
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE Nr._____ 

din____________ 

 

cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind recensământul populației și locuințelor 

 

În temeiul articolului 6 litera a), c), h), l) și n), articolul 7 litera b) și r) din Legea nr. 

136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), 

cu modificările ulterioare, articolului 17 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: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege privind 

recensământul populației și locuințelor. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                              NATALIA GAVRILIȚĂ 

  



Proiect 

 

,,UE” 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA  

LEGE Nr.___ 

din______ 

privind recensământul populației și locuințelor 

 

Prezenta lege este elaborată în temeiul art. 17 al Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica 

oficială. 

Având în vedere angajamentele asumate la Capitolul 6, art. 41-46 din Acordul de Asociere 

între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat la 02.07.2014 prin Legea 

nr. 112/2014), care se referă la alinierea treptată a legislației Republicii Moldova de acquis-ul UE 

în domeniul statisticii, 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Prezenta lege transpune art. 2 lit. (a), (c), (d) și parțial Anexa Regulamentului (CE) nr. 

763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul 

populației și al locuințelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 218 din 

13.08.2008 și creează cadrul necesar de aplicare a acestuia. 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. Scopul legii  

Scopul prezentei legi este de a crea cadrul juridic general necesar pentru organizarea și 

efectuarea recensămintelor populației și locuințelor (în continuare recensământ) și pentru 

producerea indicatorilor statistici de recensământ. 

Articolul 2. Domeniul de aplicare 

(1) Organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Biroul Național de 

Statistică (în continuare BNS), în concordanță cu recomandările Comisiei Economice pentru 

Europa a Organizației Națiunilor Unite în domeniul recensământului populației și locuințelor, cu 

suportul Comisiei Naționale pentru Recensământul Populației și Locuințelor (în continuare 

CNRPL), comisiilor teritoriale subordonate acesteia, autorităților administrative publice, 

instituțiilor și altor entități menționate la alineatul (2) al prezentului articol.  



(2) Prezenta lege se aplică următoarelor entități care contribuie la organizarea și efectuarea 

recensământului: 

a) ministerelor și altor autorități administrative publice centrale, instituțiilor publice, 

autorităților publice autonome și întreprinderilor de stat care în corespundere cu 

competențele și atribuțiile lor, facilitează și asigură acces la surse de date 

administrative gestionate în calitate de posesor sau deținător, care conțin date 

privind persoane fizice, clădiri, locuințe, spații colective de locuit, gospodării și 

familii, și acordă sprijin la consultarea metodologiei, la promovarea 

recensământului, la identificarea și recenzarea populației cu statut special;  

b) autorităților administrației publice locale, care în corespundere cu competențele și 

atribuțiile lor contribuie la realizarea lucrărilor de pregătire pentru asigurarea 

acoperirii la recensământ a populației rezidente (în continuare populație) din 

localitățile administrate de către acestea; 

c) organizațiilor neguvernamentale, inclusiv organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, cultelor religioase și grupurilor subreprezentate, care acordă 

sprijin la consultarea variabilelor de recensământ, la promovarea recensământului și 

la identificarea grupurilor de populație pe care le reprezintă; 

d) persoanelor juridice de drept privat care oferă datele individuale deținute BNS și 

facilitează accesul personalului temporar de recensământ în clădirile rezidențiale 

aflate în proprietate privată, în vederea desfășurării activităților de recensământ. 

(3) Entitățile indicate la alin. (1) și (2) execută sarcinile și atribuțiile prevăzute în prezenta 

lege, cu detalierile de rigoare în hotărârile Guvernului privind runda corespunzătoare a 

recensământului populației și locuințelor, în actele administrative individuale sau normative ale 

BNS și în deciziile CNRPL. 

(4) Prezenta lege se aplică coroborat cu prevederile Legii nr. 93/2017 cu privire la 

statistica oficială și cu alte acte normative din domeniul statisticii oficiale. 

(5) Prevederile Legii nr. 71/2007 cu privire la registre, Legii nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal și Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi. 

