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Populația cu reședință obișnuită 

și diferențe metodologice în raport cu datele privind populația furnizate din 

alte surse 

În vederea facilitării înțelegerii utilizatorilor de date cu privire la diferențele dintre datele statistice 

privind numărul populației cu reședință obișnuită a Republicii Moldova, elaborate și diseminate de către 

Biroul Național de Statistică (BNS), și datele privind populația din surse administrative, și în special din 

Registrul de Stat al Populației (al cărui deținător este Agenția Servicii Publice, ASP) și Registrul de Stat 

al Alegătorilor (al cărui deținător este Comisia Electorală Centrală, CEC), prezentăm unele explicații 

privind diferențele de ordin metodologic dintre aceste seturi de date.  

Populația cu reședință obișnuită (sursa de date: BNS) 

Din anul 2017, pentru perioada începând cu anul 2014, BNS elaborează și diseminează date privind 

numărul populației (pe vârste și sexe) utilizând definiția internațională de reședință obișnuită1, definită 

ca locul în care persoana a trăit (sau își petrece în mod obișnuit perioada zilnică de odihnă) preponderent 

în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreerii, vacanței, vizitelor la rude și 

prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).  

Astfel, numărul populației cu reședință obișnuită reprezentă populația rezidentă (de facto) aflată 

pe teritoriul țării, la momentul de referință (01 ianuarie a fiecărui an) și reprezintă un număr estimat al 

populației. Estimarea acestui număr al populației are la bază populația cu reședință obișnuită de la 

Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 20142, ajustată în baza rezultatelor anchetei post-

recenzare realizate îndată după colectarea datelor de recensământ, la care anual: 

- se adaugă nașterile și se scad decesele documentate în actele de state civilă în baza datei la care

a avut loc evenimentul (sursa de date: Agenția Servicii Publice)3, precum și 

- se include migrația netă internațională (de facto) estimată în baza traversărilor frontierei de stat

de către persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini) înregistrate la frontieră 

(sursa de date: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră).  

Aceste estimări ale populației, dezagregate pe vârstă și sexe, precum și medii de reședință sunt 

calculate conform stării la 1 ianuarie începând cu anul 2014.  

Populația cu reședință obișnuită (PRO) anual se calculează după următoarea formulă: 

P1 = P0 + N – D + MN  

unde: 

P0 – Numărul populației la începutul anului 

1 https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Series_M67Rev3en.pdf  
2 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5583&parent=0 
3 Numărul nașterilor include și născuții-vii înregistrați în baza actelor de naștere transcrise. 
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P1 – Numărul populației la sfârșitul anului 

N – Numărul născuților-vii pentru perioada de un an 

D – Numărul decedaților pentru perioada de un an 

MN – Migrația netă internațională pentru perioada de un an (diferența dintre numărul 

imigranților și numărul emigranților). 

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

La nivel național migrația internă netă este egală cu zero. 

Estimarea anuală a populației cu reședință obișnuită în profil teritorial are la bază aceeași 

formulă de estimare a populației, doar că în acest caz aceasta este aplicată la nivel local (adică la nivel 

de raion sau localitate) la care se adaugă componenta migrației interne nete - mn: 

P1 = P0 + N – D + MN + mn 

unde: mn - migrația internă netă pentru perioada de un an pentru raionul/localitatea de referință. 

Migrația internațională netă este calculată în baza unei metodologii care transformă datele cu privire 

la nivelul de circulație (trecerea frontierei) în date la nivel individual. În dependență de durata aflării în 

țară sau peste hotare, fiecare persoană care se deplasează în anul de referință obține statutul fie de 

imigrant, fie de emigrant sau non-migrant. Rezultatul final reprezintă numărul imigranților și 

emigranților după vârstă, sex și mediu de reședință, în baza căruia sunt se estimează migrația netă 

internațională la nivel național și în profil teritorial.  

Datele privind rezidenții din partea stângă a Nistrului și mun. Bender nu sunt incluse în calcule. 

Conform datelor BNS, numărul populației cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 20224 a constituit 

2604 mii persoane (date preliminare). Mai multe date statistice sunt disponibile pe pagina web oficială a 

BNS www.statistica.gov.md, la secțiunea Statistici pe domenii sau în Banca de date statistice, iar detalii 

privind aspectele metodologice sunt descrise în Metadatele de referință. 

