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 În perioada 23 – 27 noiembrie 2009, 10 specialişti controlori din reţeaua integrată AFM şi 
CBGC au participat la seminarul de instruire în domeniul dezvoltării abilităţilor de predare - 
„Formare de Formatori”. Seminarul a fost organizat de Proiectul comun cu Biroul Naţional de 
Statistică, PNUD, UNIFEM, UNFPA, UNICEF „Consolidarea sistemului statistic naţional”.

Ideea organizării acestui seminar aparţine Biroului Naţional de Statistică (BNS), care şi-a 
propus  să creeze centre regionale de instruire a operatorilor de interviu. În conformitate cu 
experienţa altor state, acest lucru va reduce esenţial bugetul anual planificat pentru organi-
zarea cursurilor de instruire în cadrul BNS şi va scuti operatorii de interviu de numeroasele 
deplasări la Chişinău.

Totodată, crearea centrelor regionale de instruire presupune formarea unei echipe de 
specialişti controlori care s-ar ocupa de organizarea şi predarea seminarelor de instruire în 
teritoriu. Astfel, seminarul „Formare de Formatori” reprezintă un prim pas în procesul de 
eficientizare a sistemului de instruire a operatorilor de interviu.               Urmare în pag. 4

A fost elaborat „Ghidul practic 
pentru operatorii de interviu”

Ce se întâmplă cu rotaţia UPE-urilor?  
Interviu cu Lilian Galer,  
şeful Secţiei Cercetări prin Sondaj  
din cadrul BNS
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reuşi să atingem obiectivele propuse 
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În 2010 va fi desfăşurat primul 
Recensământ General Agricol  
în Republica Moldova

Сifra ediţiei 
10 concursuri  
de angajare a operatorilor de 
interviu din reţeaua integrată 
AFM şi CBGC au fost orga-
nizate în ultimele două luni 
ale anului 2009. Este o cifră 
alarmantă în cazul în care, în 
2010, eliberările din funcţie 
ale operatorilor de interviu vor 
continua în ritmul respectiv.

Ce tehnici putem aplica pentru  
a preveni non răspunsurile şi a 
menţine o comunicare eficientă  
pe tot parcursul interviului?

„Cum veţi convinge gospodăriile să 
participe în cercetare?”

Seminarul „Formare de Formatori” 
- primul pas în eficientizarea sistemului de instruire  
a operatorilor de interviu

Natalia Vizitiu:  
“Funcţia de operator de interviu 
este perfectă pentru mine”
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Importanţa realizării Recensământului 
General Agricol (RGA) în Republica 
Moldova este determinată de rolul major 
pe care-l ocupă sectorul agrar în economia 
ţării. Până în prezent, în acest domeniu 
s-au efectuat doar recensăminte speciali-
zate: a suprafeţelor însămânţate (ultimul 
a fost efectuat în 1985), a animalelor 
(1992), plantaţiilor multianuale (1994). 
Din cauza evoluţiilor structurale rapide şi 
a lipsei mijloacelor financiare, în ultimii 
15 ani, în ţară nu s-a organizat nici un 
recensământ agricol. 

RGA preconizat pentru anul 2010 va fi pri-
mul recensământ de acest fel şi se va desfăşura 
în corespundere cu recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) prezentate în Programul 
Recensământului Mondial Agricol runda 2010 (include efectuarea 
recensamântului pe parcursul anilor 2006-2015). Realizarea RGA în 
Republica Moldova va corespunde întocmai perioadei de efectuare a 
recensământului agricol în ţările Uniunii Europene.

Scopul principal al recensământului îl constituie asigurarea auto-
rităţilor publice centrale şi locale cu date statistice complexe, fiabile 
şi relevante, comparabile la nivel internaţional şi aplicate la standar-
dele UE, date necesare pentru fundamentarea elaborării, monito-
rizării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul agroalimentar, 
dezvoltării rurale durabile.

Acţiunile de pregătire şi efectuare a Recensământului General 
Agricol sunt realizate de către Biroul Naţional de Statistică în co-

laborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, cu participarea altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale. 

În conformitate cu „Planul calendaristic de 
pregătire şi desfăşurare a RGA şi de prelucrare a 
informaţiei obţinute”, în perioada 01-25 octom-
brie 2008, BNS a desfăşurat în unele localităţi 
ale raionului Căuşeni recensământul agricol de 
probă, scopul căruia a fost testarea programu-
lui şi instrumentarului de recensământ.  Prelu-
crarea datelor recensământului de probă a fost 
efectuată de Direcţia recensăminte din cadrul 
BNS. În baza rezultatelor obţinute, la moment se 
întreprind un şir de acţiuni concrete care prevăd 
buna pregătire şi desfăşurare a recensământului 
general pe întreg teritoriul ţării.

  Circa 20% din costul total al RGA va fi acoperit din contul bu-
getului de stat  (19,2 mil. lei), iar 80% urmează să fie acoperit din 
mijloacele donatorilor străini. În acest context, Guvernul a adoptat 
Hotărârea nr. 500 din 14 august 2009 „Cu privire la iniţierea ne-
gocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea efectuării 
recensământului general agricol în Republica Moldova în perioada 
2009-2012 ”. În cazul în care încheierea Acordului propriu-zis şi alo-
carea efectivă a mijloacelor financiare necesare vor decurge în ter-
menii de timp stabiliţi, RGA va fi efectuat spre finele anului curent.

Rezultatele recensământului vor servi drept bază pentru elabo-
rarea politicilor în domeniul agriculturii, pentru monitorizarea şi 
aprecierea programelor de dezvoltare a sectorului agroalimentar în 
contextul pregătirii ţării noatre pentru aderarea la UE.

