GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU POPULAŢIE SI DEZVOLTARE
în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007

PROCES VERBAL nr.2
al Şedinţei Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare
din 23.06.2016, prezidată de viceprim-ministrul Gheorghe Brega
(Casa Guvernului, sala de şedinţe, et. VI, sîr. Bănulescu Bodoni)
Membrii Comisiei prezenţi: Grigoraş Stela, Oceretnîi Anastasia, Creţu Aliona,
Babin Oleg, Grecu Laura, Cojohari Natalia, Popovici Ludmila, Cererscu Leonid,
Cerneţchi Olga.
Membrii Comisiei care au delegat alte persoane (cu drept de vot): Triboi Valeriu
(Beşliu Tatiana), Cărăuş Maria (Prisăcari Andrei), Iaşan Liliana (Avomic Luminiţa),
Tarlev Vitalie (Rusanovschi Oxana), Serbenco Eduard (Tihon Tudor), Cernei Elena
(Gavriliţa Galina), Ianeţ Pavel (Codreanu Ludmila), Valcov Vitalie (Negruţa Ala),
Cujbă Victoria (Cristei Dorin), Găgăuz Olga (Barcari Natalia), Budza Oleg
(Moldovanu Ana), Ciurea Igor (Şevcenco Olga), Matei Constantin (Sainsus Valeriu),
Polosa Antonio (Olaru Viorica).
Au lipsit: Usatîi Anatol, Belostecinic Grigore, Bordeniuc Maria, Furdui Viorel,
Badan Tatiana.
Invitaţi: Anwer Ahmed Farhan şi Ljubinka Popovsca Tosheva (experţi
internaţionali), Bodrug-Lungu Valentina, Stafii Angela (Consultanţi naţionali
UNFPA/UNDESA), Manoil Vlad (Centrul de Guvernare Electronică), Ciubotaru
Dina, Cheianu-Andrei Diana.
ORDINEA DE ZI:
1. Examinarea şi aprobarea raportului privind implementarea MIPPA şi Foii
de parcurs privind îmbătrânirea şi planul său de acţiune.
Valentina Bodrug-Lungu şi Angela Stafii, consultanţi naţionali ai Fondului
Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Moldova;
2. Cu privire la prelucrarea datelor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor
din Republica Moldova în anul 2014.
Ala Negruţa, vicedirector general, Biroul Naţional de Statistică;
3. Activitatea de progres în dezvoltarea sistemului informaţional integrat de
generare şi management a informaţiilor socio-demografice ”e-Populaţie”
Vlad Manoil, coordonator e-Servicii al Centrului de guvernare electronică.
4. Diverse.
Subiectul nr. 1: Examinarea şi aprobarea raportului privind implementarea
MIPPA şi Foii de parcurs privind îmbătrânirea şi planul său de acţiune.

Consultanţii naţionali ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Moldova,
Angela Stafii şi Valentina Bodrug-Lungu, au prezentat pentru discuţii proiectul
Raportului care a fost elaborat în conformitate cu propunerile parvenite de la membrii
Grupului de Referinţă şi Consiliului Internaţional de Asistenţă în domeniul Populaţie
şi Dezvoltare - Republica Moldova. Raportul de evaluare relevă eforturile statului la
implementarea politicilor în domeniul îmbătrânirii, dar şi impedimentele în realizarea
celor propuse. întregul proces şi metodologia evaluării se bazează pe "Ghidul
UNDESA pentru revizuirea şi evaluarea Planului Internaţional de Acţiuni de la
Madrid privind îmbătrânirea. Abordarea participativă de jos în sus”. Colectarea
datelor de evaluare s-a realizat prin diverse metode: cercetare documentară, analiza
datelor statistice, observare directă în timpul vizitelor în teren, studii de caz, interviuri
în grup şi semi-structurate şi consultări în grup. Documentul prezintă, de asemenea,
rezultatele obţinute, factorii care au facilitat/împedicat realizările, bunele practici şi
lecţiile învăţate, precum şi recomandări pentru elaborarea noului Plan de acţiuni în
domeniul îmbătrînirii active.
Dna Stela Grigoraş, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei a subliniat faptul
că este o problemă respectul faţă de vârstnici. Constatările prezentate în raport ne vor
ajuta în elaborarea politicilor focusate pe necesităţile cetăţenilor.
Dl Gheorghe Brega a menţionat că integrarea îmbătrânirii în politicile promovate
atât de minister, cât şi de alte autorităţii publice centrale şi locale va fi posibilă doar
dacă toţi actorii interesaţi se vor implica în egală măsură în acest proces.
/V

