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R A P O R T 
privind rezultatele activităţii I.P. „Agenţia Servicii Publice" 

pe perioada septembrie-decembrie anul 2017 

In perioada de raport, activitatea I.P. „Agenţia Servicii Publice" a fost orientată spre 
asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă, şi anume: 
tehnoiogia informaţiei, evidenţa de stat şi resursele informaţionale de stat, evidenţa de stat 
a populaţiei, a mijloacelor de transport şi a conducătorilor de autovehicule, înregistrarea de 
stat a actelor de stare civilă şi posesia fondului arhivistic national, crearea şi ţinerea 
cadastrului bunurilor imobile, reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reperezentanţelor acestora şi a 
peroanelor fizice întreprinzători individuali, precum şi alte domenii atribuite. 

I. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA POPULAŢIEI 
1.1. Eliberarea actelor de identitate 

1.1.1. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ 
1. A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273-

XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de paşapoarte 
(art.2, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Avizul la proiecul de lege enunţat a fost aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 20 decembrie 2017. 

Proiectul enunţat prevede: 
- excluderea informatiei cu privire la grupa sangvină din toate tipurile de acte de identitate; 
- extinderea termenului de valabilitate al pasaportului cetafeanului Republicii Moldova şi al 

documentului de călătorie pentru apatrizi de la 7 la 10 ani, pentru solicitanfii cu vârsta peste 16 ani; 
- eliberarea obligatorie a buletinului de identitate de la vârsta de 16 ani, precum şi alte amendamente 

importante. 
2. La data de 21 decembrie 2017 în plenul Parlamentului Republicii Moldova au fost 

aprobate amendamentele la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei Republicii Moldova nr.l024-XIV din 2 iunie 2000, şi anume: 
- redefinirea unor nofiuni, pentru a exclude orice confuz cu privire la exercitarea atribuţiilor 

Preşedinlelui Republicii Moldova şi ale Agenfiei Servicii Publice in domeniul ceta(eniei; 
- simplificarea procedurii de dobcindire a cetăţeniei Repulblicii Moldova prin recunoaştere pentru 

persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani. Astfel, acestea sunt 
recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova din data exprimării consimţământului în scris Ы acest 
sens; 

- oferirea posibilita(ii de a dobclndi cela(enia Republicii Moldova de către copil cu acelaşi temei, care a 
stat la baza dobăndirii cetăţeniei Republicii Moldova de către părinţi, în cazul în care acesta пи а 
dobăndit cetăţenia împreună cupărinţii, 

Prezenta lege va intra in vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

In contextul modificărilor adoptate şi in scopul aducerii actelor normative în 
concordanţă cu prezenta lege, s-a iniţiat procedura de modificare a Regulamentului cu 
privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin 
I Iotărârea Guvernului nr. 197 din 12.03.2001. 
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3. Prin Hotărârea Guvernului nr.872 din 31 octombrie 2017 (in vigoare din data de 3 
noiembrie 2017) au fost aprobate modifîcările şi completările ce se operează în 
Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013. 
Astfel, începând cu data de 3 noiembrie 2017: 
- la solicitarea actelor de identitate pe motivul schimbării datelor personale (numelui, prenumelui) nu este 

necesară prezentarea documentelor de stare civilă ce confirmă schimbarea datelor cu caracter 
personal şi/sau al statutului civil al titularului in cazul in care in Registrul de stat al populaţiei se 
confine informafia despre modificările respective şi despre documentele de stare civile eliberate; 

- la înregistrarea persoanelor la domiciuliu şi/sau reşedinţă пи este necesară prezentarea documentelor 
ее confirmă dreptul de proprietate in cazul in care in sistemul informational automatizat al Registrului 
bunurilor imobile se confine informafia despre inregistrarea dreptului de proprietate asupra locuinfei; 

- in cazul depunerii cererii pentru autorizarea emigrării solicitanfii nu trebuie să prezinte declarafia 
notarială in care părinfii conjirma că urmaşii lor care solicită să emigreze in străinătate, pentru a se 
stabili acolo cu domiciliul, nu au obligafia de intrefinere etc. 

1.1.2. Perfecţionarea cadrului normativ institutional şi intcrinstituţional 
In vederea respectării coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi 

actului normativ de nivel superior, în contextul amendamentelor aprobate în cadrul 
normativ-legal ce reglementează domeniul de referinţă, la data de 03 noiembrie 2017 a 
fost aprobată Dispoziţia Departamentului înregistrare şi evidenţă a populaţiei nr.5d prin 
care au fost instituite grupurile de lucru şi aprobate componenţele nominale ale acestora pe 
domeniile de activitate ale Direcţiei generale acte de identitate (în continuare - DGAI) pentru 
revizuirea şi operarea modificărilor şi completărilor sau, după caz, elaborarea in formula 
nouă, a 11 acte normative departamentate ce reglementează procesele operaţionale de 
eliberare a actelor de identitate, de evidenţă a locuitorilor Republicii Moldova, de eliberare 
a extraselor din resursele informaţionale de stat. Actualmente, proiectele respective sunt la 
etapa de elaborare şi avizare în cadrul DGAI. 

In temeiul Ordinului Agenţiei nr.l 14 din 13 octombrie 2017 „Cuprivire la sistemele de 
evidenfă a datelor cu caracter personal ale Instituţiei publice „Agenfia Servicii Publice" a fost 
elaborat proiectul Regulamentului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in 
cadrul Sistemului informational „Registrul de stat al populaţiei", care se află în proces de 
examinare şi avizare în cadrul Agenţiei. 

1.1.3. Dezvoltarca sistemului national de paşapoartc şi a Registrului de stat al populaţiei 
In penoada de raport a fost asigurată continuitatea procesului de preschimbare a 

paşapoartelor de tip sovietic şi de actualizare a informaţiei în Registrul de stat al populaţiei 
cu privire la titularii acestor documente neconforme. 

Astfel, în schimbul paşaportului de tip sovietic au fost eliberate 675 buletine de 
identitate (494 buletine de identitate (CA) şi 181 buletine de identitate provizorii (BP), dintre care: 
300 buletine de identitate (CA) în mod gratuit. De la începutul proiectului (01.10.2013) şi 
până la 31.12.2017 au fost eliberate 171662 buletine de identitate, dintre care 167273 (CA) 
şi 4389 (BP). 

La data de 31.12.2017 in Registrul de stat al populaţiei erau luaţi în evidenţă 8851 de 
cetăţeni ai Republicii Moldova titulari ai paşaportului de tip sovietic, care nu au depus 
cereri pentru preschimbarea acestuia, dintre care: 

- 4775 de locuitori din stânga Nistrului; 
-130 de beneficiari de prestaţii sociale; 
-3946 de cetăţeni, care potrivit datelor CNAS nu beneficiază de prestaţii sociale. 
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In vederea executării prevederilor Dispoziţiei Departamentale nr . l ld din 26.08.2016 
„ Cu privire la unele aspecte ce (in de actualizarea informaţiei in Registrul de stat al populaţiei privind 
persoanele cu vârsta peste 100 de ani" din 510 persoane cu vârsta de peste 100 de ani şi cu 
vârsta peste 97-99 de ani identificate în RSP la data de 31.12.2017 au fost radiate din 
evidenţă cu motivul „deces" 185 de persoane cu vârsta peste 100 de ani şi 192 de persoane 
cu vârsta peste 97-99 de ani. 

1.1.4. Coopcrarc interinstituţională 
In contextul realizării Planului national de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016, Parteneriatului de mobilitate RM-
UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi international, a fost asigurată 
participarea la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde) desfaşurate pe 
domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, 
pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea in domeniul luptei contra 
migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, după cum urmează: 

a) interacţiunea I.P. „Agenţia Servicii Publice" cu Biroul migraţie şi azil al MAI in 
cadrul Ghişeului unic de documentare a străinilor prin intermediul sistemelor 
informaţionale automatizate in vederea asigurării străinilor, refugiaţilor şi a beneficiarilor 
de protecţie umanitară aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova cu acte de identitate. Astfel, 
în perioada 01.09.2017-31.12.2017 au fost confecţionate: 

- 3167 de permise de şedere provizorie pentru cetăţenii străini (IR); 
- 502 permise de şedere permanentă pentru cetăţenii straini (CR); 
-17 buletine de identitate pentru apatrizii (CC); 
- 4 buletine de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară (IH); 
- 9 buletine de identitate pentru refugiaţi (RI); 
-13 documente de călătorie (Convenţia din 28 septembrie 1954) (PC). 

b) cooperarea interinstituţională cu Secretariatul Permanent al Comitetului National 
pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane prin participarea la Grupurile de lucru in 
domeniul traficului de fiinţe umane. 

Reprezentanţii Agenţiei au participat la: 
- Campania Naţională „Sâptămăna de luptă împotiva traficului defiinfe umane" (16-22.10.2017)', 
- atelierul de lucru organizat în scopul definitivării proiectelor Strategiei naţionale de 

prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de 
acţiuni pentru anii 2018-2020 in vederea realizării Strategiei (24.11.2017); 

- atelierul de lucru privind validarea proiectelor finale ale Strategiei naţionale de prevenire 
şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acţiuni 
pentru anii 2018-2020 in vederea realizării Strategiei (29.11.2017); 

- şedinţa Comitetului national pentru combaterea traficului de fiinţe umane, în cadrul 
căreia a fost prezentat proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Strategiei nafionale 
de prevenire şi combatere a traficului de flinte umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acfiuni 
pentru anii 2018-2020 in vederea realizării Strategiei", precum şi gradul de implementare al 
Setului de măsuri privind realizarea acţiunilor prioritate in domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane până la 31 decembrie 2017 (21.12.2017). 

c) Interacţiunea I.P. „Agenţia Servicii Publice" cu MAEIE, prin intermediul 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, in vederea asigurării 
cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare cu acte de identitate din Sistemul 
national de paşapoarte. 



In perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2017, prin intermediul misiunilor 
diplomatice şi al oficiilor consulare, cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate le-
au fost prestate următoarele servicii: 

- eliberate buletine de identitate - 1684; 
- eliberate buletine de identitate provizorii - 45; 
- eliberate paşapoarte - 6117; 
- examinate cereri pentru autorizarea emigrării - 214; 
- efectuate înregistrări la domiciliu/reşedinţă - 64; 
- efectuate radieri din evidenţă - 2. 

1.1.5. Extindcrea spcctrului serviciilor prestate 
La data de 06 decembrie 2017 a fost inaugurat Centrul multifunctional de prestare a 

serviciilor publice în municipiul Străşeni, în cadrul căruia se acordă servicii de înregistrare 
a faptelor de stare civilă, de eliberare a actelor de identitate şi de evidenţă a cetăţenilor 
Republicii Moldova la locul de domiciliu şi/sau reşedinţă, de examinare a cererilor in 
materie de cetăţenie, precum şi de eliberare a adeverinţelor, extraselor din registre şi a 
altor documente pe suport de hârtie. 

1.1.6. Dirijarea şi coordonarea activităţii serviciilor eliberare a actelor de identitate 
/4 

1) In vederea acordării asistenţei consultativ-metodice şi practice angajaţilor serviciilor 
eliberare a actelor de identitate, în perioada de raport, a fost efectuată deplasarea de 
serviciu în SEAI Rezina (27.10.2017). 

2) în perioada 9-15 noiembrie 2017 au fost organizate şi desfaşurate trei seminare 
tematice de instruire profesională a angajaţilor serviciilor eliberare a actelor de 
identitate (Ordinul Agenfiei Servicii Publice nr.163 din 06.11.2017, la care au fost instruifi 88 de 
angajaţi (şefl, şefi adjuncţi, specialişti). 

3) In perioada 24-27 noiembrie 2017 a fost organizată instruirea angajaţilor Agenţiei 
antrenaţi în activitatea Centrului multifunctional Străşeni în temeiul Ordinului Agenţiei 
nr.193 din 23.11.2017. 

4) în perioada septembrie-decembrie 2017 in procesul de instruire profesională au fost 
antrenate 244 persoane, dintre care 35 angajaţi din cadrul aparatului central, precum şi 
209 angajaţi din cadrul subdiviziunilor structurale (teritoriale). 

5) In perioada de raport au fost examinate 167 petiţii, dintre care 141 petiţii examinate de 
către serviciile de resort din cadrul aparatului central şi 26 petiţii de către serviciile 
eliberare a actelor de identitate. In audienţa efectuată de către conducerea subdiviziunii 
şi specialiştii de profil au fost primiţi 111 cetăţeni. 

Date statistice privind eliberarea actelor de identitate din Sistennd national de pasapoarte şi prestarea 
serviciilor în domeniul documentării populaţiei 

Tabelulnr.l 

nr. 
d/o. 

/ 

1. 

2. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului KM 
(CA), nr., total, dintre care: 
- cu înlesniri 
- prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare 
Eliberarea paşaportului cctăţcanului RM (PA), nr. total, 
dintre care: 
- cu înlesniri 
- prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare 

Total 
(de la începulul 

activităţii) 
3 

73 662 

9 222 

1 684 

1 18 628 

208 

6 115 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

73 662 

9 222 

1 684 

118 628 

208 

6 115 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 

79 025 

9 228 

1 379 

123 684 

208 

5 195 

Deviere 

6 
-5 363 

-6 

305 

-5 056 

0 

920 
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/ 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

2 
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP), nr. 
înregistrarea persoanei la domiciliu/reşedinţă (R), nr. 
Radierea din evidenţă, nr. 
Examinarea cererilor privind cetăţenia RM, nr. total, dintre 
care: 
- dobândirea prin naturalizare 
- dobândirea prin redobândire 
- dobândirea prin recunoaştere 
- renunţarea la cetăţenia RM 
Eliberarea adeverinţelor privind informaţia din Registrul de 
stat al populaţiei, nr. 
- pe blanchetă cu semne de protecţie seria AD 
- pe blanchetă cu semne de protecţie seria ST 
Eliberarea extrasului persoanelor juridice din Registrul de 
stat al populaţiei 
Examinarea cererii pentru autorizarea emigrării, dintre 
care: 
- prin intcrmediul misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare 
Examinarea cererii de repatriere în RM 
Confecţionarea actelor de identitate străinilor, nr. total, 
dintre care: 
- permisul de şedere pentru cetăţenii străini care 

domiciliază permanent în RM (CR) 
- buletinul de identitate pentru apatrizii domiciliaţi 

permanent în RM (CC) 
- permisul de şedere provizorie pentru străini (IR) 
- permisul de şedere provizorie pentru apatrizi (1С) 
- documentul de călătorie pentru apatrizi (PC) 
- buletin de identitate pentru refugiaţi (RI) 
- buletin de identitate pentru beneficiari de protecţie 

umanitară (IH) 
- permisul de mic trafic de frontieră (PF) 
- luarea la evidenţă a străinilor care intră în RM prin 

segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, 
necontrolat de autorităţile moldoveneşti (RT) 

3 
6 288 
18 376 
918 

785 

39 
30 

359 
357 

-

1 618 
6 348 

735 

402 

237 

615 

-

503 

17 

3 150 
2 
13 
9 

4 

0 

90 

4 
6 288 
18 376 
918 

785 

39 
30 
359 
357 

-

1 618 
6 348 

735 

402 

237 

615 

-

503 

17 

3 150 
2 
13 
9 

4 

0 

90 

5 
11 498 
22 568 
1 137 

1 026 

28 
28 
656 
314 

-

1 473 
6314 

1 078 

446 

229 

561 

-

524 

17 

3 163 
2 
7 
3 

55 

0 

172 

6 
-5 210 
-4 192 
-219 

-241 

+ 11 
+2 

-297 
-43 

-

+ 145 
+34 

-343 

-44 

+8 

+54 

-

-21 

0 

-13 
0 
6 
6 

-51 

0 

-82 

1.2. Acte de stare civilă 
1.2.1.Perfecţionarea cadrului normativ-juridic, inclusiv a cadrului institutional 

în perioada de raport au fost elaborate şi definitivate următoarele proiecte de acte 
legislativ-normative: 
- Concepţia Sistemului Informational Automatizat „Registrul de stat al actelor de stare civilă"; 
- Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul familiei aprobat prin 
Legea nr.l316-X!Vdin 26 octombrie 2000, Legea nr.100-XVdin 26 aprilie 2001 privind actele de stare 
civilă şi alte acte normative conexe); 
- Proiectul Ordinul Agenţiei „Privind aprobarea Regulilor privind tnscrierea nafionalitafii sau 
apartenenfei etnice In actele de stare civilă "; 
- Proiectul Ordinul Agenţiei „Privind aprobarea Regulilor privind scrierea denumirilor unităţilor 
administrativ-teritoriale in documentele de stare civila ". 

Concomitent, au fost sesizate autoritaţile competente în vederea iniţierii modificării 
unor acte departamentale, ce se aplică în procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, 
după cum urmeaza: 

-Centrul National de Management în Sănătate - in vederea modificării cadrului de 
reglementare a competenţelor în procesele operaţionale aferente constatării şi înregistrării 
faptelor naşterii şi ale decesului persoanelor, precum şi eliberării certificatelor medicale. 
S-a invocat necesitatea revizuirii competenţelor şi atribuţiilor tuturor autorităţilor implicate 
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în procesul de constatare, documentare şi înregistrare a faptelor naşterii şi ale decesului cu 
eliberarea documentelor probatorii in acest sens. A fost creat un Grup de lucru în cadrul 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea revizuirii cadrului legal 
privind completarea, eliberarea şi păstrarea certificatului medical constatator al decesului; 

- Biroul National de Statistică - în vederea modificării cadrului de reglementare a 
competenţelor funcţionale şi atribuţiilor subdiviziunilor structurale responsabile în materia 
înregistrării actelor de stare civilă şi a transmiterii datelor statistice corespunzătoare 
(modificarea vizează Ordinul Biroului National de Statistică nr. 127 din 11.12.2014 cu privire la 
aprobarea formularelor statistice vizând statistica demograflcă). 

- Ministerul Justiţiei - în vederea modificării Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 566 
din 26.05.2016 cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie si a 
prenumelui in documentele de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau transliterării 
acestora (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 150/988 din 31.05.2016). 

1.2.2.Activitatca in cadrul comisiilor de lucru 
Direcţia generală stare civilă îşi realizează activitatea în interacţiune cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, In problemele ce tin de înregistrarea de stat a 
actelor de stare civilă. Astfel, pentru realizarea atribuţiilor stabilite, pe parcursul 
perioadei de raport, a fost asigurata participarea specialiştilor la următoarele grupuri de 
lucru şi comisii naţionale create: 
1) Grup de lucru pentru revizuirea, modificarea sau abrogarea actelor departamentale şi 

aducerea acestora in concordanţă cu actele in vigoare; 
2) Grup de lucru pentru revizuirea şi elaborarea certificatului medical constatator al 

decesului; 
3) Comisia pentru examinarea documentelor elaborate, confecţionate şi eliberate de 

către Agenţia Servicii Publice; 
4) Grupul tehnic de lucru pentru realizarea politicii statului în domeniul diasporei; 
5) Seminar international cu genericul "Bunele practici privind apatridia-aspectele 

relevante ale politicilor şi strategiilor privind procedura de determinare a statutului de 
apatrid"; 

6) Grupul tehnic coordonator al Comitetului national pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane In parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova; 

7) Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea Profilului Migraţional Extins; 
8) Colegiul consultativ a Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat; 
9) Masa rotunda a Biroului national UNCHR, Biroul migraţie şi azil şi Centrul de drept 

al avocaţilor cu tematica „Apatridia in Republica Moldova: oportunităţi şi provocări. 
Bunele practici in domeniul apatridiei-aspecte relevante privind politicile, strategiile 
privind procedura de determinare a statutului de apatrid"; 

10) Grupul de lucru privind identificarea posibilităţilor adiţionale de integrare socială a 
persoanelor din comunităţile de romi in contextul readmisiei acestora din Republica 
Federală Germania; 

11) Şedinţa interinstituţională în contextul celei de-a V-a întrunire a Secretariatului 
Comisiei europene contra rasismului şi intolerantei (ECRI), in partea ce ţine de 
procedurile legale dc schimbare a numelui şi sexului persoanei transgender, precum şi 
a altor documente oficiale. 

12) Şedinţa interinstituţională de cercetare a cazurilor de neînregistrare a copiilor nou-
născuţi şi prezentarea studiului tematic „Respect drepturile copiilor la nume şi 
cetăţenie" Avocatului Poporului. 
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1.2.3. Consolidarca rclaţiilor cu asociaţiilc strainc de profil in matcric de stare civilă 
Direcţia generală stare civila asigură interesul activ pentru dezvoltarea colaborării 

continue, în vederea promovării schimbului de experienţă şi a bunelor practici in domeniu 
cu statele străine, in scopul protejării reciproce a drepturilor şi intereselor propriilor 
cetăţeni, cât şi a străinilor care se află temporar sau permanent pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Sub aspectul consolidării procesului de colaborare cu statele străine, de către Direcţia 
generaleă stare civilă a fost asigurată reprezentarea Republici Moldova la următoarele 
evenimente de nivel international: 
1. Intrunirea Asambleei Generale a Comisiei Internationale de Stare Civilă, care s-a 

desfaşurat între 27-28 septembrie 2017 la Strasbourg, Franţa, în cadrul căreia au fost 
puse în discuţie problemele ce vizează modul de înscriere a cetăţeniei/naţionalităţii în 
actele de stare civilă; 

2. A doua ediţie a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiţiei „Reforma 
justiţiei şi lupta împotriva corupţiei In perspectivă europeană" care a avut loc la Bucureşti, în 
perioada 23-24 noiembrie 2017. 

Concomitent, menţionăm că in perioada lunilor septembrie - decembrie 2017 au fost 
examinate 214 cereri privind asistenţa juridică internaţională parvenite de la statele 
membre la Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, 
familială şi penală, încheiată la Minsk în 1993. 

1.2.4.Prestarea serviciilor stare civilă prin intcrmediul mijloacclor electronice 
In perioada de raport prin intermediul reţelelor „Ghişeu multimedia" şi a portalului 

guvernamental www.servicii.gov.md au fost acordate In total - 11 102 servicii electronice de 
stare civilă, drept rezultat fiind perfectate: 
- certificate şi extrase de stare civilă - 9 924; 
- certificate privind starea civilă şi avize privind afirmarea sau infirmarea schimbarii 

numelui si/sau prenumelui - 399; 
- extrase multilingve de pe actele de stare civilă - 779. 

1.2.5. Fondul arhivistic 
A 

In perioada raportată a fost realizat In mod integral obiectivul „Asigurarea integrităţii şi 
securitâ(ii fondului de arhivâ", prin sistematizarea actelor de stare civilă şi organizarea 
registrelor de stare civilă. In acest sens, în perioada lunilor septembrie - noiembrie ale 
anului 2017, serviciile stare civile teritoriale au mregistrat 28269 acte de stare civilă, dintre 
care: acte de naştere - 8823; acte de deces - 8801; acte de căsătorie - 7644; acte de divorţ -
2004; acte reconstituite -122; acte întocmite ulterior - 51; acte de schimbare a numelui 
şi/sau a prenumelui - 997; acte transcrise - 4877, 

De către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate 
în străinătate au fost înregistrate 4387 acte de stare civilă, dintre care 3928 au fost 
transcrise. 

Concomitent, au fost sistematizate 43072 acte de stare civilă înregistrate de către 
serviciile stare civila teritoriale şi 1521 acte de stare civilă înregistrate/transcrise de către 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate. 

Subdiviziunile centrale şi teritoriale au recepţionat 2530 acte (copii) de stare civilă 
înregistrate de către organele de stare civilă din stânga Nistrului. 

Au fost examinate 85 petiţii parvenite de la cetăţeni către Departamentul înregistrare 
şi evidenţă a populaţiei, recepţionate prin intermediul instituţiilor ierarhic superioare, din 
care: Aparatul Preşedintelui - 1, Parlamentul RM/deputaţi - 7, Cancelaria de Stat - 5, 

http://www.servicii.gov.md
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recepţionate nemijlocit de la cetăţeni - 78, recepţionate de la alte organe publice - 2. Din 
numărul total de petiţii - 74 au fost soluţionate, 7 se află în proces de lucru. Petiţii 
recepţionate în format electronic - 650. 

Date statistice privind cele mai solicitate documente de stare civilă pe parcursul anului 2017 
Tabelul nr.2 

Nr. 
d/o 

/ 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Categoria 

2 
Duplicate ale certificatelor şi extrase de pe 
actele de stare civilă 
Extrase multilingve de pe actele de stare 
civilă 
Certificate de capacitate matrimonială 
Certificate privind starea civilă 
Avize privind afirmarea sau infirmarea 
schimbării numelui şi/sau prenumelui 
Avi/.e privind modificările operate în 
actele de stare civilă 

Numărul total 

? 
132 100 

4 713 

3 310 
5 686 
875 

3 752 

Numărul de documente 
perfectate de DGSC 

4 
26 948 

2289 

596 
2 096 
469 

2893 

Numărul de documente 
perfectate de SSC 

teritoriale 
« 

105 152 

2 424 

2 714 
3 590 
406 

859 

II. ÎNREGISTRAREA ŞI LICENŢIEREA UNITĂŢILOR DE DREPT 
(Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept) 

În perioada de raport, au fost elaborate şi aprobate de către conducerea Agenţiei 
următoarele ordine: 
- ПГ. 113 din 13.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Departamentului inregistrare şi 

licenţiere a unităţilor de drept"; 
- ПГ.150 din 30.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desjaşurare a 

concur sului pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul înregistrării de stat"; 
- nr.225 din 06.12.2017 „Cu privire la aprobarea modelelor cererilor de perfectare şi de modificare a 

actelor de constituire ale persoanelor juridice"; 
- nr.238 din 13.12.2017 „Cu privire la evidenţa agenţilor economici din Transnistria"; 
- nr.239 din 14.12.2017 „Privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la evidenţa de stat a 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale"; 

- ПГ.241 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea modelelor cererilor de inregistrare a persoanelor 
juridice şi a întreprinzătorilor individuali". 

De asemenea, au fost aorbate dispoziţii departamentale: 
- nr.05/01-37i din 18.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor subdiviziunilor structural 

ale Departamentului inregistrare şi licenţiere a unitafilor de drept"; 
- nr.05/01-53i din 09.11.2017 „Cu privire la aprobarea modelelor actelor de constituire ale 

persoanelor juridice". 
Au fost înaintate propuneri pentru proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 291 din 16.12.16 cu privire la organizarea şi desfaşurarea jocurilor de noroc. 
în perioada septembrie-decembrie anul 2017, prin intermediul structurilor teritoriale 

au fost înregistrate 2141 întreprinderi, comparativ cu 1887 întrprinderi înregistrate în 
perioada similară a anului precedent, ceea ce constituie о majorare cu 11,9%. 

Totodată, a fost înregistrată о micşorare la capitolul modificări. Astfel, s-au înregistrat 
7562 de modificări în Registrul de stat, comparativ cu 8008 modificări înregistrate în 
perioada similară a anului precedent, ceea ce constituie о scădere cu 5,6%. 

Au fost radiate 3209 întreprinderi din Registrul de stat, faţă de 1205 radieri operate in 
aceeaşi perioada a anului 2016, ceea ce constituie о majorare cu 2004 întreprinderi. Au fost 
radiate 109 întreprinderi în rezultatul lichidării în temeiul deciziei organelor de drept. 
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A fost perfectat răspuns la 16272 interpelări ale organelor de drept, faţă de 17237 
interpelări din aceiaşi perioada a anului 2016, ceea ce constituie о micşorare cu 5,6%. 

Au fost eliberate 2434 copii de pe actele de constituire, comparativ 1365 copii 
eliberate în perioada similară a anului 2016, ceea ce constituie mai mult cu 1069. 

Au fost eliberate 13162 extrase din Registrul de Stat, comparativ cu 14515 extrase 
eliberate in ultimele 4 luni ale anului 2016, ceea ce constituie о micşorare cu 9,3%. 

La data de 31.12.2017 in Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor 
individuali erau înregistrate 169402 întreprinderi. 

Prin intermediul structurilor teritoriale au fost recepţionate 1006 cereri de publicare a 
avizelor in Monitorul Oficial al Republicii Moldova de la persoane fizice şi juridice din 
R.M., faţă de 697 avize recepţionate în perioada similară a anului precedent, ceea ce 
constituie о creştere cu 44,3%. 