În 2010 va fi desfăşurat primul Recensământ  
General Agricol în Republica Moldova

Din moment ce am fost desemnată în 
calitate de Director General al Biroului Na-
ţional de Statistică (BNS), sunt privilegiată 
să lucrez cu o echipă de colegi competenţi 
şi motivaţi de profesionalism în activitatea 
pe care o desfăşoară. Cu o deosebită plăcere 
adresez acest mesaj de salut tuturor şefilor 
organelor teritoriale pentru statistică, speci-
aliştilor controlori şi specialiştilor ancheta-
tori responsabili de colectarea datelor pen-
tru cercetările prin sondaj, realizate de BNS 
în domeniul agricol şi social. 

Ca specialişti în domeniu, suntem foarte 
conştienţi de importanţa rezultatelor pe care 
statistica le pune la dispoziţia societăţii şi a 
factorilor de decizie. De calitatea acestora, 
în mod direct, depinde corectitudinea deci-
ziilor luate la nivel central, local etc. Când 
vorbesc de calitate, mă refer, în primul rând, 
la rolul pe care-l au specialiştii controlori şi 

operatorii de interviu în întreg sistemul de 
producere a datelor statistice. Dumneavoas-
tră, de fapt, sunteţi cei prin intermediul că-
rora statistica află şi monitorizează care este 
starea de lucruri în societate. Dacă datele nu 
au fost colectate obiectiv, în conformitate cu 
metodologia cercetărilor, cu siguranţă, pro-
cesele ulterioare de prelucrare a acestora nu 
mai au nici o valoare.

Din aceste considerente, BNS îşi focali-
zează acţiunile în sensul fortificării celor trei 
momente importante ale sistemului de coor-
donare a activităţii specialiştilor anchetatori şi 
specialiştilor controlori: angajarea, instruirea 
şi monitorizarea calităţii lucrului efectuat. În 
luna iulie 2009, a fost aprobat „Regulamentul 
cu privire la ocuparea funcţiei de specialist-
anchetator prin concurs în cadrul BNS”. În 
trimestru IV al anului trecut, prin organizarea 
seminarului de instruire a câtorva specialişti 

controlori în domeniul însuşirii abilităţilor de 
predare - „Formare de Formatori”, a fost rea-
lizat primul pas în procesul de reorganizare 
a sistemului de instruire a specialiştilor an-
chetatori. În 2010 urmează să fie organizate 
primele seminare zonale desfăşurate de către 
specialiştii controlori care au participat la se-
minarul „Formare de Formatori”. Tot pentru 
anul curent, este planificat să fie dezvoltat 
sistemul de monitorizare a calităţii lucrului 
efectuat de către specialiştii anchetatori.  

În speranţa că 2010 - anul Tigrului - va fi 
unul benefic pentru realizarea perspectivelor 
menţionate anterior, vreau să accentuez fap-
tul, că doar prin forţe comune şi devotament 
în activitatea pe care o desfăşurăm, vom reuşi 
să atingem obiectivele propuse. În acest con-
text, stimaţi colegi, Vă doresc ca în anul 2010, 
să aveţi parte de multă sănătate, prosperitate şi 
mari succese în plan personal şi profesional.    

Prin forţe comune şi devotament vom reuşi 
să atingem obiectivele propuse
Mesaj de salut al Directorului General al Biroului Naţional de Statistică, Lucia SPOIALĂ
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În contextul elaborării programului 
complex de instruire a personalului din re-
ţeaua integrată AFM şi CBGC, consultantul 
naţional Ludmila Malcoci, a venit cu pro-
punerea elaborării unui ghid practic pentru 
operatorii de interviu. Sub formă de între-
bări şi răspunsuri, acest ghid ar fi un suport 
teoretic, cu exemple concrete şi sfaturi utile 
pentru personalul responsabil de colectarea 
datelor de la gospodăriile populaţiei. În ulti-
mul trimestru al anului 2009, această idee a 
devenit realizabilă datorită suportului finan-
ciar oferit de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului co-
mun PNUD, UNIFEM, UNFPA, UNICEF 
„Consolidarea sistemului statistic naţional”.

Ghidul este alcătuit din patru părţi, în 
conformitate cu sarcinile care stau în faţa 
unui operator de interviu. Partea întâi se 
referă la noţiunea de operator de interviu, 

calităţile fizice, psihice şi trăsăturile de ca-
racter de care trebuie să dispună un ope-
rator de interviu. Totodată, sunt reflectate 
responsabilităţile operatorului de interviu  
în timpul efectuării cercetărilor AFM şi 
CBGC. Partea a doua include activităţile 
pe care trebuie să le întreprindă opera-
torul de interviu la etapa de pregătire de 
interviu. În partea a treia  este descris mo-
dul în care vor fi contactaţi respondenţii şi 
ce tactici pot fi aplicate de către operatorii 
de interviu pentru a preveni non răspun-
surile. În partea a patra este explicat cum 
un operator de interviu poate depăşi mo-
mentele dificile care pot apărea în timpul 
adresării întrebărilor. 

Ghidul a fost elaborat de către Lud-
mila Malcoci, doctor habilitat în socio-
logie, în baza suportului de curs pentru 
comunicare şi intervievare. Publicat 

într-un tiraj de 300 exemplare, ghidul 
va fi repartizat în curând tuturor opera-
torilor de interviu din reţeaua integrată 
AFM şi CBGC. 

A fost elaborat „Ghidul practic  
pentru operatorii de interviu”

Este o întrebare specifică pe 
care comisia de concurs o adre-
sează de fiecare dată persoane-
lor care candidează la poziţia 
de specialist anchetator. Majo-
ritatea candidaţilor răspund că 
vor explica gospodăriilor care 
este scopul vizitei lor, de ce BNS 
desfăşoară cercetările statistice 
în domeniul social şi de ce este 
important ca fiecare gospodărie 
inclusă  în eşantion să răspun-
dă la anchetă. 
În realitate, respondenţii nu se 
lasă chiar atât de uşor convinşi 
după partea introductivă a an-
chetatorului. De obicei, ei vin 
cu diverse întrebări şi replici 
tăioase, care complică munca 
operatorului de interviu.  În 
tabelul de mai jos am spicuit 
câteva din replicile întâlnite 
cel mai des de operatorii de 
interviu în teritoriu, încercând 
să oferim şi câteva modele de 
răspunsuri care ar ajuta opera-
torii să convingă gospodăriile. 

