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Acest Concept apare cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul 

Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP). 

Opiniile autorilor exprimate în această publicaţie nu corespund în mod obligatoriu Agenţiei Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) sau ale Guvernului SUA.  

 

Materialul a fost elaborat de către Chemonics International Inc. pentru a fi supus revizuirii de către Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).  

 

 



Conceptul Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 
  

3 
 

Cuprins: 

Abrevieri utilizate: ............................................................................................................................... 3 

Glosar de termini utilizaţi .................................................................................................................... 4 

I. Introducere ................................................................................................................................ 5 

II. Generalităţi ................................................................................................................................ 5 

III. Definirea problemelor ............................................................................................................... 6 

IV. Misiunea, scopul și obiectivele CIPS. Avantajele CIPS ........................................................... 7 

V. Remodelarea procedurii de prestare a serviciilor publice şi a proceselor operaţionale ............ 8 

V.1 Stabilirea colaborării şi conlucrării între organele de stat ...................................................................... 8 

V.2 Utilizarea practicelor şi metodelor inovative .......................................................................................... 9 

VI. Atribuțiile CIPS......................................................................................................................... 9 

VII. Statutul juridic şi structura organizaţională ............................................................................ 11 

VII.1. Statutul juridic ................................................................................................................................... 11 

VII.2. Structura organizaţională. Clauze de confidențialitate. ..................................................................... 11 

VIII. Schema grafică a organizării spațiului CIPS. Dotarea tehnică și instrumentele TIC ............. 12 

IX. Drepturile CIPS ....................................................................................................................... 13 

X. Finanțarea și activele CIPS ..................................................................................................... 14 

XI. Planul creării CIPS .................................................................................................................. 14 

XII. Schema circuitului de documente ........................................................................................... 15 

XIII. Dispoziții finale ....................................................................................................................... 16 

 

Abrevieri utilizate: 

APL Administrația Publică Locală 

APC Autorități Publice Centrale 

CGE  Centrul de Guvernare Electronică  

CIPS Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor 

EDRMS Sistem de management al documentelor și înregistrărilor electronice 

LGSP Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova 

Or. Oraș 

RESL Registrul Electronic al Serviciilor Locale 

RSUD Registrul de Stat al Unităţilor de Drept 

SCM abreviere din engleza „Standard Cost Model” – Model de evaluare a costurilor 

directe și indirecte a serviciilor publice 

SD Servicii desconcentrate 

SEAP Sistemul de Eliberare a Actelor Permisive 

TIC Tehnologii Informaționale și Comunicații 

USAID Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
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Glosar de termini utilizaţi 

CIPS Centrul de informare și prestare a serviciilor – subdiviziune a APL responsabilă 

pentru furnizarea informației persoanelor fizice şi juridice, cu privire la 

activitatea Primăriei și pentru facilitarea prestării serviciilor. 

Clienți Persoane fizice și juridice (inclusiv reprezentanții societăților comerciale și 

necomerciale, investitori, etc.), care se adresează la Centrul de informare și 

prestare a serviciilor pentru accesarea unor informații, solicitarea asistenței în 

soluționarea unor probleme și/sau solicitarea serviciilor publice oferite de APL 

și alte autorități. 

Costuri directe Costuri exprimate în unități monetare suportate de către persoanele fizice și 

juridice pentru accesarea serviciilor publice (exemple: taxa pentru serviciu sau 

alte documente oficiale solicitate, cheltuieli de transport, cheltuieli de 

multiplicare, comision bancar, etc.) 

Costuri indirecte Costuri exprimate în unități nemonetare, dar care sunt indirect asociate cu 

accesarea unor servicii publice (de exemplu timpul pentru a sta în coadă la 

diverse autorități/ instituții, timpul în drum, timpul de așteptare a pregătirii 

documentelor – care poate fi utilizat în scopuri personale sau de afaceri). 

Front Office Departamentul sau subdiviziunea APL care are contact direct cu clienții săi. 

Back Office Resursele tehnice, umane și serviciile interne ale APL necesare pentru operarea 

acesteia, executarea sarcinilor interne și prelucrarea/ procesarea datelor, 

informației la solicitarea clienților. 

EDRMS Engleză: Electronic Documents and Records Management System.  Sistem 

Informatic de gestiune a datelor și documentelor electronice. 

Ghişeu Unic Mecanism care permite solicitanților serviciilor publice să acorde informaţie şi 

documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare, astfel fiind 

îndeplinite toate cerinţele relevante ale legislaţiei cu privire la solicitarea 

serviciilor. 

LAN din engleză Local Area Network (vezi Rețea locală) 

Monitorizarea  

performanțelor Supraveghere, urmărire de către aparatul de conducere al entității publice, prin 

intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activității aflate în 

subordonare. 