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 815 din 02.08.2005 „Cuprivire 
la regularizarea trafwului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a 
agenţilor economici din Transnisiria", începînd cu data de 25 ianuarie 2006 se efectuează 
înscrierea provizorie şi înregistrarea permanentă a agenţilor economici care au sediul in 
raioanele de Est ale Republicii Moldova. Din 25.01.2006 şi până la 31.12.2017 au fost 
luaţi la evidenţă provizorie 1386 agenţi economici cu sediul in Transnistria, dintre care 32 
in perioada de raport (in perioada similara a anului 2016 - 20 agenţi economici). In lunile 
septembrie-decembrie 2017 nu au fost înregistrate întreprinderi ce are sediul In raioanele 
menţionate (în perioada similară a anului 2016 ~ 7 întreprinderi). De la 01.08.2004 şi până în 
prezent au trecut înregistrarea de stat conform prevederilor legislaţiei naţionale 610 
întreprinderi cu sediul in Transnistria. 

Potrivit Registrului actelor permisive (licen(elor), la situaţia din 31.12.2017 au fost 
înregistraţi 1015 titulari de licenţa, ceea ce, comparativ cu datele similare ale anului 2016, 
constituie о micşorare semnificativă, cu 92%. Această micşorare se datorează faptului că la 
data de 27.10.2017, a intrat în vigoare Legea nr.185 din 21.09.2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, fiind abrogată Legea nr. 451/2001 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, iar numărul genurilor de activitate supuse 
reglementării prin licenţiere a fost redus până la 13. 

La situaţia din 31.12.2017 erau înregistraţi 16 titulari de licenţă din stânga Nistrului. 
Date statistice privind înregistrarea şi licen(ierea unităfilor de drept 

Tabelul nr.3 

nr. 
d/o 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

Denumirea indicatorilor principali 

înregistrări, nr. 
Modificări, nr. 
Extrase, nr. 
Reorganizări, nr. 
Radieri, nr. 
Copii de pe actele de constituire, nr. 
Interpelări de la organele de drept, nr. 
Avizuri publicate in Monitorul Oficial, nr. 
Agenţi economici luaţi la evidcnţă provizorie 
conform HG nr.815/2005, nr. 
Prescripts emise, nr. 
Decizii de suspendare a licenţei, nr. 
Decizii de retragere a licenţei, nr. 
Decizii de declarare a nevalabilităţii licenţei, nr. 
Licenţe eliberate/prelungite (inclusiv anexe), 
reperfectate (inclusiv anexe), nr. 

Total 
(de la data de 
23.08.2017) 

2 264 
7 949 
14 120 

69 
3 387 
2 552 
17 698 
1091 

33 

17 
16 
36 
13 

939 

Septembrie-
decembrie 

2017 
2 141 
7 562 
13 162 

61 
3 209 
2 434 
16 272 
1 006 

32 

17 
16 
32 
13 

826 

Septembrie-
decembrie 

2016 
1 887 
8 008 
14515 

85 
1205 
1365 

17 237 
697 

20 

-
-
-
-

-

Deviere 

254 
-446 

-1 353 
-24 

2 004 
1069 
-965 
309 

12 

-
-
-
-

-
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III. DEZVOLTAREA CADASTRULUI BUNURILOR IMOBILE 
(Departamentul cadastru) 

Pe parcursul perioadei de raport, au fost desfaşurate activiăţi de revizuire şi modificare a 
cadrului legal, care reglementează activitatea de înregistrare a bunurilor imobile şi 
drepturilor asupra lor. Astfel, au fost revizuite şi propuse modificări la 7 acte legislative, 
40 hotărâri de Guvern şi acte departamentale, printre care: 

- Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 1998; 
- Legea cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică nr.91 din 2007; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 12.10.1998, despre unele măsuri privind crearea 

cadastrului bunurilor imobile; 
- Instrucţiunea cu privire la Inregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor, 

^ aprobată prin Ordinul ARFC nr.70 din 04.08.2017. 
In calitate de entitate responsabilă de implementarea politicilor publice in domeniul 

cadastrului şi înregistrării bunurilor imobile, Agenţia, prin intermediul Departamentului 
cadastru este implicată în executarea 4 programe de stat, cu finanţare din bugetul de stat: 
1. Crearea şi ţinerea Registrului de stat al unităţilor administrativ teritoriale şi al adreselor 

(RSUATA). Temei: Hotărârea Guvernului nr.1518 din 2003 „Despre crearea Sistemului 
informational automatizat Registrul de stat al unităţilor adminisirativ-teritoriale şi al strâzilor din 
localitarţile de pe teritoriul Moldovei". Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate 
adresele pentru 1873 străzi, 35819 clădiri şi 78152 încperi izolate. 

2. Imbunătăţirea calităţii datelor şi corectarea erorilor din planul cadastral. Temei: 
Hotărârea Guvernului nr. 120 din 2007 „Си privire la unele rnasuri In vederea finalizării 
lucrărilor prevăzute in Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1030 din 07.02.2007". Pe parcursul anului 2017, au fost actualizate 
datele pentru 2897 bunuri imobile. 

3. Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobile In scopul impozitării. Temei: Hotărârea 
Guvernului nr. 670 din 2003 „Despre aprobarea programului de rnasuri privind implementarea 
noului sistem de evaluare a bunurilor imobile in scopul impozitarii". In anul 2017, a fost 
efectuată colectarea datelor pentru evaluare despre 37955 bunuri imobile amplasate in 
localităţile rurale, conform programului aprobat de Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru, şi a fost actualizată informaţia despre valoarea in scopul impozitarii pentru 
45785 bunuri imobile, supuse evaluării în perioada anilor 2005 - 2011, care au suferit 
schimbări planimetrice. 

4. Inregistrarea bunurilor imobile. Temei: Hotărârea Guvernului nr.1030 din 1998, Legea 
nr.393 din 2006 Pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile 

A 

prestate de Agenţia Servicii Publice şi structurile teritoriale ale acesteia. In anul 2017, 
au fost efectuate 80866 de înregistrări a dreptului de proprietate in temeiul certificatului 
de moştenitor; iar în cadrul lucrărilor de înregistrare primară masivă a bunurilor 
imobile şi drepturilor de proprietate asupra lor au fost înscrise în Registrul bunurilor 
imobile 5897 bunuri, amplasate în localităţile Sofia şi Maramonovca (r.Drochia), 
Cubolta (r. Sîngerei). Aceste lucrări sunt gratuite pentru cetăţeni. 

Au fost continuate activităţile legate de dezvoltarea sistemului cadastral, fiind 
implicaţi în următoarele proiecte: 
- Dezvoltarea sistemului informational automatizat de înregistrare a bunurilor imobile şi drepturilor 

asupra lor (MOLDLIS) - cu suportul financiar al Agenţiei Norvegiene de Cartografie 
(Statenskartverk). Pe parcursul anului 2017, au fost dezvoltate modulele funcţionale de 
bază ale sistemului (Registrul bunurilor imobile şi dreptulor asupra lor, Baza de date garfică a 
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IV. ÎNMATRICULAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI CALIFICAREA 
CONDUCĂTORILOR AUTO 

(Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto) 
La compartimentul perfecţionării în domeniul examinării, documentării şi evidenţei 

conducătorilor de vehicule au fost realizate următoarele măsuri: 
1) Finalizarea lucrărilor de amenajare şi transmiterea în exploatare a poligonului de 

examinare la proba practică, la categoria B, din cadrul SCCA Chişinău, str. Pădurii, 13; 
2) Elaborarea noilor Instrucţiuni privind desfaşurarea examenului şi condiţiile de 

obţinere a permisului de conducere, aprobate prin Ordinul Agenţiei nr. 240 din 14.12.2017; 
3) Elaborarea rutelor la examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule la 

proba practică, subproba trafic, precum şi selectarea aleatorie a rutei de examinare. 
In cadrul SCCA Chişinău au fost implementate 10 rute de examinare la categoriile/ 

subcategoriile B, BE, Dl , DIE şi D şi 5 rute de examinare la categoriile/ subcategoriile C l , 
CIE, С şi СЕ, iar la SIT CCA Bălţi - 10 rute de examinare la categoriile/ subcategonile B, 
BE, Dl , DIE şi D şi 5 rute de examinare la categoriile/ subcategoriile С1, CIE, С şi CE. 

4) A fost expediat pentru avizare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completarilor се se operează in unele hotărâri ale Guvemului: 
- Hotărârea Guvernului nr.1229 din 13 noiembrie 2001 „Despre reglementarea unor probleme ce 

(in de evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport şi conducâtorilor de vehicule "; 
- Hotarârea Guvernului nr.1127 din 7 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea modelelor 

permiselor de conducere de tip пои "; 
- Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la permisul de conducere, organizarea şi desjasurarea examenului pentru obfinerea permisului 
de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier ". 

La compartimentul inmatricularea mijloacelor de transport: 
A fost asigurată participarea la: 

- efectuarea lucrărilor de elaborare a proiectelor de clasificatoare "Categoria vehiculului" şi 
"Tipul caroseriei"; 

- realizarea proiectului „Dezvoltarea SIA „Inmatricularea transportului", subsistemul 
„Subdiviziunea (biroul) de examinare si evidenţă a mijloacelor de transport" vers.7 şi subsistemul 
„Evidenţa numerelor de înmatriculare" vers.3.3.0 (eliberarea certificatului de înmatriculare de tip 
пои VP2017), iniţiat prin ordinul Agenţiei nr.130 din 20.10.2017; 

- efectuarea lucrărilor ее tin de implementarea Sistemului informational „Registrul 
identificarii mijloacelor de transport". In prezent se efectuează exploatarea experimentală a 
software, instalat in cadrul Laboratorului identificare vehicule a DHMT şi Secţiei 
Inmatricularea transportului nr. 4 mun. Chişinău; 

- elaborarea proiectului de modificări al SIA „Inmatricularea transportului", subsistemul 
„Luarea deciziilorprivind inmatricularea transportului", în legătură cu automatizarea procedurii 
de comparare a datelor despre vehicul, existente In RST, cu datele actuale din formular; 

- elaborarea normelor privind procedura de reglementare a procesului de anulare a 
valabilităţii documentelor de înmatriculare (VP, VPP), de deteriorare a documentului 
nevalabil şi de restituire titularului. In prezent se efectuează exploatarea experimentală a 
software respectiv, instalat in cadrul Secţiei de perfectare urgentă a actelor 
mecanolizibile a DÎMT şi CCA şi Secţiei inmatricularea transportului nr. 6 mun. 
Chişinău; 

- organizarea şi petrecerea controalelor activităţii subdiviziunilor teritoriale ale DIMT şi 
CCA, precum şi la primirea-predarea bunurilor in cadrul acestor subdiviziuni. 
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- efectuarea verificărilor subdiviziunilor DÎMT şi CCA la compartimentul legalităţii 
reînmatriculării vehiculelor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova; 

- examinarea problemelor ce ţin de reînmatricularea mijloacelor de transport aflate la 
evidenţă în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (in cadrul şedinţelor de lucru 
organizate de către Biroul Politici de Reîntegrare al Cancelariei de Stat). 

Au fost efectuate lucrări de elaborare a proiectului Instrucţiunii cu privire la modalitatea 
înmatriculării vehiculelor şi furnizării informaliei fa Registrul de stat al transporturilor, cuprizând şi 
descrierea operaţiunilor tehnologice. 

In adresa conducerii Agenţiei a fost expediată Nota de serviciu privind iniţierea 
lucrărilor ce ar da posibilitatea acceptării plăţilor electronice pentru serviciile pentru care 
în prezent nu se utilizează sistemul de Plăţi Electronice (Mpay). La indicaţia conducerii 
Agenţiei lucrările respective au fost initiate. 

In scopul excluderii cazurilor de înmatriculare a vehiculelor aflate în căutare şi 
organizării în comun cu Ministerul Afacerilor Interne a unei interacţiuni în format nou, a 
fost creat un grup de lucru pe marginea acestui subiect, iar la data de 21.12.2017 a fost 
organizată о şedinţă de lucru la capitolul examinării posibilităţii verificării on-line a 
vehiculelor prin bazele de date ale Centrului Cooperare Poliţienească Internaţională a 
Ministerului Afacerilor Interne. 

în adresa Departamentului managment servicii publice din cadrul Agenţiei a fost 
înaintată propunerea examinării chestiunii de aderare a Republicii Moldova la Tratatul 
referitor la Sistemul European de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere 
(EUROCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000. 

în contextul executării Legii privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 07.06.2007 
şi Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014, a fost emisă circulara DÎMT şi 
CCA nr. 149 din 22.09.2017, care prevede modalitatea de radiere din evidenţă a 
vehiculelor rebutate. 

La compartimentul identifwarea autovehiculelor au fost desfaşurate următoarele activităţi: 
- dezvoltarea şi implementarea sistemului informational ,,Registrul identificarilor mijloacelor 

de transport "; 
- organizate şi desfaşurate grupuri de lucru cu compania „ Esempla Systems" SRL; 
- organizate şi petrecute şedinţe cu reprezentanţii companiei „EsemplaSystems" SRL; 
- efectuată monitorizarea regulată a datelor introduse în baza de stocare a datelor în 

sistemul „ Total Commander", fiind întocmite listele cu nereguli depistate. 
Date statistice privind inmatricularea mijloacelor de transport şi calificarea conducătorilor auto 

Tabelul nr.5 

nr. 
d/o 

/ 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dcnumirca indicatorilor de bază / Unitatca de măsură 

2 
Documente eliberate, dintre care: 
VP provizoriu 
inclusiv VI' provizoriu gratis 
VP plastic 
DL provizoriu 
DL plastic 
Plăci de înmatriculare eliberate 
Examene-persoane 
Certificate de şcolarizare 
Certificate de confirmare 
Servicii prestate, tipuri - total/noi implementate 

Total 
(dela 

"mceputul 
activită(ii) 

3 

142 974 
53 804 

52 503 
17 760 
18 907 
30 021 
71610 
17 788 
2 935 

47 

Septembrie-
decembrie 

2017 

4 

142 974 
53 804 
52 503 
17 760 
18 907 
30 021 
71610 
17 788 
2 935 

47 

Septembrie-
decembrie 

2016 

4 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Deviere 

6 
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
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/ 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

2 
Identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat 
(veriftcarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor şi 
autenticitatea documentelor de înso(ire) 
Identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat 
curente (veriftcarea numărului de idenliftcare al vehiculului 
(VIN), numărului caroseriei, şasiului) 
Identificarea motorului in procesul înmatriculării de stat 
curente, la solicitarea beneficiarului (veriftcarea numărului 
motorului) _l 
Cercetări tehnico-ştiinţifice, nr. 
Deplasarea expertului la locul solicitat pentru cercetarea 
mijlocului de transport, nr. 
Cazuri de falsificare/ contrafaceri depistate, nr. acestora 

3 

514 

0 

0 

484 

16 

26 

4 

514 

0 

0 

484 

16 

26 

4 

-

-

-

-

-

-

6 

-

-

-

-

-

-

V. DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR 
(Departamentul tehnologic) 

5.1. Tehnologii informaţionale 
(Direcţia generală tehnologii informalionale) 

In perioada de raport, au fost efectuate activităţi de management privind iniţierea a 
9 proiecte IT, finalizate 5 proiecte, monitorizate lucrările a 4 proiecte, initiate în perioada 
precedentă, executate 3 lucrări post-proiect (planuri calendaristice elaborate de DET) de 
dezvoltare/modificare a diferitor produse software, privind realizarea web-serviciilor cu 
privire la prestarea serviciilor informaţionale între Agenţie şi alte autorităţi. 