Articolul 3. Noțiuni utilizate 

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

autorecenzare - acțiune prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în chestionarele de 

recensământ pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși; 

chestionar de recensământ - instrument de cercetare statistică, inclusiv în format electronic, 

ce constă dintr-un șir de întrebări concepute pentru colectarea datelor despre populație și locuințe 

în vederea realizării obiectivelor recensământului; 

clădire - construcție permanentă care include spații locuite sau locuințe pentru uz sezonier 

sau secundare sau care sunt vacante; 

date administrative - date (care conțin sau nu identificatori unici) colectate de către 

autorități și instituții publice, inclusiv cele cu statut autonom, sau colectate în numele acestora, 



precum și de persoane juridice de drept privat, altele decât producători de statistici oficiale, în 

conformitate cu alte acte normative decât cele din domeniul statisticii oficiale și utilizate în scop 

administrativ (nu în scop statistic sau de cercetare);  

identificator statistic unic - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice în urma 

aplicării asupra fiecărui IDNP (numărul de identificare de stat al persoanei fizice) a unui algoritm 

specific de pseudonimizare utilizat într-o bază de date sau în orice listă de unități statistice.  

locuință – construcție sau încăpere izolată, alcătuită din una sau mai multe camere de locuit 

și din încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerințele de trai ale uneia sau 

mai multor persoane; în calitate de locuință sunt recunoscute casele de locuit individuale, 

apartamentele, încăperile locuibile din cămine și din clădiri cu altă destinație, precum și altă 

unitate de locuit mobilă sau improvizată, care este utilizată ca locuință la data de referință a 

recensământului; 

personal temporar de recensământ – persoane contractate pe o perioadă determinată pentru 

organizarea și efectuarea recensământului, inclusiv pentru recensământul de probă și ancheta 

post-recenzare; 

populație rezidentă – totalitatea persoanelor cu cetățenia Republicii Moldova, cetățenie 

străină sau apatrizii, care, la data de referință a recensământului au reședința obișnuită pe teritoriul 

țării; 

procesarea datelor - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activități de 

codificare, clasificare, validare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, 

bazate pe metode științifice și utilizând infrastructură, sisteme și aplicații informatice; 

pseudonimizare - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 

acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații 

suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă 

obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică în măsură să asigure neatribuirea 

respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; 

reședință obișnuită – loc în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă 

zilnică, indiferent de absențele temporare în scopul odihnei, concediului/vacanței, vizitelor la 

rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical sau pelerinajelor religioase; 

recensământ al populației și locuințelor – este procesul de planificare, colectare, prelucrare, 

evaluare, diseminare și analiză a datelor despre persoane (demografice, sociale și economice), 

gospodării și locuințe dintr-o țară, cu referire la un anumit moment de timp; 

recenzare – colectarea datelor individuale despre o persoană, locuință și gospodărie cu 

participarea directă a acelei persoane sau gospodării sau indirect utilizând datele individuale deja 

înregistrate în sursele de date administrative și/sau private; 

variabilă de recensământ - o caracteristică a unității de recenzare (persoană, gospodărie, 

locuință sau clădire) ce poate lua mai mult de o valoare dintr-un set de valori, și care stă la baza 

calculării indicatorilor statistici de recensământ. 



Articolul 4. Scopul și obiectivul recensământului 

(1) Scopul recensământului este de a oferi informații esențiale de interes public despre 

populație și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, argumentarea 

deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică și dezvoltarea mediului de afaceri. 

(2) Recensământul are ca obiectiv general producerea, în condiții de calitate și 

comparabilitate internațională, de statistici oficiale naționale sub forma unor indicatori statistici 

privind numărul și distribuția teritorială, la cel mai mic nivel teritorial a populației rezidente, 

structura demografică și caracteristicile socio-economice, condițiile de locuit ale gospodăriilor și 

clădirile în care se situează locuințele acestora. 

(3) Recensământul este realizat la intervale regulate de timp și oferă baza pentru estimările 

anuale ale numărului populației țării și constituie bază de sondaj pentru cercetările statistice 

selective. 

Capitolul II 

ORGANIZAREA RECENSĂMÂNTULUI  

Articolul 5. Data de referință a recensământului și perioada de colectare a datelor  

(1) Recensământul este efectuat în cadrul rundelor mondiale la intervale regulate de timp 

de cel puțin o dată la 10 ani. 

(2) Data de referință și perioada de colectare a datelor de recensământ este stabilită prin 

hotărâre de Guvern. 

(3) Informațiile înregistrate la recensământ reflectă caracteristicile populației și 

locuințelor conform situației la ora 00.00 a datei de referință.  

(4) În cadrul rundei mondiale 2020 recensământul în Republica Moldova va fi efectuat în 

anul 2024. 

