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Cerințele UE pentru Statistica Regională, un 
angajament pentru Moldova

• Moldova trebuie să se apropie de standardele 
UE în statistică în conformitate cu acordul de 
asociere.

• Capitolul 6 al Acordului de asociere dintre UE 
și Republica Moldova prevede alinierea 
progresivă a sistemului statistic al Republicii 
Moldova cu sistemul statistic european.



Scopul și caracterul regiunilor UE

• Colectarea, dezvoltarea și armonizarea 
statisticilor regionale ale Uniunii Europene.

• Analiza socio-economică a teritoriului.

• Încadrarea politicilor regionale ale UE

• Ca o consecință, regiunile europene se 
bazează în primul rând pe diviziunile 
instituționale în vigoare în statele membre 
(criterii normative și nu criterii analitice).



Statistica regională este intrument de 
politici publice



Statistica regională este esențială 
pentru alocarea de fonduri

• Regiunile mai puțin 
dezvoltate: PIB-ul pe cap 
de locuitor mai mic de 
75% din media UE.

• Regiunile de tranziție: 
PIB-ul pe cap de locuitor 
între 75% și 90% din 
media UE.

• Regiunile dezvoltate: PIB-
ul pe cap de locuitor mai 
mare de 90 la sută din 
media UE.



Statistica regională este bine 
reglementată

• Obiectivele reglementări:
-Pentru a îndeplini cerințele politicii 
regionale a UE.
-Pentru a asigura comparabilitatea 
regională în UE.

• Reglementările prevăd:
-Design-ul statisticii (definiții, concepte si 
clasificare).
-Metodele de producție statistică.



Definiții, concepte & clasificare

• Pentru fiecare colectare de date regionale de 
Eurostat unul sau mai multe regulamente definesc 
clar armonizarea conceptuală.

• Corpusul de clasificări statistice internaționale 
(NACE, ISCO, COICOP, etc ...) UE și o clasificare 
regională specifică: Nomenclatorul unităților 
teritoriale (NUTS).



Clasificarea NUTS

Nivel Minimum Maximum

NUTS1 3 million 7 million

NUTS2 800 000 3 million

NUTS3 150 000 800 000

• NUTS este o clasificare 
ierarhică cu 3 nivele bazate 
pe pragurile minime și 
maxime de populație.

• Cel puțin un nivel este 
corespunzător cu o 
defalcare în unități 
administrative.

• Defalcările în "unități non-
administrative", este 
realizat de gruparea 
existentă de unități 
administrative mai mici



Metode de producere a statisticii

• Sondaje și recensământe efectuate în mod 
consecvent în întreaga UE, cu o metodologie 
comună cu o bază regulată.

• Registrele naționale bazate pe surse 
administrative și armonizate la nivelul UE.

• Metode recomandate pentru estimarea 
indicatorilor regionali.

• Chestionare comune (comune Eurostat și 
organizații internaționale), cu dimensiune 
regională.



Statistica agricolă

• Recensământul agricol (AC), la fiecare 10 
ani.

• Structura Anchetei Fermelor (FSS), 
periodicitatea ajustată la schimbări în 
sectorul agricol.

• Ancheta asupra producției agricole 
(SAPM), o singură dată ca parte din studiu 
AC sau a FSS.

• Registrul fermelor.



Statistica mediului de afaceri

• Regulamentul 117/2008 stabilește un cadru 

comun pentru registrele de uz statistic, 
includerea de unități locale este obligatorie.

• Regulamentul 295/2008 prevede un set de 
indicatori care urmează să fie colectat de la 

întreprinderi și unități locale, folosind anchete 

obligatorii sau registre administrative în 

conformitate cu principiul simplificării 

administrative:



Statistica demografică

• Metode de recensământ Eurostat cuprinde patru 
modalități de colectare a datelor de recensământ:
-metoda tradițională de utilizare a chestionarelor 
de recensământ (recensământ exhaustiv);
-metoda de utilizare a registrelor și / sau alte 
surse administrative;
-o combinație de registre și / sau alte surse 
administrative și
-studii (enumerările complete sau anchete prin 
sondaj).