Răspunsuri mai ample pentru situaţii de genul respectiv puteţi găsi în Ghidul Operatorului de 
Interviu (pag 21 - 23) care a fost elaborat la finele anului trecut. Tot aici (pag. 15 - 18) sunt redate şi 
câteva modele de introducere pentru discuţiile la telefon sau la faţa locului utilizate de operatorul 
de interviu pentru obţinerea consimţământului din partea respondentului. 

„Cum veţi convinge gospodăriile să participe în cercetare?”
 

Ce ar spune 
respondentul 

 

Ce ar putea utiliza operatorul de interviu ca mijloc/
tehnică de convingere

 

Nu mă interesează şi 
nu vreau să Vă pierdeţi 
timpul cu mine. 

 

Dar eu îmi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu şi vreau să 
vă asigur că răspunsurile Dvs. la această anchetă sunt foarte 
importante pentru întreaga societate.  

 

Oricum statisticile 
sunt toate minciuni. 

 

Fără de statistici domenii întregi ar fi fără de finanţare.

 

Ce am eu din asta?
 

Datele furnizate de Dvs. şi alte gospodării vor permite cunoaşterea 
stării reale a lucrurilor din societate şi informarea factorilor de 
decizie despre acesta. În baza acestor informaţii, pot fi luate decizii 
şi întreprinse acţiuni întru binele societăţii, inclusiv a Dvs.. Plus 
la aceasta, este şansa Dvs. de a atrage în ţară mai mulţi bani de la 
donatorii externi pentru schimbarea vieţii spre bine.  

 

Nu am timp liber 
pentru aşa ceva, 
întotdeauna vin acasă 
foarte târziu.

 

Înţeleg cât de ocupat(ă) trebuie să fiţi. Noi lucrăm până seara târziu 
exact pentru acest motiv, ca să potrivim timpul nostru de lucru cu 
al oamenilor ocupaţi ca Dvs. Dacă acum sunteţi ocupat(ă),  spuneţi 
când aveţi un moment mai potrivit de timp ca să vă pot contacta. 

 

Chiar nu pot găsi timp 
liber.

 

Este foarte bine că avem posibilitatea să discut cu Dvs. în 
momentul de faţă. Ca să nu va răpesc prea mult timp, eu zic 
să începem şi apoi vom vedea cum procedăm mai departe. 

 

Dar nu e ceva 
obligatoriu, am tot 
dreptul să refuz.

 

Este absolut voluntar, dar noi contăm mult pe bunăvoinţa şi 
înţelegerea Dvs. şi a altor persoane care participă în cercetare. 
Lipsa datelor reale despre gospodăria Dvs. va influenţa 
negativ calitatea datelor pe total ţară.  
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Marcel Rotaru,  
specialist controlor, Direcţia 
pentru Statistică Făleşti
Seminarul „Formare de Formatori” îl 

consider foarte util pentru mine, atât în plan  
profesional,  cât  şi  personal. Am  rămas  
plăcut  impresionat  de  atitudinea  şi  moda-
litatea  de  predare  a  formatorilor din Marea 
Britanie, Bettina  Brown  şi  Barrie  Pick . De 
fiecare dată spuneau câte o glumă la începu-
tul orele de seminar şi creau o bună dispozi-
ţie pentru întreaga zi. Chiar  şi atunci  când  
nu  eram  convinşi  de  răspunsurile noastre, 
ei ne încurajau şi ne susţineau. Pentru mine 
cele mai utile momente au fost exerciţiile 
practice desfăşurate în timpul seminarului, 
care m-au ajutat să am încredere în forţele 
proprii. Acum chiar am curajul şi pot sa-mi 
permit să desfăşor un seminar de instruire 
în faţa unui auditoriu mai mare. Am adu-
nat în bagajul meu de cunoştinţe lucruri noi 
despre comunicare, intervievare, ciclul de 
instruire, ciclul de  învăţare, etc.

Deşi  am  avut  un  program  de  muncă 
destul de încărcat,  după ore, împreună cu 
toţi colegii am găsit timp şi pentru puţină re-
laxare în mijlocul naturii, pe malul Nistrului. 
Acest seminar a fost o ocazie minunată ca să 
ne adunăm împreună mai mulţi colegi şi să 
ne cunoaştem mai bine, ne-am făcut chiar 
şi prieteni. Doresc să le mulţumesc din su-
flet organizatorilor pentru faptul că au ştiut 
să ne creeze condiţii bune şi atmosfera unui 
cămin familial.  

       .
Ludmila Zorila,  
specialist controlor, Secţia pen-
tru Statistică Râşcani
În cele 5 zile de seminar am învăţat mul-

te lucruri utile care ne vor ajuta nu doar în 
activitatea noastră de viitori traineri, dar şi 
de specialişti controlori. Am învăţat noi me-

tode şi tipuri de comunicare, tehnici de in-
fluenţare, ascultare şi de oferire a unui feed-
back constructiv. Chiar dacă la început ne 
simţeam un pic intimidaţi atunci când eram 
puşi în situaţia să jucăm rolul operatorului 
de interviu sau a respondentului, anume 
aceste exerciţii practice ne-au unit pe toţi cei 
prezenţi la seminar şi ne-au făcut să ne sim-
ţim într-adevăr o echipă care luptă împreu-
nă pentru un scop comun. Acest lucru s-a 
văzut şi s-a simţit în momentul când fiecare 
dintre noi am avut sarcina să desfăşurăm în 
faţa colegilor o lecţie de câteva minute, dar 
să utilizăm acele tehnici de predare care ar 
capta atenţia şi interesul auditoriului. Pentru 
unii dintre noi acest exerciţiu a fost prima 
experienţă în domeniu şi a fost una reuşită 
datorită specialiştilor în domeniu. 