Portalul  

serviciilor publice Catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități persoanelor 

fizice și juridice, care poate fi accesat pe pagina WEB: https://servicii.gov.md. 

Rețea locală Termenul Local Area Network, prescurtat LAN, provine din engleză unde 

înseamnă "reţea locală" (de calculatoare). O reţea locală reprezintă un ansamblu 

de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite pentru transportarea 

şi prelucrarea informaţiei. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta 

calculatoarele personale şi staţiile de lucru din birourile instituției, cu scopul de a 

partaja resurse (de exemplu imprimantele) şi de a face schimb de informaţii. 

https://servicii.gov.md/


Conceptul Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 
  

5 
 

Soluții "Cloud” Soluții de închiriere a unor resurse virtuale software și hardware. Prin aceste 

servicii, clienții nu vor obţine fizic serverele pe care urmează să fie instalate 

anumite aplicaţii software ci nişte capacităţi virtuale de procesare şi stocare pe 

care le poate accesa online. 

Soluții TIC Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat TI respectiv TIC, este 

tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, 

convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor 

(calculatoarelor electronice 

I. Introducere 

Conceptul Centrului de Informare şi Prestări Servicii al APL (în continuare „Concept”) a fost 

elaborat în cadrul Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP).  

Conceptul este elaborat în cadrul unui proiect pilot pentru modernizarea activității autorităților 

publice locale în R.Moldova în baza exemplului unei APL model. În funcţie de rezultatele obţinute 

în urma implementării proiectului pilot respectiv, Conceptul dat poate fi uşor replicat şi în cadrul 

altor autorităţi de administraţie publică locală.  

La elaborarea Conceptului s-a ținut cont de prevederile Strategiilor naţionale de dezvoltare în 

domeniul ITC, descentralizării şi sporirii bunăstării populaţiei. Odată implementat şi, după caz, 

replicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prezentul Concept, va avea ca rezultat 

îmbunătăţirea directă a proceselor legate de prestarea serviciilor publice în cadrul organelor de 

administraţie publică locală, și va contribui, în același timp, la îmbunătăţirea climatului investiţional 

al Republicii Moldova la general, nivelului de satisfacţie al populaţiei cu activitatea APL și APC, 

indicatorilor din rapoartele Băncii Mondiale Doing Business, etc. 

II. Generalităţi 

Necesitatea reformării domeniului de prestare a serviciilor publice la nivel local este una firească şi 

recunoscută la nivel local și central. Legislatorul impune autorităţile publice centrale şi locale să-şi 

eficientizeze şi perfecţioneze serviciile prestate cetăţenilor şi procedurile de emitere a actelor 

permisive, stabilind expres obligaţia generală să examineze periodic domeniile existente de 

reglementare, de control şi de administrare, precum şi procedurile din cadrul acestora. Astfel, APL 

trebuie să întreprindă măsuri de raționalizare, prin anularea sau fuzionarea procedurilor sau a 

cerinţelor care nu sunt indispensabile prin crearea de ghişee unice, în scopul eficientizării fluxului 

de informaţie necesar acordării unor drepturi şi impunerii unor obligaţii. 

Este inevitabil faptul că administraţia publică locală care utilizează tehnologiile informaţionale, 

concepţii noi şi inovative, care este mai deschisă şi modernă, devine mai eficientă şi mai capabilă să 

răspundă provocărilor timpului. Prezentul Concept, prevede recomandări, soluții și plan de acțiuni 

pentru a dezvolta APL să devină mai performantă, mai dinamică şi mai aproape de nevoile 

cetăţenilor.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
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III. Definirea problemelor 

Elaborarea Conceptului a fost precedată de analiza problemelor și identificarea oportunităților de 

îmbunătățire a procesului prestării serviciilor publice de către APL. Oportunitățile de optimizarea a 

serviciilor publice din punct de vedere al cetățenilor reies, spre exemplu, din următoarele situații: 

 serviciile sunt oferite în locații diferite (oficii, etaje), în clădirea APL, respectiv este dificilă 

găsirea imediată de către cetățeni a persoanei(lor) care oferă serviciul(e) respectiv(e); 

 informație insuficientă cu privire la procedura de prestare a serviciilor, regulamentelor 

respective, lista documentelor solicitate, termenii de executare, etc.; 

 necătînd la faptul că, în cadrul APL există Ghișee Unice, solicitanții prezintă setul de 

documente necesar, care se anexează la cerere, prin prezență fizică la primărie. Solicitarea 

serviciilor de la distanță (internet, telefon, fax) nu este posibilă; 

 APL nu poate presta/oferi servicii la distanță, este necesară prezența fizică a solicitantului la 

sediul Primăriei. 

