
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 

din           2022 

Chișinău 

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 

de stabilire a producătorilor de statistici oficiale 

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

În temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica 

oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 349), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de stabilire a

producătorilor de statistici oficiale (se anexează). 

2. Ministerele, autoritățile publice centrale și alte instituții publice

vizate, vor întreprinde, în limita competențelor funcționale, măsurile necesare 

pentru executarea prezentei hotărâri. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina

Biroului Național de Statistică. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 
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         Aprobat  

      prin  Hotărârea Guvernului nr. 

REGULAMENT 

privind procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale 

I.  DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul privind procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale (în

continuare – Regulament) are drept scop stabilirea criteriilor și modalității de identificare și 

atribuire a calității de alți producători de statistici oficiale (în continuare – APSO) ce fac parte 

din Sistemul Statistic Național (în continuare – SSN), împreună cu Biroul Național de Statistică 

(în continuare –  BNS) și Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (1) din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. 

2. În sensul prezentului Regulament, se utilizează noțiunile definite de Legea

nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. 

II. CRITERII DE IDENTIFICARE A APSO

3. Poate avea calitatea de APSO entitatea care îndeplinește următoarele criterii:

1) are statut de instituție sau autoritate publică;

2) este responsabilă pentru dezvoltarea și producerea de informație statistică și aceste

responsabilități sunt specificate în cadrul normativ de organizare și funcționare a acestora 

precum și cu privire la statistica oficială; 

3) are capacitatea de a colecta, prelucra, sistematiza, centraliza, analiza, estima și

disemina informația statistică, conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale. 

4. Criteriile privind calitatea APSO reprezintă cerințe exhaustive ce urmează a fi

întrunite cumulativ și asigurate de către entitățile vizate. 

III. IDENTIFICAREA ȘI ATRIBUIREA CALITĂȚII APSO

5. Procedura de identificare a APSO se inițiază de către entitatea care dorește să obțină

calitatea de producător de statistici oficiale sau de către BNS. 

6. Entitatea care intenționează să obțină calitatea de APSO depune o cerere conform

formularului aprobat de BNS, la care se anexează: 

1) actele normative care stabilesc responsabilitatea instituției privind dezvoltarea și

producerea de date statistice; 

2) lista indicatorilor statistici elaborați și informația privind periodicitatea elaborării

datelor, modalitatea de colectare, prelucrare, sistematizare, centralizare, analiză, estimare și 

diseminare a datelor statistice; 

3) informații și documente privind respectarea, în procesul de producere a datelor

statistice, a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale, prevăzute la art. 5 din Legea 

nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. 

7. În cazul în care procedura de identificare a APSO se inițiază de către BNS, acesta

solicită de la entitatea vizată prezentarea actelor indicate la pct. 6. 
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8. BNS examinează documentele și informația prezentată de entitate și verifică

conformitatea acesteia cu criteriile prevăzute la pct. 3 și, în decurs de 30 de zile, decide asupra 

acordării sau neacordării statutului de APSO, în funcție de întrunirea cerințelor prevăzute de 

prezentul Regulament, cu informarea în scris a entității solicitante. 

9. În cazul acordării entității statutului de APSO, BNS emite ordinul prin care se

confirmă calitatea de producător de statistici oficiale. 

10. Calitatea de APSO este retrasă, în una dintre următoarele situații:

1) în cazul reorganizării și/sau modificării sarcinilor și atribuțiilor APSO;

2) în cazul nerespectării de către APSO a cerințelor prevăzute de Regulament sau altor

prevederi ale legislației naționale cu privire la statistica oficială. 

11. În cazul survenirii situațiilor prevăzute la pct. 10, BNS în decurs de 90 de zile de la

momentul constatării acestora, examinează circumstanțele și înaintează, după caz, în adresa 

APSO cerințe de înlăturare a neconformităților constatate. La scurgerea termenului indicat mai 

sus, BNS emite, la necesitate, ordin de retragere a calității APSO. 