Articolul 6. Unitățile de recenzare 

(1) Unitățile de recenzare sunt persoanele fizice (în continuare persoane), gospodăriile 

casnice, locuințele și clădirile în care acestea sunt situate. 

(2) Fac obiectul recensământului următoarele categorii de persoane: 

a) persoanele cu reședință obișnuită în Republica Moldova la data de referință a 

recensământului, cu excepția persoanelor menționate la alin. (3); 

b) persoanele temporar absente, aflate peste hotare la muncă, la studii și în alte scopuri; 

c) cetățenii Republicii Moldova din cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor 

consulare, forțelor armate naționale și membrii familiilor acestora aflați peste hotare. 

(3) Nu fac obiectul recensământului următoarele categorii de persoane: 

a) cetățenii străini care se află pe teritoriul țării pe o perioadă mai mică de 12 luni 

anterior datei de referință și care nu intenționează să rămână în țară mai mult de 12 

luni; 



b) cetățenii Republicii Moldova care își au reședința obișnuită peste hotarele țării, 

indiferent de vizitele temporare în țară pentru odihnă, concediu etc.; 

c) cetățenii străini din cadrul misiunilor diplomatice, ale oficiilor consulare și forțelor 

armate străine și membrii familiilor acestora aflați pe teritoriul Republicii Moldova. 

(4) Fac obiectul recensământului locuințele și clădirile în care acestea sunt situate, 

indiferent dacă sunt ocupate sau nu la data de referință a recensământului. 

Articolul 7. Obligativitatea participării la recensământ 

(1) Participarea la recensământ a persoanelor care îndeplinesc condițiile de la art. 6 este 

obligatorie. 

(2) Persoanele care fac obiectul recenzării au următoarele obligații: 

a) de a fi recenzate sau de a se autorecenza; 

b) de a furniza, pe propria răspundere, informații corecte și complete conform 

chestionarelor de recensământ; 

c) de a respecta și a nu obstrucționa activitatea personalului de recensământ; 

d) de a se identifica prin prezentarea corectă a IDNP-ului sau a altui cod de identificare 

a persoanei în baza actului de identitate sau a altui act oficial. 

(3) Modul de participare la recensământ a persoanelor care fac obiectul recenzării 

(inclusiv a autorecenzării), cu detalierile de rigoare, vor fi reglementate în hotărârile Guvernului 

privind runda corespunzătoare a recensământului populației și locuințelor, în actele normative ale 

BNS și în deciziile CNRPL, cu informarea corespunzătoare a populației. 

(4) Persoanele care fac obiectul recenzării au dreptul de a fi informate de BNS cu privire 

la: 

a) scopul recensământului; 

b) drepturile și obligațiile privind furnizarea informațiilor solicitate; 

c) măsurile aplicate de BNS pentru a asigura confidențialitatea statistică. 

(5) Persoanele (salariații) care trec cu succes procedura de autorecenzare online au dreptul 

la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării acestei metode, în baza criteriilor și 

procedurilor aprobate de Guvern. 

Articolul 8. Finanțarea recensământului 

(1) Lucrările de recensământ se finanțează din bugetul de stat prin alocarea de mijloace 

financiare necesare realizării recensământului și includerea acestora în Cadrul bugetar pe termen 

mediu și programele bugetare. 

(2) În cazul când mijloacele financiare alocate din bugetul de stat nu sunt suficiente, 

acestea pot fi completate din mijloacele acordate ca asistență tehnică și financiară de organismele 

internaționale, donatorii externi și interni, în conformitate cu legislația în vigoare. 



(3) Asigurarea tehnico-materială și financiară a recensământului include categorii de 

cheltuieli relevante, astfel încât BNS, împreună cu entitățile în raport cu care au fost delegate 

anumite sarcini și responsabilități și/sau externalizate unele activități, să poată realiza efectiv, 

eficient și plenar atribuțiile sale la organizarea și efectuarea recensământului.  

(4) În cazul când anumite cheltuieli nu sunt prevăzute în bugetul alocat pentru organizarea 

și efectuarea recensământului, mijloacele financiare necesare se alocă din Fondul de rezervă al 

Guvernului. 

Articolul 9. Personalul temporar de recensământ 

(1) Personalul temporar de recensământ poate fi antrenat la organizarea și efectuarea 

recensământului prin contractare în baza prevederilor legislației în vigoare.  

