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Inovații pentru RPL 2024

• Metoda de colectare - CAWI, CAPI
• Durată – 30 days (CAWI), 60 days (CAPI);
• Dispozitive electronice – tablete sau

smartphone-uri;
• Utilizarea datelor administrative pentru 

preparartii si intrebari precompletate;
• Utilizarea sistemului de informații 

geografice (GIS) la etapa de pregătire a RPL, 
de colectare a datelor și de diseminare a 
rezultatelor.

•



Activități efectuate

Analiza lecțiilor învățate de la 
Recensământul Populației și 
Locuințelor 2014 (suport 
UNFPA)

Evaluarea capacității și 
necesităților instituționale 
pentru runda de 
recensământ 2020 în 
Republica Moldova (suport 
UNFPA)

Evaluarea calității
surselor de date 
administrative-
metadate (suport 
UNFPA)

Elaborarea 
proiectului de buget 
pe anii 2019-2026 al 
RPL2024

Consultarea variabilelor
de recensământ în cadrul 
BNS

Dezvoltarea strategiei de 
resurse umane (inclusiv 
instruirea) pentru 
RPL2024 (suport UNFPA)

Elaborarea Legii cadru 
privind RPL

Elaborat proiectul Hotărârii 
de Guvern privind 
organizarea și efectuarea 
RPL 2024

Elaborat Planului detaliat de 
acțiuni (operațional) privind 
efectuarea RPL 2024



Human resources strategy
1. General provisions

1.1. Goals of the Strategy
1.2. Tasks of the Strategy
1.3. Terminology and definitions
1.4. Responsible persons

2. Staff recruitment
2.1. Organizational structure (hierarchy 
and subordination)
2.2. Headcount and budget (per number 
of employees)
2.3. Staff recruitment process
2.4. Human resources marketing
2.5. Employment of temporary staff
2.6. HR Metrics

3. Staff training
3.1. Training process
3.2. Forms, formats and training methods

4. The process of replacing 
participants
5. Monitoring and evaluation of 
efficiency in the census process
6. Payroll system
7. Final provisions

Awaiting to be approved



Elaborarea și adoptarea legii RPL

2019-2022
• Proiectul legii privind recensământul populației și 

locuințelor, runda 2020 a fost elaborat în baza legii 
anterioare 90/2012 privind RPL 2014 și a raportului de 
evaluare a RPL 2014, elaborat de UNFPA în 2017;

• Au fost studiate actele normative ale Albaniei, Australiei, 
Belarusului, Bosniei și Herțegovinei, Canadei, Indiei, Republicii 
Cehe, Estoniei, Georgiei, Marii Britanii, Israelului, României, 
Federației Ruse, Ucrainei;

• Au fost studiate recomandările internaționale atât ale UE, cât și ale 
ONU;

• În 2020 a fost elaborată o Lege generică privind recensământul 
populației și locuințelor în locul legii specifice;

• În cadrul reuniunii Consiliului consultativ tehnic internațional, 
susținută de UNFPA, proiectul de lege a fost consultat cu experți 
internaționali;

• Discuții în cadrul Grupului de lucru al BNS privind recensămintele;

Pe 28 iulie, 2022 
legea a fost 

adoptată
Aceasta a fost
publicat în Monitorul
Oficial pe 26 august 
2022 și este în vigoare
începând cu data de 
26 septembrie 2022.



Structura legii RPL 2014 vs legea generică 2022

Legea Nr. 90 din 26.04.2012
privind recensământul populației și locuințelor
din Republica Moldova în anul 2014

• Capitolul I. Dispoziții generale
• Capitolul II. Perioada de efectuare a 

recensămîntului şi recensămîntul de 
probă

• Capitolul III. Organizarea şi efectuarea 
recensămîntului

• Capitolul IV. Confidenţialitatea
informaţiei

• Capitolul V. Răspunderea
• Capitolul VI. Finanţarea
• Capitolul VII. Dispoziţii finale

Legea nr.231 din 28 iulie 2022
LEGEA GENERICĂ privind recensământul
populației și locuințelor

• Capitolul I. Dispoziții generale
• Capitolul II. Organizarea și efectuarea

recensământului
• Capitolul III. Atribuții și responsabilități
• Capitolul IV. Confidențialitatea statistică și

protecția datelor cu caracter personal
• Capitolul V. Răspunderea juridică
• Capitolul VI. Dispoziții finale



Armonizarea cu Regulamentul (CE) nr. 
763/2008 

Prezenta lege transpune Regulamentul (CE) nr. 
763/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 9 iulie 2008 
privind recensămîntul populaţiei şi al 
locuinţelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene Legea nr. 218 din 13 august 2008, și
creează cadrul necesar de aplicare a acestuia.

