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H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Cu privire la iniţierea negocierilor asupra Acordului de colaborare în 

domeniul statisticii dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii 

Moldova şi Institutul Național de Statistică al Republicii Bulgaria 

--------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul articolului 7 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 

privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de proiectul Acordului de colaborare în domeniul statisticii 

dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Național 

de Statistică al Republicii Bulgaria. 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului de colaborare în 

domeniul statisticii dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi 

Institutul Național de Statistică al Republicii Bulgaria. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

  



ARGUMENTAREA NECESITĂŢII

încheierii Acordului de colaborare între Biroul Naţional de Statistică al Republicii 

Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria

A. Descrierea tratatului

L Informaţii generale.
a) părţile la Acord sunt Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova şi 

Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria (INSB)

b) nivelul tratatului interdepartamental

c) forma tratatului -  acord, care constituie din preambul, dispozitiv (partea principală) 

şi clauze finale.

Z Informaţii privind conţinutul tratatului
a) obiectul şi scopul tratatului sunt dezvoltarea şi colaborarea în domeniul statisticii, 

extinderea schimbului de informaţii, intensificarea colaborării între autorităţile de 
statistică ale Părţilor Membre şi reflectarea legăturilor economice între Republica 

Moldova şi Republica Bulgaria, realizarea armonizării tuturor metodologiilor de 

lucru cu normele europene în domeniile statistice, astfel încât să se asigure 

compatibilitatea sistemului statistic naţional cu cerinţele internaţionale şi în special 

cele ale UE.

b) Prezentul Acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile Părţilor, ce reies din alte tratate 

internaţionale la care Republica Moldova şi Republica Bulgaria sunt Părţi.

c) Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către ambele Părţi şi este valabil 

pe o perioadă de trei ani. Termenul Acordului este prelungit automat pentru trei ani, 
cu excepţia cazului în care una dintre Părţi notifică în scris, prin consultări, celeilalte 

părţi cu cel mult şase luni înainte de expirarea perioadei de intenţie de a rezilia 

Acordul. Fiecare Parte poate denunţa prezenta Acordul, notificând în scris, prin 

canale diplomatice, cealaltă Parte. în acest caz, Acordul îşi va înceta valabilitatea la 

expirarea a 90 de zile din data recepţionării notificării privind denunţarea prezentei 

Acordului. Activităţile demarate sau în curs de derulare până la denunţarea Acordului 

vor fi realizate conform prevederilor acestuia.
d) La înţelegerea reciprocă a Părţilor, prezentul Acord poate fi modificat şi completat 

prin Anexe separate.

B. Analiza de impact

1. Informaţii generale
a) INSB deţine metodologii şi tehnologii modeme de producere a statisticilor în 

conformitate cu standardele europene şi internaţionale. INSB a exprimat dorinţa de a 

coopera şi sprijini BNS RM în dezvoltarea în continuare a sistemului statistic 

naţional, îmbunătăţirea proceselor de producţie statistice şi introducerea unor tehnici 

moderne şi metodologii de colectare, prelucrare şi diseminare a datelor statistice. 

Aceste date vor contribui şi suporta adoptarea deciziilor economice şi politice, 

responsabile de dezvoltare şi îmbunătăţirea stării socio-economice a ţării.
b) scopul final al semnării contractului - începutul cooperării între INSB şi BNS RM 

prin transferul de cunoştinţe, tehnologii, tehnici şi metodologii, schimb de experienţă 

şi instruire. Rezultatul acestei colaborări este abilitatea BNS RM de a produce 

informaţii statistice exacte şi complete în timp util corespunzătoare standardelor 

modeme.



c) alte opţiuni alternative de reglementare decât acest tratat nu există,

d) cooperarea se efectuează în conformitate cu planul anual de lucru ce conţine subiecte 

şi metode de implementare, care ar putea fi suplimentate şi modificate în conţinutul 
lor conform acordului comun dintre Părţi.

i) semnarea urgentă a Acordului de colaborare corespunde intereselor Republicii 
Moldova în domeniul statisticii în conformitate cu implementarea prevederilor 

Agendei Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană (AA), 
precum şi a Planului Naţional de Acţiuni (PNA) 2017-2019, Titlul IV, Capitolul 6 
Statistici.