In domeniul elaborării SIA au fost transmise în exploatarea industrială 3 versiuni noi ale 
produselor de program. A fost asigurată administrarea conţinutului informational al 
portalului corporativ al Agenţiei. 

Permanent se efectuează asistenţa tehnică a tuturor mijloacelor tehnice utilizate in cadrul 
Agenţiei, a sistemului de reţea şi proceselor de producere. Au fost reparate a 172 unităţi de 
imprimante laser şi dispozitive de multiplicat, 17 monitoare de diverse modele, 75 unităţi 
de aparate de telefon şi fax, efectuate 95 cazuri de management operational la distanjă. Au 
fost efectuate lucrări: de configurare şi instalare a echipamentului în oficiul 
multifunctional Străşeni, de modificare a sistemului de reţele din or.Străşeni. Efectuate 
diverse lucrari la transferarea Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de 
drept in sediul nou de pe adresa str. Puşkin, 47. Au fost prelucrate peste 500 de cereri de 
conectare a utilizatorilor Agenţiei la serviciile Internet şi poştă electronică. 

Au fost testate, elaborate şi transmise rezultatele testării unui sir de sisteme cadastrale 
cum sunt: Moldlis, BusinessCad, AARBI, LegalCad, FloorPlan ş.a. A fost partial realizată 
digitizarea arhivei Cadastrului bunurilor imobile in cadrul Proiectului „E-transformare a 
Guvemarii". Au fost scanate documentele în 7 oficii teritoriale şi implementată soluţia 
software (ELO) pentru gestionarea si actualizarea arhivei. 

A fost asigurată procesarea formularelor prin intermediul aplicaţiilor folosite de către 
colaboratorii Ageţiei, cum ar fi: aplicaţia „Registru", modulul „Identificare", în cadrul 
programului „Manager" a proiectelor Serviciului Stare Civilă, programul „Manager Arhiv", 
modulul „Identificare A RSC", m cadrul proiectului Interactiunea dintre Arhiva Registre Stare 
Civilă şi Depozitul Central de Date Arhiva SSC, program „Manager", modulul 
„Identifware", in cadrul Serviciului înregistrare a unităţilor de drept („Camera înregistrării de 
Stat" şi „ Organele puterii de stat"). 
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5.2. Producerea documentelor 
(Direcţia generalâ producere) 

In perioada de raport au fost confecţionate şi transmise comanditarilor 267411 
documente de diferite tipuri. Volumul mediu lunar al tuturor documentelor confecţionate 
constituie 66852 doc. Se efectuează supravegherea tehnologică permanentă a procesului de 
producere in subdiviziunile structurale ale Direcţiei de producere, controlul asupra 
neconformităţilor. 

Au fost perfectate 14232 documente In partide mici de diferite tipuri, confecţionate -
5358 ştampile prin metoda gravării cu laser, tapate pentru necesităţile interne ale Agenţiei 
1658905 exemplare de blanchete unilaterale şi bilaterale, efectuată copertarea a 5401 
exemplare dosare. 

In domeniul design au fost elaborate 4 tipuri de cartele de identificare, efectuate diverse 
lucrări grafice, logo-ul I.P. „Agenţia Servicii Publice", cărţi de vizită etc. Au fost 
confecţionate 60903 plăci de înmatriculare. 

Date statistice privind producerea documentelor 
Tabelul nr.7 

nr. 
d/o 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6.. 
7.. 

8.. 

9.. 
10. 

11. 

12. 

Dcnumirca indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Perfectate documente, nr., total, inclusiv: 

- paşapoarte (PA-e, PC-e, PT, I'll) 
- buletine de identitate (CA) 
- permise de conducere (DL) 
- certificate de înmatriculare (VP) 
- buletine de identitate p/u cetăţenii străini (1С, IR, 
CC, CR) 
- buletine de identitate pentru refugiaţi (Rl, III, PF) 

Verificate şi controlate materiale de consum, doc. 
Perfectare documente în partide mici, nr., total, 
inclusiv: 

- documente de formatul 1D1 
- documente de formatul ID2 
- imprimate /xerocopii A4,/o/ 
- blanchete de strictă evidenţă 
- diplome 

Confecţionate ştampile gravare lazăr, buc. 
Gravarea laminatului, buc 
Producţie blanchetare,/oi 
Copertate dosare, buc. 
Studierea, elaborarea, testarea şi implementarea 
procedeelor tehnologice, nr. 
Controlul discipline tehnologice, nr. 
Elaborată şi corectată documentaţie tehnologică, nr. 
Designe elaborate şi modificate, nr., total, inclusiv: 

- documente produse în serie 
- documente în partide mici 
- form ul are 

Descrieri tehnice elaborate şi actualizate nr., total, 
inclusiv: 

- documente produse în serie 
- documente în partide mici 
- formulare de strictă evidenţă 

Total 
(de la începutul 

activităfii) 
3 

267 411 
118 654 
73 662 
18 907 
52 503 
3 672 

13 
503 553 

14 171 

13 935 
236 

14 400 
124 000 

6 
5 358 
7 200 

1 658 905 
5 401 

7 

4 
2 

42 
-
6 
36 

66 

5 
4 
57 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

267 411 
118 654 
73 662 
18 907 
52 503 
3 672 

13 
503 553 

14 171 

13 935 
236 

14 400 
124 000 

6 
5 358 
7 200 

1 658 905 
5 401 

7 

4 
2 
42 
-
6 
36 

66 

5 
4 
57 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Deviere 

6 
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

în domeniul cercetări/or şi tehnologiilor de protecţie a documentelor au fost întocmite şi 
prezentate conducerii „Cerinţe faţă de hologramele de securilate (DOVID)", Nota analitică cu 
expunerea problematicii privind asigurarea securizării şi producerii documentelor de 
importanţă statală, in cadrul Laboratorului de încercări, acreditat la corespunderea 
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cerinţelor standardului ISO 17025. Au fost desfaşurate încercări şi testări a 57 documente 
(plăci de înmatriculare şi materialele acestora), efectuată expertiza a 1924 obiecte în domeniile 
aferente proceselor de elaborare, producere şi eliberare a actelor. 

Date statistice privind rezultatele activitafii în domeniul cercetării şl tehnologiilor de protecţie a documentelor 
Tabelul nr.8 

nr. 
d/o 

1 

l. 

2. 

3. 

4. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Tehnologii şi elemente de protecţie elaborate spre 
implementare în documente şi produse securizate, nr. 
Testări produse, w. total, inclusiv: 

- documente securizate şi materiale 
- produse soft 

Expertize şi cercetări, nr. total, inclusiv: 
- de identificare a persoanei după elemente 

biometrice 
- de stabilire a conformităţii şi autenticităţii 

documentului securizat 
- de evaluare a sistemului de securizare a 

documentelor 
- altele 

Tehnologii şi elemente de protecţie elaborate spre 
implementare în documente şi produse securizate, nr. 

Total 
(de la inceputul 

activitafii) 
3 

3 

57 
57 
0 

1953 

790 

1157 

2 

4 

237 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

3 

57 
57 
0 

1953 

790 

1157 

2 

4 

237 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

Deviere 

6 

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

In domeniul securităfii informaţională şi certificării a cheilor publice a fost efectuată analiza 
accesului utilizatorilor subdiviziunilor teritoriale la resursele informaţionale cu utilizarea 
SI A „ACCES-WEB", monitorizarea conectării, modificării şi deconectării, implementate 8 
seturi de roluri pentru acces la SIA a utilizatorilor intern, criptate cu aplicarea parolei 
38 CD discuri cu informaţie, се conţine date cu caracter personal, revizuită şi examinată cu 
subdiviziunile cointeresate Lista sistemelor informaţionale de evidenţă a datelor cu caracter 
personal ale Agenţiel La etapa de coordonare şi aprobare se află 7 regulamente ale sistemelor 
informaţionale de evidenţă a datelor cu caracter personal. 

In cadrul Direcţiei funcţionează Centrul de certificare a cheilor publice, care 
deserveşte câteva proiecte de nivel national (e-Passport, e-CA, NPKD), se efectuează 
administrarea permanentă a serverelor Centrului şi a software-ului acestuia (EJBCA). Pentru 
angajaţii Agenţiei se eliberează pe purtători speciali (e-Token) şi se actualizează până la 15 
categorii de certificate digitale, ce asigură securitatea informaţională la locul de muncă 
(autentiflcarea, protecţia poştei electronice, semnătura electronică ş.a.). In prezent sunt deserviţi 
258 angajaţi ai Agenţiei, care utilizează e-Token. 
Date statistice privind rezultatele activitafii hi domeniul securitafii informafionale şi certificării cheilor publice 

Tabelul nr.9 
nr. 
d/o 

/ 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Monitorizate funcţionări ale sistemelor informaţionale, 
nr. 
Incidente depistate in domeniul securităţii 
informaţionale, nr. 
Active scanate, nr. 
Vulnerabilităţi depistate, nr. 
Instruiţi angajaţi privind Regulamentul funcţionării 
sistemului poştei electronice şi acordării accesului la 
serviciile reţelei INTERNET, nr. 
Instruite persoane la angajare privind securitatea 
informaţiei, nr. 

Total 
(de la inceputul 

activitafii) 
3 

85 

11 

24 
132 

646 

28 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

85 

11 

24 
132 

646 

28 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 
-

-

-
-

-

Deviere 

6 
-

-

-
-

-
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In perioada de raport au fost prezentate la control 267463 documente, inclusiv după 
tipurile de proiecte: PA ~ 118.628, CA - 73662, VP - 52503; DL - 18907, PC - 13; PT - 3; 
PH - 10; PD - 36; PS - 16; CC - 17; CR - 503; IR - 3150,1С - 2, RI - 9, IH - 4 buc. 

Date statist ice privind rezultatele control ul и i teltnic 
Tabelulnr.10 

nr. 
d/o 
/ 
1 
2 
3 

4 

5 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Numărul documentelor controlate, unităfi 
Neconformităţi depistate la etapa de producere, % 
Nivelul pretenţiilor (reclamaţiilor), % 
Volumul „PIC" şi „S1G" controlate înregistrate în setul 
formularului electronic, număr deformulare 
Neconformităţi depistate la staţia grafică, % 

Total 
(de la începutul 

activităţii) 
3 

267.463 
0,024% 
0,023% 

267.463 

5,2% 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

267.463 
0,024% 
0,023% 

267.463 

5,2% 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 

270.503 
0,044% 
0,024% 

270503 

6,01% 

Deviere 
(+/-) 

6 
-3.040 
-0,02% 
-0,01% 

-3.040 

-0,81% 

VI. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 
(Departamentul malmanagement servicii publice) 

6*L Administrated şi dezvoltarea setviciilot publice 
Activitatea Departamentului management servicii publice a fost orientată spre 

asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a sistemului de prestare a serviciilor publice 
prin lansarea lucrărilor în domeniul asigurării deservirii populaţiei şi mediului de afaceri 
după principul „ghişeul unic", prin intermediul centrelor multifunctional^ Astfel, în scopul 
realizării Strategiei privind re forma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, 
aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25.07.2017, precum şi in conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.314 din 22.05.2017 „Privind constituirea Agenţiei Servicii Publice" şi 
Ordinul Agenţiei nr. 195 din 24.11.2017 „Си privire la lansarea centrului multifunctional de 
prestare a serviciilor publice in municipiul Străseni", la data de 06.12.2017, a avut loc 
deschiderea oficială a primului centru multifunctional din reţeaua de centre care se 
planifică a fi lansate pe viitor, obiectivul general al cărora este îmbunătăţirea calităţii şi 
accesibilităţii serviciilor publice prestate persoanelor fizice şi juridice. 

Centrul lansat asigură prestarea cca 1000 de servicii ce vizează înregistrarea şi 
evidenţa populaţiei, înregistrarea şi licenţierea unităţilor de drept, înregistrarea bunurilor 
imobile şi a drepturilor asupra acestora şi documentarea conducătorilor auto. Mai mult ca 
atât, au fost întreprinse măsuri de optimizare a listei documentelor necesare pentru 
prestarea unui anumit serviciu, organizată interacţiunea şi delimitate funcţiile front şi 
back oficiilor, instruit personalul pentru a avea posibilitatea preluării funcţiilor din 
deferite domenii în caz de formare a rândurilor, etc. 

In vederea reglementării şi monitorizării serviciilor şi tarifelor a fost elaborat şi prezentat 
Cancelariei de Stat, pentru promovare ulterioară; 

- setul de documente cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru 
serviciilc prestate de către I.P. "Agenţia Servicii Publice"; 

- proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor in 
unele liotărâri ale Guvernului" (Hotărârea Guvernului nr.196 din 20februarie 2002 „Despre masurile 
de punere in aplicare a Legii privind licenţierea unor genuri de activitate ", Hotărârea Guvernului 
nr. 757 din 4 iulie 2006 „ Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare 
civilă", Hotărârea Guvernului nr.558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice ale 
formularelor lipizate ale actelor de stare civilă", Hotărărea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 
„ Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desjaşurarea 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condifiile de admitere la traficul rutier") ce 
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ţine de aprobarea modelelor unice ale actelor şi certificatelor de stare civilă, fişelor de 
şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor şi a modelului licenţei; 

- proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în 
unele hotărâri ale Guvernului" (Hotărârea Guvernului nr.1229 din 13 noiembrie 2001 „Despre 
reglementarea unor probleme ce tin de evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport şi 
conducătorilor de vehicule", Hotărărea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăsurarea examenului pentru 
obţinerea permisului de conducere şi condifiile de admitere la traficul rutier", Hotărârea Guvernului 
nr.l 127 din 07.10.2008 „ Си privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip пои") care 
prevede lansarea permisului de conducere international, reducerea listei documentelor 
necesare pentru prezentarea la documentarea cu permis de conducere national, în cazul 
schimbării numelui, suspendarea serviciului privind eliberarea Fişei deţinătorului 
permisului de conducere şi alte modificări în domeniul documentării conducătorilor de 
vehicule 

Au fost Intocmite contracte pentru achiziţionarea lucrărilor/serviciilor cadastrale de 
valoare mica, contracte de prestare a serviciilor informaţionale din banca centrala de date 
a cadastrului bunurilor imobile BCD, contracte privind prestarea serviciilor cadastrale 
prin internet. In scopul conlucrării eficiente cu autoritatile publice locale au fost elaborae 
si aprobate proiectele de contracte tip. 