Statistica forței de muncă

• Ancheta Forței de Muncă trimestrial UE (EU-
AFM):
- urmează definițiile și recomandările OIM;
- Proba este conceput pentru a oferi informații 
corecte anual la 2 nivele regional NUTS;
Sondajul costului forței de muncă LCS, realizat la 
fiecare patru ani
- Proba este concepută pentru a oferi informații 
corecte la nivel NUTS1
- Unele țări completează LCS cu date  
administrative.



Sărăcia

• Statisticile Uniunii Europene privind venitul și 
condițiile de viață (EU-SILC), sondajul este un 
instrument care vizează colectarea micro-, 
multidimensionale transversale și 
longitudinale în timp util și comparabile 
privind veniturile, sărăcia, excluderea socială și 
condițiile de trai.

• Proba EU-SILC permite publicarea unor 
indicatori la nivelul NUTS 2



Conturi regionale

• Definiții, concepte și clasificări ale Sistemului 
European de Conturi (SEC) se aplică 
conturilor regionale.

• Manualul privind metodele conturilor 
regionale prevede posibile metode care pot fi 
utilizate pentru estimarea conturilor regionale 
și le clasifică în funcție de adecvarea lor.

• PIB și VAB în industrie este compilat pentru 
nivelul NUTS3, GCFC și remunerarea 
salariaților pentru nivelul NUTS2, indicatori 
de conturi de uz casnic la nivel de NUTS2.



Chestionare comune pentru 
dimensiunea regională

• Educație: UIS (Institutul de Statistică al 

UNESCO) / OECD / Eurostat (UOE) 
chestionare

• Transport: Chestionar comun al Comisiei 

Economice a Națiunilor Unite pentru Europa 

(UNECE), Eurostat și Forumul Internațional 
de Transport (ITF, în cadrul OECD).

• Chestionar regional de mediu (REQ) de 

Eurostat și Agenția Europeană de Mediu.



Statistica urbană, auditul urban

• Din circa 300-350 orașe sunt colectate, acoperind 
cele mai multe aspecte ale vieții urbane 
(demografia, locuințele, sănătatea, criminalitatea, 
piața forței de muncă, disparitate venituri, 
administrația locală, calificările educaționale, de 
mediu, climatice, modelele de călătorie, 
societatea informațională și infrastructurii 
culturale).

• Aproximativ 300 de orașe din Uniunea Europeană 
și, în plus circa 50 de orașe din țările candidate și 
AELS  ia parte la proiect Audit Urban.



Gaps already identified

Statistical sector Gap Measures to be taken

Agricultura FSS și SAPM nu au fost 

efectuate

UE are în vedere 

posibilitatea de finanțare 

FSS.

Statistica mediului de 

afaceri

Registrul de afaceri nu 

include unitățile locale

Modificarea legislației 

pentru a face această 

înregistrare obligatorie.

Statistica demografică 2014 PHC nu este procesat Finanțarea prelucrării 2014 

PCH

Statistica forței de muncă Eșantion de LFS nu 

adaptate la regiunile noi

Revizuirea eșantionului

Sărăcia Sondaj EU-SILC nu a fost 

efectuată.

Conturi regionale Nici un calcul recent al 

agregatelor regionale nu 

este disponibil.

Compilarea VAB regionale și 

a PIB-ului este planificată să 

înceapă în 2015.



Surse de documentare

• Eurostat on-line a bazei de date RAMON 
inclusiv legislația, concepte, definiții, clasificări 
și metodologie.

• Manuale și ghiduri (inclusiv "Manual privind 
metodele de conturi regionale", “Statistica 
regională și urbană. Ghid de referință")

• Metadate on-line a bazei de date REGIO.



Mulţumesc!

Спасибо!

Thank you!
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