Până va fi clară situaţia centrelor regio-
nale de instruire a operatorilor de interviu, 
noi practicăm tehnicile de instruire însuşi-
te la seminar cu operatorii din subordine. 
Perfecţionarea continuă nu necesită tărăgă-
nare de timp, dar acţiune. De aceea, credem 
şi sperăm că toţi operatorii de interviu vor 
aplica corect în practică metodele de comu-
nicare despre care le vorbim, inclusiv şi stra-
tegiile de convingere a respondenţilor ca să 
participe în cercetările statistice. Lucrând în 

echipă, rezultatele vor fi mai evidente. Rata 
non-răspunsurilor va fi în scădere, iar calita-
tea lucrului în creştere. 

Ludmila Rotari,  
specialist controlor,  
Direcţia pentru Statistică Bălţi
Pe lângă tehnicile şi metodele de instruire 

însuşite la acest seminar, un alt lucru impor-
tant pe care am reuşit sa-l învăţăm este gân-
direa pozitivă pe care trebuie s-o avem pe 
tot parcursul desfăşurării unui seminar de 
instruire. Am înţeles că activităţile practice 
sunt nişte motoare indispensabile unui curs 
de instruire, ele degajă acea energie necesară 
participanţilor de a purcede la acţiune. Când 
eşti pus în faţa unei situaţii concrete, încerci 
să cauţi soluţia potrivită ca să ajungi la re-
zultatul scontat. În acest caz, oricât de im-
portantă ar fi teoria, totuşi practica ne ajută 
cel mai mult să înţelegem şi să asimilăm ma-
terialul predat. 

Exerciţiile practice din timpul seminaru-
lui au contribuit mult la ridicarea încrederii 
în propriile noastre puteri. Acesta şi este cel 
mai important rezultat al participării noas-
tre la seminarul „Formare de Formatori”. 

Seminarul „Formare de Formatori” – primul pas în eficientizarea 
sistemului de instruire a operatorilor de interviu

Continuare din pag. 1

Participanţii la seminarul „Formare de Formatori” au fost selectaţi în 
baza unui concurs organizat de BNS în două etape. Prima etapă a presu-
pus completarea unui formular de participare la seminar. Toţi specialiştii 
controlori au acumulat un anumit punctaj în funcţie de modul în care 
au răspuns la întrebări, demonstrând astfel dacă dispun de dorinţa, ta-
lentul şi abilităţile necesare pentru predarea seminarelor de instruire. A 
doua etapă a concursului a constat în evaluarea calităţii lucrului prestat 
de către specialiştii controlori printr-un sistem de notare. Notele au fost 
acordate de către specialiştii BNS responsabili de monitorizarea activită-
ţii controlorilor la nivel central. 

În cadrul seminarului, cei 10 specialişti controlori, precum şi câţiva 

reprezentanţi ai BNS responsabili de instruirea personalului din reţea la 
nivel central, au beneficiat de un program complex de dezvoltare a abili-
tăţilor de predare şi însuşire a diverselor metode de instruire a operatori-
lor de interviu, în scopul reducerii ratei de non-răspunsuri. Seminarul a 
fost moderat de către doi reprezentaţi ai Biroului de Statistică din Marea 
Britanie, Yvonne Bettina Brown şi Barrie Pick. În 2006, ei au desfăşurat 
un seminar asemănător pentru specialiştii controlori din cadrul Biroului 
de Statistică din Ucraina. 

Formatorii britanici au apreciat faptul că BNS dispune de un Curriculum 
bine pus la punct în ceea ce priveşte programul de instruire al operatorilor 
de interviu. Ei au preluat din acest Curriculum o bună parte din exerciţiile 
practice desfăşurate în timpul seminarului şi au rămas foarte mulţumiţi de 
modul în care s-au manifestat participanţii.

Părerea participanţilor despre seminar:

Alte seminare de instruire organizate de BNS în ultimul trimestru al anului 2009, 
cu sprijinul Proiectului „Consolidarea sistemului statistic naţional”:

6 – 8 octombrie 2009:  Seminar de instruire a noilor operatori de interviu în do-
meniul însuşirii metodologiei de desfăşurare a cercetărilor AFM şi CBGC;

9 – 13 noiembrie 2009: Seminarul de instruire a specialiştilor anchetatori privind 
însuşirea programului de introducere a datelor colectate pentru cercetarea 
„Activităţile copilului”;

30 noiembrie – 7 decembrie 2009: Seminar de generalizare a activităţii desfăşu-
rate pe parcursul anului 2009 şi evaluare profesională a operatorilor de inter-
viu şi specialiştilor controlori din Reţeaua integrată AFM şi CBGC.



5 Buletin informativ

Ce se întâmplă cu rotaţia UPE-urilor?

Cele mai frecvente întrebări care 
parvin de la specialiştii din terito-
riu sunt următoarele: Care sate vor 
ieşi anul acesta din cercetare? Cum 
vor fi redistribuite localităţile noi 
în centrele de colectare? Se prevăd 
concedieri  a specialiştilor contro-
lori?...

În ultimul trimestru al anului 
2009 urmau să fie excluse din 
eşantion 22 unităţi primare de 
eşantionare (UPE-uri) şi înlocuite 
cu altele noi. Procesul a fost amâ-
nat din cauza reducerii bugetului 
planificat pentru desfăşurarea 
acestor activităţi. Într-un inter-
viu realizat cu Lilian Galer, şeful 
Secţiei Cercetări prin Sondaj din 
cadrul BNS,  am încercat să aflăm 
care este impactul amânării rota-
ţiei asupra activităţii operatorilor 
de interviu şi controlorilor şi care 
va fi soarta UPE-urilor în 2010.
- În 2009 rotaţia UPE-urilor a fost 
întreruptă din cauza lipsei mijloace-
lor bugetare. Ce se va întâmpla cu ea 
în 2010?

- E destul de complicat să dau un răs-
puns concret la această întrebare. Totul 
depinde de disponibilitatea mijloacelor 
financiare. La moment sperăm ca în a 
II-a jumătate a anului 2010 rotaţia va fi 
implementată, fie cu mijloace financiare 
din bugetul de stat, fie din cadrul asisten-
ţei externe.