(2) Modalitatea de contractare și condițiile de remunerare a personalului temporar de 

recensământ, se stabilesc de Guvern. 

(3) Prin derogare de la legislația specială care reglementează relațiile de muncă ale 

persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și funcționarilor publici cu 

statut special, la cerere, pot fi contractați în calitate de personal temporar de recensământ, inclusiv 

prin degrevare. 

(4) În perioada organizării și efectuării recensământului, autoritățile publice centrale și 

locale, instituțiile publice și autonome, dispun de dreptul de degrevare din funcția de bază a 

persoanei/lor care intenționează să activeze în calitate de personal temporar de recensământ. 

(5) Personalul temporar de recensământ degrevat își păstrează statutul, funcția deținută și 

salariul la locul de muncă permanent.  

(6) După realizarea sarcinilor prevăzute pentru personalul temporar de recensământ 

degrevat, aceștia încetează să fie remunerați și revin la locul lor de muncă permanent. 

Capitolul III 

EFECTUAREA RECENSĂMÂNTULUI 

Articolul 10. Atribuțiile Biroului Național de Statistică 

(1) Biroul Național de Statistică este responsabil de organizarea și efectuarea 

recensământului, având următoarele atribuții principale: 

a) elaborează cadrul normativ pentru organizarea și efectuarea recensământului 

populației și locuințelor; 

b) emite acte administrative individuale și normative; 

c) elaborează și aprobă planul de acțiuni, metodologia, lista variabilelor de 

recensământ, instrumentarul de recensământ (chestionare, instrucțiuni, manuale 

pentru personalul de recensământ, clasificări, nomenclatoare și alte documente) și 

programul de diseminare a rezultatelor; 

d) elaborează și gestionează bugetul recensământului și raportează despre utilizarea 

mijloacelor financiare Ministerului Finanțelor, organismelor internaționale, 



donatorilor externi și interni care au contribuit la finanțarea recensământului, în 

modul stabilit; 

e) planifică și efectuează lucrările de organizare și testare pentru recensământ, cum ar 

fi, însă nelimitându-se la: recensământul de probă, accesul la date individuale din 

surse administrative și private, testarea instrumentarului de recensământ, a 

sistemelor informaționale, aplicațiilor și infrastructurii tehnice; 

f) organizează și efectuează ancheta post-recenzare, care are scopul de a evalua 

calitatea informațiilor înregistrate la recensământ și gradul de acoperire a 

recensământului; 

g) planifică și desfășoară campania de comunicare și promovare a recensământului; 

h) achiziționează bunuri, mărfuri și servicii necesare organizării și efectuării 

recensământului; 

i) determină necesarul de personal temporar de recensământ și asigură recrutarea, 

instruirea, coordonarea și monitorizarea activității acestuia; 

j) instituie, reglementează și dezvoltă sisteme informaționale necesare pentru 

colectarea, prelucrarea și validarea datelor cu asigurarea confidențialității datelor și 

protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, 

distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice și 

administrative implementate;  

k) prelucrează date cu caracter personal colectate de la populație și preluate/accesate 

din registre și alte surse de date administrative și private cu privire la persoanele și 

locuințele ce fac obiect al recensământului, cu asigurarea securității adecvate a 

acestora, și le stochează în sistemele informaționale ale BNS; 

l) realizează procesarea datelor de recensământ; 

m) publică rezultatele preliminare și finale ale recensământului, conform programului 

de diseminare, inclusiv diseminează statistici naționale ca parte a sistemului statistic 

global și cel european; 

n) elaborează raportul final privind organizarea și efectuarea recensământului;  

o) constată și aplică sancțiuni contravenționale; 

p) externalizează realizarea unor activități specifice de recensământ, cu asigurarea 

protecției datelor, a confidențialității statistice și a independenței profesionale, prin 

instituirea măsurilor de monitorizare și control asupra modului de desfășurare a 

acestor activități. 

Articolul 11. Comisia națională pentru recensământul populației și locuințelor 

(1) Comisia națională pentru recensământul populației și locuințelor este un organ 

consultativ, fără personalitate juridică, instituită în scopul oferirii de suport pentru organizarea și 

efectuarea recensământului. 

(2) CNRPL este constituită din președinte, doi vicepreședinți, secretar, membri cu drept 

de vot și membri fără drept de vot, care își exercită funcțiile fără a fi remunerați. 



