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 Consiliu consultativ internațional tehnic pentru Republica Moldova 

30 martie 2021 

 

Sfera de acțiune: Oferirea de consiliere tehnică internațională de nivel înalt pentru Biroul Național de Statistică al 

Republicii Moldova în procesul de dezvoltare și punere în aplicare a sistemului informațional „Statistica populației 

și migrației”. 

 

Context: Pentru a sprijini contribuția sistemului național de statistică la monitorizarea realizării ODD-urilor și 

revizuirea estimărilor privind populația și migrația folosind datele administrative și, pe termen lung la tranziția 

spre recensământul pe bază de registre, BNS și UNFPA Moldova, cu asistența financiară din partea Fondul 

Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU, vor proiecta și dezvolta sistemul informațional „Statistica populației 

și migrației”. Sistemul informațional va colecta și va consuma/utiliza date din registrele administrative disponibile 

în Republica Moldova, pe baza unui evaluări inițiale realizate de BNS cu scopul de a aprecia fiabilitatea utilizării 

datelor administrative respective în scopuri statistice.  

 

Sistemul informațional „Statistica populației și migrației” are drept scop capacitarea BNS, în calitatea sa de 

producător principal de statistici oficiale și coordonator al sistemului statistic național, pentru a oferi date de 

încredere, exacte, relevante și oportune și statistici demografice comparabile internațional, inclusiv estimări 

anuale privind migrația internă și internațională, populația cu reședință obișnuită dezagregată după vârstă, sex și 

în profil teritorial.   

 

Sistemul informațional „Statistica populației și migrației” trebuie să devină o piatră de temelie pentru pregătirea 

următorului Recensământ al populației și locuințelor, planificat preliminar pentru anul 2023 (în cadrul Rundei 

globale 2020), oferind oportunități și funcționalități pentru utilizarea potențială a anumitor surse de date 

administrative pentru diferite scopuri în procesul de pregătire a recensământului sau de prelucrare a datelor. Pe 

termen lung, sistemul informațional „Statistica populației și migrației” va fi util BNS în procesul de tranziție de la 

recensământul tradițional la unul combinat, și ulterior la recensământul pe bază de registre, iar în combinație cu 

Registrul comercial și Registrul statistic al locuințelor, va sprijini producția mai eficientă a datelor în diferite 

domenii statistice prin intermediul unui sistem bazat pe registre multiple. 

 

În februarie-martie 2021, UNFPA a organizat o serie de sesiuni de schimb de cunoștințe pentru personalul BNS cu 

participarea statisticienilor de la institute naționale de statistică (INS-uri) din țări europene cu privire la 

dezvoltarea registrelor statistice sau utilizarea surselor de date administrative pentru producerea statisticilor 

demografice și efectuarea recensămintelor populației. Sesiunile au fost organizate în cadrul cooperării sud-sud și, 

săptămânal, BNS a avut posibilitatea să se întâlnească și să discute cu specialiști de la diferite INS-uri pentru  a se 

familiariza cu bunele practici de dezvoltare a registrelor statistice sau bazelor de date ale populației sau de utilizare 

a altor registre în scopuri statistice, cu modalități de depășire a dificultăților și lecții învățate. În total au fost 

organizate 5 sesiune de schimb de cunoștințe cu participarea INS-urilor din Spania, Estonia, Țările de Jos, Slovenia 

și Finlanda.  Toate cunoștințele acumulate și informațiile obținute au fost utilizate pentru a finaliza conceptul 

viitorului sistem informațional „Statistica populației și migrației”. 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6754&idc=619
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6754&idc=619
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Pe măsură ce BNS progresează în crearea sistemului informațional menționat mai sus, UNFPA a convocat 

reuniunea Consiliului consultativ internațional tehnic (ITAB), format fin experți de renume în domeniul statisticii, 

recensământului, registrelor de populație și datelor administrative, pentru a oferi o perspectivă internațională cu 

privire la viziunea BNS și a căii spre producerea statisticilor pe bază de registre.  

Reuniunea consiliului ITAB are drept scop: 

1. Informarea membrilor ITAB și a partenerilor naționali cu privire la experiența disponibilă, statutul actual și 

căile spre dezvoltarea unui sistem informațional bazat pe registre multiple pentru producerea datelor 

statistice privind populația, migrația, datelor relevante pentru recensământ și datelor din alte sectoare 

sociale. În mod particular, BNS va prezenta conceptul și caietul de sarcini al sistemul informațional „Statistica 

populației și migrației”.  