- Pentru viitor această tehnică rămâ-
ne să fie repetată aşa cum s-a pornit 
iniţial, adică în fiecare an?

- Ţinând cont de criza economică pro-
fundă pe de o parte, dar şi de faptul că 
personalul din cadrul BNS care se ocupă 
de eşantionare şi coordonarea reţelei de 
colectare a datelor este insuficient, s-a 
decis ca rotaţia să fie efectuată în confor-
mitate cu schema iniţială, doar că se va 
face o dată la doi ani.

- Scopul principal al introducerii 
rotaţiei a fost stoparea procesului 
de epuizare a listelor gospodăriilor 
casnice. În ce măsură operatorii de 
interviu din localităţile care urmau 
să fie excluse din cercetare la sfârşi-
tul anului 2009 se pot confrunta cu 
această problemă? 

- Şansele sunt destul de mari pentru 
UPE-urile mici, cele mari nefiind afec-
tate sub nici o formă. În cazul în care 
pentru unele localităţi se va epuiza lista 
gospodăriilor casnice înainte ca acestea 
să iasă din cercetare conform schemei de 
rotaţie, atunci ele vor fi înlocuite cu alte 
UPR-uri din cadrul aceluiaşi strat şi pe 
cât posibil, mai apropiate din punct de 
vedere geografic de cea scoasă din cer-
cetare. Spre exemplu, la sfârşitul lui 2009 
ne-am confruntat cu această situaţie în 
trei localităţi care au intrat în eşantion în 
anul 2006. Este vorba despre satele Cor-
nova (Ungheni),  Napadova (Floreşti) 
şi Şeptelici din Soroca. Am discutat cu 
operatorii de interviu din localităţile re-
spective şi le-am propus câteva variante 
de localităţi din acelaşi strat, adică cu 

aproximativ acelaşi număr de locuitori şi 
apropiate din punct de vedere geografic 
de UPE-ul care trebuie înlocuit. Fiecare 
dintre ei şi-a ales varianta optimă, accep-
tând să se deplaseze în localităţile noi.

- Pentru ce perioadă de timp vor 
rămâne în eşantion satele care au in-
trat în cercetare în anii 2007 şi 2008?

- Dacă pe viitor nu vor interveni mo-
dificări în schema de rotaţie, atunci ele se 
vor afla în cercetare pe parcursul a 8 şi, 
respectiv, 9 ani. Acesta este dezavantajul 
cel mai mare al amânării rotaţiei – UPE-
urile vor sta în cercetare perioade diferite 
de timp.

- Dacă rotaţia continuă în 2010, ne 
puteţi da lista localităţilor care vor fi 
excluse din eşantion?

- Cred că o sa vă pot răspunde la 
această întrebare în a doua jumătate a 
anului 2010, din moment ce vom fi si-
guri că sunt banii necesari pentru a putea 
continua rotaţia. 

- Faptul că înlocuirea localităţilor 
vechi cu altele noi nu va mai fi efec-
tuată anual, afectează cumva proce-
sul de creare a centrelor regionale de 
colectare a datelor?

- Nu cred. Cel mai greu cuvânt în acest 
sens va fi spus de către conducerea BNS, 
care trebuie să ia o decizie în contextul 
reformei administraţiei publice centrale 
de a implementa reforma în procesul de 
colectare a datelor la nivel regional.

- Vă Mulţumim!

Interviu cu Lilian Galer, şeful Secţiei Cercetări prin Sondaj din cadrul BNS

Activităţile operatorilor de interviu şi specialiştilor contro-
lori angajaţi în sectorul agrar pentru efectuarea CMPA au fost 
efectuate anul trecut în conformitate cu Programul de activi-
tate al BNS pentru 2009.

     Pe parcursul anului trecut, consultantul Direcţiei statis-
tica agriculturii şi mediului din cadrul BNS, dna T.Bargan, a 
activat în dialog cu echipa responsabilă de colectare a datelor 
din teren. Au studiat împreună toate subiectele ce ţin de do-
meniul sarcinilor repartizate (CMPA), au găsit soluţii logice 

sau matematice pentru ele, au efectuat modificări în baza da-
telor primare şi au testat rezultatele. În caz de necesitate, a 
fost acordată asistenţa tehnică sau instruirea neecesară.     Ac-
centul s-a pus pe studierea calităţii datelor colectate în cadrul 
cercetărilor nominalizate. Pentru fiecare teritoriu balul a fost 
definit ţinând cont de termenul de prezentare a datelor, rata 
non-răspunsurilor şi a erorilor existente.  

     De asemenea, a fost organizat un seminar de instruire 
pentru controlori despre autenticitatea datelor colectate.

Cercetările Micilor Producători Agricoli (CMPA) 
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Natalia Vizitiu: “Funcţia de operator 
de interviu este perfectă pentru mine”

- În momentul în care vi s-a propus să 
lucraţi operator de interviu, vă  ima-
ginaţi ce reprezintă această funcţie?

- Deloc, îmi părea ceva  interesant, dar 
totodată şi ciudat. Chiar dacă îmi plăcea de 
pe când eram elevă să duc evidenţa la orice 
lucru, imediat ce m-am angajat operator de 
interviu pentru CBGC îmi puneam deseori 
întrebarea: „Oare cui îi trebuie evidenţa bu-
getelor casnice?”. Îmi părea un lucru prea 
migălos care-ţi ia prea mult timp.

- Ce v-a determinat totuşi să accep-
taţi propunerea?

- Îmi trebuia un loc de muncă şi am ac-
ceptat fără să stau prea mult pe gânduri. 
După primele interviuri a început să-mi 
placă. În familia noastră mama este conta-
bil şi, probabil, de la ea am moştenit talen-
tul de a duce evidenţa. În plus, întotdeauna 
mi-a plăcut să comunic cu oamenii. Faptul 
că această activitate mi-a dat posibilitatea 
să combin aceste două plăceri, m-a făcut să 
înţeleg că funcţia de operator de interviu 
este perfectă pentru mine.    

