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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil

Început de 2016. 
R. Moldova se a� ă într-un 
impas greu de estimat. 
Cine e responsabil de situația 
în care suntem? Cum poate 
�  depășită aceasta?

Recensământ secretizat

Foto: infoprut.ro

Anul 2015 în 
Parlament: 
absenţe, sporuri 
şi cheltuieli pentru 
vizite ofi ciale
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Foto: Ziarul de Gardă

Ministrul Justiţiei
îl premiază 
pe Mătăsaru
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După mai bine de un an și ju-
mătate de la Recensământul 

Populației și Locuințelor 2014 (RPL), 
chestionarele mai rămân depozi-
tate la Biroul Național de Statistică 
(BNS), instituția responsabilă de 
recensământ și de procesarea da-
telor. Cu toate acestea, BNS declară 
că 60% din volumul de muncă a fost 
realizat. Chiar dacă termenul legal 
de prezentare a rezultatelor fi nale 

ale RPL 2014 expiră în august 2016, 
acestea vor fi  făcute publice abia la 
sfârșitul anului. Rezultatele vor fi  
cunoscute doar dacă, în timpul apro-
piat, va fi  votat bugetul de stat pen-
tru 2016 și vor fi  alocate 8 mln de lei, 
necesare procesului de sistematizare 
a datelor. 

Despre defi citul fi nanciar a fost 
informat Guvernul Gaburici și ulte-
rior Cabinetul de Miniștri condus de 

Valeriu Streleț, banii însă nu au fost 
transferați. În octombrie 2015, Mi-
nisterul Finanțelor a solicitat BNS 
să identifi ce o metodă mai puțin 
costisitoare de prelucrare a datelor. 

S-a renunțat la metoda scană-
rii, pe motiv că, în acest răstimp, 
calitatea chestionarelor a suportat 
modifi cări, iar datele sunt mai puțin 
vizibile. Acum BNS urmează să an-
gajeze peste 200 de persoane care 

vor introduce datele manual. Între 
timp, reprezentanții Fondului ONU 
pentru Populație declară că există 
riscul ca datele să fi e depășite, iar R. 
Moldova să fi e una dintre puținele 
țări din lume care nu au reușit să 
organizeze recensământul în Runda 
Globală 2010. BNS nu ne-a permis 
să fotografi em sala de depozitare a 
chestionarelor, invocând măsuri de 
securitate și confi dențialitate.

Există riscul ca Moldova să � e una dintre puținele țări care 
nu au reușit să organizeze recensământul în Runda Globală 2010
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Gheretele din 
apartamentul 
soacrei
Primăria Chișinău oferă declarații 
contradictorii și confuze la su-
biectul gheretelor fi rmei „Edera 
Trio”, cu sediul în apartamentul 
soacrei fratelui primarului Dorin 
Chirtoacă.

Cum se obţin 
autorizaţiile în Moldova
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