, a locuit în străinătate cel puțin 9 luni cumulativ în 
următoarele 12 luni, trăind în RM cel puțin 9 luni în precedentele 12 luni. 

Aceste definiții se bazează pe timpul în care persoana s-a aflat în țară sau peste hotarele țării și sunt în 
conformitate cu definiția internațională de reședinței obișnuite. Conform acestei definiții, statutul de 
imigrant/emigrant pentru anul de referință poate fi determinat doar peste un an de la încheierea anului de 
referință. (Ex: numărul de imigranți și emigranți pentru anul 2018 poate fi estimat după încheierea anului 
2019). 

3. Formula de calcul 

Estimarea numărului populației pentru anii 2014-2019 (2019 – date provizorii) are la bază populația cu 
reședință obișnuită, recenzată în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor din 20144 și ajustată în 
baza rezultatelor Anchetei de Control5, prin complementarea cu numărul estimat al populației care nu a fost 
cuprinsă la Recensământ, la care s-a adăugat nașterile, s-au scăzut decesele și s-a inclus sporul migrator 
(migrația netă) conform formulei de calcul: 

P1 = P0 + N – D + MN 

unde: 

P0 – Populația cu reședința obișnuită la începutul anului 

                                                           
1 Cadrul de Parteneriat ONU - Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, http://mf.gov.md/ro/content/documente-
strategice  
2 https://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf  
3 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9393837/KS-GQ-18-009-EN-N.pdf/a1d2ffe9-2ba9-4b57-8e6c-6c13575ef072 
4 Recensământului Populației și Locuințelor a fost desfășurat în perioada 12-25 mai 2014, 
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5583&parent=0  
5 Desfășurarea Anchetei de control în perioada 16-29 iunie 2014 de către BNS, procesarea datelor și analiza acestora, au fost 
realizate cu suportul experților internaționali ai UNFPA, Ljubinka Popovska-Tosheva și Tiziana Tuoto 
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=5203, http://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=479&id=4434.  
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P1 – Populația cu reședința obișnuită la sfârșitul anului 

N – Numărul nașterilor pentru perioada de un an 

D – Numărul deceselor pentru perioada de un an 

MN – Migrația netă pentru perioada de un an (diferența dintre numărul imigranților și numărul 
emigranților). 

O formulă de calcul similară se aplică la nivelul fiecărei grupe de vârste și pe sexe. 
 

4. Sfera de cuprindere geografică 

Informația este elaborată și diseminată fără datele pentru localitățile din partea stângă a Nistrului și 
municipiul Bender. 

5. Perioada de referință și surse de date utilizate 
 

5.1. Statistica vitală 
Începând cu anul 2014 datele revizuite referitor la nașteri și decese sunt calculate anual în baza datei 

evenimentului (până în 2014 se calculau în baza datei înregistrării). Totodată, la nașterile revizuite s-au 

adăugat și nașterile care au fost transcrise la Agenția Servicii Publice (ASP) și care satisfac următoarele condiții: 

 Au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova 

 au fost înregistrate la ambasadele statelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova 

 au fost transcrise timp de un an de la nașterea copilului 

 domiciliul mamei este pe teritoriul Republicii Moldova (fără regiuna transnistreană). 

Datele cu privire la decese, diseminate anterior în baza datei înregistrării evenimentului, pot ușor să difere de 

numărul revizuit al acestora (± 0,1%). 

Numărul nașterilor, diseminat anterior în baza datei înregistrării, poate fi mai mic cu 5-8% față de numărul 

revizuit al acestora. 

5.2. Statistica migațională 

Pe parcursul anilor precedenți, pentru estimarea numărului populației, BNS utiliza datele migraționale 

furnizate de către ASP. Pentru revizuirea numărului populației, cu aplicarea definiției de reședință obișnuită, 

începând cu 2014 BNS a utilizat datele privind traversările frontierei de stat de către persoanele fizice oferite 

de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Astfel, 

MNASP ≠ MNIGPF  

unde, 

MNASP – migrația netă estimată în baza datelor Agenției Servicii Publice 

MNIGPF – migrația netă estimată în baza datelor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

deoarece datele ASP conțin doar migrația autorizată, iar datele IGPF conțin toate traversările frontierei de 

stat de către persoanele fizice în baza cărora s-a estimat numărul emigranților și imigranților. 

Migrația autorizată reprezintă cazurile când persoanele se adresează la ASP privind retragerea vizei de 

reședință pentru a se stabili cu domiciliul permanent în altă țară. 


