
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manual operaţional 
al Centrului de Informare și Prestări 

Servicii 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău, 2013 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

2 
 

 

Acest manual 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).  
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Abrevieri utilizate: 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocupare Forţei de Muncă 

APL Administrația Publică Locală a orașului 

APC Autorități Publice Centrale 

CGE  Centrul de Guvernare Electronică  

CIPS Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor 

CNAS Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 

CTAS Casa Teritorială de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 

DSE Direcția Situații Excepționale 

EDRMS Sistem de management al documentelor și înregistrărilor electronice 

IFPS Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor 

LAN din engl. Local Area Network (a vedea definiția Rețeaua locală) 

M&E Monitorizare și evaluare 

N/A nu se aplică 

TIC Tehnologii Informaționale și Comunicații 

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 evaluarea a 

costurilor directe și indirecte a serviciilor publice 

SD Servicii desconcentrate 

SEAP Sistemul de Eliberarea Actelor Permisive 

TIC Tehnologii Informaționale și Comunicații 

USAID Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
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Glosar de termeni utilizaţi 

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

responsabilă pentru furnizarea informației persoanelor fizice și 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) 

Matricea cadru logic O metodă de prezentare a conţinutului unui proiect intr-un mod in care  este 

posibilă stabilirea logică şi sistematică a obiectivelor proiectului. Aceasta este 

reflectată în relaţiile cauzale între diferitele niveluri ale obiectivelor, pentru a 

putea verifica dacă aceste obiective au fost îndeplinite şi pentru a stabili ce 

ipoteze (factori), din afara controlului proiectului, pot influenţa succesul său. 

Monitorizarea  

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

intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activității aflate în 

subordonare. 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

8 
 

M-Cloud Platforma tehnologică comună pusă la dispoziție de către CGE, în scopul 

eficientizării cheltuielilor pentru consumul de servicii TIC. Platforma „M-

Cloud” vine să rentabilizeze cheltuielile guvernului și să consolideze centrele 

de date într-o formă de gestionare comună. Prin folosirea tehnologiei Cloud, 

mai multe instituții folosesc aplicații comune, stocate într-un centru de date 

unic. Pentru a le accesa, funcționarul trebuie doar să se conecteze la internet. 

(A vedea și Soluții "Cloud”). 

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. 

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). 

https://servicii.gov.md/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
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I. Introducere 

Manualul Operațional reprezintă o parte complementară a Conceptului Centrului de Informare şi 

Prestări Servicii (CIPS) care au fost elaborate în cadrul Proiectului USAID de Susţinere a 

Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP).  

Prezentul Manual Operaţional reprezintă un document de suport şi explicativ necesar implementării 

CIPS în formă de Ghid operaţional, care descrie procesele şi procedurile interne şi externe, fluxul 

de documente, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în funcţionarea CIPS, etc., fiind în același 

timp un document de completare/ desfășurare/ explicare a Conceptului CIPS. În aceeași ordine de 

idei, anumite capitole din Manualul Operaţional sunt deja reflectate în Concept, iar descrierea 

acestora se va face prin referinţă.  

La elaborarea Conceptului și Manualului 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, Conceptul, împreună cu Manualul 

Operaţional, 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.   

Necesitatea creării CIPS în cadrul unei autorități publice locale pilot, a reprezentat rezultatul unei 

analize a situației în cauză, necesității de modernizare a APL în Republica Moldova la general, dar 

și în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

10 
 

II. 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. 

Situaţia elucidată în cadrul APL pilot 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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III. 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 responsabilitățile și competențele APL și 

prestarea serviciilor publice cetățenilor și antreprenorilor 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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IV. Pașii necesari pentru implementarea CIPS  

Următorii pași sunt necesari pentru implementarea CIPS: 

Pasul 1: Evaluarea situației curente, proceselor de prestare a serviciilor și necesităților pentru 

implementarea CIPS 

Acest pas include aspecte legate de analiza situației curente, numărul de localuri, locuri, etaje, oficii 

unde se prestează serviciile publice, structura organizațională, modul și procedurile de prestare a 

serviciilor, numărul serviciilor, timpul de prestare, tarifele, evaluarea numărului personalului 

implicat, accesul persoanelor, comunicarea cu alte instituții/organizații, documentele strategice, 

regulamentele în vigoare, etc. În urma analizei efectuate se elaborează recomandări de îmbunătățire/ 

optimizare a prestării serviciilor. 

Pasul 2: Remodelarea proceselor. La această etapă se elaborează lista serviciilor/ proceselor, 

schemelor corespunzătoare. Se analizează recomandările propuse de funcționarii APL, precum și a 

consultanților din exterior, se efectuează mese rotunde, se clasifică recomandările de îmbunătățire 

în imediate/ durată medie/ lungă, se elaborează plan de acțiune, se inițiază activități de îmbunătățire 

a legislației, etc. 

Pasul 3: Design conceptual: Se elaborează un Concept al implementării CIPS, care include astfel 

de elemente precum: numărul de operatori și locuri de muncă, serviciul informare, terminal de 

achitare a plăților, procedura de recepționare a documentelor, colaborarea cu alte instituții/ 

organizații, mecanismul de comunicare, mecanismul de interacțiune, etc. 

Pasul 4: Tehnologii informaționale: Se definesc soluțiile TIC, care vor oferi suport de comunicare 

APL, conectarea operatorilor cu specialiștii de profil, alte instituții și organizații (de exemplu SD) și 

cetățenii. Proiectarea informațională a procesului de digitalizare a informației, elaborarea planului 

de menținere a soluțiilor TIC, echipamentului, plan de îmbunătățire continuă și protecție a datelor. 

Pasul 5: Proiectarea fizică și design-ul spațiului de primire/ deservire a beneficiarilor. 