Persoane fizice cu loc de trai în Republica Moldova din Registrul de stat al populației (sursa de date: 

ASP) 

În conformitate cu prevederile pct.2 din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al populației 

(RSP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2002, RSP este sistemul unic integrat de evidență 

automatizată a cetățenilor Republicii Moldova, străinilor cu drept de ședere permanentă sau provizorie 

pe teritoriul Republicii Moldova, a refugiaților și a beneficiarilor de protecție umanitară, precum și a 

cetățenilor plecați peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe o durată mai mare 

de trei luni.  

Potrivit ASP, din RSP poate fi furnizată informație cu privire la cetățenii Republicii Moldova care: 

- de-jure sunt înregistrați la domiciliu și/sau reședință temporară pe teritoriul țării;  

- dețin buletin de identitate fără înregistrare la domiciliu și/sau reședință temporară;  

- de-jure și de facto au emigrat autorizat în condițiile prevederilor legale și s-au stabilit cu 

domiciliul permanent în străinătate; 

- au plecat temporar (pe o perioadă nu mai mare de 90 de zile pe parcursul a 180 de zile într-un an) 

în străinătate (în interes de serviciu, la odihnă, la rude, etc.). 

O bună parte din cetățenii care au plecat temporar în străinătate, în căutarea unui loc de muncă, la 

studii etc. (începând cu 1995 – anul eliberării primului pașaport național), ulterior s-au stabilit cu 

domiciliul în alt stat, fără a urma procedura legală de autorizare a emigrării, obținând acte de identitate 

(cetățenie) ale statului respectiv care le permit șederea legală pe teritoriul acestuia pe un termen nelimitat. 

Aceste persoane rămân în evidență în RSP ca cetățeni ai Republicii Moldova, cu înregistrare la domiciliu 

și/sau la reședință temporară. 

                                                 
4 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7423  
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Conform prevederilor art.19 alin. (5) din Legea nr.71/2007 cu privire la registre, actualizările și 

modificările în RSP se fac numai la cererea persoanelor împuternicite, în baza documentelor atestate ca 

surse legale de informații.  

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot din Registrul de Stat al Alegătorilor (sursa de date: 

CEC) 

Potrivit prevederilor art.1 și art.42 alin.(1) și (2) din Codul electoral, Registrul de Stat al 

Alegatorilor (RSA) reprezintă un sistem informațional unic integrat de evidența a alegatorilor din 

Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației despre cetățenii 

Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege. 

RSA este constituit în baza Registrului de Sat al Populației, fiind actualizat cu datele furnizate de 

Agenția Servicii Publice, Ministerul Justiției și administrația publică locală. Numărul alegătorilor 

fluctuează odată cu actualizările informațiilor în Registrul de Stat al Populației. 

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, numărul total al alegătorilor înscriși în RSA include alegători 

care își au domiciliul și/sau reședința temporară pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale 

Republicii Moldova, alegători ce își au domiciliul și/sau reședința temporară pe teritoriul aflat temporar 

în afara controlului constituțional și alegători care nu dețin înregistrare la domiciliu și/sau reședința 

temporară. 

*** 

Astfel, datele despre populație elaborate și prezentate de către Biroul Național de Statistică, Agenția 

Servicii Publice și Comisia Electorală Centrală au scopuri specifice și diferă după cercul de cuprindere 

și metodologia de elaborare. Prin urmare, acestea urmează să fie utilizate în funcție de necesitățile 

specifice ale utilizatorilor, ținând cont de definiția și gradul de cuprindere a datelor: 

- numărul populației cu reședință obișnuită: numărul populației rezidente (de-facto), i.e.

numărul persoanelor care au trăit5 în ultimele 12 luni preponderent pe teritoriul Republicii

Moldova, indiferent de absențele temporare (în scopul recreerii, vacanței, vizitelor la rude și

prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). Utilizarea definiției

internaționale de reședință obișnuită asigură comparabilitatea internațională a datelor

statistice privind PRO.  Sursa de date: Biroul Național de Statistică;

- numărul cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv celor care: de-jure sunt înregistrați la

domiciliu și/sau au reședință temporară pe teritoriul țării; dețin buletin de identitate fără

înregistrare la domiciliu și/sau reședință temporară; de-jure și de facto au emigrat autorizat în

condițiile prevederilor legale și s-au stabilit cu domiciliul permanent în străinătate etc. Sursa

de date: Agenția Servicii Publice (pe baza datelor RSP);

- numărul alegatorilor din Republica Moldova, i.e. numărul cetățenilor țării, care au atins

vârsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege. Sursa de date: Comisia Electorală

Centrală (pe baza datelor RSA).

5 și-au petrecut în mod obișnuit perioada zilnică de odihnă 