12. Acordarea sau retragerea calității de APSO are loc prin ordinul BNS, care se publică

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

13. BNS publică și actualizează pe pagina sa oficială web lista producătorilor de

statistici oficiale care intră în componența SSN. 

14. Nu pot deține calitatea de producător de statistici oficiale entitățile care nu produc

date statistice, chiar dacă aceste entități contribuie la producerea statisticilor oficiale, prin 

oferirea de acces la date individuale sau agregate, fără a fi responsabile de întregul proces 

statistic, inclusiv de colectarea datelor de la respondenți sau obținerea datelor din alte surse de 

date, prelucrarea și diseminarea datelor prelucrate. 

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE APSO

15. Principalele drepturi și obligații ale APSO la producerea statisticilor oficiale sunt:

1) Drepturile APSO:

a) să obțină și să colecteze datele necesare de la toate persoanele fizice și juridice care

cad sub incidența Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială; 

b) să acceseze și utilizeze surse de date administrative, inclusiv date individuale;

c) să facă schimb de date, inclusiv date individuale, pentru producerea de statistici

oficiale prevăzute în programele de lucrări statistice; 

d) să dispună de independență profesională în ceea ce privește producerea statisticilor

oficiale, în condițiile Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială; 

e) să beneficieze din partea BNS de asistență metodologică necesară pentru producerea

statisticilor oficiale; 

f) să beneficieze de programe de formare profesională continuă pentru personalul său,

prin intermediul instituțiilor de specialitate; 

g) să participe la evenimente naționale și internaționale în domeniul statisticii oficiale;

h) să beneficieze de resurse financiare de la bugetul de stat, precum și din alte surse

interne și externe pentru dezvoltarea și producerea statisticilor oficiale. 

2) Obligațiunile APSO:

a) să respecte principiile fundamentale ale statisticii oficiale, prevăzute în art. 5 din

Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială; 

b) să utilizeze în producerea informației statistice definiții, clasificări, concepte și

metodologii recomandate la nivel internațional; 

c) să coordoneze cu BNS metodologia de producere a informației statistice pe domeniile
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lor de activitate; 

d) să transmită în mod gratuit, la cererea BNS, informația statistică de care dispun pentru

a fi inclusă în seriile de date sau în publicațiile statistice; 

e) să coordoneze cu BNS diseminarea informației statistice oficiale, inclusiv în adresa

organizațiilor internaționale. 

V. DISEMINAREA DATELOR STATISTICE DE CĂTRE APSO 

16. În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială,

lucrările statistice realizate de producătorii de statistici oficiale se includ în programele anuale 

și multianuale de lucrări statistice, aprobate de Guvern. 

17. Programul anual de lucrări statistice reprezintă instrumentul de bază prin care

producătorii de statistici oficiale realizează producerea și diseminarea de statistici oficiale, în 

vederea asigurării utilizatorilor cu informațiile necesare. 

18. Producătorii de statistici oficiale diseminează datele statistice în volumele și

termenele prevăzute în programul anual de lucrări statistice. 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea producătorilor de statistici oficiale 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Biroul Național de Statistică (BNS). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern este elaborat în scopul îndeplinirii cerințelor legale 

stabilite la art. 6, alin. (3) din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, conform cărora, lista 

altor producători de statistici oficiale (APSO) se aprobă și se actualizează de către autoritatea centrală 

în domeniul statisticii în baza unui regulament aprobat de către Guvern. 

Aceste cerințe legale rezultă din prevederile stabilite la art. 6, alin. (1) din Legea nr. 93/2017 

care prevede, că Sistemul Statistic Național (SSN) este format din următorii producători de statistici 

oficiale: 

1) Biroul Național de Statistică – în calitate de Autoritate centrală în domeniul statisticii;

2) Banca Națională a Moldovei;

3) alți producători de statistici oficiale (APSO).