Planificarea detaliată a locației și spațiului (de obicei) în clădirea APL, ușor accesibilă și cu design 

plăcut. La etapa de proiectare trebuie de avut în vedere o creștere cu 20% a numărului de vizitatori/ 

solicitanți. 

Pasul 6: Construcția fizică, procurarea/ instalarea mobilei, soluțiilor TIC, rețelei locale, etc. 

Pasul 7: Instruirea personalului. Instruirea în următoarele domenii: Orientarea către client, 

Remodelarea proceselor (curs de bază, curs avansat), instruire soluții TIC, instruiri legate de 

Resurse umane, elaborarea documentelor strategice, vizite de studiu peste hotare, schimb de 

experiență cu alte APL, elaborarea prezentărilor privind istoriile de succes. 

Pasul 8: Elaborarea strategiilor și procedurilor, care să vină în susținerea strategiilor de bază 

ale APL: Planul strategic de dezvoltare a APL, Strategia de comunicare, Planul TIC, Procedura de 

recepționare a petițiilor, reclamațiilor, Procedura de Monitorizare și Evaluare, integrarea cu alte 

strategii: de mediu, dezvoltarea economică, atracție a turiștilor etc. 

Pasul 9: Lansarea (deschiderea) oficială.  Lansarea oficială se efectuează după cîteva săptămîni 

de testare pilot. Etapa de lansare este complementată de activitățile promoționale prin implicarea 
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activă a mass-media. Lansarea trebuie să fie organizată la cel mai înalt nivel cu invitarea unor 

personalități și donatorilor. 

Pasul 10: Monitorizarea și Evaluarea, Îmbunătățiri ulterioare. Această etapă reprezintă un 

proces continuu, organizat într-un mod regulat (periodic), cu prezentarea/ analiza rezultatelor, 

determinarea/ implementarea acțiunilor corective, utilizarea indicatorilor pentru activități 

promoționale. 
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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. 
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VI. Obiective specifice CIPS şi indicatorii de performanţă 

Suplimentar la obiectivele de bază ale CIPS, următoarele obiective se propun a fi realizate prin 

crearea CIPS: 

 asigurarea accesului cetățenilor gratuit si permanent la informații publice referitoare la 

activitatea APL, inclusiv în domeniul prestării serviciilor publice; 

 facilitarea participării directe a cetățenilor la procesul decizional la nivelul administrației 

publice locale, asigurînd primirea sugestiilor și sesizărilor cetățenilor cu privire la planuri și 

proiecte noi pe care Primăria intenționează sa le dezvolte; 

 oferirea unui spațiu consultativ pentru depunerea cererilor pentru obținerea avizelor, 

aprobărilor și documentelor din sfera de competență a Primăriei, precum și cereri, plîngeri, 

reclamații, privind activitatea primăriei și eliberează răspunsuri referitoare la acestea în 

termenele prevăzute de lege; 

 diminuarea timpului și efortului suportat de cetățean rezolvării unei probleme personale sau 

comune unui grup; 

 prestarea tuturor serviciilor locale într-un singur loc atît ca un loc unic de depunere actelor 

necesare obţinerii serviciului, cît şi ca un loc de obţinere a serviciului respectiv; 

 micșorarea setului de documente solicitate pentru obținerea serviciilor publice; 

 micşorarea timpului de aşteptare a serviciului solicitat; 

 micşorarea numărului de vizite pentru obţinerea serviciului; 

 reducerea timpului utilizat de funcţionarii APL pentru informarea beneficiarilor serviciilor 

publice privind condiţiile de prestare a serviciilor; 

 diversificarea numărului de servicii publice prestate de primărie (i.e. delegarea unor funcții 

ale altor autorități pentru a fi prestate de APL); 

 mărirea încrederii cetățenilor în APL. 

 

Monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor propuse se va realiza prin aplicarea şi evaluarea 

indicatorilor de performanţă ce corespund obiectivelor relevante. 

Exemple de indicatori de performanță, care pot fi utilizați pentru estimarea rezultatelor: 

(i) Numărul de clienți care au solicitat servicii publice, inclusiv total și pe categorii de 

servicii, persoane fizice și juridice, numărul clienților care au solicitat servicii prin 

intermediul rețelelor de socializare sau on-line, etc. 

(ii) Timpul mediu de consultare al clienților. 

(iii) Termenul mediu de prestare a serviciilor (total, pe fiecare serviciu în parte). 

(iv) Nivelul de satisfacție al clienților cu serviciile prestate (total, pe fiecare serviciu în 

parte, după principiul peroane fizice și juridice, după vîrstă, etc.) în baza unor 

anchete/ chestionare standardizate (un model de chestionar este prezentat în Anexa 

7) 

(v) Numărul și ponderea clienților care accesează serviciile on-line. 
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(vi) Numărul de acte publice locale cu referință la serviciile publice publicate pe Internet 

și în mass-media locală. 

(vii) Numărul de Regulamente, Ghiduri, și alte documente informative cu privire la 

prestarea serviciilor publice elaborate și publicate. 

(viii) Creșterea transparenței procesului decizional; 

(ix) Facilitarea accesului cetățenilor comunității la informația cu caracter public; 

(x) Minimizarea numărului de vizite pentru obținerea serviciilor publice. 

(xi) Minimizarea costurilor pentru obținerea serviciilor publice pentru cetățeni. 

(xii) Minimizarea costurilor pentru prestarea serviciilor publice pentru APL. 

(xiii)  Minimizarea timpului pentru prestarea unui serviciu public. 
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VII. Atribuțiile CIPS. Funcţiile de bază 

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

și oferirea informației cetățenilor. În acest sens, CIPS reprezintă un instrument de bază pentru 

realizarea obiectivelor acestuia (indicate mai sus), unde scopul final al acestuia va fi prestarea 

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

CIPS din punct de vedere organizaţional va fi un Front Office al APL, fiind, în acelaşi timp un loc 

unic de depunere a documentelor necesare obţinerii serviciilor, achitării taxelor necesare, dacă este 

cazul, şi, respectiv, ridicării certificatelor, autorizaţiilor şi documentelor. Mai mult ca atît, caracterul 

flexibil al CIPS va permite ca în cazul în care anumite servicii existente, la un moment dat, vor fi 

eliminate (fie prin modificările legislative, fie prin eficientizarea/digitalizarea proceselor existente, 

aceste servicii urmează a fi excluse din listă)
1
. 