De asemenea și APL se confruntă cu mai multe probleme ce țin, în particular, de organizarea 

curentă și în special insuficiența resurselor pentru implementarea soluțiilor ICT, precum: 

 lipsa unor registre pe hîrtie a serviciilor prestate, respectiv lipsește evidența serviciilor; 

 insuficiența resurselor (de exemplu autoturisme, acoperirea cheltuielilor telefonice, în unele 

cazuri tehnica de calcul utilizată este învechită și necesită a fi schimbată); 

 riscul de discontinuitate în prestarea unor servicii care sunt prestate doar de o singură 

persoană, lipsa acesteia făcînd imposibilă prestarea de mai departe a acestora; 

 gradul scăzut de securitate a păstrării documentelor/ informației (de exemplu lipsește 

sistemul de alarmă antiincendiu pentru arhivele pe hîrtie în birourile APL); 

 insuficiența programelor licențiate, lipsa programelor automatizate a circuitului de 

documente; 

 comunicare limitată la nivel de schimb de date electronic între APL, SD și alţi jucători 

locali, lipsa adreselor electronice corporative. 

În linii generale, situaţia elucidată în cadrul APL analizate în prezentul Concept este foarte 

asemănătoare cu situația din alte APL, iar unele probleme sunt similare cu problemele din cadrul 

APC. În cele din urmă, cetăţenii, inclusiv reprezentanții domeniului de afaceri, sunt nevoiţi să 

parcurgă distanţe mari, să consume timp, efort şi bani pentru a obţine informaţii sau servicii de la 

APL și APC.  

Pentru soluționarea problemelor menționate mai sus, precum și pentru modernizarea APL în 

conformitate cu cele mai bune practici internaționale se propune a fi creat Centrul de Informare şi 

Prestări Servicii al APL. Practicile de succes a autorităților locale au demonstrat că centralizarea 

serviciilor după crearea Centrelor de Informare și Prestări Servicii, respectiv facilitarea accesului la 

informații și servicii, permite diminuarea timpului de deservire a clienților cu 50-70%. 
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IV. Misiunea, scopul și obiectivele CIPS. Avantajele CIPS 

CIPS reprezintă o abordare absolut nouă către procesul de prestare a serviciilor publice, unde 

cetăţeanul are statut de consumator (client). Astfel, fiind un consumator, cetăţeanul aşteaptă ca 

organele de administraţie publică locală îi vor acorda o atenţie promptă şi necesară în procesul 

soluţionării cererii, plîngerilor depuse de cetăţean, precum şi prestarea serviciilor necesare. În 

procesul de creare a CIPS, administraţia publică recunoaşte şi conştientizează acest concept de 

guvernare prietenos faţă de cetăţean.  

Misiunea CIPS:  Oferirea informației despre APL și prestarea serviciilor publice persoanelor 

fizice și juridice într-un mod calitativ și profesionist.  

Scopul CIPS:  Îmbunătățirea calității informației și serviciilor publice oferite de APL, prin 

implementarea unor practici și instrumente inovative, oferite într-un singur 

punct de acces. 

Obiectivele implementării CIPS sunt: 

 facilitarea mecanismul de informare și prestare a serviciilor publice persoanelor fizice și 

juridice; 

 reducerea costurilor directe și indirecte ale APL dar și a clienților care apelează la serviciile 

publice; 

 îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, pentru a contribui la mărirea nivelului de satisfacție 

și transparenței în activitatea APL; 

 facilitarea cooperării electronice între APL, instituțiile centrale și desconcentrate. 

Avantajele CIPS: 

a) pentru persoanele fizice și juridice care apelează la serviciile CIPS: 

 accesul ușor la informații și servicii; 

 clarificarea procedurilor pentru obținerea de avize, certificate și alte documente emise de 

Primărie; 

 orientarea spre alte instituții sau oferirea asistenței în rezolvarea problemelor care nu țin de 

competența Primăriei; 

 folosirea formularelor tip, care trebuie completate doar cu datele personale; 

 facilitarea accesului la serviciile publice oferite de autoritățile centrale. 

b) pentru primărie: 

 imagine mai bună a activității APL; 

 personalul calificat al APL se va putea focusa pe executarea sarcinilor complexe fără a fi 

distrase de către cetățeni cu solicitări, întrebări simple; 

 stabilirea unor proceduri standard pentru circuitul informației; 

 reducerea stresului funcționarilor în executarea atribuțiilor; 

 folosirea formularelor tip, care pot fi mai ușor procesate și înregistrate. 
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V. Remodelarea procedurii de prestare a serviciilor publice şi a proceselor 

operaţionale 

Înainte de a aduce toate serviciile sub acoperișul unic al CIPS, procesele de prestare a acestora 

trebuie optimizate prin remodelare, după caz. Procesul de remodelare presupune organizarea 

Atelierelor de lucru cu participarea reprezentaţilor SD, ministerelor şi altor actori implicaţi în 

procesul de prestare a serviciilor, identificarea propunerilor de îmbunătăţire a proceselor existente, 

utilizarea soluțiilor TIC, precum şi conlucrarea mai strînsă între SD, APL şi alţi actori implicaţi în 

procesul de prestare a serviciilor. 