2. Aspectul politic
Prevederile proiectului de Acord corespund politicii interne şi externe promovate de 

Republica Moldova. Luând în consideraţie faptul că integrarea europeană este una 

din priorităţile fundamentale ale Guvernului (Acordul de Asociere între Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană, Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic 

Naţional 2016-2020, Legea cu privire la Statistica Oficială), încheierea Acordului va 

asigura dezvoltarea relaţiilor de reciprocitate şi colaborare între Republica Moldova şi 

Republica Bulgaria în cadrul Uniunii Europene, contribuind realizării alinierii ţării 

noastre la standardele Uniunii Europene în domeniul statisticii.

5. Aspectul economic
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Institutul Naţional de Statistică al Republicii 
Bulgaria în domeniul statisticii va contribui la crearea şi funcţionarea sistemului de 

indicatori statistici: studierea metodologiilor de calcul a indicelui preţurilor în 

construcţii, a fondului locativ şi obţinerea comparabilităţii naţionale, experienţe 

avansate privind activitatea organelor statistice şi studierea noilor metodologii 

privind recensămintele, evidenţa investiţiilor în capital fix şi organizarea cercetărilor 

statistice curente şi anuale în conformitate cu standardele internaţionale.

4. Aspectul normativ
Scopul încheierii Acordului nominalizat îl reprezintă intensificarea cooperării şi 
extinderea colaborării bilaterale în domeniul statisticii întru accelerarea alinierii 

statisticii naţionale la standardele Uniunii Europene.

Prevederile proiectului de Acord sunt compatibile cu normele juridice internaţionale 

aferente domeniului respectiv,

5. Aspectul organizatoric
Activităţile specifice ce decurg din prezentul Acord vor fi implementate prin 
intermediul reprezentanţilor desemnaţi de instituţiile vizate, Biroul Naţional de 

Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii 
Bulgaria.

6. Aspectul financiar
Cheltuielile necesare pentru implementarea Acordului vor fi suportate de către părţi 

în limita mijloacelor bugetare aprobate, precum şi cu atragerea eventuală a 

mijloacelor extrabugetare (asistenţei tehnice şi financiare externe).



7. Aspectul temporal
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele Părţi şi este valabil 

pe o perioadă de trei ani. Termenul Acordului este prelungit automat pentru trei ani, 

cu excepţia cazului în care una dintre Părţi notifică în scris, prin consultări, celeilalte 

părţi, cu cel mult şase luni înainte de expirarea perioadei de intenţie de a rezilia 
Acordul.

C. Mandatul pentru negocieri

Biroul Naţional de Statistică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, va fi organul responsabil de desfăşurarea procesului de 
negocieri, conform practicii existente.

A

In cadrul procesului de negocieri, părţii bulgare i se vor propune următoarele:

- Structurarea preambulului pe alineate, indicarea în preambul a articolelor relevante din 

Acordul de Asociere, precum şi excluderea din preambul a referinţei la reprezentanţii 
Părţilor;

- Prezentarea articolului 1 în formulă nouă, cu excluderea reglementării privind planurile 

de lucru pentru implementarea Acordului;

-La art. 5 de a exclude alineatul 1 şi la alineatul 2 de a substitui termenul „litigii” cu 
„diferende”;

- La art. 6 de a substitui noţiunea de „anexe” cu cea de „protocoale”;

- La art. 7 cuvîntul „reziliere” de a substitui cu cel de „denunţare”, notificarea denunţării 
să fie transmisă prin canale diplomatice, precum şi racordarea perioadei de preaviz în 

cazul denunţării la 90 de zile;

-Excluderea articolului 8, care ar indica că Părţile ar fi responsabile pentru 

implementarea Acordului încheiat de către ei.

D. Procedura negocierilor:

a) proiectul Acordului a fost propus de partea bulgară;

b) Anterior asemenea proiecte nu au fost negociate sau examinate;
c) negocierea va avea loc prin corespondenţă;

d) se preconizează negocierea Acordului într-o perioadă cît de restrînsă posibilă;

e) limba de negociere a tratatului este limba engleză, limbile de încheiere: româna, 

bulgara şi engleză;

f) Acordul urmează a fi înheiat prin semnare;

g) Acordul va intra în vigoare din data semnării,

în contextul celor expuse, Biroul Naţional de Statistică consideră oportună 
iniţierea negocierilor pe marginea proiectului de Acord cu Institutul Naţional de 

Statistică al Republicii Bulgaria.

Vitalie  ̂ 3V,

Director General
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