CIPS va avea următoarele atribuţii specifice, corelate cu obiectivele specifice ale acestuia
2
: 

- 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 Primăriei; 

- 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); 

- primirea reclamațiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetățenilor cu privire la planuri sau proiecte 

noi pe care Primăria intenționează sa le dezvolte; 

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

comunitate și de către alte Autorități Publice Centrale; 

- crearea relațiilor de colaborare cu alte instituții/ organizații; 

- recepționarea cererilor de solicitare a serviciilor publice prestate de APL; 

- 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 cetățenilor în obținerea serviciilor publice în format electronic 

disponibile pe Portalul Serviciilor Publice (https://servicii.gov.md);  

- digitizarea cererilor și documentelor aferente parvenite de la cetățeni și introducerea acestora 

în registrul electronic al primăriei; 

                                                           
1
 Lista unor propuneri de îmbunătăţire a proceselor existente este prezentată în documentul „Aspecte juridice privind 

crearea CIPS”. 
2
 Schema grafică a fluxului de documente în cadrul CIPS este prezentată în Anexa 5. 
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- coordonarea și facilitarea interacțiunii dintre APL și organele implicate în prestarea 

serviciilor publice din localitatea respectivă; 

- crearea condițiilor pentru oferirea posibilității solicitanților să efectueze plățile pentru 

serviciile publice prestate în incinta CIPS; 

- organizarea audiențelor pentru cetățeni la conducerea APL. 

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

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

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

de maturitate. Serviciile primăriei vor fi la una din nivelele de maturitate menționate mai jos, iar 

angajații primăriei vor tinde spre dezvoltarea serviciilor până 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 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 

Serviciile prestate și nivelul de maturitate a fiecăruia disponibile prin intermediul CIPS din cadrul 

primăriei sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Nr. 
Denumirea 

serviciului 
Informare Interacțiune Tranzacție Transformare 

1.  
Certificat lipsă 

cotă agricolă 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A 

Da, se propune eliminarea 

deoarece în oraș nu sunt 

cote agricole 

2.  

Adeverinţă 

privind existenţă 

terenului agricol  

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

3.  

Adeverinţă 

privind 

schimbarea 

denumirii de 

stradă 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A 

Da, se propune eliminarea 

certificatului, eliberarea 

unei decizii care va fi 

trimisă notarilor în 

original 
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4.  

Autorizaţie de 

funcţionare a 

unităţii de 

comerţ/ prestare 

servicii 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate – 

după principiul GU 

N/A 

5.  

Copii ale 

deciziilor 

Consiliului 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

6.  

Extrase din 

decizii, 

dispoziţii 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

7.  

Adeverinţă 

privind 

suportare 

cheltuieli deces 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

8.  

Adeverinţă că 

are copii minori 

la întreţinere  

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

9.  

Adeverință 

privind 

componența 

familiei 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS;  

N/A  

Parțial, CIPS va accesa 

Registrul de Stat al 

Populației pentru 

vizualizarea componenței 

familiei 

10.  
Caracteristica de 

la locul de trai 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A 

Da, se propune eliminarea 

acestui certificat. Se 

propune ca Comisariatul 

de poliţie să elibereze 

această caracteristică. 

11.  Procuri 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

N/A N/A N/A 

12.  
Certificat de 

urbanism pentru 

proiectare 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate. 

N/A 

13.  
Certificat de 

urbanism 

informativ 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, doar o cerere se 

depune la CIPS sau 

electronic 

N/A 

14.  
Autorizaţie de 

construire 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate. 

N/A 

15.  
Autorizaţie de 

desfiinţare 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate. 

N/A 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

21 
 

16.  

Autorizaţie de 

schimbare a 

destinaţiei 

construcţiilor 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate. 

N/A 

17.  

Autorizaţie 

plasare a 

publicităţii 

exterioare 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

Da, depunerea cererii 

la CIPS sau electronic 

fără vizita serviciilor 

desconcentrate și cu 

setul minim de 

documente anexate. 

N/A 

18.  

Certificat 

privind existenţa 

sau lipsa 

restanţelor la 

achitarea taxelor 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A N/A 

19.  

Certificat 

privind 

confirmarea 

achitării taxelor 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A 
Parțial, se propune 

eliminarea certificatului 

20.  

Certificat 

privind existența 

animalelor, 

păsărilor și 

albinelor în 

gospodărie 

Da, ghiduri pe 

web site, în 

cadrul CIPS 

Da, formulare de 

cereri pe web site, 

în cadrul CIPS 

N/A 

Da, se propune eliminarea 

acestui certificat. Se 

propune ca Serviciul 

Veterinar să elibereze 

această adeverință. 

 

Comisia de consultare (vezi capitolul IX Structura organizațională) împreună cu reprezentanții 

primăriei și CIPS vor organiza ședințe pentru identificarea soluțiilor de optimizare a proceselor de 

prestare a serviciilor. Deciziile privind adăugarea sau eliminarea unor proceduri vor fi aprobate de 

către consiliul municipal.  

Procesele de prestare a serviciilor au fost discutate în cadrul atelierelor de lucru cu reprezentanții 

serviciilor desconcentrate din orașul pilot, reprezentanții primăriei, autoritățile publice centrale și 

Cancelaria de Stat. Propunerile de optimizare a proceselor sunt prezentate în fișierul Aspecte 

juridice pentru crearea CIPS.  