Unele soluții de remodelare necesită promovarea modificărilor legislative, ceea ce poate dura mai 

mult. Alte soluții operaţionale pot fi implementate pe termen scurt/imediat, cum ar fi: 

- Pregătirea și plasarea informației cu privire la serviciile prestate pe pagina WEB a APL, pe 

panoul informațional și publicarea ei în mass-media locală; 

- Conectarea APL la bazele de date ale ÎS Cadastru, ÎS CRIS Registru, etc.;  

- La faza iniţială – includerea în circuitul documentelor a variantelor electronice scanate ale 

documentelor şi organizarea lucrului preponderent în formă electronică, astfel, încît 

documentele originale să parvină la dosar deja la finele procedurilor.  

- Primirea cererilor pentru acte şi servicii intermediare într-un singur punct, la CIPS, şi consecutiv 

angajarea CIPS de a contacta autorităţile desconcentrate pentru a da curs cererilor parvenite din 

numele solicitantului.  

- Aplicarea selectivă a vizitelor şi controlului în baza criteriilor de risc cu intenţia avizărilor 

preponderent din oficiu (în cazul în care informaţia prestată permite aceasta). 

- Implementarea unui punct unic de plăţi precum şi sistem unic de informare cu privire la toate 

plăţile (cheltuielile) posibile în procesul de autorizare, în cadrul CIPS. 

Deoarece procesul de remodelare a procedurii de prestare a serviciilor este un proces continuu, APL 

va tinde permanent spre găsirea soluțiilor de optimizare/ simplificare a proceselor. 

V.1 Stabilirea colaborării şi conlucrării între organele de stat 

În urmă analizei situaţiei existente în domeniul prestării serviciilor de către APL s-a stabilit că 

există o comunicare insuficienta la nivel de schimb de date electronic între APL și alte instituții/ 

organe, inclusiv SD la nivel local. Prin asigurarea unei conlucrări mai aprofundate, pot fi 

soluţionate majoritatea deficiențelor existente la moment. În calitate de exemplu, pot fi specificate 

următoarele modalităţi de colaborare între organele de stat: 

1. Stabilirea conlucrării între APL şi ÎS CRIS Registru în domeniul accesului la bazele de date 

poate să elimine necesitatea prezentării copiilor documentelor de identitate şi a 

documentelor ce confirmă înregistrarea persoanelor juridice, care la moment sunt solicitate 

pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare; 

2. Stabilirea conlucrării între APL şi organele de stat, SD implicate în avizarea lucrărilor de 

construcţie poate să elimine necesitatea solicitării documentelor suplimentare, efectuării 

controalelor şi a verificărilor adiţionale, etc. 
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V.2 Utilizarea practicelor şi metodelor inovative 

Unele proceduri existente urmează a fi revăzute şi îmbunătăţite prin intermediul utilizării practicelor 

şi metodelor inovative. Aceste practici şi metode ţin de TIC şi de utilizarea procedeelor legale deja 

existente, cum ar fi: declaraţia pe proprie răspundere, principiul aprobării tacite şi organizarea 

inspecţiilor şi a controalelor „post-factum”, etc. 

Astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

Declaraţia pe proprie răspundere este o procedură  unde în raport cu autoritatea, în scopul 

solicitării/obţinerii unui act permisiv sau a dreptului la unele acţiuni/inacţiuni pentru desfăşurarea 

activităţii de întreprinzător, orice persoană juridică sau fizică întreprinzător este în drept să declare 

pe propria răspundere existenţa unor acte permisive eliberate anterior şi/sau existenţa unor fapte 

juridice consemnate şi/sau înregistrate anterior, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, de 

autoritatea abilitată în acest sens.  

Principiul aprobării tacite – un principiu prin intermediul căruia o autoritate stabileşte un termen 

limită pentru informarea beneficiarului unui serviciu despre aprobarea sau respingerea cererii 

acestuia privind solicitarea acestui serviciu (5, 10, 30 de zile, etc.), iar în cazul expirării acestui 

termen, şi în condiţiile în care autoritatea nu-i comunică beneficiarul decizia sa, cererea acestuia se 

consideră aprobată în mod tacit.  