(3) Componența și regulamentul CNRPL și al Comisiilor teritoriale pentru recensământul 

populației și locuințelor sunt aprobate prin hotărâre de Guvern. 

(4) În scopul atingerii obiectivelor prevăzute de prezenta lege, CNRPL exercită 

următoarele atribuții: 

a) asigură suport BNS la accesarea și prelucrarea datelor individuale, inclusiv a datelor 

cu caracter personal din sursele administrative și private, și facilitează colaborarea 

cu autoritățile, instituțiile și alte entități publice în scopul bunei desfășurări a 

recensământului; 

b) avizează programul de diseminare a rezultatelor recensământului elaborat de BNS; 

c) aprobă planul măsurilor de asigurare a securității personalului temporar de 

recensământ și a materialelor, inclusiv dispozitivelor electronice mobile pe perioada 

de recenzare, elaborat de Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de 

Carabinieri, și coordonat în prealabil cu BNS; 

d) examinează și facilitează procesul de asigurare cu resurse financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor necesare organizării și efectuării recensământului, inclusiv 

identificarea și atragerea resurselor financiare externe; 

Articolul 12. Campania de comunicare și promovare  

(1) Scopul, modalitatea de organizare a recensământului și obligațiile legale aferente 

acestuia, vor fi făcute publice printr-o campanie de comunicare și promovare desfășurată de BNS 

prin intermediul mass-media. 

(2) Campania de comunicare și promovare începe cu cel puțin opt săptămâni înainte de 

data de referință a recensământului și se va încheia cu diseminarea rezultatelor finale ale 

recensământului. 

(3) Mesajele de comunicare și promovare a recensământului în mass-media au caracter de 

publicitate socială (de interes public). 

(4) Mijloacele de informare în masă fondate de autoritățile publice, publică și difuzează 

gratuit, la solicitarea BNS, spoturi de promovare a RPL, contribuie la desfășurarea campaniei de 

comunicare și promovare a recensământului, inclusiv în orele de audiență maximă – între orele 

19:00 și 22:00 în zilele lucrătoare și între 17:00 și 22:00 în zilele de odihnă. 

Articolul 13. Informații colectate la recensământ 

(1) Pentru atingerea obiectivului general al recensământului sunt colectate informații cu 

privire la tematicile de recensământ de bază la nivel de persoane, gospodării și locuințe:  

a) caracteristicile demografice și sociale ale populației; 

b) caracteristicile geografice și migraționale ale populației; 

c) caracteristicile economice ale populației, inclusiv privind activitatea agricolă a 

acesteia; 

d) condițiile de locuit ale populației; 



e) caracteristicile gospodăriilor casnice și ale familiilor; 

f) caracteristicile clădirilor și locuințelor.  

(2) Variabilele care formează conținutul chestionarelor de recensământ sunt stabilite de 

BNS.  

(3) Având în vedere caracterul exhaustiv al unui recensământ și necesitatea de informație 

la nivel detaliat în profil teritorial, în cadrul recensământului pot fi colectate date pe tematici 

adiționale relevante unităților de recenzare prevăzute în art.6 alin. (1).  

(4) În vederea colectării datelor și obținerii rezultatelor finale ale recensământului, BNS 

creează, completează și prelucrează o bază de date cu înregistrări individuale, numită în 

continuare „baza de recensământ“, care se vor obține prin: 

a) colectare directă de la populație prin autorecenzare on-line sau interviu față-în-față; 

b) colectare indirectă din surse administrative, prin completarea răspunsurilor la unele 

(sau toate) întrebări din chestionarele electronice de către BNS cu informațiile 

regăsite în baze de date ale persoanelor juridice de drept public și privat - surse de 

date administrative și private. 

(5) Informațiile colectate la recensământ, de la populație și din surse administrative și 

private, sunt prelucrate pentru: 

a) calculul numărului populației rezidente a Republicii Moldova la data de referință a 

recensământului; 

b) determinarea valorilor variabilelor de recensământ pentru fiecare unitate de 

recenzare; 

c) calculul celorlalți indicatori statistici determinați pe baza variabilelor de 

recensământ. 

(6) Recensământul populației și locuințelor poate fi integrat cu alte recensăminte, precum 

cel agricol, în baza hotărârii de Guvern. 

