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4 februarie 2015,  

Chișinău 

 

Uniunea Europeană susține îmbunătățirea statisticii regionale în 

Moldova  

Proiectul “Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova” a fost lansat în data de 4 

februarie, în cadrul unui eveniment  la care a participat Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației 

UE în Moldova.  

 

Obiectivul principal al asistenței oferite de către UE în cadrul proiectului “Îmbunătățirea 

Statisticii Regionale în Republica Moldova” este de a consolida capacitățile furnizorilor de 

servicii statistice, în special a Biroului Național de Statistică (BNS), de a îmbunătăți 

aspectele metodologice ale statisticii regionale, precum și diseminarea datelor statistice.  

Proiectul mai intenționează să consolideze capacitățile factorilor de decizie politică 

(Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor - MDRC, Agențiile pentru Dezvoltare 

Regională, administrația locală) de a accesa, utiliza și interpreta statisticile regionale.  

Calitatea înaltă a statisticilor regionale este necesară pentru dezvoltarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor regionale pentru dezvoltare. Ele dețin un rol vital în susținerea 

factorilor de decizie politică de a identifica necesitățile sociale și oportunitățile de 

dezvoltare economică, de a monitoriza obiectivele de mediu și de a aloca investiții publice. 

Statisticile regionale mai susțin și cercetările socio-economice, ele informează opinia 

publică și oferă datele necesare pentru a compila rapoartele regionale (PIB regional). Cu 

acești indicatori macro-economici importanți se poate monitoriza dezvoltarea regiunilor 

din Moldova.  

Proiectul a fost inițiat în noiembrie 2014 și este implementat de către un consorțiu condus 

de GFA (Germania) în cooperare cu DevStat (Spania), AAM (Ungaria) și Biroul de Statistică 

al Slovaciei și va dura până în noiembrie 2016. 

Pentru implementarea proiectului au fost alocate 2 milioane Euro.  
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Context:  

Activități tehnice 

Proiectul va fi implementat printr-o serie de activități tehnice în care vor fi implicați Biroul 

Național de Statistică, MDRC și ADR-urile. El va consta dintr-o fază de “concepție” și una de 

“dezvoltare”.  

În perioada  “fazei de concepție”, experți din statele membre UE și din Republica Moldova 

vor pune bazele unui catalog al statisticii regionale, conform standardelor și a bunelor 

practici din UE, pentru a identifica ameliorările metodologice concrete, care trebuie 

realizate.  

Simultan, va fi evaluată și cererea de informații statistice din partea factorilor regionali de 

decizie politică pentru ca BNS (și alți furnizori de date statistice) să poată răspunde 

corespunzător necesităților utilizatorilor. Acest lucru este foarte relevant, luând în 

considerare faptul că Strategia Regională pentru Dezvoltare (2015-2020) trebuie pregătită 

de către Guvernul Republicii Moldova în 2015. Relațiile dintre utilizatori  și furnizorii de 

date statistice regionale vor fi consolidate printr-un număr de ateliere și consultații 

comune. Vor fi revăzute și sistemele informaționale care susțin producerea și utilizarea 

statisticii regionale. 

Pe parcursul “fazei de dezvoltare”, activități de dezvoltare a capacităților vor fi organizate 

pentru angajații BNS, MDRC și a ARD-uri. Instrumente informaționale vor fi oferite MDRC-

ului pentru monitorizarea și evaluarea programelor regionale. PIB-ul regional va fi 

compilat. Va fi elaborat un program comprehensiv de instruire, care include propuneri 

pentru consolidarea prezenței statisticilor regionale în programele de învățământ 

superior. Va fi implementat un proces îmbunătățit de diseminare a statisticii regionale, 

inclusiv a vizualizărilor cartografice.  

Pe lângă acestea, Biroului Național de Statistică i se va oferi susținere pentru dezvoltarea 

unui plan de optimizare a structurilor sale teritoriale, conform recomandărilor Eurostat.  
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Informații despre eveniment 

Conferința de presă va avea loc în incinta Biroului Național de Statistică (Strada Grenoble, 

106, Chișinău), miercuri 4 februarie 2015, începând cu ora 12:00. 

La eveniment vor participa: 

 Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova  

 Dna Lucia Spoială, Director General, Biroul Național de Statistică  

 Dl Valerian Bânzaru, Director General pentru Dezvoltare Regională, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  

 Dl José Cervera-Ferri, lider de echipă al proiectului “Îmbunătățirea Statisticii 

Regionale în Republica Moldova” 

 

Pentru mai multe informații:  

Biroul Național de Statistică  

 Biroul pentru cooperare internațională : (Ms Elena MALERU - 

elena.maleru@statistica.md)  

 Statistică teritorială 

Delegația UE în Moldova  

Echipa pentru asistență tehnică: (Mr José CERVERA-FERRI - jcervera@devstat.com, 

jcervera@statreg-moldova.eu)  
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