Un serviciu important care necesită descriere separată este funcţionarea CIPS în calitate de centru 

pentru recepţionarea şi transmiterea petiţiilor şi sugestiilor. Astfel prin intermediul CIPS va fi creat 

un punct unic de interacţiune cu cetăţenii nu doar a autorităţii publice locale dar şi autoritatea 

publică centrală cu serviciile desconcentrate sau chiar şi întreprinderile ce prestează servicii de 

importanţă majoră pentru regiune (salubrizare, gaz, electricitate etc.). Interacţiunea CIPS în această 

privinţă trebuie separată în dependenţă de scopul şi domeniul interacţiunii. Astfel este absolut 

necesar de delimitat următoarele tipuri: 

a) Recepţionarea petiţiilor în baza Legii cu privire la petiţionare nr.190 din 1994. Adică 

recepţionarea de orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, 

inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în 

termenul stabilit de lege a unei cereri. Petiţia se referă în primul rînd la activitatea autorităţii 

publice în limita atribuţiilor stabilite de cadrul normativ şi totodată poate constitui parte din 
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procedura contenciosului administrativ, stabilită prin Legea contenciosului administrativ nr.793 

din 2000. În acest sens CIPS, în baza colaborării cu alte autorităţi publice, ar putea recepţiona şi 

transmite după competenţă petiţiile cetăţenilor. La fel ar putea să asiste cetăţenii la completarea 

şi formularea corectă a petiţiilor aşa încît acestea să fie în corespundere cu rigorile legii şi astfel 

să contribuie la analiza şi soluţionarea lor eficientă. 

b) Recepţionarea şi transmiterea reclamaţiilor, obiecţiilor şi sugestiilor în privinţa procesului 

decizional al autorităţii publice locale. Astfel CIPS poate servi drept platformă pentru avizări şi 

discuţii publice a viitoarelor proiecte de acte normative şi/sau actelor în vigoare puse în discuţie 

pentru consultări publice în conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional 

nr.239 din 2008. În mod practic, prin intermediul CIPS pot fi recepţionate opiniile şi sugestiile 

cetăţenilor în privinţa unor proiecte concrete ce urmează a fi examinate şi adoptate de APL. 

c) Recepţionarea şi analiza reclamaţiilor şi sugestiilor în privinţa activităţii CIPS ca atare. În scopul 

îmbunătăţirii serviciilor acordate dar şi a monitorizării performanţei va fi necesar nu doar de 

solicitat periodic opinia cetăţenilor dar şi de menţinut o platformă viabilă şi eficientă, în baza 

căreia cetăţenii se pot expune liber şi nestingherit în privinţa activităţii CIPS. Aici trebuie să 

atenţionăm că odată ce CIPS este parte constitutivă a primăriei şi lucrătorii de bază sunt 

funcţionari, reclamaţiile parvenite în cazul în care prin unele acţiuni/inacţiuni ale colaboratorilor 

din CIPS vor fi încălcate drepturile cetăţenilor trebuie să fie tratate drept petiţii şi vor fi 

încadrate în tipul (a), menţionat mai sus, fiind recepţionate şi soluţionate în conformitate cu 

Legea cu privire la petiţionare. 

d) Recepţionarea reclamaţiilor şi sugestiilor de orice alt ordin şi domeniu, decît cel al activităţii 

APL, dar care se referă la probleme sau servicii de importanţă orăşenească. În acest caz ne 

referim la menţinerea condicilor de sugestii şi reclamaţii din partea celor mai importante 

întreprinderi de prestare de servicii (canalizare, salubrizare, apă, gaz, electricitate, telefonie 

etc.). Totodată pot fi recepţionate orice alte sugestii din partea cetăţenilor ce pot duce la 

dezvoltarea comunităţii şi infrastructurii în oraş. 

Pentru ca serviciul în cauză să fie eficient şi complet este necesar ca din start să fie stabilite clar 

fazele şi modul de prestare complet a serviciului. Astfel putem delimita următoarele faze: 

1. Pregătirea şi menţinerea informaţiei esenţiale cu privire la modalităţile şi tipurile de petiţionare şi 

înaintare a reclamaţiilor şi sugestiilor. O importanţă sporită ar avea nu doar menţinerea unui ghid în 

acest sens, unui regulament intern cu privire la procedura de recepţionare, înregistrare şi transmitere 

a petiţiei dar şi elaborarea şi punerea la dispoziţie a unei diversităţi cît mai mare de formulare şi 

petiţii-tip pe care cetăţeanul le-ar putea completa uşor şi rapid. 

2. Asistenţa constantă din partea CIPS pentru cetăţean de a completa şi formula corect o petiţie aşa 

încît aceasta să respecte rigorile legii şi să fie cît mai eficient examinată de autoritatea competentă 

(să fie destul de completă, clară şi corectă pentru ca autoritatea să fie aptă de a da răspuns în mod cît 

mai eficient). Informarea cetăţenilor despre drepturile acestuia, autorităţile competente şi atribuţiile 

acestora pentru a garanta adresarea corectă şi eficientă a petiţiei.  

3. Recepţionarea şi înregistrarea petiţiei în cazul în care este adresată APL sau CIPS precum şi 

recepţionarea şi transmiterea corespunzătoare în cazul în care este adresată altor autorităţi sau 

entităţi.  
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4. Contactarea petiţionarului dacă autoritatea căreia ia fost adresată petiţia decide să utilizeze CIPS 

pentru a transmite răspunsul oficial. Totodată, la solicitarea petiţionarului, CIPS menţine legătura cu 

autoritatea petiţionată în scopul monitorizării şi accelerării răspunsului pentru petiţionar. 

5. Înregistrarea şi arhivarea tuturor adresărilor (petiţiilor, sugestiilor, reclamaţiilor) şi în perioade 

determinate de timp analiza şi raportarea în privinţa fluxului, domeniilor şi tematicelor abordate în 

faţa persoanelor responsabile din cadrul APL şi/sau în cadrul Comisiei de consultare CIPS (a vedea 

cap.IX Strutura organizațională). 