2. Oferirea de sugestii din partea membrilor ITAB, care sunt așteptați să vină cu recomandări în baza experienței 

lor internaționale în acest domeniu și în conformitate cu principiile și practicile din UNECE și UE de utilizare a 

datelor administrative pentru statisticile oficiale și recensământ, precum și sensibilizarea reprezentanților BNS 

și ai partenerilor naționali (deținătorii de registre publice și date administrative, autoritățile din domeniul e-

guvernării și protecției datelor cu caracter personal) cu privire la importanța și rolul agențiilor de stat în 

procesele statistice moderne și sistemele naționale de statistică, beneficiile multilaterale și avantajele pentru 

furnizorii de date (din diferite sectoare) și consumatorii de date (în special INS-urile), precum și la impactul 

general asupra procesului de informare adecvată și oportună a societății (factorilor de decizie, partenerilor de 

dezvoltare, comunității de dezvoltare sau publicului larg).  

 

UNFPA va expedia în prealabil participanților ITAB conceptul și caietul de sarcini ale sistemului informațional 

„Statistica populației și migrației”, pentru expertizarea documentelor din perspectiva respectării recomandărilor 

internaționale și includerii cerințelor minime pentru un sistem informațional ”Statistica Populației și Migrației” 

conform practicilor și experienței internaționale.  

 

Formatul: online pe platforma Zoom cu traducere simultană engleză/română.  

 

Conexiunea:  

https://us02web.zoom.us/j/83993944365?pwd=YXBIaWdyT2o4ZTMvR2lvM09BenBDZz09 

Meeting ID: 839 9394 4365 

Passcode: 704167 

 

Participanți: 20 de participanți, inclusiv până la 5 experți internaționali din domeniul statisticii, recensământului, 

datelor administrative și registrelor de populație; conducerea și personalul tehnic al BNS, partenerii naționali 

(preliminar, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Poliția de Frontieră, Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Cancelaria de Stat) și partenerii de dezvoltare implicați în 

dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului informațional „Statistica populației și migrației”. 

 

Moderator: Eduard Mihalaş, analist de programe populație și dezvoltare, UNFPA Moldova 

  

https://us02web.zoom.us/j/83993944365?pwd=YXBIaWdyT2o4ZTMvR2lvM09BenBDZz09
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AGENDA 

14:00 - 14:15 Dezvoltarea unor sisteme de date mai puternice în perioada revoluției datelor și a pandemiei 

– o viziune de ansamblu: 

• Dr. Nigina Abaszada, Reprezentantă UNFPA Moldova 

• Dl. Oleg Cara, Director General al Biroului Național de Statistică 

• E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România  

• Dna Caroline Tissot, Directoarea Biroului de Cooperare al Elveției în Republica 

Moldova  

 Sesiunea I: Introducere  

 

Obiectivul: Înțelegerea, de către membrii IATB, a experienței anterioare și a dificultăților cu 

care s-a confruntat BNS în utilizarea datelor administrative. În cadrul sesiunii, BNS își va 

prezenta experiența de utilizare a datelor privind consumul de energie pentru a estima sub-

acoperirea recensământului din 2014, datele privind starea civilă pentru producerea 

statisticilor vitale și datele privind traversarea frontierei pentru a estima migrația 

internațională. 

14:15 - 14:40 Prezentare: O prezentare generală a experienței BNS de utilizarea a datelor administrative 

pentru statisticile privind populația și migrația. 

• Dna Natalia Bargan, șefă a Direcției statistica populației și migrației, Biroul Național 

de Statistică 

 

  Sesiunea II: Viziunea pentru un sistem informațional pe populație și migrație în Moldova 

 

Obiectivul: Prezentarea conceptului sistemului informațional „Statistica populației și 

migrației” 

14:40 - 15:00  Prezentare: Conceptul sistemului informațional „Statistica populației și migrației” 

• Dna Aurelia Spataru, Directoare generală adjunctă, Biroul Național de Statistică 

 

15:00 - 15:50 Discuție de grup cu membrii ITAB și participanții naționali cu privire la conceptul prezentat 

de BNS 

Discuție, întrebări și răspunsuri între participanți 

15:50 - 16:00 Pauză pentru mișcare 

  Sesiunea III: Abordarea tehnică pentru sistemul informațional „Statistica populației și 

migrației” 

 

Obiectivul: Prezentarea caietului de sarcini al sistemul informațional „Statistica populației și 

migrației” și identificarea elementelor-cheie pentru construcția unui astfel de sistemului 

informațional 

16:00 - 16:20 Prezentare: Caietul de sarcini al sistemului informațional „Statistica populației și migrației” 

• Dl. Ion Amarfii, consultant național pentru elaborarea caietului de sarcini al  

sistemului informațional „Statistica populației și migrației”   

                   

16:20 - 17:20 Discuție de grup cu membrii ITAB cu privire la caietului de sarcini propus 
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Discuție, întrebări și răspunsuri între participanți 

17:20 - 17:30 Următorii pași în implementarea sistemului informațional „Statistica populației și migrației” 

în Moldova pentru monitorizarea evoluțiilor aferente populației din Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă: 

• Dr. Nigina Abaszada, Reprezentantă UNFPA Moldova 

• Dl. Oleg Cara, Director General al BNS 

 