- Mai ţineţi minte cum a fost primul 
interviu?

- Chiar dacă totul se întâmpla ca din se-
nin, să ştiţi că mi-a reuşit să obţin acceptul 
gospodăriei. La moment, nu conştientizam 
importanţa şi utilitatea informaţiei pe care 
trebuia s-o colectez şi, respectiv, nu aveam 
mare putere de convingere. Dar ştiam că tre-
buie să-mi îndeplinesc obligaţiunile de ser-
viciu ca oricare alt angajat care lucrează într-
un birou, doar că în cazul nostru biroul îşi 
schimbă sediul de la o gospodărie la alta. Şi, 
probabil, am avut marele noroc să fiu înţe-
leasă de persoana în cauză, care a acceptat să 
completeze registrele. Evident, că după pri-
mul interviu am început să studiez mai pro-
fund metodologia cercetării, să pătrund în 
esenţa şi să explic persoanelor care-i scopul 
cercetării şi misiunea noastră, în general. 

- În ce caz este mai uşor să convingeţi 
gospodăriile să participe în cerce-
tare, vorbesc despre Ancheta Forţei 
de Muncă sau Cercetarea Bugetelor 
Gospodăriilor Casnice?

- Pentru AFM am început să colectez 
date din 2006, când s-a format reţeaua unică 
de operatori de interviu. Practic, s-a triplat 
numărul adreselor pe care trebuie să le vi-
zităm lunar. Indiferent de cercetare, persoa-

nele mai în vârstă sunt mai receptive. Tinerii 
sunt mai ocupaţi, au diverse activităţi şi, re-
spectiv, e mai complicat să stabilim o întâl-
nire. Persoanele care se află la pensie acceptă 
să răspundă chiar din interes. Spre exemplu, 
la AFM lumea răspunde ca şi cum ar oferi 
un ajutor, au speranţa că într-adevăr răspun-
surile lor ar putea schimba spre bine situaţia 
din ţară şi majoritatea răspund cinstit. 

În ceea ce priveşte CBGC, sunt mai mulţi 
factori care-l poate determina pe respondent 
să nu divulge veniturile şi cheltuielile reale. 
Depinde unde lucrează persoana, ce venit 
lunar are etc. Mai există un factor psiholo-
gic specific pentru fiecare dintre noi: de ce 
să divulgi unei persoane necunoscute toată 
„contabilitatea” gospodăriei tale? Iată aici e 
cel mai complicat moment al meseriei noas-
tre. Le explic de ce avem nevoie de aceste 
date, că informaţia colectată este strict con-
fidenţială şi asemenea cercetări se realizează 
în oricare altă ţară dezvoltată. Din 10 adrese 
lunare, în majoritatea cazurilor acceptă 6-8 
gospodării, dar pot fi şi 4. La AFM acceptă 
toate 30 de gospodării. 

- Ce şiretlicuri aplicaţi ca să convingeţi 
gospodăriile să răspundă la anchetă?

- Trebuie să fii un bun psiholog. Sunt ca-
zuri când gospodăria refuză categoric, mo-
tivând că nu le este interesant, nu-i pentru 
ei. Zic bine, Dvs. consideraţi că nu aveţi ne-
voie de asemenea statistică, dar. în acelaşi 
timp, vă plângeţi că trăiţi rău. Spuneţi-mi 
vă rog, în care altă ţară civilizată nu exis-
tă statistică, nu există evidenţa bugetelor 
casnice? Şi încetul cu încetul, într-un mod 
calm, îi fac să înţeleagă că pentru ei este im-
portant să răspundă la anchetă. Foarte mult 
depinde de felul în care le explic, cum mă 
adresez. 

- Aţi avut parte de întâmplări haioase 
în activitatea dvs.?

- Exact în perioada Anului Nou e cel mai 
haios să colectez datele. Se întâmplă că nu 
găsim unele gospodării pe parcursul lunii 
de cercetare şi avem dreptul să le vizităm în 
primele patru zile a lunii ulterioare. Vă daţi 
seama că de pe 1 până pe 4 ianuarie mesele 
sunt încărcate, toată lumea-i veselă şi, ca de 
obicei, foarte primitoare. Daca nu accepţi 
invitaţia la masa, îl faci pe gospodar să se 

Munca operatorului de inter-
viu este una interesantă şi cap-
tivantă, dar nu fiecare persoană 
are curajul şi dorinţa să practice 
această activitate. BNS dispune 
de o echipă de 256 de persoane 
care s-au „înrolat” de bună voie 
în rândul operatorilor de inter-
viu. Misiunea lor este să colec-
teze date de la gospodăriile care 
participă în cercetările statistice 
din domeniul social şi agricol. 
Cât de bine le reuşeşte acest 
lucru, vom afla chiar de la ei. În 
această rubrică ne-am propus să 
realizăm câte un interviu cu ope-
ratorii de interviu care doresc să 
împărtăşească experienţa lor şi 
celorlalţi colegi, să dezvăluie se-
cretele care i-au ajutat să obţină 
succese remarcabile în activitate. 

Protagonistul rubricii “Istorii 
de succes” din ediţia curentă este 
Natalia Vizitiu, operator de in-
terviu în cadrul Reţelei integrate 
AFM şi CBGC, oraşul Chişinău. 

S-a  născut la 28 ianuarie 
1974, în satul Cişmichioi, 
raionul Vulcăneşti. După 
absolvirea şcolii a urmat 
cursuri de contabilitate. 
Ulterior, s-a angajat în secţia 
contabilitate, Centrul de Cal-
cul al Departamentului de 
Statistică. În anul 1994, după 
restructurarea instituţiei, a 
primit propunerea de a se 
angaja operator de interviu 
pentru cercetarea Bugete-
lor Gospodăriilor Casnice 
(CBGC). De atunci activează 
în această funcţie.
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simtă oarecum deranjat şi nu-ţi mai răspun-
de la anchetă. În asemenea cazuri accept un 
ceai, o cafea, ca să evit non-răspunsurile. 