Au fost initiate lucrările de actualizare şi confecţionare a ştampilelor pentru toate 
instituţiile fuzionate. A fost preluată activitatea de confecţionare a ştampilelor în cadrul 
înregistrării întreprinderilor. 

In baza solicitărilor subdiviziunilor structurale de resort a fost iniţiată procedura de 
achiziţionare a serviciilor poligrafice de confecţionare a blanchetelor de strictă evidenţă 
(certificate, adeverinţe, rapoarte, etc.), utilizate in cadrul prestarii serviciilor. 

In baza deciziei Grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii din 
cadrul Agenţiei, a fost incheiat contractul privind achizitionarea ecusoanelor de inspecţie 
tehnică periodică, cu elibererea acestora In anul 2018, pentru Staţiile de inspecţie tehnică 
a vehiculelor. 

Au fost initiate lucrările privind modificarea standardului de firmă SF 37603221-056 
„ Blanchete. Modul de elaborare, confecţionare, evidenţă, păstrare şi livrare ", Standardului de firmă 
SF-37603221-070:2016 „Cartele de identijicare. Organizarea procesului de confecţionare, 
evidenţă, şi livrare", Regulamentului privind confecţionarea, evidenţa, utilizarea, păstrarea 
şi distrugerea ştampilelor. 

Referitor la administrarea web-siteurilor în perioada de reorganizare au fost elaborate şi 
aprobate: 

- Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei de interes public şi de 
funcţionare a paginii-web oficiale a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice" in 
reţeaua Internet www.asp.gov.md (Ordinul Agenţiei nr.250 din 20.12.2017). 

- Regulamentul cu privire la gestionarea conturilor oficiale ale l.P „Agenţia Servicii 
Publice" pe reţelele de socializare (Ordinul Agenţiei nr.244 din 18.12.2017). 

Este organizată migrarea contentului de pe paginile-web oficiale ale persoanelor 
juridice reorganizate in l.P „Agenţia Servicii Publice" pe pagina-web oficială în reţeaua 
Internet - www.asp.gov.md, care constă în procesul de formare, redactare şi/sau actualizare 
a conţinutului subcompartimentelor paginii-web oficiale a Agenţiei şi se efectuează 
conform informaţiei prezentate de către persoanele responsabile din cadrul 
subdiviziunilor structurale. Au fost actualizate conturile pe www, servicii.gov.md. 

http://www.asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
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Ли fost finisate lucrările privind elaborarea versiunii electronice a contractului-tip 
privind prestarea serviciilor cadastrale, care permite in regim on-line pe pagina-web 
oficială perfectarea contractelor de prestare a serviciilor menţionate. 

In conformitate cu adresarea Departamentului înregistrare şi evidenţă a populaţiei au 
fost efectuate lucrările privind introducerea serviciilor stare civilă în modulul 
programarea electronica a portalului serviciilor electronice - www.programari.registru.md. 
inclusiv crearea conturilor pentru utilizatorii desemnaţi. 

A 

In scopul asigurării calităţii prestării serviciilor informativ-consuUative prin intermediul 
Call-centrului au fost preluate competentele de deservire informaţională pe domeniile: 
cadastral, stare civilă, înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept. 

6.2. Prestarea serviciilor publice 
Centrul multifunctional Străşeni a fost creat In scopul prestării serviciilor publice 

persoanelor fizice şi juridice, sporirea calităţii acestora, sporirea nivelului de informare a 
cetăţenilor şi mediului de afaceri privind modul şi condiţiile de obţinere a serviciilor 
publice. 

Sarcina principală a Centrul multifunctional Străşeni este soluţionarea complexă şi 
operativă, în modul comod şi accesibil, a intereselor cetăţenilor şi mediului de afaceri, ce 
ţin de competenţa Centrului, excluzând astfel necesitatea adresării în diferite instituţii şi 
organizaţii în vederea obţinerii serviciului interesat. 

Centrul multifunctional îşi desfaşoară activitatea în baza principiului „ghişeul unic", 
care presupune un singur punct de recepţionare, înregistrare şi eliberare a documentelor şi 
asigură prestarea serviciilor publice conform următoarelor domenii: înregistrarea de stat a 
actelor de stare civilă; înregistrarea de stat a populafiei şi eliberarea actelor de identitate din Sistemul 
national de paşapoarte; documentarea conducătorilor auto; înregistrarea de stat a persoanelor 
juridice, filialelor şi reprezentanfelor acestora, precum şi a persoanelor fizice - întreprinzători 
individuali; licenţierea activităţii persoanelor juridice in conformitate cu legislaţia; înregistrarea de stat 
şi evaluarea bunurilor imobile. 

In perioada 06-31.12.2017, au fost recepţionate 4309 solicitări de prestare a 
serviciilor: 
- înregistrarea de stat a actelor de stare civilă - 863 servicii; 
- înregistrarea de stat a populaţiei şi eliberarea actelor de identitate din Sistemul national 

de paşapoarte - 1566 servicii; 
- documentarea conducătorilor auto - 0 servicii; 
- înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, 

precum şi a persoanelor fizice - întreprinzători individuali - 3 servicii; 
- licentierea activităţii persoanelor juridice In conformitate cu legislaţia - 0 servicii; 
- înregistrarea de stat şi evaluarea bunurilor imobile - 1877 servicii. 

Date statistice privind administrarea şi prestarea serviciilor 
Tabelul nr. 11 

nr. 
d/o 
/ 
1. 

2. 

Denumirca indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Elaborate contracte, nr. 
Ştampile, nr., total, inclusiv: 
Confecţionare: 
- cu plata 
- fară plată (din contul IS „ CRIS Registru ") 
Alte servicii: 
- cu plată 
- ftră plată 

Total 
(de la incepuiul 

activităţii) 
3 

248 
5 892 
5 358 
2 623 
2 735 
534 
519 
15 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

248 
5 892 
5 358 
2 623 
2 735 
534 
519 
15 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 
-

-

Deviere 

6 
-

-

http://www.programari.registru.md


" 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Confecţionate cartele din plastic, nr. total, inclusiv: 
- cu platS 
- fară plată 
Confecţionatc blanchete (formulare) de strictă evidenţă 
pentru uz intern, nr. 
Confecţionate blanchete (formulare) de strictă cvidenţă 
pentru uz extern, nr. 
Eliberate ecusoane 
Confecţionate blanchete (personalizate) de strictă 
evidenţă, nr. 
Prcstate servicii informaţionale, nr. total, inclusiv: 
- cu plaiă: 
Acces web 
WEB-service -
Statistica din RS -
Masive informaţionale -
-fărăplată: 
Acces web -
WEB-service -
Statistica din RS -
Masive informaţionale -
SI A „ Inregistrarea corpului de conducători auto ", nr. 
Servicii de conectare prin reţeaua Internet, nr. 
S1A „Personal", nr. total, inclusiv: 
accesări -
plăţi abonament -
SIA „Statistica", nr., total, inclusiv: 

organizaţii externe conectate -
Eliberarea numerelor de înmatriculare pentru tractoare 
şi remorci pentru tractoare, nr. total, inclusiv: 
Tipul 4 -
Tipul 3 -
Prestate servicii consultativ-informative estimate in 
dependenţă de cantitate (Call-centru), nr. 
- trimise scrisori on-line (portalul IS „ CRIS „ Regislru ") 
Primite şi administrate comenzi prin intermediul 
Internctului/ tclcfonului, nr. inclusiv: 
- cu plată 
- fară plată 
programări clcctronice la servicii: 
- cu plată 
- ftră plată 
Pregătite materiale prezentaţionale, nr. 
Traduceri ale corespondenţei oficiale (romănă/ engleză/ 
rusă/ franceza/ germană) şi documcntaţiei tehnice 
(română/ engleză/ rusă), pagini 
Actualizate şi plasate informaţii pe web-site-urile I.P. 
„Agenţia Servicii Publice", pagini 
Traduceri ale conţinutului site-urilor www.asp.gov.md, 
e-serviccs.md (rusă, engleză), pagini 

11028 
10 961 

67 

621 656 

2 000 

136 100 

2 021 

17 699 500 
81956 
15 787 
66 151 

9 
9 

17 617 544 
514 760 

17 102 774 
6 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 991 
1 634 
357 

41 391 
217 

694 
242 

452 
0 

187 

197 

525 

198 

11028 
10 961 

67 

621 656 

2 000 

136 100 

2 021 

17 699 500 
81956 
15 787 
66 151 

9 
9 

17 617 544 
514 760 

17 102 774 
6 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 991 
1 634 
357 

38418 
215 

694 
242 

452 
0 

187 

197 

525 

198 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

; 

-

-

-

-

-

-

-

; 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6*3* Managementul calităţu 
în domeniul standardizării au fost: înaintate propuneri de adoptare a 20 standarde 

international ca standarde naţionale, adoptate - 20 standarde. Totodată, a fost organizată 
achiziţionarea a 21 standarde naţionale. A fost asigurată participarea in activitatea 
Comitetului tehnic national de standardizare CT 48 „ Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 
electwnice": organizarea examinării a 11 proiecte de standarde internaţionale, precum şi 
participarea in activitatea Comisiei pentru examinarea documentelor elaborate, 
confecţionate şi eliberate de către Agenţia Servicii Publice. 

Binlioteca tehnică a asigurat: 
- evidenţa, inregistrarea şi prelucrarea bibliotecară a 313 un. ale unităţilor fondului 

bibliotecar; 

http://www.asp.gov.md
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- introducerea modificărilor în 58 QX./2518 foi ale documentaţiei tehnice; 
- digitalizarea a 293 &X./23933 foi ale unităţilor fondului bibliotecar; 
- copertarea şi copierea documentaţiei tehnice - 247 ex./1457 f.; 
- primirea/predarea a 442 unităţi ale fondului bibliotecar de către colaboratorii Agenţiei 

ре suport de hârtie şi prin intermediul poştei electronice; 
- întocmirea ediţiilor „Buletinului Informational" şi Notificărilor - 41 publicaţii; 
- monitorizarea primirii ediţiilor periodice în varianta electronică, perfectarea acestora şi 

plasarea pe site-ul bibliotecii tehnice - 107 un.l 16718 f.; 
- monitorizarea primirii ediţiilor periodice pe suport de hârtie, care ulterior au fost 

expediate subdiviziunilor structurale - 71 un. 
Referitor la managementul calităţii serviciilor au fost efectuate: 

- iniţierea certificării sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-
mită la Agenţia Servicii Publice, conform Ordinului Agenţiei nr.51 din 14.09.2017; 

- elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind certificarea sistemelor de 
management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită la Agenţia Servicii Publice 
conform Ordinului Agenţiei nr.109 din 11.10.2017; 
instituirea Grupului de lucru pentru executarea Planului de acţiuni privind certificarea 
sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită, conform 
Ordinului Agenţiei nr.126 din 19.10.2017; 

- organizarea instruirii angajaţilor Agenţiei (20 angaja(i), în perioada 27-29.11.2017, 
referitor la „Cursul de auditori interni pentru sisteme de management al calităţii, securităţii 
informa(iei şi anti-mită conform cerinţelor standardelor SM SR EN ISO 9001:2015, SM SR ISO/CEI 
27001:2013, SM ISO 37001:2016 şi ghidului SR EN ISO 19011:2011"; 

- elaborarea şi aprobarea Politicilor in domeniul calităţii, securităţii informaţiei şi anti-
mită, conform Ordinului Agenţiei nr.196 din 24.11.2017; 

- introducerea modificărilor în următoarele standarde de firmă: 
SF 37603221-024:2015 „SMC/SMSI. Controlul informaţieidocumentate", 
SF 37603221-058:2015 „SMSI. Securitatea Resurselor Umane", 
SF 37603221 -042:2013 „ SMC. Monitorizarea satisfacţiei clientului", 
SF 37603221 -060:2015 „ SMSI. Securitatea fizică şi a mediului de lucru ", 
SF 37603221-020:2014 „SMC. SMSI. Audit intern". 

- elaborarea proiectului standardului de firmă SF 37603221-072:2018 "SMAM. 
Managementul riscurilor de mituire "; 

- elaborarea proiectului Regulamentului privind acceptarea şi acordarea cadourilor în 
cadrul I.P. „Agenţia Servicii Publice". 

întru asigurarea executării indicaţiei conducerii Agenţiei Servicii Publice cu privire 
la oportunităţile aderării la Tratatul referitor la Sistemul European de Informaţii privind 
Vehiculele şi Permisele de Conducere semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, au fost 
elaborate proiectele de documente: scrisoarea pentru Cancelaria de Stat, argumentarea 
oportunităţii aderării Republicii Moldova la Tratatul nominalizat, scrisoarea pentru 
ministerele interesate. 

La solicitarea Centrului National Anticorupţie cu privire la efectuarea unui sondaj de 
integritate in comun cu Compania contractată „Business Consulting Institute", conform 
cerinţelor Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, a fost 
efectuat sondajul de integritate, în cadrul căruia au fost selectaţi aleatoriu 47 de angajaţi 
ai Agenţiei, iar în luna decembrie - cu 4 angajaţi. 

A fost întocmită şi prezentată lista documentelor aferente bunei funcţionări a 
Sistemului informational „Acte permesive" (ghiduri informative). 
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Date statistice privind managementul calităţii 
Tabelulnr. 12 

nr. 
d/o 

/ 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Activitatea privind adoptarea standardelor 
internaţionale din domeniu in calitate de standarde 
naţionale: 
- înaintate propuneri către organismul national de 
standardizare, nr. 

- standarde adoptate, nr. 
- standarde implementate, nr. 
Elaborate şi actualizate standarde de fîrmă, nr. 
Examinate documente tehnice, nr. 
Examinate proiecte de acte normative, nr. 
Examinate modele de control, nr. 
Normocontrolul documentelor tehnice şi standardelor 
de firmă, documente/file, nr. 
Desfăşurate audituri interne ale sistemului de 
management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-
mită, nr. 