Pentru ca activitatea în domeniul petiţionării să fie eficientă este recomandabil ca în cadrul CIPS să 

fie numită persoana responsabilă de domeniul în cauză. Aceasta va fi unul din operatori care va 

asista cetăţenii la completare cît şi va recepţiona, înregistra şi transmite petiţia. 
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VIII. Statutul juridic  

CIPS va fi o subdiviziune internă a APL şi va fi reglementată de un regulament 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
3
. Acest regulament trebuie să conţină cerinţele 

obligatorii de formă şi conţinut, prevăzute în fișierul Aspecte juridice privind crearea CIPS. CIPS 

creat va funcţiona după următoarele reguli: 

a. CIPS este administrat de şeful subdiviziunii respective (direcţia, serviciul, departament, 

etc.); 

b. CIPS este în subordinea şi respectiv sub conducerea Primarului (sau altei persoane 

desemnate de către primar); 

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 APL, care va fi responsabilă de 

asigurarea tehnico-materială a CIPS; 

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

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

Beneficii: 

1. APL va fi direct responsabilă pentru CIPS în calitate de subdiviziune a sa internă. Prin 

urmare, APL va avea un control direct asupra CIPS, avînd posibilităţi directe pentru 

operarea modificărilor necesare, îmbunătăţirea proceselor existente, etc.; 

2. CIPS se va asocia cu APL în faţa solicitanţilor de servicii de la primărie – în cazul în care 

CIPS va fi unul de succes, acest succes va fi al APL; 

3. Angajaţii CIPS, fiind angajaţii APL, vor avea drepturile şi obligaţiile prevăzute expres de 

legislaţia în vigoare şi aplicabile funcţionarilor publici ceea ce implică un grad sporit de 

responsabilitate şi un set expres şi exact al drepturilor şi obligaţiilor; 

4. Odată cu instituirea CIPS, întreagă activitate APL, inclusiv activitatea legată de prestarea 

serviciilor către populaţie, va fi modernizată atît din punct de vedere tehnic, cît şi din punct 

de vedere organizaţional (procese interne, colaborare cu alte organe şi SD, organigrama, 

funcţii şi atribuţii noi, etc.). Prin alte cuvinte, crearea CIPS în cadrul APL va reprezenta un 

impuls spre modernizarea completă a activităţilor şi proceselor interne din cadrul APL. 

În fișierul Aspecte juridice privind crearea CIPS sînt prezentate alternative statului juridic CIPS, în 

formă de entitate separată (întreprindere municipală, comercială sau organizație non profit) și sînt 

menționate avantajele și dezavantajele respective. 

                                                           
3
 Exemplu de Regulament al CIPS este prezentat în Anexa 1. 
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IX. Structura organizaţională 

Structura organizațională propusă în prezentul Manual Operațional este corelată cu mărimea și 

volumul de lucru al Primăriei orașului pilot.  

CIPS va fi subordonat Primarului (sau altei persoane desemnate de către Primar) și va avea o 

comisie de consultare, care va avea un rol consultativ, și formată din următorii membri: 

1. Reprezentanții APL 

2. Reprezentanții serviciilor desconcentrate 

3. Reprezentanții mediului de afaceri și a societății civile 

Primarul va desemna un Coordonator al CIPS, responsabil pentru coordonarea activității CIPS. 

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)
4
. 

În dependență de disponibilitatea spațiului și locurilor de lucru, în cadrul CIPS pot activa și 

specialiștii de profil ai Primăriei și/ sau 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. 

Luînd în consideraţie faptul că angajaţii CIPS vor fi angajaţii actuali ai APL, cu delegarea unor 

atribuţii, drepturi şi obligaţii specifice şi necesare îndeplinirii funcţiilor din CIPS fişele de post ale 

fiecărui angajat în cadrul CIPS urmează a fi modificate/ suplinite prin adăugarea atribuţiilor 

specifice activităţii CIPS. 

La etapa I de implementare a CIPS, până la elaborarea RESL și SEAP, operatorii CIPS vor procesa 

toată informația și documentele în format de hârtie, fără digitizarea acesteia, îndeplinind 

următoarele funcții: 

- Informarea și oferirea consultațiilor privind activitatea și serviciile prestate de APL, precum și 

despre obiective turistice/ de afaceri din comunitate; 

- Primirea reclamațiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetățenilor; 

- Acordarea asistenței in perfectarea cererilor și a setului de documente anexat la cereri; 

- Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de APL; 

- Trimiterea cererilor și a documentelor anexate specialiștilor de profil din APL pentru procesare; 

- Colectarea documentelor/ autorizațiilor/ certificatelor aprobate și semnate de la specialiștii de 

profil din APL pentru a fi eliberate solicitanților; 

- Gestionarea registrului documentelor de intrare; 

- Acordarea asistenței cetățenilor în obținerea serviciilor publice în format electronic disponibile 

pe Portalul Serviciilor Publice (https://servicii.gov.md);  

- Digitizarea cererilor și documentelor aferente parvenite de la cetățeni; 

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

către alte Autorități Publice Centrale; 

                                                           
4
 Calculele volumului de lucru pentru fiecare operator și serviciu sunt prezentate în Anexa 14 la prezentul Manual. 
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- Organizarea audiențelor pentru cetățeni la conducerea APL; 

- În dependență de disponibilitate și cu acordul SD, operatorii pot prelua și transmite SD cererile 

pentru serviciile respective. 

Descrierea detaliată a funcțiilor și responsabilităților operatorilor CIPS este inclusă în Anexa 2.2 

„Fişa de Post pentru Operatorul CIPS”. 

Fiecare operator CIPS va fi responsabil pentru un portofoliu de servicii publice prestate de APL. 