Principiul controlului „post-factum”, care constă în procedura cînd o autoritate efectuează un 

control prevăzut de legislaţie după eliberarea documentului permisiv (serviciului), iar beneficiarul 

acestui serviciu fiind obligat să respecte condiţiile eliberării documentului permisiv fără acest 

control.  

VI. Atribuțiile CIPS 

Atribuţiile de bază a CIPS constau în îmbunătăţirea procesului de prestare a serviciilor de către APL 

și oferirea informației persoanelor fizice și juridice. În acest sens, CIPS reprezintă un instrument de 

bază pentru realizarea obiectivelor acestuia, unde scopul final al acestuia va fi prestarea serviciilor 

de către APL în modul calitativ, rapid, prezentînd un set minim de documente. 

CIPS, în calitate de Front Office al APL, va fi utilizat pentru prestarea tuturor serviciilor publice 

existente la moment de către APL. Avînd în vedere faptul că optimizarea și eficientizarea serviciilor 

este un proces continuu, serviciile prestate prin intermediul CIPS vor fi la diferite nivele de 

maturitate, menționate mai jos, iar angajații primăriei vor tinde spre dezvoltarea serviciilor pînă la 

cel mai înalt nivel: 

1. Informare – Publicarea și diseminarea informației. Toată informația privind prestarea 

serviciilor va fi publicată pe pagina Web a primăriei și va fi disponibilă în ghidurile imprimate care 

vor fi diseminate în CIPS. 

2. Interacțiune – Cetățenii vor avea posibilitatea să contacteze primăria și serviciile 

desconcentrate prin intermediul paginilor web sau să descarce formulare pentru cereri și documente. 

3. Tranzacție – Cetățenii vor avea posibilitatea să efectueze tranzacții complete în format 

electronic. Exemplu: Posibilitatea depunerii cererii și a documentelor aferente în format electronic 

fără implicarea solicitantului în procesul obținerii unui act permisiv. În cazul CIPS, serviciul este 
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considerat a fi la nivelul de tranzacție atunci cînd solicitanții depun o cerere la CIPS, iar tot circuitul 

de documente, accesul informației și coordonările cu alte autorități implicate este efectuat 

automatizat în format electronic și transparent pentru solicitanți. 

4. Transformare – Autoritățile publice transformă procesul operațional actual pentru a oferi 

servicii mai eficient, integrat, unificat și personalizat. Acest nivel constituie integrarea dintre 

instituțiile și sistemele interne și externe pentru a asigura o comunicare deplină dintre autoritățile 

publice. În cazul CIPS, serviciul este considerat a fi la nivel de transformare atunci cînd serviciul 

este eliminat prin schimb de informație între autorități. 

Îndeplinirea atribuţiilor CIPS pentru atingerea scopurilor, misiunii şi a sarcinilor acestuia se va 

parcurge prin 2 etape consecutive: 

i. Etapa pregătitoare – care va constă în crearea CIPS ca subdiviziune, aprobarea 

Regulamentului de funcţionare, desemnarea membrilor Comisiei de consultare, aprobarea 

nomenclatorului serviciilor prestate de APL, ghidurilor şi regulamentelor respective, precum 

şi lansarea activităţii CIPS în cadrul unui oficiu dedicat acestui scop; 

ii. Etapa implementatoare – care va constă în achiziţionarea aplicaţiilor software şi hardware 

necesare activităţii CIPS, instruirea personalului Centrului, testarea şi punerea CIPS în 

funcţiune totală, atît din punct de vedere organizaţional şi funcţional, cît şi din punct de 

vedere TIC.    

CIPS va avea următoarele atribuţii specifice : 

- informarea cetățenilor asupra activității Consiliului Local și a Primăriei, oferirea 

informațiilor despre Consiliul Local (structura consiliului, lista cu numele membrilor și 

apartenența politică a acestora, denumirea si componenta comisiilor Consiliului Local, etc.); 

- primirea cererilor pentru obținerea avizelor, aprobărilor și documentelor din sfera de 

competență a APL; 

- informarea solicitanților în ceea ce ţine de modul şi procesul de prestare a serviciilor publice 

locale (informaţii de bază, subdiviziunea emitentă, costuri, durata, lista documentelor necesare), 

recepționarea cererilor; 

- primirea reclamațiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetățenilor; 

- informarea solicitanților privind serviciile prestare de către alte autorități și servicii din 

localitate și de către alte Autorități Publice Centrale; 

- crearea relațiilor de colaborare cu alte instituții/ organizații; 

- procesarea cererilor și distribuirea acestora specialiștilor de profil din cadrul primăriei şi 

reprezentanţilor altor organe de stat, SD, implicate în activitatea CIPS; 

- eliberarea autorizațiilor, certificatelor și altor documente perfectate și aprobate de către 

specialiștii de profil și conducerea primăriei; 