înregistrate şi prelucrate în fondul bibliotecar: 
- documente tehnice, ex./foi 
- literatură tehnică, ex. 
- resurse electronice, ex. 
Eliberate din fondul bibliotecar, ex. 
Create în fondul bibliotecar electronic, ex./foi 
Emise „Buletine informaţionale", nr. 

Total 
(de la "mceputul 

activilufii) 
3 

20 
20 
-
-

24 
11 
12 

144/2640 

3 

116/2322 
175 
22 

442 
293/23933 

41 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

20 
20 
-
-

24 
11 
12 

144/2640 

3 

116/2322 
175 
22 
442 

293/23933 
41 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

Deviere 

6 

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

6*4. Formarea imaginu pozitive a L P. „Agenţia Servicii Publice" 
A fost asigurată informarea cetăţenilor cu privire la instituţia nou creată I.P. „Agenţia 

Servicii Publice". Astfel, au fost realizate şi plasate atât ре site-ul Agenţiei, cât şi pe 
pagina oficială a acesteea din reţeaua de socializare facebook mai multe comunicate de 
presă în care au fost expuse domeniile de activitate şi serviciile prestate. 

în mod special a fost promovat primul Centru multifunctional al Agenfiei, deschis in 
mun.Străşeni. Pentru a explica cetăţenilor cum va funcţiona oficiul, a fost realizată о serie 
de comunicate de presă până şi după lansarea oficială a acestuia. De asemenea, în urma 
participării conducerii Agenţiei la emisiuni Radio şi TV, au fost realizate ştiri care au fost 
publicate pe site-ul www.asp.gov.md, dar şi pe pagina de facebook. 

Totodată, au fost relatate vizitele delegaţiilor străine la Agenţie cu scopul studierii 
sistemului de prestare a serviciilor publice în ţara noastră, dar şi deschiderea celui de-al 
doilea poligon de examinare la proba practică, la categoria B, în cadrul Secţiei calificare a 
conducătorilor auto din mun.Chişinău. Au fost publicate informaţii cu privire la 
modificările operate la Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa 
locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125 din 
18.02.2013, prin care au fost simplificate procesele operaţionale de prestare a serviciilor 
publice în domeniul documentării populaţiei. 

Cât priveşte desfaşurarea activităţilor de protocol a fost organizată: 
- deschiderea oficială a Centrului multifunctional Străşeni, la care a participat dl 

Pavel Filip, prim-ministru, membrii Consiliului Agenţiei, reprezentanţi ai mass media, 
dar şi angajaţi ai Agenţiei. 

- primirea delegaţiilor din partea Regatului Norvegiei, Băncii Mondiale, Agenţiei de 
Cooperare Internaţională a Germaniei, Republicii Belarus, Fondului Monetar 
International, dar şi reprezentanţi ai ţărilor membre ale Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. 

http://www.asp.gov.md
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Date statistice privind relaţiile cupresa şi protocol 
Tabelulnr. 13 

nr. 
d/o 

/ 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Materiale foto şi video, nr. 
Traduceri sincrone în cadrul întrevederilor (românăV 
engleză/ rusă), ore 
Pregătite materiale pentru deplasări, nr. 
Realizate activităţi de protocol, nr. şedinţe 
întocmite ordine de primire a delegaţiilor, acte de 
casare privind cheltuielile de reprezentanţă, note de 
serviciu, nr. 
Pregătite materiale pentru mass-media (press-releasuri, 
emisiuni radiofonice/televizate, informa(ii), nr. 

Total 
(de la inceputul 

activităţii) 
3 

580 

57 

29 
238 

424 

95 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

580 

57 

29 
238 

424 

95 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 
-

-
-
-

-

-

Deviere 

6 
-

-
-
-

-

-

VII. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE 
(Direcţia generală eonomico-financiară) 

7.1. Date contabile 
La compartimentul contabilitate au fost executate următoarele acţiuni: 

- reflectarea operaţiunilor economice în vederea executării prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.314 din 22.05.2017 „Privindconstituirea AgenţieiServiciiPublice"'; 

- primirea tuturor documentelor contabile în legătură cu reorganizarea întreprinderii, 
conform Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017 „Privind constituirea Agenfiei Servicii 
Publice"; 

- organizarea inventarierii patrimoniului I.P. „Agenţia Servicii Publice"; 
- elaborarea unei noi politici de contabilitate a Agenţiei pentru anul 2017; 
- elaborarea unor noi forme metodice privind contabilitatea şi calculaţia costurilor 

produselor/ serviciilor fabricate/ create a I.P. „Agenţia Servicii Publice"; 
- organizarea încasărilor şi plăţilor pentru serviciile primite/ acordate persoanelor 

juridice/fizice; 
- asigurarea trasnferarii soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la 

prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise in contul unic treyorerial al 
Ministerului Finanţelor; 

- asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea şi păstrarea informaţiei cu 
privire la patrimoniu, cheltuieli de fabricare şi circulaţie, decontări şi rezultate obţinute, 
utilizate atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu furnizorii, băncile, organele 
fiscale, etc.; 

- perfectarea şi prezentarea rapoartelor financiare (inclusiv rapoarte statistice, fiscale, CNAS şi 
CNAM) - 13312. 

Date statistice privind rezultatele activităţii în domeniul contabilităţii 
Tabelul nr.14 

nr. 
d/o 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Denumirea indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

Rapoarte financiare anuale, nr. 
Dări de seamă fiscale, nr. 
Dări de seamă statistice, nr. 
Dări de seamă CNAS, nr. 
Dări de seamă CNAM, nr. 

Total 
(de la inceputul 

activităţii) 
-
8 
7 

13297 
-

Septembrie-
decemrbie 

2017 
-
8 
7 

13297 
-

Septembrie-
decemrbie 

2016 
-
-
-
-
-

Deviere 
(+/-) 

-
-
-
-
-
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7.2. Planificare şi buget 
La compartimentul planificare şi buget au fost elaborate următoarele documente: 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli operaţionale pentru prioada septembrie-decembrie 
2017 al I.P. „Agenţia Servicii Publice"; 

- Bugetul achiziţiilor pentru perioada septembrie-decembrie 2017 al I.P. „Agenţia 
Servicii Publice"; 

- Bugetul investiţiilor în mijloace fixe, software, reparaţii capitale cu capitalizare pentru 
perioada septembrie - decembrie 2017 al I.P. „Agenţia Servicii Publice"; 

- Bugetul investiţiilor în crearea Centrelor multifuncţionale unice de prestare a serviciilor 
publice pentru perioada septembrie-decembrie 2017 al I.P. „Agenţia Servicii Publice"; 

- Bugetul fluxului mijloacelor băneşti pentru perioada septembrie - decembrie 2017 al 
I.P. „Agenţia Servicii Publice". 

Sarcinile primordiale executate in perioada nominalizata: 
- monitorizarea veniturilor (In spectrul serviciilor) şi cheltuielilor efective pe subdiviziuni; 
- monitorizarea şi avizarea contractelor, precum şi a registrelor spre plată în concordanţă 

cu bugetul de achiziţii aprobat; 
- analiza efectivului fondului de salarizare In raport cu eel planificat; 
- recalcularea costurilor planificate aferente unor servicii in conformitate cu fişele 

tehnologice prezentate; 
- analiza factorială a veniturilor perioadei de gestiune în raport cu veniturile perioadei 

precedente celei de gestiune şi cu indicatorii planificaţi; 
- calculul lunar al cuantumului fondurilor de premiere: 

a) aferente subdiviziunilor din cadrul Departamentului înregistrare şi evidenţă a 
populaţiei; 

b) aferente subdiviziunilor Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi 
calificare a conducatorilor auto; 

c) aferente subdiviziunilor Departamentului tehnologic. 

7.3. Control şi audit intern 
In vederea soluţionării unor neclarităţi (tnregistrarea Agen(iei ca contribuabil al TV A, 

acopcrirea cheltuielilor ce {in de prestarea serviciilor cu înlesniri, etc.) aparute ca urmare a 
modificării formei organizatorico-juridice a entităţilor reorganizate în Agenţie, s-a solicitat 
după competenţă de la Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat, Cancelaria de stat, 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii comunicarea şi/sau identificarea soluţiilor pe 
problemele abordate. 

Concomitent, întru asigurarea continuităţii activităţii Agenţiei au fost realizate unele 
măsuri, cele mai esenţiale fiind: 
- perfectatea/ ajustatea şi asigurarea încheierii a 20 acorduri adiţionale cu instituţiile 

financiare şi IS „Poşta Moldovei" la contractele de bază ce ţin de recepţionarea plăţilor 
pentru serviciile prestate, colectarea prin genţi sigilate a numerarului, deservirea 
tehnică a maşinilor de casă şi control; 

- întreprinderea măsurilor privind securizarea fişierelor electronice aferente plăţilor 
încasate prezentate de către Direcţia Generală Trezoreria de Stat a Ministerului 
Finanţelor, 

- efectuarea analizei volumului încasărilor serviciilor cadastrale in spectrul 
subdiviziunilor teritoriale şi prezentarea informaţiei necesare instituţiilor financiare şi 
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IS „Poşta Moldovei" cu scopul sporirii condiţiilor de deservire a clienţilor prin 
deschiderea a noi ghişee în incinta oficiilor cadastrale, 

- iniţiată procedura de achiziţionare a serviciilor bancare pentru anul 2018 aferentă 
procesului de recepţionare a mijloacelor băneşti în numerar pentru serviciile prestate cu 
întocmirea cerinţelor faţă de ofertele solicitate, 

- monitorizarea corectitudinii datelor (sumele recepţionate de la clienţi de către instituţile 
financiare şi IS „Poşta Moldovei" şi respectiv transferate la conturile Agen(iei) incluse in anexa la 
factura privind cuantumul comisionului calculat spre achitare. 

Totodată, în perioada raportată, au fost înregistrate următoarele rezultate: 
- efectuate 3 misiuni şi controale tematice; 
- întocmite 10 note informative către conducerea Agenţiei pe diverse aspecte ale 

activităţii economico-financiare a entităţii, cu înaintarea unor propuneri de rigoare 
şi/sau expunerea opiniei asupra problemelor abordate; 

- recuperată suma prejudiciului în mărime de 11564 lei stabilită în rezultatul 
monitorizării prin intermediul Sistemelor informaţionale automatizate a plenititudinii şi 
corectitudinii încasarii mijloacelor băneşti pentru serviciile prestate; 

- efectuată analiza volumelor încasărilor mijloacelor băneşti şi cuantumului comisionului 
calculat de către instituţiile financiare, ÎS „Poşta Moldovei", Centrul Guvernamental de 
Plăţi Electronice cu scopul examinării posibilităţii diminuării cuantumului comisionului 
care a fost contractat anterior de către entităţile reorganizate în Agenţie; 

- perfectat acordul adiţional la contractele de bază ce ţin de recepţionarea plăţilor 
încheiat cu IS „Poşta Moldovei", privind unificarea şi ajustarea condiţiilor a 3 contracte 
existente într-un singur contract (ca urmare a diminuării cuantumului comisionului negociat, 
Agen(ia va economisi lunar circa 15,00-18,00 mii lei); 

- examinate şi avizate procese-verbale de casare a bunurilor materiale; 
- participarea in cadrul comisiei de distrugere a documentelor nevalabile predate de 

cetăţeni, precum şi a celor rebutate de către Direcţia generală producere; 
- examinate 39 solicitări privind restituirea mijloacelor băneşti parvenite de la clienţii 

Agenţiei, instituţiile financiare şi IS „Poşta Moldovei" cu întocmirea avizului negativ 
sau pozitiv către conducerea Agenţiei; 

- monitorizarea încasării mijloacelor băneşti pentru serviciile prestate prin intermediul 
SIA. 

In vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind 
controlul financiar public intern, privind raportarea sistemului de managemnet financiar şi 
control, precum şi întocmirea declaraţiei privind buna guvernare au fost întreprinse 
măsurile de rigoare, şi anume: 
- elaborarea formularelor-chestionar de autoevaluare a sistemului de management 
financiar şi control in spectrul subdiviziunilor autonome a Agenţiei, ţinând cont de 
specificul activităţii acestora şi remise în adresa managerilor operaţionali pentru 
completare. 
- actualizarea/elaborarea modelului listei riscurilor de referinţă, aferente activităţii 
economico-financiare a Agenţiei în spectrul subdiviziunilor autonome şi remise 
managerilor operaţionali pentru întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor specific 
activităţii, care ulterior urmează a fi consolidat in Registrul riscurilor pe Agenţie. Masura 
în cauză este necesară în vederea monitorizării sistematice a riscurilor ce pot afecta 
îndeplinirea indicatorilor de perfomanţă aprobaţi de către Consiliul Agenţiei. 
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Date statistice privind rezultatele activităţii în domeniul controlului şi audit ului intern 
Tabelul nr.15 

nr. 
(I/O 

/ 
1. 
2. 

3. 

Dcnumirea indicatorilor principal! 
(unttatea de măsură) 

2 
Misiuni de audit şi controale 
Note informative 
Alte acţiuni (recomandări, avize, examinarea 
demersurilor, petiţiilor etc). 

Total 
(de la începulul 

activităţii) 
3 
3 
10 

72 

Septembrie-
dcccmrbie 

2017 
4 
3 
10 

72 

Septembrie 
-dccemrbie 

2016 
5 
-
-

-

Deviere 

6 
-
-

-

VIII. ACTIVITATEA JURIDICĂ. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. 
ORGANIZARE INTERNĂ 

(Direcţia generală juridică, resurse umane şi organizare internă) 

8.1. Activitatea juridică şi reglementări 
In perioada de raport, au fost examinate: 139 materiale parvenite de la diverse 

autorităţi publice şi alte instituţii, inclusiv 77 proiecte de acte normative, pe marginea 
cărora au fost întocmite avizele respective; 91 proiecte şi materiale interne. 