Articolul 14. Metode de efectuare a recensământului 

(1) Recensământul poate fi efectuat prin următoarele metode: 

a) recensământ tradițional – cercetarea exhaustivă în teren, cu colectarea datelor prin 

interviu față-în-față de personalul de recensământ și prin autorecenzare (inclusiv 

online); 

b) recensământ pe bază de registre; 

c) o combinație de recensământ tradițional și cercetare prin sondaj; 

d) o combinație a metodelor de recensământ enumerate mai sus. 

(2) Metoda de efectuare a recensământului se stabilește de către BNS, în dependență de 

standardele în vigoare și resursele (de orice tip) disponibile. 



Articolul 15. Accesul la date administrative și private 

(1) BNS este în drept să acceseze, extragă și să prelucreze în scopul recensământului 

datele cu caracter personal din sursele de date administrative și cele private despre caracteristicile 

menționate la art. 13 alin. (1).  

(2) BNS este în drept să combine și să integreze, în scopul producerii statisticilor oficiale 

de recensământ, datele cu caracter personal, colectate direct de la respondenți și indirect - din 

surse de date administrative și private, prin utilizarea IDNP și a altor caracteristici care permit 

identificarea directă sau indirectă a unităților statistice de recensământ. 

(3) Datele administrative și private accesate, extrase și prelucrate de BNS pot înlocui 

parțial sau integral colectarea directă a informațiilor pentru unitățile de recenzare. 

(4) Posesorii și deținătorii de date administrative și private sunt obligați să transmită cu 

titlu gratuit datele individuale, inclusiv datele cu caracter personal din registrele, sistemele 

informaționale, sistemele de evidență a datelor cu caracter personal, gestionate în calitate de 

posesor sau deținător, cum ar fi, însă, nelimitându-se la: 

a) Sistemul Informațional Automatizat Registrul de stat al populației; 

b) Registrul bunurilor imobile; 

c) Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră; 

d) Sistemul Informațional de Management în Educație; 

e) Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale; 

f) Sistemele informaționale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 

g) Registrul funcționarilor electorali; 

h) datele din resursele informaționale private ale prestatorilor de servicii și furnizorilor 

de utilități publice (apă, telefonie fixă și mobilă, gaze, energie electrică și termică 

etc.). 

(5) Lista suplimentară de registre, sisteme informaționale, sisteme de evidență a datelor 

cu caracter personal relevante recensământului se aprobă de către Guvern, la propunerea BNS. 

(6) Lista categoriilor de date individuale, inclusiv de date cu caracter personal, la nivel de 

înregistrare individuală, stocate și prelucrate de sursele de date menționate la alin. (4) și (5), 

formatul și termenele de transmitere a acestora sunt determinate de BNS. 

(7) Transmiterea datelor individuale, inclusiv a datelor cu caracter personal, necesare 

recensământului din surse administrative sau private, identificate prin IDNP sau alți identificatori 

de stat în cazul persoanelor fizice, și a altor identificatori în cazul locuințelor și clădirilor, se 

efectuează prin platforma guvernamentală de interoperabilitate și schimb de date, sau dacă nu 

este posibil prin intermediul acestei platforme, prin intermediul altor mijloace și procedee cu 

asigurarea confidențialității și protecției datelor.  

(8) Transmiterea datelor, prevăzute la alin. (4) și (6), de către posesorii și deținătorii de 

date administrative, nu este considerată ca fiind incompatibilă cu scopul inițial al acestora, 

inclusiv, nu se consideră o încălcare a confidențialității, securității și conformității datelor, 

indiferent de regimul juridic al restricțiilor și limitărilor aplicat în raport cu acestea. 



Articolul 16. Prelucrarea datelor  

(1) Prin prezenta lege, în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale, BNS dispune de 

mandatul legal de a colecta și prelucra datele individuale necesare, relevante și neexcesive de la 

respondenți sau din surse de date administrative și private, nefiind necesar de a obține careva 

autorizații, cu asigurarea unui nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește 

riscurile prezentate de prelucrarea și caracterul informațiilor, conform principiilor stabilite de 

legislația privind protecția datelor cu caracter personal. 

(2) BNS este autoritatea învestită cu competențe de a stabili modalitatea și mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul realizării recensământului în conformitate cu 

principiile statuate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în 

domeniu. 

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege care presupun prelucrări de date 

cu caracter personal, BNS se conduce de Politica aprobată de BNS privind securitatea datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 

personal, care conține norme de protecție a datelor cu caracter personal, aprobate prin ordin al 

directorului general al BNS, în cuprinsul cărora sunt descrise mecanismele și mijloacele de 

prelucrare, măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță, 

modul de acces la datele colectate doar pentru persoanele autorizate în acest sens, aspecte privind 

instruirea personalului implicat. 