In urma discuţiilor Comisia a hotărât:
1. Se aprobă raportul independent de evaluare privind implementarea Planului
Internaţional de Acţiuni de la Madrid şi Foii de parcurs privind îmbătrânirea şi
planul său de acţiune (2014-2016), ţinînd cont de recomandările expuse în
şedinţă, iar autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor întreprinde
acţiunile de rigoare întru realizarea recomandărilor din cadrul raportului.
2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, va expedia Raportul pe ţară privind
implementarea MIPPA Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.
3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va iniţia procesul de elaborare a
noului Plan de acţiuni a Foii de parcurs în domeniul îmbătrânirii în baza
recomandărilor raportului independent de evaluare şi va integra practicile
internaţionale în baza experienţelor prezentate de către Consiliul Internaţional de
Asistenţă în domeniul Populaţie şi Dezvoltare, coordonat de UNFPA Moldova.
Termen: trimestrul IV 2016
Subiectul nr. 2: Cu privire la prelucrarea datelor Recensămîntului populaţiei şi
al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014.
Dna Ala Negruţa, vicedirector general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), a
informat membrii Comisiei că activităţile de prelucrare a datelor Recensămîntului
Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2014 de către BNS au demarat începînd cu 11
aprilie curent în conformitate cu Decizia Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul

Populaţiei şi al Locuinţelor 2014 (RPL 2014). BNS întreprinde măsurile necesare în
vederea realizării întocmai a acţiunilor conform Planului calendaristic de prelucrare a
datelor RPL 2014, cu respectarea termenelor de realizare şi a confidenţialităţii datelor
recensămîntului. în scopul realizării procesului de potrivire a datelor din
chestionarele Anchetei de control cu datele RPL 2014, în perioada 19-23 iunie curent,
în cadrul BNS îşi desfăşoară misiunea experţii internaţionali, angajaţi de către Fondul
Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA). Prezentarea publică a rezultatelor RPL
2014, urmează a fi efectuată la 31.03.2017.
în cadrul discuţiilor. Dl Gheorghe Brega a menţionat că rezultatele RPL 2014 nu vor
fi credibile, datorită unui procent mare de neanchetare a cetăţenilor.
Dl Anwer Ahmed Farhan a apreciat efortul Republicii Moldova privind colectarea
datelor statistice şi a confirmat faptul că procesul de prelucrare a datelor RPL 2014
este unul anevoios şi de durată, care trebuie finalizat.
Dna Ljubinka Popovska-Tosheva, originară din Macedonia, a mulţumit pentru
invitaţia la şedinţa CNPD şi s-a referit la raportul femei/bărbaţi după 65 de ani. făcînd
comparaţie cu datele statistice din ţara sa (1,25/1), subliniind faptul că a observat
divergenţa mare dintre numărul bărbaţilor şi numărul femeilor cu vîrsta de peste 65
ani (1,75/1) din Republica Moldova.
în urma discuţiilor Comisia a hotărât:
1. Biroul Naţional de Statistică va întreprinde următoarele acţiuni:
- va continua procesul de prelucrare a chestionarelor în conformitate cu Planul
calendaristic de prelucrare a datelor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din
Republica Moldova în anul 2014;
- va implica activ în implementarea recomandărilor venite din partea experţilor
internaţionali care oferă asistenţă tehnică la toate etapele de recensământ, în baza
suportului oferit de către UNFPA şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare;
- va menţine o comunicare activă cu mass-media cu privire la procesarea datelor
recensământului şi va informa membrii Comisiei referitor la progresele înregistrate.
Termen: trimestrul III 2016
Subiectul nr. 3: Activitatea de progres în dezvoltarea sistemului informaţional
integrat de generare şi management a informaţiilor socio-demografice ”ePopulaţie”
Dl Vlad Manoil, coordonator e-Servicii al Centrului de guvernare electronică, a
raportat cu privire la activitatea în dezvoltarea sistemului informaţional integrat de
generare şi management a informaţiilor socio-demografice ”e-Populaţie”. Totodată a
menţionat necesitatea identificării acţiunilor majore necesare pentru implementarea
sistemului e-Populaţie, despre stabilirea responsabilităţilor şi necesităţilor financiare
pentru implementarea acestor acţiuni, elaborarea unei metodologii de prelucrare a
datelor. Ulterior acestor acţiuni, în dependenţa de disponibilitatea mijloacelor
financiare se va purcede la elaborarea termenilor de referinţa pentru elaborarea SIA
e-Populaţie şi la dezvoltarea nemijlocită a acestuia.
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în cadrul discuţiilor, Dl Brega Gheorghe a menţionat despre necesitatea susţinerii
proiectului dat de către Comisie.
Dna Grecu Laura, preşedintele CNAS, a intervenit cu propunerea excluderii din
p. 13,13.2 a termenului de reşedinţă permanentă din Sursele de date administrative a
bazelor de date.
Dl Brega Gheorghe a solicitat excluderea punctului referitor la lipsa de cooperare
din partea furnizorilor din compartimentul Riscurilor, prezentate în raportul
Centrului de guvernare electronică, deoarece toate autorităţile, instituţiile sunt
obligate să furnizeze la solicitare datele necesare.
In urma discuţiilor Comisia a hotărât:
1. Biroul Naţional de Statistică va asigura schimbul de date la nivel
legal/contractual prin semnarea acordurilor cu furnizorii de date administrative;
2. Centrul de Guvernare Electronică, împreuna cu furnizorii de date, vor asigura
schimbul de date la nivel tehnic şi va informa membrii Comisiei referitor la
progresele înregistrate.
Termen: trimestrul III 2016
Subiectul nr. 4 DIVERSE:
I)