De asemenea, au fost elaborate/ se definitivează: proiectul hotărârii Guvernului „Cu 
privire la modificarea unor hotărări de Guvern" - nr.1127 din 07.10.2008 şi nr.1452 din 
24.12.2007 - permis de conducere international (se definitiveaza); proiectul de lege pentru 
modificarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr . l024-XIV din 2 iunie 2000 (se află in 
Parlament); proiectul hotărârii Guvernului de modificare şi completare a unor hotărâri de Guvern -
generat de reforma/crearea Agenţiei (expediat Cancelariei de Stat); proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative - generat de reforma/ crearea Agenţiei (expediat 
Cancelariei de Stat); proiectul hotărârii Guvernului „Сиprivire la transmiterea unor imobile" — 5 
imobile pentru crearea centrelor multifuncţionale (expediat Cancelariei de Stat); proiectul 
hotărârii Guvernului „Cw privire la transmiterea unui imobil" - un imobil la Orhei pentru 
crearea centrului multifunctional (expediat Cancelariei de Stat); proiectul hotărârii Guvernului 
de aprobare a Concepţiei Sistemului informational „Registrul de stat al vehiculelor" (se definitiveaza); 
adresare la Ministerul Economiei şi Infrastructurii privind oportunitatea de aderare la 
tratatul EUCARIS Luxemburg 29.06.2000; proiectul hotărârii Guvernului „Privind 
aprobarea modificărilor şi completarilor ce se opereazâ în anexa nr.l la Ho tar area Guvernului nr.314 
din 22 mai 2017 „ Privind constituirea Agenţiei Servicii Publice (expediat Cancelariei de Stat); proiect 
de lege pentru modificarea unor acte legislative - Metodologia de calcul a tarifelor (expediat 
Cancelariei de Stat); proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei de calcul a tarifelor 
(se definitiveaza); proiectul hotărârii Guvernului de aprobare a modelelor actelor de stare civilă 
(expediat Cancelariei de Stat); proiect de lege de modificare a Legii nr. 273 din 09.11.1994 privind 
actele de identitate din sistemul national de paşapoarte (elaborat in comun cu un deputat - se afla in 
Parlament). 

Guvernul a aprobat următoarele hotărâri elaborate şi înaintate de Agenţie: 
- nr.872 din 31.10.2017 „Pentru aprobarea modificărilor şi completarilor ce se operează m 

Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova "; 
- nr.423 din 12.06.2017 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea 

Guvernului nr.770 din 15 octombrie 2012"; 
- nr.588 din 24.07.2017 „Сиprivire la modificarea anexei nr.2 la Hotărărea Guvernului nr.l047 din 

8 noiembrie 1999". 
Au fost examinate 278 de petiţii. 
S-au adresat cu acţiuni civile către Agenţie 427 cetăţeni, dintre care: 274 - stare civilă; 

38 - cadastru; 7 - litigii de rnunca; 21 - anularea actelor administrative (Decizii privind 
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înregistrarea/modifwarea actelor de constitute); 25 - licenţiere; 32 - transport; 20 - documentarea 
populaţiei; 10 - patrimoniale. 

Intru apărarea intereselor Agenţiei şi reprezentarea acesteia în calitate de parte la 
proces, colaboratorii Direcţiei au participat la 1208 şedinţe de judecată. 

Au fost elaborate/examinate 522 materiale ce ţin de activitatea economică a 
Agenţiei. Luate la evidenţă şi înregistrate 343 contracte încheiate. 

Date statistice privind rezultatele activităţii în domeniul normativ-juridic 
Tabelul nr.16 

nr. 
d/o 

/ 

1. 

2. 
3. 
4. 

Dcnumirca indicatorilor dc ba/ă / Unitatea de 
măsurS 

2 
Proiecte de acte normative elaborate 
(definitivate)/ examinate 
Proiecte de contracte examinate/ elaborate 
Cereri examinate (acţiuni civile) 
Participare la şedinţe de judecată 

Total 
(de la incepuiul 

activităţii) 
3 

17/77 

522 
427 
1028 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

Mill 

522 
427 
1028 

Septembrie-
decembhe 

2016 
5 

-

-
-
-

Deviere 
(+/-) 

6 
-

-
-
-

8.2. Managementul resurselor umane 
In domeniul evidenţei personalului activitatea a fost orientată la soluţionarea problemelor 

de selectare, evidenţă şi promovare a personalului, precum şi la reorganizarea structurală a 
subdiviziunilor Agenţiei. 

Astfel, la data de 01 ianuarie 2018 statele de personal ale Agenţiei constituiau 2944,5 
unităţi, inclusiv: funcţionari - 1605; specialise - 1202; muncitori - 137,5. A continuat 
procesul de optimizare a structurii şi statelor de personal, fiind emise 62 ordine de 
modificare a statelor de personal. 

In rezultatul procesului de încadrare la serviciu la funcţiile vacante şi promovarea 
salariaţilor, la 01 ianuarie 2018 în cadrul Agenţiei activau 3531 salariaţi, inclusiv: 3165 -
personal scriptic, 176 - personal nescriptic care activează prin contracte individuale de 
munca pentru îndeplinirea unor lucrări, 190 - în afara statelor de personal cu care a fost 
iniţiată procedur de concediere în legătură cu reducerea statelor de personal. 

Pe parcursul anului 2017 au fost angajaţi 2169 de salariaşi, inclusiv 1812 salariaţi din 
întreprinderile fuzionate. Au fost concediate 596 persoane: demisie - 201 cazuri, reducerea 
statelor - 310, expirarea termenului prevăzut de contract - 76, deces - 3, alte motive - 6. 

Salariaţilor li s-au aplicat 6230 stimulări. In baza anchetelor de serviciu efectuate 
au fost emise 42 ordine de sancţionare disciplinară a angajaţilor, fund aplicate 47 
sancţiuni disciplinare la 44 salariaţi. 

Au fost emise 704 ordine privind angajarea, transferul sau încetarea contractelor 
individuale de muncă şi 168 ordine privind acordarea concediilor. 

Date statistice privind managementul resurselor umane 
Tabelul nr. 17 

nr. 
d/o 

/ 
1. 
2. 

3. 

Dcnumirca indicatorilor principali 
(unitatea de măsură) 

2 
Numărul mediu al salariaţilor în cadrul întreprinderii 
încheierea contractelor individuale de muncă, 
nr. salariaţilor angajafi 
încetarca contractelor individuale de munca, 
nr. salariafilor cu care CIM a fost incetat 

Total 
(de la incepuiul 

anului) 
3 

1964 

-

-

Anul 
2017 

4 
3531 
2169 

596 

Anul 
2016 

5 
1964 
238 

251 

Deviere 

в 
+ 1567 
+ 1931 

+ 345 



30 

In domeniul aplicării politicii de prevenire, eliminare si reducere a riscurilor profesionale la 
locurile de muncă a fost: 
- elaborat Planul de măsuri în domeniul securităţi şi sănătăţii în muncă în cadrul 
I.P. „Agenţia Servicii Publice" pentru anul 2018, aprobat la data de 21 noiembrie 2017; 
- coordonate 1678 fişe de post a salariaţilor Agenţiei şi 283 regulamente ale subdiviziunilor 
Agenţiei; 
- înaintate 726 propuneri ale atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce 
revin salariaţilor Agenţiei, corespunzător funcţiilor exercitate, consemnate în fişele de post 
şi regulamentele subdiviziunilor; 
- acordat consultaţii, ajutor metodic şi asistenţă conducătorilor locurilor de muncă la 
elaborarea a 23 Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de 
particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din cadrul Agenţiei (Ordinul nr. 28 din 
24.08.2017, Ordinulnr. 76 din 02.10.17, Ordinul nr. 284 din 20.11.17, Ordinul nr. 258 din 26.12.17); 
- elaborate modificări ce tin de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în Contractul 
colectiv de muncă, Regulamentul intern al Agenţiei. 

In domeniul instruirii salariaţilor în domeniul SSM a fost: 
- organizată participarea a 2 salariaţi ai Agenţiei la cursuri de instruire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, realizate de Serviciile externe de protecţie şi prevenire 
(Ordinul Agen(iei nr. 1 К) din 11.10.17); 

- elaborat Programul de studii pentru Cursul de instruire „Securitatea şi sănătatea în rnunca" 
destinat conducătorilor locurilor de muncă şi specialiştilor din cadrul Agenţiei; 

- desemnate persoanele cu funcţii de răspundere in domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă (Ordinul Agenţiei nr.52 din 15.09.17); 

- organizat cursul de instruire „Securitatea şi sănătatea în muncă" destinat conducătorilor 
locurilor de muncă şi specialiştilor (corespunzător nivelului întâi de pregătire), respectiv 
atestaţi in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 52 conducători ai locurilor de 
muncă şi 1 specialist. 

- elaborate: Standardul de firmă SF 37603221-008:2017 „Organizarea şi desjdşurarea 
activităţilor de securitate şi sănătate în muncă" (Ordinul Agenţiei nr.120 din 17.10.17), Programul 
instruirii introductiv-generale în domeniul SSM şi Programul de securitate şi sănătate 
în muncă pentru salariaţii altor întreprinderi care desf^şoară activităţi pe bază de 
contract de prestări servicii (Ordinul Agenţiei nr.17 din 10.08.17); 

- efectuată instruirea introductiv-generală în domeniul SSM la 49 persoane care au 
solicitat angajarea în câmpul muncii şi întocmite 49 fişe personale de instruire în 
domeniul SSM. Asiguraţi cu fişe personale de instruire in domeniul SSM 557 salariaţi 
din cadrul Departamentului cadastru, Departamentul înregistrare şi licenţiere a 
unităţilor de drept, Departamentul management servicii publice, Direcţiei generale stare 
civilă din cadrul DIEP, Direcţiei sisteme cadastrale a DGTI din cadrul DT; 

- instruite 145 persoane care desfaşoară activităţi pe teritoriul Agenţiei pe bază de 
contract de prestări servicii şi complectate fişe colective de instruire in domeniul SSM. 

In domeniul cercetării evenimentelor de accidentare a salariaţilor in câmpul muncii a fost 
cercetat accidentul de muncă declarat de către Valentina Sucman, inspector superior al 
Serviciului eliberare a actelor de identitate Comrat al DGAI a DIEP (produs la data de 
27.07.2017); Irina Voloşenco, specialist superior al Serviciului eliberare a actelor de 
identitate Ciocana, mun. Chişinău al DGAI a DIEP (produs la data 28.09.17), Panuş Andrei, 
hamal al Biroului deservire al Secţiei deservirea gospodăriei a DAIL (produs la data de 23 
octombrie 2017). 
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Date statistice privind rezultatele activitafii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
Tabelulnr.18 

nr. 
d/o 

; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

Dcnumirca indicatorilor principal! 
(unitatea de măsură) 

2 
Persoane instruite, nr. .dintre care: 

- intern (la Cursul de instruire) 
- extern (la Centre de instruire) 
- instruirea introductiv-generală 
- instruirea colectivă (angajaţi ai altor întreprinderi) 

Atestarea locurilor de muncă, nr., dintre care: 
- intern 
- extern 

Evaluarea riscurilor profesionale, locuri de muncă 
Accidente de muncă, nr., dintre care: 
- accident care produce incapacitate temporară de 
muncă 
- accident grav 
- accident mortal 
Accidente in afara muncii 
Incidente 
Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă 

Total 
(de la inceputul 

activită(ii) 
3 
-

53 
2 
49 
145 

-
-
-
-
-

2 

-
-
-
1 

23 

19.07.2017-
31.12.2017 

4 
-

53 
2 
49 
145 

-
-
-
-
-

2 

-
-
-
1 

23 

Perioada 
similar:! anul 

precedent 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

Deviere 

6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

In domeniul formării profesionale continue au fost organizate cursuri de instruire pentru 
652 persoane, după cum urmează: zona centru - 365 angajaţi; zona nord -- 74 angajaţi; 
cursuri de instruire computational şi lingvistică contra plată pentru 214 persoane. 

8.3. Organizare interna 
în domeniul planificării şi monitorizării disciplinei executorii, in baza dărilor de seamă 

prezentate de subdiviziunile structurale, au fost elaborate şi prezentate în adresa conducerii 
Agenţiei 6 Rapoarte: privind rezultatele activităţii I.P. „Agenţia Servicii Publice" pe perioada 
septembrie-decembrie anul 2017; scurte rapoarte statistice privind rezultatele activităţii 
instituţiei pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, curent; privind deplasările 
de serviciu efectuate de către salariaţii I.P. „Agenţia Servicii Publice" pe perioada septembrie-
decembrie anul 2017. 

A fost asigurată buna destaşurare a şedinţelor Consiliului Agenţiei (din 19.06.2017; 
07.07.2017; 01.08.2017; 09.08.2017; 21.08.2017; 06.09.2017; 13.10.2017; 12.12.2017), 1П cadrul cărora au 
fost examinate 15 chestiuni, şi respectiv perfectate procesele-verbale. 

Au fost examinate 3 adresări ale angajaţilor Agenţiei în vederea acordării ajutorului 
material, respectiv elaborate şi aprobate de către conducerea Agenţiei 3 ordine „Cuprivire la 
acordarea ajutorului material". 

Au fost efectuate 11 deplasări pe teritoriul Republicii Moldova şi 7 peste hotarele 
ţării (total 18). 

In baza propunerilor subdiviziunilor structurale, au fost elaborate, şi ulterior aprobate 
de către conducerea Agenţiei listele indicatorilor principali pentru raportul de activitate al 
I.P. „ Agenţia Servicii Publice", precum şi pentru raportul statistic de activitate al I.P. „ Agenţia 
Servicii Publice". 

In perioada septembrie-decembrie 2017, a fost asigurată înregistrarea, examinarea şi 
readresarea după competenţă a 9702 documente - intrare (Hotărâri de Guvern - 6, Decrete -16, 
ordine ale Cancelariei de Stat - 5, corespondenţă - 2720, documente de la diverse institu(ii, intreprinderi 
şi organizaţii repartizate direct făra rezoluţia conducerii - 6955). 

Pe parcursul perioadei de raport in adresa conducerii I.P.„Agenţia Servicii Publice" 
au fost recepţionate, înregistrate, repartizate şi transmise spre examinare după competenţă 
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subdiviziunilor structurale 472 petiţii, din care primite: nemijlocit de la cetăţeni - 354, prin 
intermediul Preşedinţiei -- 19, prin intermediul aparatului Parlamentului sau deputaţilor -
21, prin intermediul Cancelariei de Stat - 49, prin intermediul altor organe publice centrale 
- 14, electronice - 75. 

Au fost înregistrate 1345 documente interne ale I.P. „Agenţia Servicii Publice" 
(corespondenţa - 874, ordine - 396, dispoziţii-75) şi 3626 documente - ieşire. 

De asemenea, au fost înregistrate şi repartizate 396 ordine ale I.P.„Agenţia Servicii 
Publice" dintre care: 278 cu privire la activitatea de bază, 39 cu privire la stimularea şi 
premierea colaboratorilor, 25 cu privire la deplasarea colaboratorilor, 17 cu privire la 
activitatea administrativ-gospodărească, 37 cu privire la aplicarea şi ridicarea sancţiunilor 
şi 75 dispoziţii. 