Dar am avut şi situaţii periculoase. Sun 
la uşă şi o voce de femeie mă întreabă ci-
ne-s. Mă prezint şi când doamna deschide 
uşa în faţa mea apare un dulău mare, care 
se uita nedumerit la mine. Ca prin minune 
nu s-a năpustit asupra mea. Stăpâna mirată 
îmi zice: „Straniu, el, de obicei, se repede 
şi muşcă, dar de data acesta a reacţionat 
destul de calm”. Vorbele stăpânei nici pe 
departe nu m-au făcut să mă simt în sigu-
ranţă. „Înseamnă că dulăul dumneavoastră 
a înţeles că persoanele care lucrează la sta-
tistică sunt bune şi nu văd de ce v-ar fi frică 
să răspundeţi la anchetă ”, îi zic eu. Doamna 
n-a mai stat mult pe gânduri şi m-a invitat 
în casă. Important e ca să simţi când şi cum 
trebuie să comunici cu oamenii. Dacă mă 
adresez cu un ton calm şi gospodăria îmi 
răspunde pe potrivă. 

- Cu ce probleme vă confruntaţi mai 
des în teren?

- Nu tot timpul sunt afişate tăbliţele cu 
denumirea străzilor, e foarte greu de găsit 
stradelele, mai ales în sectoarele private. 
Uşile codificate, la fel, sunt o problemă. 
Sunt gospodării care nu au numerele de te-
lefoane înregistrate la Biroul de informaţii 
şi nu avem cum să le contactăm ca să con-
venim asupra primei vizite. Ajungi la uşa 
de fier şi trebuie să aştepţi până iese sau in-
tră cineva din casă. O altă problemă majoră 
sunt câinii vagabonzi. Uneori, sunt nevoită 
să înconjor câte 2 sectoare ca să ajung la 
destinaţie şi asta din cauză că ei vin buluc 
spre mine. Iar dacă se întâmplă ceva, nici 
nu suntem asiguraţi. 

- Ce credeţi că ar putea întreprinde 
conducerea BNS ca să faciliteze mun-
ca operatorului de interviu? 

- Cred că este necesară o promovare mai 

intensă a cercetărilor statistice prin sondaj. 
Poate e ceva care se trage din trecut, dar lu-
mea parcă-i speriată, are frică să declare ve-
niturile proprii. De fiecare dată responden-
ţii motivează că se tem de probleme. Chiar 
dacă acceptă interviul, răspunsurile pot să 
nu fie sincere. E important să li se explice de 
la un nivel mai superior,  prin emisiuni te-
levizate sau radiofonice, de ce se desfăşoară 
aceste cercetări şi prin exemple concrete să 
se demonstreze utilitatea datelor colectate. 

Pe de altă parte, ţinând cont de faptul că 
suntem remuneraţi în dependenţă de canti-
tatea şi calitatea anchetelor, ar fi bine ca non-
răspunsurile care nu depind de noi (persoa-
nele-s plecate peste hotare, nu mai locuiesc 
pe adresa dată) să nu influenţeze salariul. Şi 
totodată, să fie acoperite cheltuielile pentru 
deplasarea prin oraş. Nu e cazul să ni se dea 
abonamente, deoarece la multe adrese putem 
ajunge doar cu microbuzul. Soluţia perfectă 
ar fi să ni se aloce la salariu suma de apro-
ximativ 80 de lei, cam atâta cheltui lunar din 
salariu pentru a mă deplasa la gospodării. 

- Ce părere aveţi despre colectarea 
datelor pentru AFM cu ajutorul  lap-
top-urilor?

- Nu sunt de acord şi vă explic de ce. Ne 
deplasăm la adrese diferite şi nici nu ştii la 
cine nimereşti sau cu cine te poţi întâlni pe 
scară. Dacă îl fură trebuie să-l plătim din 
propriul buzunar. Când intri în gospodărie 
şi deschizi laptop-ul, persoana din start se 
gândeşte că o să-i răpesc prea mult din timp. 
Şansele că primesc un refuz sunt cu mult 
mai mari. Poate cu timpul lucrurile se vor 
mai schimba şi atunci vor fi binevenite, la 

moment însă o să fie destul de complicat.
- Nu aţi avut intenţia să vă căutaţi 
altceva de lucru?

- Nu, nici într-un caz. Consider că mun-
ca operatorului de interviu este o artă, arta 
de a comunica cu oamenii. Şi după cum am 
mai menţionat anterior, o îndeplinesc cu 
mare drag.

- Copii dvs. nu au tendinţa să vă 
moştenească meseria?

- Nu pot să zic, ambii feciori au înclina-
ţii artistice, unul e muzicant, cântă la acor-
deon, iar celuilalt îi place designul. Însă nu 
le place deloc contabilitatea. 

- Aveţi un mesaj pentru colegii din 
reţea?

- Aş vrea să le doresc multă sănătate, răb-
dare şi speranţă. Munca operatorului de in-
terviu nu este chiar atât de complicată. După 
fiecare interviu înveţi ceva nou, faci schim-
bări chiar şi în viaţa ta. După ce discuţi cu 
diferite persoane şi întâlneşti diverse situaţii, 
undeva te regăseşti pe tine şi-ţi dai seama că 
în anumite momente poate n-ai procedat 
corect. Toate aceste discuţii te influenţea-
ză personal. Da, sunt momente când ajung 
acasă stoarsă ca o „lămâie”. Dar beau o cafea 
tare, mă relaxez şi revin la normal. 

Le mai doresc atât colegilor, cât şi mie, 
ca lumea să nu reacţioneze atât de bolnă-
vicios sau negativ la solicitările noastre, iar 
speranţa că vom activa şi vom fi remuneraţi 
ca şi colegii noştri de breaslă de peste hota-
re, să devină cât mai curând realitate. 