Lista serviciilor este prezentată în tabelul de mai jos. 

Operator Portofoliul serviciilor publice prestate de APL per operator CIPS 

Operator 1  

- Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget 

- Certificat privind confirmarea achitării impozitului 

- Certificat despre existența animalelor păsărilor și albinelor în gospodărie 

- Adeverința privind existenta copiilor minori la întreținere 

- Adeverința suportare cheltuieli de deces 

- Adeverința despre component familiei 

- Procuri 

- Copii ale deciziilor/ Extrase din decizii (2 servicii) 

- Adeverință privind schimbarea denumirii de stradă 

- Caracteristica de la locul de trai 

Operator 2 

- Certificat de urbanism pentru proiectare 

- Certificat de urbanism informativ 

- Autorizația de construire 

- Autorizația de desființare 

- Autorizația de schimbare a destinației construcțiilor si a amenajărilor 

- Autorizația de construire și plasarea publicității exterioare 

- Autorizația de funcționare a unității comerciale  si de prestare a serviciilor 

- Certificat privind lipsa de cotă /Adeverință privind existenta terenului agricol 

În cazul apariției unor neclarități sau necesitate de expertiză specializată în domeniu, operatorii 

CIPS vor solicita prezentarea specialiștilor de profil din cadrul primăriei la ghișeele CIPS pentru 

oferirea informației și consultației specializate. Deoarece specialiștii de profil din cadrul primăriei 

deseori au deplasări în teritoriu sau la alte servicii, va fi alcătuit un orar care va stabili orele 

disponibile pentru consultare în cadrul CIPS. Specialiștii de profil din cadrul APL vor fi 

responsabili de elaborarea Regulamentelor detaliate, ghidurilor privind neclaritățile apărute și vor 

instrui operatorii CIPS, care să ofere informația respectivă ulterior de sine-stătător. 

În același timp în vederea unei bunei funcționalități a CIPS pe parcursul anului, APL va desemna o 

persoană din cadrul primăriei, care va fi instruită și va putea înlocui orice operator, în cazul 

vacanțelor, concedii de maternitate, lipse pe motive de sănătate, etc., sau fluxului înalt de vizitatori 

în anumită zi/ perioadă. 

La etapa II de implementare a CIPS (a vedea capitolul XVII. Plan de acțiuni de creare a CIPS) vor 

fi elaborate sisteme informatice care vor facilita procesul de gestionare și circuit al informației în 

cadrul primăriei și cu serviciile desconcentrate implicate. Aceasta va micșora povara specialiștilor 

de profil în schimbul de informații și documente, va elimina necesitatea deplasării la serviciile 

desconcentrate iar documentele fiind în format digital, vor fi accesibile de la orice computer din 

cadrul primăriei. 
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X. Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile personalului CIPS 

1. Administrator 

Centrul este condus de primar (sau altă persoană desemnată de către primar), care în calitate de 

administrator al CIPS:  

a) conduce activitatea CIPS şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor; 

b) delimitează şi repartizează atribuţiile angajaților CIPS; 

c) încheie şi reziliază contracte şi acorduri de colaborare cu alte organizaţii, autorităţi sau 

instituţii ce vor activa în cadrul CIPS sau vor contribui la atingerea obiectivelor acestuia;  

d) în raport cu funcţionarii şi angajaţii din cadrul primăriei angajează şi eliberează din 

funcţie colaboratorii CIPS, organizează atestarea şi instruirea acestora, precum şi aplică 

măsuri de stimulare şi sancţionare, în limita atribuţiilor acordate în calitate de primar;  

e) acţionează în numele CIPS, reprezintă interesele acestuia în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice, cu organismele internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi 

fizice; 

f) administrează mijloacele financiare şi proprietatea CISPS în limitele drepturilor acordate 

de legislaţia în vigoare;  

g) în limitele competenţei, emite dispoziţii şi dă indicaţii pentru colaboratorii CIPS;  

h) soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea CIPS. 

 

2. Comisia de consultare 

Comisia de consultare va fi formată din următorii membri: 

 Reprezentanții APL 

 Reprezentanții serviciilor desconcentrate din orașul pilot 

 Reprezentanții mediului de afaceri și a societății civile 

Comisia de consultare va îndeplini următoarele funcții: 

a) monitorizarea activităţii CIPS, inclusiv avizarea rapoartelor periodice cu privire la 

activitatea acestuia; 

b) înaintarea şi examinarea propunerilor pentru modificarea şi perfecţionarea serviciilor 

prestate de CIPS; 

c) analizează şi elaborează propuneri de modificare a actelor normative în scopul 

eficientizării procedurilor de prestare a serviciilor publice şi/sau eliberare a actelor 

permisive; 

d) coordonarea modalităţilor de interacţiune şi cooperare între CIPS şi alte autorităţi publice, 

instituţii şi organizaţii; 

e) soluţionarea problemelor ce pot apărea în procesul de cooperare dintre primărie şi alte 

autorităţi, instituţii şi organizaţii în procesul de prestare a serviciilor de către CIPS; 
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3. Coordonatorul CIPS
5
  

Coordonatorul CIPS va fi desemnat de către Primar, fiind responsabil pentru performanța activității 

CIPS și va raporta direct Administratorului. Coordonatorul CIPS va prezenta rapoartele de activitate 

ale CIPS Comisiei de consultare și în cadrul ședințelor consiliului municipal (la solicitarea 

Secretarului Consiliului). 

 

Coordonatorul CIPS va avea următoarele drepturi, obligaţii şi atribuţii: 

 Coordonează activitatea CIPS, stabileşte sarcini şi controlează executarea acestora; 

 Exercită control asupra executării documentelor şi a proceselor în termen de către 

funcţionarii CIPS; 

 Supraveghează şi verifică documentele şi procesele întocmite/ îndeplinite de funcționarii 

APL, legate de activitatea CIPS; 

 Ţine evidenţa aprovizionării CIPS cu materialele necesare. 