(4) Prelucrarea datelor la recensământ se realizează cu înregistrarea numărului de 

identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau a altui identificator atribuit de stat, pentru a 

asigura exhaustivitatea recenzării și calității datelor. 

(5)  La colectarea datelor, IDNP-ul sau alt identificator de stat al persoanei fizice este 

criptat cu ajutorul unui algoritm stabilit de BNS, în momentul în care datele individuale sunt 

salvate în baza de recensământ. 

(6) Baza de recensământ pseudonimizată este utilizată pentru producerea indicatorilor 

statistici finali ai recensământului, fiind creată din înregistrări individuale. Asupra acestora au loc 

operațiuni de procesare, precum: 

a) codificare a informației; 

b) validare pe baza unei liste de reguli de validare; 

c) corectare a valorilor eronate; 

d) ștergere a înregistrărilor care nu sunt unice; 

e) imputare prin metode statistice (nu se aplică pentru etnie, limba maternă și religie); 

f) calculul indicatorilor statistici care vor sta la baza producerii rezultatelor 

recensământului. 

(7) Procesul de pseudonimizare constă în atribuirea unui identificator statistic unic pentru 

datele cu caracter personal (numărul de identificare de stat (IDNP), nume, prenume)) . 

(8) BNS nu este în drept de a transmite altor persoane fizice sau juridice, datele cu caracter 

personal colectate în scopul recensământului. 



Articolul 17. Diseminarea rezultatelor recensământului 

(1) Rezultatele preliminare și finale ale recensământului sunt făcute publice utilizatorilor 

și se diseminează conform prevederilor Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și în baza 

programului de diseminare a rezultatelor recensământului.  

(2) Rezultatele recensământului se diseminează la nivel național și teritorial conform Legii 

nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, astfel încât prin 

aplicarea metodelor de control a divulgării statistice să se asigure confidențialitatea unităților de 

recenzare. 

Articolul 18. Stocarea datelor 

(1) Termenul de stocare a datelor de recensământ pseudonimizate în format electronic, 

inclusiv a celor colectate pe suport de hârtie și transformate în format digital, este de 100 ani de 

la data de referință. 

(2) Termenul de stocare a datelor colectate pe suport de hârtie, este de 3 ani de la 

diseminarea rezultatelor finale ale recensământului după care, sunt transmise spre reciclare 

(distrugerea ireversibilă) în corespundere cu cerințele de conformitate și securitate care se impun 

a fi aplicate în cazul acestor informații cu accesibilitate limitată. 

Capitolul IV 

CONFIDENȚIALITATEA STATISTICĂ ȘI PROTECȚIA DATELOR  

Articolul 19. Confidențialitatea statistică  

(1) Datele individuale colectate la recensământ constituie date confidențiale și nu pot fi 

utilizate pentru stabilirea unor drepturi și obligații pentru unitățile statistice la care se referă și 

nici nu pot servi drept probe în judecată. 

(2) Modul de asigurarea a confidențialității statistice, se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și cu alte acte normative din domeniul 

statisticii oficiale. 

Articolul 20. Protecția datelor  

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal se efectuează cu 

asigurarea securității adecvate a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau 

ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, 

organizatorice și administrative implementate. 

(2) La prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recensământului, dreptul de acces, 

dreptul la rectificare/intervenție, la restricționarea prelucrării și la opoziție ale subiecților de date 

cu caracter personal, prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, nu se 

aplică, dacă fac imposibilă sau afectează grav realizarea obiectivelor recensământului. 

(3) BNS întreprinde măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru a asigura 

conformitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, la toate etapele 



recensământului: planificare, colectare, procesare, evaluare, diseminare și stocare a datelor, în 

conformitate cu Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și Legea nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

Capitolul V 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

Articolul 21. Răspunderea juridică 

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, 

contravențională sau penală. 

Capitolul VI 

DISPOZIȚII FINALE  

Articolul 22. Dispoziții finale 

(1) Prevederi specifice pentru fiecare recensământ privind organizarea și efectuarea 

acestuia vor fi aprobate de Guvern. 

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în 

corespundere cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege. 

(3) Legea nr. 90/2012 cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica 

Moldova în anul 2014, se abrogă. 
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