- recepționarea cererilor pentru obținerea serviciilor publice prestate de către alte autorități 

publice și servicii desconcentrate; 

- acordarea asistenței în obținerea serviciilor publice în format electronic disponibile pe 

Portalul Serviciilor Publice (https://servicii.gov.md);  
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- digitizarea cererilor și documentelor aferente recepționate și introducerea acestora în 

registrul electronic al primăriei; 

- coordonarea și facilitarea interacțiunii dintre APL și organele implicate în prestarea 

serviciilor publice din localitate; 

- asistență în efectuarea plăților pentru diverse servicii publice nemijlocit în incinta CIPS; 

- organizarea audiențelor pentru cetățeni la conducerea APL. 

VII. Statutul juridic şi structura organizaţională 

VII.1. Statutul juridic 

CIPS va fi o subdiviziune internă a APL şi va fi reglementată de un regulament cu privire la crearea 

CIPS aprobat în acest sens de către Consiliul local al APL, precum şi prin modificările 

corespunzătoare ce urmează a fi introduse în regulamentul de activitate al APL.  

CIPS va funcţiona conform următoarelor reguli: 

a. CIPS este administrat de şeful (coordonatorul) subdiviziunii respective; 

b. CIPS este în subordinea şi respectiv sub conducerea Primarului; 

c. Angajaţii CIPS sunt angajaţii APL, deci vor fi selectaţi şi salarizaţi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare cu privire la angajaţii autorităţilor publice locale; 

d. Baza tehnico-materială este la bilanţul contabil al Primăriei, care va fi responsabilă de 

asigurarea tehnico-materială a CIPS; 

e. Activitatea CIPS şi regimul juridic al acestuia vor cădea sub incidenţa directă a legislaţiei în 

vigoare ce reglementează activitatea şi regimul APL, cu toate rigorile şi beneficiile aferente.  

VII.2. Structura organizaţională. Clauze de confidențialitate. 

Structura organizațională propusă în prezentul Concept este corelată cu mărimea și volumul de 

lucru al unei Primăriei model. Pentru alte APL structura organizațională poate să fie diferită în 

conformitate cu condițiile și necesitățile locale. 

CIPS va fi subordonat Primarului și va avea o comisie de consultare, care va avea un rol 

consultativ, fiind prezidată de către Primar și formată din următorii membri: 

1. Reprezentanții APL 

2. Reprezentanții serviciilor desconcentrate 

3. Reprezentanții mediului de afaceri și a societății civile 

Pentru asigurarea funcționalității procesului de prestare a serviciilor, în cadrul CIPS vor activa 2 

operatori responsabili pentru prestarea serviciilor de informare și consultare a cetățenilor, oferirea 

asistenței în accesarea serviciilor publice prestate de APL, precum și asistenței în accesarea 

serviciilor disponibile prin intermediul portalului serviciilor publice (https://servicii.gov.md). 

Unul din operatori, va îndeplini în același timp, funcția de Coordonator al CIPS. În dependență de 

disponibilitatea spațiului și locurilor de lucru, în cadrul CIPS pot activa și reprezentanții serviciilor 

desconcentrate sau întreprinderilor municipale (permanent sau periodic în zilele de primire, în 

conformitate cu acordurile încheiate între APL șu instituția respectivă) pentru consultarea 

persoanelor fizice și juridice. 
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Angajații CIPS sunt obligați să respecte confidenţialitatea oricăror date şi informaţii care, în 

conformitate cu legislația în vigoare şi regulamentul CIPS, sunt declarate confidenţiale. Clauza de 

confidenţialitate va fi inclusă în contractul de muncă încheiat cu angajații CIPS. Contractul de 

muncă va fi încheiat în condițiile Codului Muncii al Republicii Moldova. 

VIII. Schema grafică a organizării spațiului CIPS. Dotarea tehnică și 

instrumentele TIC 

CIPS va fi amplasat în incinta clădirii primăriei localității la parter, și va fi marcat respectiv cu 

panou informațional și alte elemente de informare. Intrarea în clădire și nemijlocit căile către 

birourile angajaților CIPS vor permite accesul liber și mișcarea persoanelor cu deficiențe fizice. 

Mesele operatorilor vor fi amplasate și delimitate în așa fel, încît să permită discuția cetățenilor cu 

operatorul într-un mod privat, asigurîndu-le atît operatorului cît și clientului o poziție confortabilă și 

permițîndu-i în același timp să facă notițe. 