Privind problema financiară de menţinere a site-lui Comisiei naţionale
pentru populaţie şi dezvoltare www.demografie.md
Dna Creţu Aliona, şefa Direcţiei politici migraţionale şi demografice, secretarul
Comisiei a informat că menţinerea site-lui CNPD www.demografie.md pe parcursul
perioadei 2010-2015 a fost susţinută financiar de UNFPA, însă la moment partenerul
de dezvoltare a refuzat din considerentul că acest serviciu trebuie să fie deja preluat
de către Guvern, deoarece Comisia creată prin Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7
februarie 2007 "Cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului
de activitate a ei" activează pe lîngă Guvernul Republicii Moldova ca organism interinstituţional de analiză, sinteză şi coordonare a politicilor sectoriale cu impact asupra
situaţiei demografice.
Dl Brega Gheorghe a solicitat ca costul indicat să fie achitat de Cancelaria de Stat.
II)

Privind organizarea şcolii de vară pentru masteranzii specializării
„Demografie şi economia populaţiei” de la Academia de Studii Economice.
Dl Sainsus Valeriu, doctor, conferenţiar universitar, ASEM a solicitat suportul
CNPD în organizarea şcolii de vară a masteranzilor specializării „Demografie şi
economia populaţiei” în perioada 1-20 august, în particular pentru vizitele de lucru la
autorităţile publice centrale de referinţă.
Dl Brega Gheorghe a aprobat iniţiativa şi a sugerat coordonarea vizitelor, în regim
de lucru, cu conducătorii instituţiilor vizate, conform Graficului stabilit.

4
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v^um isiii a n u ia i ai:

1. Cancelaria de Stat va achita suma de 1250,00 lei pentru întreţinerea site-lui
w w w .dem ografie.m d, conform facturii companiei I.S. M oldData.
2. A cadem ia de Studii Economice a M oldovei în colaborare cu conducătorii
instituţiilor solicitate va organiza, în perioada 1-20 august în cadrul şcolii de
vară, vizitele masteranzilor ASEM în „Demografie şi econom ia populaţiei” .
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