Unul dintre principalele obiective urmărite de prezentul Regulament, este de a oferi instituțiilor și 

autorităților publice care datorită prerogativelor și domeniului de competență produc și diseminează 

către utilizatori anumite date statistice, instrumentele necesare de a evolua de la producerea datelor 

statistice către producerea statisticilor oficiale, care se realizează conform principiilor fundamentale 

ale statisticii oficiale și criteriilor de calitate prevăzute de Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica 

oficială. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul Regulamentului nu are ca scop armonizarea cu legislația Uniunii Europene dar vine 

să implementeze art. 6 alin. (3) din Legea  nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, care la rândul 

său este un act de transpunere parțială a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de 

abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a 

Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale 

Comunităților Europene (text cu relevanță pentru SEE şi Elveția), publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 87 din 31 martie 2009, şi ale Codului de practici al statisticilor europene, adoptat 

de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Unul dintre principalele obiective urmărite de prezentul Regulament, este de a specifica modul 

de identificare a APSO, care de comun cu Biroul Național de Statistică și Banca Națională a 

Moldovei, în corespundere cu domeniul de competență, vor produce statistici oficiale conform 

criteriilor de calitate și responsabilitate prevăzute de Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială.  

Regulamentul este destinat autorităților publice și instituțiilor, care în virtutea prerogativelor și 

atribuțiilor legale, pe lângă sarcinile de bază, produc și diseminează date statistice pe plan național și 

internațional. În conformitate cu prevederile Legii nr. 93/2017, statisticile oficiale trebuie produse și 

diseminate în corespundere cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale. Pentru ca autoritățile și 

instituțiile publice să fie eligibile pentru a obține calitatea de APSO, Regulamentul prevede criterii 

precum: aceștia trebuie să fie responsabile de producerea și diseminarea datelor statistice reieșind din 

cadrul normativ de organizare și funcționare a acestora precum și cu privire la statistica oficială; 

trebuie să dispună de capacitatea de a colecta, prelucra, sistematiza, centraliza, analiza și disemina 
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informația statistică, conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale. Regulamentul prevede 

procedura de identificare și acordare a calității de APSO, precum și actele și informațiile necesare 

care urmează a fi prezentate pentru obținerea acestui statut.  

 

În Regulament sunt specificate de asemenea drepturile și obligațiile APSO la producerea statisticilor 

oficiale, în corespundere cu prevederile Legii 93/2017 cu privire la statistica oficială. 

 

5. Fundamentarea economică-financiară 

Cheltuieli suplimentare din bugetul de stat pentru implementarea Hotărârii de Guvern nu sunt 

necesare. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Actul normativ reprezintă reglementarea secundară ce decurge din prevederile art. 6 alin. (3) 

din Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială, care se încadrează coroborat cu alte acte 

normative în vigoare. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărârii Guvernului a fost publicat pe pagina web oficială a BNS (la rubrica 

transparență decizională), precum și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md, secțiunea 

”Procesul decizional”. Proiectul hotărârii Guvernului a fost prezentat, în modul stabilit, spre avizare 

instituțiilor interesate pe data de 16 septembrie 2021. La prima etapă a procesului de avizare, 

proiectul a fost avizat de 14 autorități și alte instituții publice , din care 4 au avizat proiectul cu unele 

propuneri. 

Proiectul ajustat al hotărârii Guvernului a fost prezentat spre avizare repetată tuturor 

instituțiilor interesate, fiind plasat, pentru consultări publice pe pagina web a BNS, precum și pe 

platforma guvernamentală www.particip.gov.md pe data 25 noiembrie 2021. Proiectul a fost 

definitivat ținând cont de propunerile înaintate de către instituțiile vizate, în corespundere cu tabelul 

de sinteză.  

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost definitivat în corespundere cu avizul Centrului Național Anticorupție. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Prezentul proiect nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene, exceptându-se astfel de la efectuarea expertizei de compatibilitate. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost definitivat în corespundere cu constatările expertizei juridice expuse în avizul 

Ministerului Justiției, obiecțiile și propunerile căruia au fost acceptate. 

 

 

Director general  

al Biroului Național de Statistică                                                                  Oleg CARA  
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