Spațiul fizic va fi divizat în două zone: 

1. Spațiul pentru vizitatori 

2. Spațiul de lucru pentru operatorii CIPS 

Spațiul pentru vizitatori va fi dotat cu: 

1. Scaune pentru așteptare 

2. Masă și panou informativ pentru materiale informative și promoționale, formulare de cereri 

3. Terminal pentru încasarea plăților pentru serviciile prestate 

4. Stație de lucru (computer) pentru auto-deservirea cetățenilor în accesarea informației și 

solicitarea serviciilor publice electronice prin intermediul portalului serviciilor publice. 

Spațiul pentru operatorii CIPS va fi dotat cu: 

- mese de lucru pentru operatori 

- stații de lucru (computere) unite în rețea cu angajații Primăriei. 

- aparate de telefon 

- aparat multifuncțional (copiator/ imprimantă/ scanner) pentru efectuarea unor copii al 

documentelor sau imprimarea informației necesare pentru serviciile publice accesată prin 

Internet. 

Schema organizării spațiului CIPS este prezentată mai jos: 

Formulare de cereri

Ghiduri

Materiale de promovare

Masă de lucru cu 

computer pentru 

vizitatori

Panou 

informativ
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La etapa I (a vedea capitolul XI „Planul creării CIPS”), operatorii se vor axa preponderent pe 

oferirea informației și concentrarea primirii cererilor, eliberării documentelor într-u singur loc, ceea 

ce va constitui deja o îmbunătățire semnificativă în activitatea APL prin facilitarea accesului la 

informație și servicii pentru cetățeni. 

Dar, pentru asigurarea unei funcționalități complete a CIPS în procesul de prestare a serviciilor și 

administrării informației și documentelor primăriei, va fi implementată etapa II, care va consta în 

elaborarea unui sistem informațional integrat al primăriei, alcătuit din soluții tehnice și de program. 

În urma analizei soluțiilor informatice existente pe piață și a celor oferite de Guvern prin 

intermediul Centrului de Guvernare Electronică, la baza sistemului informațional integrat al 

primăriei va sta Registrul Electronic al Serviciilor Locale (RESL) și Sistemul de Eliberarea Actelor 

Permisive (SEAP). Aceste sisteme vor acoperi întregul ciclu de circuit al documentelor și a 

informației începînd cu depunerea cererilor pentru obținerea serviciilor, prestarea serviciilor, 

circuitul documentelor atît în cadrul primăriei cît și comunicarea și schimb de informație cu 

serviciile desconcentrate pînă la încheierea ciclului prin arhivarea documentelor. RESL și SEAP vor 

funcționa de pe platforma M-Cloud oferită de către CGE. 

IX. Drepturile CIPS 

Întru realizarea atribuţiilor ce-i revin, CIPS dispune de următoarele drepturi, exercitate de către 

primar în calitate de conducător al CIPS:  

a) să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale informaţia şi suportul necesar pentru desfăşurarea activităţii sale;  

b) să încheie contracte de colaborare de acces informaţional şi schimb de informaţii cu instituţiile şi 

întreprinderile care colectează şi administrează informaţia necesară pentru îndeplinirea 

atribuţiilor; 

c) să emită înscrisuri, acte şi documente în numele Primăriei, necesare pentru atingerea obiectivelor 

şi realizarea atribuţiilor; 

d) să primească prin intermediul Primăriei asistenţă tehnică şi financiară de la instituţii, autorităţi, 

organismele internaţionale, de la donatorii externi şi interni; 

e) să preceapă plăţi pentru serviciile adiţionale solicitate, altele decît cele pe care trebuie să le 

presteze autoritatea publică locală conform legislaţiei în vigoare; 

f) să reprezinte solicitantul în faţa autorităţilor publice, în calitate de ghişeu unic, în privinţa 

activităţii de întreprinzător fără procură sau alt în scris autentificat; 

g) să aibă prioritate la obţinerea actelor permisive, serviciilor publice sau informaţiei de la 

instituţiile şi autorităţile publice, necesare pentru exercitarea atribuţiilor, în calitate de ghişeu 

unic în privinţa activităţii de întreprinzător; 

h) să antreneze specialişti, experţi, consultanţi pentru serviciile necesare în atingerea obiectivelor;  

i) să beneficieze de alte drepturi aferente primăriei în limitele stabilite de lege şi actele normative. 
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X. Finanțarea și activele CIPS 

CIPS va dispune de următoarele tipuri de active:  

 Echipament de birou: computere, mobilier, panouri informaționale și publicitare. 

 Aparat de multiplicare/ imprimare/ scanare, terminal de plată. 

 Programe informaționale. 

Sursele de finanțare pentru crearea și implementarea CIPS sunt următoarele:  

a. Bugetul alocat de către APL; 

b. Finanțarea din partea donatorilor, pentru procurarea unor active inițiale (mobilier, tehnica de 

calcul, programe informaționale și licențe), pentru instruirea angajaților, accesul gratuit la 

unele aplicații/resurse ale CGE; 

c. Încasări în contul Primăriei pentru serviciile prestate clienților. 