Conform punctajului acumulat la AFM:

1. Pîntea Tatiana – Direcţia pentru statistică Hânceşti 
2. Crupchin Olga – Direcţia pentru statistică Chişinău
3. Bobescu Tatiana – Direcţia pentru statistică Sângerei
4. Secrieru Olga – Direcţia pentru statistică Chişinău
5. Bîrsan Floarea – Direcţia pentru statistică Hânceşti
6. Plugaru Vera – Direcţia pentru statistică Hânceşti
7. Doina Tatiana – Direcţia pentru statistică Nisporeni
8. Sofroni Svetlana – Direcţia pentru statistică Edineţ
9. Colţa Tatiana – Direcţia pentru statistică Soroca
10. Vieru Natalia – Direcţia pentru statistică Chişinău

Conform punctajului acumulat la CBGC:

1. Nacu Violeta – Direcţia pentru statistică Chişinău
2. Sofroni Svetlana – Direcţia pentru statistică Edineţ
3. Şepanovscaia Victoria – Direcţia pentru statistică Bălţi
4. Mîţu Mariana – Direcţia pentru statistică Chişinău
5. Crupchin Olga – Direcţia pentru statistică Chişinău
6. Bîrsan Floarea – Direcţia pentru statistică Hânceşti
7. Sprîncean Olga – Direcţia pentru statistică Bălţi
8. Vizitiu Natalia – Direcţia pentru statistică Chişinău
9. Vacariuc Maria – Direcţia pentru statistică Chişinău
10. Bobescu Tatiana – Direcţia pentru statistică Sângerei

al operatorilor de interviu care au susţinut cu succes evaluările  
profesionale în domeniul AFM şi CBGC Top 10
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Piciorul în prag. Principiul acestei teh-
nici se bazează pe faptul că pentru a deter-
mina pe cineva să facă o concesie majoră 
(să accepte un compromise), nu trebuie 
să-i ceri acest lucru de la început, în mod 
brutal. Mai întâi pui doar piciorul în prag. 
“Ceri un deget, nu toată mâna”. Uşa ră-
mâne întredeschisă unei cereri uterioare. 
Practic negocierea se poartă în două etape. 
La prima etapă este adresată o cerere ne-
semnificativă, greu de refuzat. De exem-
plu, interviatorul convingător va întreba 
mai întâi respondentul dacă are câteva 
minute pentru a sta de vorbă dspre nişte 
problem importante. Abia după concesia 
minoră, el va merge mai departe. În cea 
de a doua fază, el va formula cererea rea-
lă, majoră, avută de la început în vedere. 
În această fază el va mulţumi responden-
tul pentru concesia efectuată şi va explica 
sarcina în totalitatea ei. 

Zâmbeşti şi câştigi. Un zâmbet curat 
face mai mult decât o sută de cuvinte: des-
tinde, dezarmează, declanşează simpatie 
şi convingere. Din aceste considerente, 
zâmbetul trebuie să fie arma cea mai per-
suasivă şi cea mai utilizată a interviato-
rului. Zâmbetul curat cu gura şi cu ochii, 
totodată, va fi aplicat de către interviator la 
prima întâlnire cu respondentul, precum 

şi pe parcursul discuţiei şi va destinde ast-
fel atmosfera creînd un mediu prietenos 
pentru interviu. 

Ascultarea activă. O altă metodă per-
suasivă aplicată deseori de către intervi-
ator este demonstrarea ascultării active a 
respondentului în timpul luării intervi-
ului. Manifestarea ascultării active, atât 
prin mijloace verbale, cât şi non verbale 
conduce la flatarea respondentului, mări-
rea gradului lui de importanţă şi sporirea 
recunoştinţei faţă de interviator. 

Regula simpatiei. Regula simpatiei 
funcţionează în psihologia umană tot aşa 
cum funcţionează legea gravităţii în fizi-
că. Conform acestei reguli, cei mai mulţi 
dinte oameni tind spontan să răspundă 
afirmativ solicitărilor formulate de per-
soane simpatice, care trezesc încredere. 
Studiile de psihologie denotă că oamenii 
simpatizează, mai ales, pe acele persoane 
care afişează tendinţe, opinii, preferinţe, 
comportamente şi stări sufleteşti asemă-
nătoare cu ale lor, cu condiţia că respec-
tivele asemănări să le fie mai curând fa-
vorabile. Oamenii care afişează din capul 
locului asemănări sunt mult mai simpatici 
decât cei care afişează diferenţe. Pornind 
de la această regulă, interviatorii trebuie 

să încerce, chiar din capul locului, să fie 
simpatici şi măgulitori cu respondenţii, să 
confirme prin reacţii verbale şi nonverbale 
opiniile manifestate de respondenţi, să fie 
compătimitori în cazul în care responden-
ţii încearcă să se plângă pe situaţie etc.

„Dacă..., atunci...”. Este o tactică bazată 
pe schimb echivalent de favoruri: „dacă 
Dvs. veţi participa la interviu, atunci veţi 
avea de câştigat însuţi Dvs. Personal şi fa-
milia Dvs.”. Sau în cazul în care interviu-
rile sunt cu plată, expresia ar avea urmă-
toarea formulă: „Dacă Dvs. veţi participa 
la acest interviu, atunci la final Dvs. veţi 
beneficia de 25 de lei pentru timpul pe 
care l-aţi cheltuit”.    

„Da..., dar...”. Este o tactică aplicată 
pentru a evita un „nu” gratuit.  Astfel, 
de exemplu, în cazul în care responden-
tul ar replica interviatorul că interviul 
este o pierdere de timp pentru el şi, în 
cazul în care nu este plătit, el nu doreşte 
să participe la intervievare, interviatorul 
va încerca să confirme într-un fel că in-
terviul nu este plătit, dar... există alte be-
neficii în urma realizării acestui interviu 
şi va enumăra beneficiile cercetării pen-
tru respondent şi familia lui, precum şi 
pentru ţară.         
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Ce tehnici putem aplica pentru a preveni  
non răspunsurile şi a menţine o comunicare  

eficientă pe tot parcursul interviului?


