
25 iunie 2019

Valentina Istrati, șef al direcției recensăminte 

Recalcularea numărului 
populației utilizând definița 

internațională privind
reședința obișnuită



Procesul de estimare a numărului 
populației.
Aspecte organizatorice și metodologice



Activități organizatorice

Activitate desfășurată în cadrul proiectului
comun ONU ”Consolidarea Sistemului Statistic
Național” în colaborare şi cu suportul tehnic,
şi financiar al UNFPA și Agenției Elvețiene de
Cooperare și Dezvoltare (SDC).

Guvernul Republicii 
Moldova

Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră

Agenția Servicii Publice



Datele Poliției de Frontieră (1)

Ce: traversările frontierei de stat de către persoanele fizice

Cum: depersonalizate, cu atribuirea unui cod unic diferit de 
IDNP-ul fiecărei persoane

Câte: 124 mln traversări

Perioada: 2013-2018

Structura: 2 baze de date
1. Baza de date a cetățenilor RM

2. Baza de date a cetățenilor străini (care includ și cetățeni ai RM 
neidentificați)



Datele Poliției de Frontieră (2)

Pentru 
fiecare an în 

mediu

38,5 mln
traversări 
procesate

2014

1,4 mln. 

2015

1,5 mln.

2016

1,6 mln.

2017

1,7 mln.

Pentru 
fiecare an în 

mediu

16 mln
traversări 
procesate

2014

700 mii

2015

900 mii

2016

1,1 mln.

2017

1,2 mln

Baza de date a
cetățenilor RM

Baza de date a
cetățenilor străini



Datele Agenție Servicii Publice

Raionul de reședință al fiecărui cetățean al RM

Datele actelor de naștere transcrise 

Născuții vii

Decedații



Definiții ale populațieiPopulația stabilă Populația cu reședința
obișnuită



!!!Dezagregările numărului populației cu 
reședința obișnuită:

• Total țară (fără Transnistria)

• Fiecare vârstă
• Sexe

Estimarea numărului populației



Îmbunătăţirea estimărilor
numărului populației (1)

Numărul 
populației

1. Baza 
numărului 
populației

2. Nașteri 3. Decese
4. 

Migrația 
netă



Îmbunătăţirea estimărilor
numărului populației (2) 
1. Baza numărului populației

sunt rezultatele corectate ale Recensământului populației și al locuințelor din
anul 2014 cu privire la populația cu reședința obișnuită, care a constituit
2,86 mln persoane. Corecțiile au fost efectuate în baza anchetei Post
enumerare, iar coeficienții de corecție au fost estimați pentru or. Chișinău și
pentru restul țării separat.

2. Nașterile și 3. decesele
au fost recalculate în baza datei evenimentului și nu în baza datei de
înregistrare. La nașteri vor fi adăugate nașterile transcrise (în baza actelor de
naștere transcrise)

4. Migrația netă



Indicatorii demografici

• Rata de natalitate

• Rata de mortalitate

• Ratele specifice de fertilitate și rata totală de fertilitate

• Speranța de viață

• Ratele de căsătorie și divorț

• Structura pe vârste și sexe



Provocările și pașii următori

• Recalcularea indicatorilor statistici

• Dezagregarea numărului populației 
pe medii de reședință

raion

comună.



Vă mulţumesc pentru atenţie!


