
Rezumatul pRoiectului

Contextul general al proieCtului:

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în calitate de coor-
donator principal al sistemului statistic al Republicii Mol-
dova, conduce implementarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului statistic naţional.  
În cea mai recentă evaluare Eurostat a Sistemul Statistic 
Național al Republicii Moldova, BNS i s-a cerut, ca priori-
tate, să-şi îmbunătăţească statisticile demografice, inclu-
siv privind migraţia internă şi externă, să faciliteze acce-
sul BNS la datele administrative disponibile, să elaboreze 
şi să publice prognoza retrospectivă pentru perioada din-
tre recensămintele din 2004 şi 2014, să revizuiască seriile 
statistice afectate de disponibilitatea datelor demografi-
ce revizuite şi să dezvolte o metodologie pentru proiecţiile 
demografice.  

Acest proiect îşi propune să îmbunătăţească capacitatea 
instituţională a BNS în implementarea Planului de acţiuni 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei 
de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016 – 2020.  
Mai exact, dezvoltarea instituţională este axată în mod 
special pe Direcția Statistica Populaţiei şi Migraţiei a BNS, 
dar şi pe alte direcţii de sprijin care se ocupă de metode 
statistice şi date administrative, protecţia datelor şi TIC şi 
diseminare pentru a utiliza surse de date administrative 
în revizuirea estimărilor demografice, inclusiv cu privire 
la migraţie, în conformitate cu recomandările internaţi-
onale. 

ÎMBuNăTăţIREA CAPACITăţII INSTITuţIoNAlE  
A BIRouluI NAțIoNAl DE STATISTICă

Durata proiectului: 1 Decembrie 2020 - 31 Decembrie 2021

Scopul: BNS va putea furniza date demografice dezagregate în timp util, 
fiabile şi de înaltă calitate, în conformitate cu standardele internaţionale.

Prin acest proiect, bazat pe abili-
tăţile îmbunătăţite ale personalului 
BNS şi pe modernizarea tehnologi-
că a infrastructurii BNS, ne propu-
nem să oferim sprijin în dezagrega-
rea estimărilor demografice pe ru-
ral/urban, permiţând astfel revizui-
rea indicatorilor din sectorul social; 
să producem date privind migraţia 
internaţională dezagregată la nivel 
sub-naţional (pe unităţi administra-
tiv-teritoriale), să dezvoltăm şi să 
aplicăm o nouă metodolgie de esti-
mare a datelor dezagregate privind 
migraţia internă, pentru ultimele 
două folosind surse de date ad-
ministrative şi, în final, să revizuim 
numărul populaţiei rezidente, după 
vârstă şi sex, pentru toate localită-
ţile şi raioanele Republicii Moldova.  

Deoarece oDD îşi propune să nu 
lase pe nimeni în urmă, îmbună-
tăţirea statisticilor demografice va 
permite utilizatorilor, inclusiv facto-
rilor de decizie, să găsească politici 
relevante care pot viza regiunile/lo-
calităţile vulnerabile şi să înţeleagă 
mai bine schimbările demografice 
de la nivel sub-naţional.

oDD-uri relevante: oDD 17:         Parteneriate pentru obiective



obiectivele și activitățile De bază:

obiectivul 1: Numărul populaţiei la nivel sub-naţional 
(pentru fiecare localitate şi raion) este revizuit pe baza 
noii estimări a populaţiei totale şi a fluxurilor de migraţie 
şi dezagregat în funcţie de sex, vârstă şi rural/urban.

activitatea 1.1 Estimarea populaţiei rezidente rurale/
urbane pentru a permite revizuirea statisticilor privind 
veniturile, cheltuielile şi forţa de muncă. 

activitatea 1.2 Estimarea migraţiei interne la nivel 
sub-naţional, şi după vârstă şi sex.

activitatea 1.3 Estimarea migraţiei internaţionale dez-
agregate în funcţie de gen şi vârstă la nivele sub-naţi-
onale.

activitatea 1.4 Revizuirea numărului populaţiei, în 
funcţie de vârstă şi sex, pentru toate localităţile şi ra-
ioanele din Moldova.

activitatea 1.5 Retrospectiva seriilor de timp existen-
te/vechi pentru numărul populaţiei, aplicând metode 
ştiinţifice adecvate.

obiectivul 2: Consolidarea capacităţilor instituționale 
ale BNS în modernizarea colectării şi prelucrării datelor 
statistice sociale şi demografice.

activitatea 2.1 Dezvoltarea capacităţii BNS în utiliza-
rea surselor de date administrative pentru estimarea 
datelor demografice, inclusiv privind migraţia.

activitatea 2.2 Dotarea tehnică care să permită BNS 
să gestioneze în mod corespunzător prelucrarea sur-
selor administrative pentru estimarea revizuită a po-
pulaţiei şi să utilizeze metode moderne de colectare a 
datelor demografice.
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