Au fost redactate 4616 documente, dintre care: 472 petiţii, 396 ordine, 75 dispoziţii, 
47 regulamente şi instrucţiuni, precum şi 3626 scrisori de ieşire (inclusiv note de serviciu). 

A fost efectuat controlul cu privire la condiţiile de păstrare a dosarelor in arhivele 
Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, Departamentului cadastru, 
Direcţiei generale stare civilă. Totodată, a fost efectuată primirea dosarelor din 
subdiviziunile structurale, după cum urmează: Direcţia contabilitate - 900 dosare, Camera 
de licenţiere - 202 dosare. 

Datele statistice privind organizarea internă 
Tabelulnr.19 

nr. 
d/o 

/ 

Dcnumirca indicatorilor de bază / 
Unitatea dc măsură 

2 
Secţia 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Planuri monitorizate 
Rapoarte perfectate 
Contracte de sponsorizare încheiate 
Şedinţe ale CA 
Şedinţe de lucru pe lângă conducere 
Deplasări, total 

- în ţară 
- în străinătate 

Total 
(de la începutul 

activităţii) 
3 

Scptembrie-
decembrie2017 

4 

Septembrie-
decembrie 2016 

5 

Deviere 

6 
planificare şi monitorizarc activităţii 

1 
6 
-
8 
12 
18 
11 
7 

1 
6 
-
8 
12 
18 
11 
7 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Cancelaria 
7. 
8. 
9. 

10. 

înregistrate documente de intrare : 
înregistrate petiţii 
înregistrate documente de ieşire 
înregistrate documente interne: 
- ordine 
- dispoziţii 
- corespondenţa 

9702 
472 
3626 
1345 
396 
75 
874 

9702 
472 
3626 
1345 
396 
75 
874 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Arhiva 

1 1. 

12. 

Primite în arhivă: 
- dosare 
- bonuri 
- registre plăţi 
Documente eliberate din Arhivă 

1102 
12550 
9120 

57 

1102 
12550 
9120 

57 

-
-
-
-

-
-
-
-

IX. Asigurare infrastructură şi logistică 
(Direcţia asigurare infrastructură şi logistică) 

In perioada de referinţă, au fost elaborate 48 proiecte de contracte de mică valoare 
între I.P. „Agenţia Servicii Publice" şi diferiţi agenţi economici. 

A fost organizat şi efectuat controlul executării lucrărilor de construcţii şi reparaţii la 
obiectele I.P. „Agenţia Servicii Publice", conform cerinţelor în vigoare. Au fost efectuate 
lucrări de reparaţie capitală, construcţie, reparaţii curente, proiectare, topografice, 
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veriicarea docuemntaţiei de proiectare şi deviz, supraveghere de autor, reconstrucţia şi 
replanificarea imibilului din or.Străşeni, în vederea amplasării în incinta avestuia a 
centrului multifunctional de prestare a serviciilor publice. 

De asemenea, au fost examinate 69 interpelări parvenite din instanţe ierarhic 
superioare şi din subdiviziunile teritoriale pe probleme privind legalizarea, exploatarea, 
întreţinerea şi deservirea încăperilor. Au fost perfectate 32 contracte şi 86 acorduri 
adiţionale la contractele de contracted de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2018, 
43 contracte de livrare a apei potabile şi recepţionare a apelor uzate, 26 contracte de 
salubritate, etc. Pentru Centrul Multifunctional din or.Străşeni au fost perfectate 
contractele de furnizare a energiei electrice şi termice, apă şi canalizare. Au fost deschise 3 
casierii noi ale IS „Poşta Moldovei" pentru primirea plăţilor în edificiile Ageniei. Se 
pregătesc 56 contracte de locaţiune pentru spaţiile Agenţiei date în locaţiune agenţilor 
economici conform Cuantumului Legii bugetului pentru anul 2018. Pentru deschiderea 
Centrelor Multifuncţionale, au fost procurate 5 clădiri de la Banca de Economii (în 
lichidare), 1 de la persoana fizică în Briceni, 1 de la Universalcoop la Anenii Noi. Prin 
hotărârile Consiliilor raionale au fost transmise în folosinţă pentru perioade îndelungate de 
timp loturi pentru construcţia edificiilor Centrelor Multifuncţionale. Pentru şedinţa 
Consiliului Agenţiei au fost prezentate 4 contracte de locaţiune cu agenţi economici unde 
suprafaţa locaţionată depăşeşte 100 m2. 

Au fost prestate servicii de eliberare a bunurilor materiale: mărfuri de cancelarie, 
mărfuri de uz casnic, tehnică de calcul şi alte bunuri în toate oficiile teritoriale, conform 
comenzilor parvenite şi normelor de aprovizionare. Pe parcursul anului 2017 au fost 
efectuate în total 23156 documente de mişcare în baza SOFT-ului contabilităţii. Au fost 
primite peste 1500 comenzi din subdiviziunile Agenţiei, care au fost executate la timp. 

A fost asigurată distribuirea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
fiind respectate obligaţiunile curierilor speciali şi conducătorilor auto pe 13 rute existente. 
In perioada de raport au fost efectuate controale şi acordat ajutor practic oficiilor teritoriale 
pe rutele 11 şi 12 referitor la modul de primire, prelucrare şi expediere a corespondenţei 
speciale; efectuate 2 deplasări in scopul controalelor inopinate privind respectarea 
Instrucţiunilor referitoare la regimul confidential şi secret, transportarea, distribuirea, 
primirea corespondenţei în conformitate cu graficul circulaţiei rutelor şi îndeplinirea 
corectă a documentelor de către inspectorii speciali, curierii speciali şi personalul oficiilor 
teritoriale; au fost organizate şi desfaşurate 2 lecţii de pregătire profesională. 

A fost organizat zilnic controlul stării tehnice a autotransportului de serviciu privind 
starea tehnică înainte de ieşire la rută, deservirea şi reparaţia tehnică a acestuia. au fost 
preschimbate certificatele de înmatriculare şi plăcuţele de înmatriculare la mijloacele de 
transport din gestiunea Agenţiei. In lunile octombrie-noiembrie 2017 a fost pregătit 
autotransportul de serviciu pentru exploatare în perioada de toamnă-iarnă. 

Date statistice privind rezultatele activităţii în domeniul asigurării infrastructurii şi logisticii 
Tabelul nr.20 

Nr. 
d/o 

1 
l. 

2. 

Denumirca indicatorilor de bază / Unitatea de măsură 

2 
Elaborate contracte, nr. 
Lucrări de construcţie (reparaţii) total, lei, dintre care: 
- lucrări construcţii capitale 
- lucrări reparaţii capitale 
- lucrări reparaţii curente 

Total 
(delo 

începulul 
activilă(ii) 

3 
108 

8 817 520 
675 165 

7 234 621 
907 734 

Septembrie 
-decembrie 

2017 
4 

108 
8 817 520 
675 165 

7 234 621 
907 734 

Septembrie 
-decembrie 

2016 
5 
-
-
-
-

Deviere 

6 
-
-
-
-
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1 

3. 

4. 

2 
Organizate şi efectuate lucrări de montaj în reţclele şi 
instalaţii, lei 
- electrice 
- tehnico-sanitare 
Transportări securizate total, inclusiv buc: 

- Pachete 
- Colete 
- РЛ (paşaport al cetăfeanului RM) 
- CA (buletin de identitate al cetăţeanului RM) 
- Fişe de însoţire 

VP (certified! de înmatriculare) 
DL (per mis de conduce re) 

- Inventar tehnic 

3 

44781 
200510 

88594 
260 

117843 
76237 
7722 
56122 
19651 
4954 

4 

44781 
200510 

88594 
260 

117843 
76237 
7722 
56122 
19651 
4954 

5 

-

-

-

-
-

-

6 

-

-

-

-
-

-

X. SECURITATE ŞI REGIM 
(Secţia securitate şi regim) 

in domeniul identificării şi contracarării riscurilor au fost primite şi transmise spre 
examinare după competenţă 30 interpelări, parvenite prin intermediul telefonului de 
încredere şi a poştei electronice; efectuate controale inopinate în cadrul cărora a fost 
verificată disciplina muncii In subdiviziunile teritoriale din raioanele: Orhei, Ungheni, 
Ialoveni, Anenii Noi.Drochia, Călăraşi, Străşeni, Cahul, Comrat, Ilîncesti, SIT nr.ll, 8, 7, 6, 3 şi 2 din 
mun.Chisinău; verificată activitatea subdiviziunilor teritoriale ale DAI şi DIÎMTCCA, SEAI 
Soroca, SÎTnr.5, nr.8, nr.4, nr.6, nr.I, nr. 3, nr.7, nr.9, nr.10 din mun.Chişinău, SIT Căuşeni, SÎTEdineţ, 
BÎT Ştefan-Vodă, BIT Bender, BÎT Briceni, SÎT Ocniţa; transmise la poliţie 4 materiale privind 
falsificarea actelor de identitate, pe cazurile date fiind pornite proceduri de urmărire 
penală; examinate şi prelucrate 148 interpelări ale DIIMT şi CCA şi 5 interpelări ale 
DGJRUOI, prezentând imagini video-audio a procesului de examinare la proba practică în 
vederea obţinerii permisului de conducere; acumulate, pentru stocare, imagini video-audio 
a procesului de examinare la proba practică din toate subdiviziunile teritoriale ale 
DIÎMTCCA; în comun cu DÎMT şi CCA au fost create gupuri de lucru, care in urma 
controalelor efectuate la subdiviziunile DÎMT şi CCA au scos la iveală 84 cazuri de 
falsificare a certificatelor de înmatriculare din regiunea transnistreană, permanent sunt 
examinate şi monitorizate imaginile video-audio atât din clasele de examinare la testarea 
teoretică cât şi din automobilele speciale destinate examinării la proba practică pentru 
obţinerea permisului de conducere etc. 

Referitor la anchetele de serviciu şi controlul disciplinei muncii au fost examinate 50 
sesizări (dintre care: 8 peti(ii), parvenite în adresa Agenţiei; desfaşurate 42 anchete de 
serviciu; revocate 6 cazuri de sancţiuni disciplinare. In baza anchetelor de serviciu 
efectuate s-au emis 21 ordine de sancţionare disciplinară, fiind aplicate sancţiuni 
disciplinare la 23 salariaţi. 

Cât priveşte securitatea tehnica au fost inspectate oficiile teritoriale, şi anume: SSC - 48 
oficii, SCT - 41 oficii, SÎUD - 10 oficii. 

In temeiul Ordinului Afgenţiei nr.I28 din 19.10.2017 „Сиprivire la aprecierea condifiilor 
şi masurilor de securitate a oftciilor", in perioada 25.10.-15.12.2017a fost efectuată verificarea 
asigurării oficiilor cu mijloace tehnice de semnalizare pază-incendiu. 

Au fost efectuate lucrari de deservire tehnică a sistemelor de securitate tehnică, şi 
anume: Sistemul de semnalizare pază (str.Puşkin 42, str.Columna 65, str.Alexandru eel Bun 56, 
str.Salcîmilor 28); Sistemul de înregistrare video (str. Puşkin 42, str.Columna 65, str.Alexandru eel Bun 
56, str.Salcîmilor28); Sistemul de control şi dirijarea accesului (str.Puşkin 42, str.Columna 65, 
str.Alexandru eel Bun 56, str.Salcîmilor 28). 
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A fost asigurat accesul şi securitatea în incinta Agenţiei a vizitatorilor, membrilor 
delegaţiilor oficiale, precum şi a transportului Agenţiei pe teritoriu, in conformitate cu 
Instrucţiunea cu privire la organizarea regimului de control şt Irecere in incinta şi pe teritoriul Agenţiei. 
In acelaşi timp, a asigurat accesul pe teritoriu a unităţilor de transport ce nu aparţin 
Agenţiei. 

De asemenea, a fost asigurată securitatea in timpul nimicirii bucletelor de 
paşapoarte, buletinelor de identitate, permiselor de conducere, paşapoartelor tehnice care 
şi-au pierdut valabilitatea sau au fost rebutate, semifabricatelor care sunt inutile pentru 
producere. 

Intru executarea ordinului directorului Agenţiei nr.128 din 19.10.2017 angajaţii 
Grupului apărare civila, situaţii excepţionale şi securitate antiincendiară s-au deplasat în 
toate raioanele republicii, unde au efectuat controlul cu privire la aprecierea nivelului de 
securitate antiincendiară a tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Direcţiei generale stare 
civilă, Departamentului Cadastru şi Departamentului Inregistrare şi licentiere a unităţilor 
de drept ale I.P. „Agenţia Servicii Publice". 

Date statistice privind rezultatele activităţii in domeniul securităţii 
Tabelulnr.21 

nr. 
d/o 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 

Dcnumirca indicatorilor principali 
(unilalea de măsură) 

2 
Numărul obiectivelor cu semnalizare pază-incendiu 
- monitorizarc 
- înzestrate 
Sistemele control dc acces: 
elaborate 
instalate 
reparate 

Sisteme de supraveghere video: 
elaborate 
instalate 
reparate 
Eliberatc pcrmise: 
pentru vizitatori 
provizorii 
permanente 
Prelungirea permiselor 
Permise blocate 
Schimbarea rutei permiselor 
Eliberate rapoarte SCDA 
Eliberate rapoarte cu datele video 
Acces îndepărtat la DVR 

Total 
(de la incepulul 

aclivilâlii) 

3 
187 
187 
2 

3 
3 

74 

1 
1 

62 

1233 
85 

1299 
287 
467 
351 

8 
11 
1 

Septembrie-
decembrie 

2017 
4 

187 
187 
2 

3 
3 

74 

1 
1 

62 

1233 
85 

1299 
287 
467 
351 
8 
11 
1 

Septembrie-
decembrie 

2016 
5 

Deviere 
(+/-) 

6 

Direcţia organizare internă 
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LISTA DE AVIZARE: 
la Raportul privind rezultatele activităţii I.P. „Agenţia Servicii Publice" 

pe perioada septembrie-decembrie anul 2017 

Nr. 
d/o 
1. 

2. 

Numele, prenumele, funcţia 

Andrei ŞEREMET, şef al Directiei generale 
juridice, resurse umane şi organizans internă 

Adriana PACIU, şef al Directiei organizare 
internă 

Semnătura 

М.Ра 

Data 

Mariana Trifanov, 0 22 504 099 