Definițiile transpuse:
• populație

• clădiri
• reședință obișnuită
• caracteristicile esențiale ale recensămintelor

populației și locuințelor

Anexă - Subiecte care trebuie abordate în
recensămintele populației și locuințelor -
parțial

Aceasta a transpus definiția
reședinței obișnuite și anexa cu 
subiecte din regulament

Legea Nr. 90 din 26.04.2012
privind recensământul populației și locuințelor
din Republica Moldova în anul 2014

Legea nr.231 din 28 iulie 2022
LEGEA GENERICĂ privind recensământul
populației și al locuințelor
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Hyper-dimensiuni

Evaluarea surselor de date administrative (1)

Studiere/cercetare

Achiziție

Faze

Studiere/cercetare

Evaluarea surselor de date administrativeCerințele BNS și utilizarea preconizată a datelor SDA

Statistici vitale

Migrație

Populația (recensământ, 
estimări anuale)

Indicatori
demografici
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Mediul
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SDA-urile evaluateDomenii statistice

Needs VS intended use

Evaluarea surselor de date administrative (2)

Urmează evaluarea la 
nivel de microdate

SIA Medicină primară
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Scopul SIA
Stabilirea cadrului unic și modern pentru statistici
privind recensământul populației și locuințelor, 
demografia, migrația, pentru a se asigura că
Moldova dispune de date fiabile, detaliate și
comparabile privind dimensiunea și caracteristicile
demografice, sociale, de ocupare a forței de muncă, 
locuințelor, educaționale și migratorii ale populației.

Avantaje
 Armonizarea în continuare a conceptelor și a 

definițiilor populației, a stocurilor și a fluxurilor; 
 Mai multe informații despre fluxurile migratorii;
 Mai multe informații privind migranții, cum ar fi 

cetățenii născuți în străinătate și străini,
 Creșterea detalierilor geografice în statisticile 

disponibile.
 Îmbunătățiri în ceea ce privește frecvența, eficiența

producției, actualitatea și coerența statisticilor
privind populația.

Conceptul Sistemului Informațional Automatizat

STATISTICI PRIVIND POPULAȚIA ȘI MIGRAȚIA

06.10.2022
11

Statistici privind populația și 
migrația din registre 

Recensământ combinat 
recensăminte pe bază de 

registre
11



Activități în curs de desfășurare

Proiectul Hotărârii de Guvern
pentru următorul PHC 2024 se 
află la etapa de consultare

Lista clădirilor și locuințelor
care vizează actualizarea
hărții prin georeferențiere
(finanțat de UE)

Evaluarea calității
surselor de date 
administrative 
(metadate și microdate)

Elaborarea
chestionarelor de 
recensământ (inclusiv
consultări publice), a 
metodologiei de 
recensământ și altui 
instrumentar

Dezvoltarea strategiei
completă și detaliate de 
comunicare și vizibilitate a 
campaniei

Dezvoltarea programului 
de testare, inclusiv
recensământul de probă

Dezvoltarea programului
de management al calității
operațiunilor de 
recensământ



Efectuarea recensământului și activități 
post-recensământ 2024-2026

2022-2023
• Dezvoltarea sistemului informatic pentru

recensământ cu următoarele module:
• Sistemul de protecție a datelor

 Monitorizarea logisticii recensământului
 Colectarea datelor pe teren de către recenzori și cu 

participarea supervizorilor
 Raportarea și monitorizarea recenzării

•
• Dezvoltarea tuturor instrumentelor de 

recensământ necesare (manuale pentru diferite 
categorii de personal, proceduri de recenzare etc.)

• Implementarea programului de teste pilot 
• Planificarea diseminării rezultatelor
• Elaborarea programului de evaluare a 

recensământului
• Implementarea treptată a programului de 

management al calității operațiunilor de 
recensământ

2024
• Recenzarea în cadrul recensământului general

(CAWI, CAPI)
• Recenzarea în cadrul anchetei post-recenzare

• Prelucrarea datelor
• Diseminarea datelor
• Comunicarea datelor
• Rapoarte finale

2025-2026



Vă
mulțumim

pentru
atenție!
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