Plata pentru serviciile APL va fi efectuată prin intermediul următoarelor metode: 

 Prin efectuarea plăților la bancă; 

 Prin intermediul unui terminal de recepționare a plăților care va fi plasat în incinta CIPS; 

 Prin intermediul serviciului de plăți electronice pus la dispoziție gratuit de CGE. 

Contabilitatea subdiviziunii (și raportarea de ordin contabil) va fi ținută de către serviciul 

contabilitate al Primăriei.  

Coordonatorul subdiviziunii va fi responsabil de elaborarea și prezentarea conducerii Primăriei și 

Comisiei de consultare a rapoartelor de activitate ale CIPS (lunare, trimestriale, semi-anuale, 

anuale). În urma implementării Sistemului informațional integrat, conducerea APL va avea acces în 

timp real la informația privind totalitatea proceselor relevante prestării serviciilor. Generarea 

rapoartelor statistice va fi efectuată prin intermediul sistemului informațional. Instrumentarul 

disponibil pentru generarea rapoartelor va oferi posibilitatea de a extrage date statistice și rapoarte 

pentru toate serviciile și activitatea APL sau pentru fiecare serviciu în parte pentru orice perioadă de 

timp. 

Datele privind performanţa CIPS, rapoartele periodice şi alte documente relevante, vor fi aduse la 

cunoştinţă Consiliului orășenesc, precum şi făcute publice pe pagina web a Primăriei şi în alte surse. 

XI. Planul creării CIPS 

Implementarea CIPS în cadrul APL va fi efectuată în 2 etape: 

 La etapa I de implementare, pînă la elaborarea RESL și SEAP, CIPS va îndeplini funcția de 

interacțiune dintre cetățeni și primărie iar gestionarea informației și a documentelor va fi în 

format manual pe hîrtie. Toate cererile și setul de documente vor fi depuse în cadrul CIPS, 

înregistrate în registrul comun al documentelor de intrare iar apoi trimise primarului pentru 

examinare și desemnarea persoanelor responsabile pentru executarea acestora.  

 La etapa II, întreg circuitul de informații și documente va fi în format electronic. 
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XII. Schema circuitului de documente 

La etapa I, toate fluxurile documente vor avea loc manual. Va fi instituit serviciul opțional curierat, 

care va fi responsabil de circuitul de documente dintre CIPS, specialiștii primăriei și serviciile 

desconcentrate. Plata pentru servicii va fi efectuată la bancă. Astfel, la etapa I, schema grafică al 

fluxului de documente în cadrul CIPS va arăta astfel: 

Serviciul

Curierat

Primar

Viceprimar I

Viceprimar II

Pagina Web

a primăriei

Resurse Informaționale 

de Stat:

- RSUD

- CADASTRU

- FISC

Banca

 
 

La etapa II, după implementarea Registrului Electronic al Serviciilor Locale (RESL) și Sistemul de 

Eliberarea Actelor Permisive (SEAP) - oferite de Guvern prin intermediul Centrului de Guvernare 

Electronică (care vor sta la baza la baza sistemului informațional integrat al primăriei) gestionarea și 

circuitul documentelor va avea loc în format electronic. Aceste sisteme vor acoperi întregul ciclu de 

circuit al documentelor și a informației începând cu depunerea cererilor pentru obținerea serviciilor, 

prestarea serviciilor, circuitul documentelor atât în cadrul primăriei cât și comunicarea și schimb de 

informație cu serviciile desconcentrate până la încheierea ciclului prin arhivarea documentelor. 
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Efectuarea plăților de către clienți va fi posibilă prin terminalul de plăți instalat în cadrul CIPS, care 

va fi conectat la RESL. Schema grafică și funcționalitatea CIPS este prezentată mai jos. 

Serviciul

Curierat

Sistemul informațional

al primăriei

Primar

Viceprimar I

Viceprimar II

Pagina Web

Resurse Informaționale de Stat:

- RSUD

- CADASTRU

- FISC

Serviciul 

Imprimare

Text

 
 

XIII. Dispoziții finale 

Implementarea Centrului de Informare și Prestări Servicii în APL reprezintă un element inovator și 

schimbare a concepției de comunicare și colaborare între APL și cetățeni, respectiv va contribui la o 

transparență mai înaltă în activitatea APL, accesibilitate și eficiență în prestarea serviciilor publice, 

minimizarea eforturilor/ costurilor atât din partea APL cît și a beneficiarilor serviciilor. 

Implementarea CIPS și replicarea lui în alte APL, va contribui semnificativ la atingerea obiectivelor 

strategice de dezvoltare a Moldovei. 