 Supraveghează completarea corectă a registrelor, inclusiv electronice, de evidenţă şi punerea 

în lucru a documentelor (cererilor, solicitărilor, petiţiilor şi a documentelor de suport); 

 Monitorizează realizarea în termen a atribuţiilor şi funcţiilor operatorilor CIPS; 

 Ţine evidenţa deciziilor luate de APL şi a documentelor emise în urmă acestor decizii 

(adeverinţe, certificate, documente, etc.); 

 Duce evidenţa şi monitorizare a indicatorilor de performanță şi, în baza acestora, formulează 

propunerile de îmbunătăţire şi/sau paşii necesari pentru redresarea situaţiei.  

 Generalizează practica de gestionare a cererilor, solicitărilor şi a petiţiilor, formulează 

propuneri de optimizare a acesteia; 

 Propune administratorului redistribuirea şi repartizarea funcţiilor şi atribuţiilor în baza 

monitorizării permanente a activităţii; 

 Ţine evidenţa bazei tehnico-materiale a CIPS; 

 Asigură transmiterea dosarelor/ cererilor şi altor documente în arhivă, verifică corectitudinea 

listelor de predare a acestora în arhivă; 

 Verifică şi participă la întocmirea dărilor de seamă a APL. 

 Acordă consultanţă şi instruieşte colaboratorii CIPS în domeniul gestionării documentelor; 

 Identifică necesităţile de instruire a personalului CIPS şi propune administratorului soluţii; 

 Acordă consultanţă şi asistenţă zilnică operatorilor CIPS; 

 Efectuează monitorizarea permanentă a activităţii CIPS. 

 

4. Operatorii CIPS
6
 

Operatori CIPS vor avea următoarele atribuţii, care urmează a fi specificate în fişele lor de post: 

                                                           
5
 Modelul Fişei de Post pentru Coordonatorul CIPS este prevăzut în Anexa 2.1 la prezentul Manual 

6
 Un model al Fişei de Post pentru Operatorul CIPS este prevăzut în Anexa 2.2 la prezentul Manual. 
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 informarea cetățenilor asupra activității Consiliului Local și a Primăriei; 

 oferirea informații despre Consiliul Local structura consiliului, lista cu numele membrilor și 

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

 oferirea de relații privind modalitatea de a obține diverse documente, avize, aprobări, care, 

potrivit legii, intra in competenta Primăriei sau Consiliului Local, CIPS asigurînd și 

serviciile legate de prelucrarea acestor documente în vederea soluționării, scutindu-l pe 

cetățean de eforturi suplimentare; 

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

competență a Primăriei, precum și cereri, plîngeri, reclamații, privind activitatea primăriei și 

eliberează răspunsuri referitoare la acestea în termenele prevăzute de lege; 

 informarea solicitanților privind activitatea Consiliului Local si a Primăriei în ceea ce ţine de 

modul şi procesul de prestare a serviciilor (informaţii de bază, subdiviziunea emitentă, 

costuri, durata, lista documentelor necesare); 

 primirea reclamațiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetățenilor cu privire la planuri sau proiecte 

noi pe care Primăria intenționează sa le dezvolte; 

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

și de către alte Autorități Publice Centrale; 

 recepționarea cererilor pentru solicitarea serviciilor publice prestate de primărie; 

 procesarea cererilor și distribuirea lor 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 inclusiv și APC; 

 direcționarea (automatizată sau semi-automatizată) a cererilor/solicitărilor către specialiștii 

de profil din cadrul primăriei; 

 acordarea asistenței cetățenilor în obținerea serviciilor publice în format electronic 

disponibile pe Portalul Serviciilor Publice (https://servicii.gov.md);  

 digitizarea cererilor și documentelor aferente parvenite de la cetățeni și introducerea 

acestora în registrul electronic al primăriei; 

 crearea condițiilor pentru oferirea posibilității solicitanților să efectueze plățile pentru 

serviciile publice aferente într-un singur punct; 

 asigură întreaga activitate privind audiențele la conducerea executivă a Primăriei. 

https://servicii.gov.md/
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XI. Resurse umane. Proceduri aplicabile personalului CIPS 

XI.1. Procedurile de angajare. Prevederile legislaţiei în vigoare 

Procedura de organizare a concursului de angajare a funcționarilor CIPS este prevăzută în Hotărîrea 

Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.  

Unele elemente importante pe care trebuie să le posede operatorii CIPS sunt menționate mai jos: 

 Abilităţi de operare a computerului şi aplicaţiilor MS Office, poşta electronică, utilizarea 

echipamentului de oficiu (scanner, aparat multiplicare, etc.), cunoştinţe de lucru cu bazele de 

date; 

 Cunoaşterea limbii engleze, cel puţin la un nivel de înţelegere (reieşind din faptul că 

ghidurile de utilizator pentru anumite aplicaţii software sau hardware ar putea fi disponibile 

doar în limba engleză dar și necesitatea comunicării cu persoane de peste hotare); 

 Cunoaşterea principiilor de management şi administrare (pentru Coordonatorul CIPS, 

totodată, reieşind din faptul că activitatea CIPS este una care interconectează şi alte organe 

şi SD, aceste abilităţi trebuie să fie cunoscute şi de operatori); 

 Abilităţi de comunicare, întrucît, lucrul de baza al angajaţilor CIPS va constă în consultarea 

şi, în general, interacţiunea cu oamenii; 

 Experienţa de lucru de minimum 3 ani. 

XI.2. Aspecte funcţionale legate de activitatea angajaţilor CIPS 

Funcţionarii publici angajaţi în cadrul CIPS trebuie să respecte prevederile următoarelor acte 

normative şi legislative: 

1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în 

ceea ce ţine drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile funcţiei publice, evaluarea 

performanţelor profesionale şi dezvoltarea profesională, precum şi răspundere funcţionarilor 

publici. 

2. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în ceea ce ţine 

modul de operare şi procesare a datelor cu caracter personal, stocarea lor, interacţiunea cu 

subiecţii datelor cu caracter personal, obţinerea consimţămîntului necesar, precum şi 

răspundere pentru divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal; 

3. Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre în ceea ce ţine de principiile de ţinere şi 

administrare a registrelor, drepturile şi obligaţiile subiecţilor raporturilor juridice în 

domeniul registrelor, condiţiile de ţinere, etc.; 

4. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public – integral; 

5. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese – integral. 

6. Hotărîrea privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public – integral. 
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XI.3. Procedurile de lucru și indicatorii de progres 

a. Sarcinile zilnice 

 Verificarea statutului cererilor petițiilor și solicitărilor în lucru; 

 Recepționarea cererilor, petițiilor, reclamațiilor noi; 

 Introducerea cererilor în sistemul informatic; 

 Scanarea și introducerea documentelor anexate la cerere; 

 Completarea și actualizarea datelor din Registrul CIPS. 

b. Sarcinile săptămânale 

 Elaborarea rapoartelor săptămânale; 

 Elaborarea planului de lucru pentru următoarea săptămână. 

c. Sarcinile lunare 

 Elaborarea rapoartelor lunare. 

f. Procedurile pentru organizarea evenimentelor 

 Organizarea și coordonarea vizitelor în teritoriu; 

 Proceduri pentru convocarea comisiilor de specialitate. 

XI.4. Procedurile pentru operatorii noi angajați la CIPS 

 Crearea conturilor de acces la sistemul informatic; 

 Instruirea angajaților noi; 

 Îndrumarea și supervizarea angajaților noi. 

XI.5. Procedurile interne de comunicare și de raportare 

Comunicarea internă are loc prin intermediul corespondenței în format de hârtie, telefonului de 

serviciu, poștei electronice corporative și prin sistemul informațional integrat. 

XI.6. Clauze de confidențialitate 

Angajații CIPS sunt obligați să respecte confidenţialitatea oricăror date şi informaţii care, în 

conformitate cu legislația în vigoare şi manualul operaţional 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. 

XI.7. Instruirea 

În vederea asigurării unei bune funcționalități a CIPS, funcționarii CIPS, angajații APL dar și ai SD 

din comunitate implicați în prestarea serviciilor vor avea nevoie de instruiri specializate. În acest 

scop va fi elaborat un Plan de instruire. În Anexa 10 este prezentată lista unor instruiri de bază 

necesare. 
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XII. Circuitul fluxului informațional și interacțiunea între serviciile interne 

Circuitul fluxului informaţional şi interacţiunea între serviciile interne este una importantă pentru 

activitatea eficienţă a CIPS, realizarea obiectivelor şi atribuţiilor acestora. Pentru asigurarea unui 

flux informațional eficient și rapid este necesară implementarea unui sistem informațional (TIC) 

care va cuprinde totalitatea fluxurilor de lucru ale primăriei și a CIPS. Prin implementarea CIPS, 

procesele de circuit al documentelor și a informației în cadrul APL vor fi modificate astfel: 

a. Toate documentele de intrare și de ieșire vor fi înregistrate de către operatorii CIPS în 

Registrul Electronic al Serviciilor Locale (RESL), oferit de către CGE. Registrele în 

format de hîrtie vor fi înlocuite cu RESL. Până la elaborarea RESL, toate documentele 

vor fi înregistrate într-un registru unic în format de hîrtie. 

b. După înregistrarea cererilor în sistem primarul sau altă persoană responsabilă din cadrul 

CIPS va fi notificată privind existența cererilor noi care necesită a fi distribuite spre 

executare către specialiștii în domeniu din cadrul primăriei. A doua opțiune este 

distribuirea electronică a cererilor de către operatorii CIPS către specialiștii în domeniu 

iar primarul va avea acces direct la această informație și în orice moment va avea 

posibilitatea de a re-distribui documentele sau revoca acțiunile operatorilor CIPS. 

c. Cererile și documentele anexate și depuse la CIPS vor fi introduse în format electronic în 

RESL și în Sistemul de Eliberare a Actelor Permisive (SEAP). Ulterior aceste documente 

sunt expediate specialiștilor în domeniu în format electronic. Doar certificatul final este 

imprimat și semnat pentru a fi eliberat beneficiarilor. 

d. După semnarea certificatelor, acestea vor fi scanate și introduse in RESL și SEAP iar 

originalele sunt eliberate beneficiarilor. 

e. Operatorii CIPS vor înregistra in RESL documentele eliberate, fapt ce va înlocui 

utilizarea registrelor documentelor de ieșire în format de hîrtie. 

f. RESL va fi utilizat pentru arhivarea documentelor în format electronic și gestionarea 

arhivei în format de hîrtie.  

Pînă la elaborarea RESL și SEAP, funcționalitatea și eficiența CIPS va fi mai redusă deoarece 

circuitul și stocarea documentelor și a informației va fi efectuat în continuare în mod manual. 

Totodată, este important de menționat că calitatea serviciilor pentru cetățeni va fi îmbunătățită, 

deoarece CIPS va reprezenta singurul punct de acces pentru prestarea tuturor serviciilor APL și va 

servi drept Ghișeu Unic de informare și prestare a serviciilor.  

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

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

manual pe hârtie. 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 I schematic, procesul de 

circuit al documentelor va arăta în felul următor: 
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Fluxul de documente (Etapa I)

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate

Vizită CIPS pentru solicitarea 
serviciului

Are nevoie de 
consultare?

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Da

Nu

- Solicitantul perfectează cererea 
și setul de documente și le 
prezintă operatorului CIPS
- Achită taxa pentru serviciu 

- Operatorul CIPS verifică corectitudinea 
cererii și a setului de documente 
anexate
- Înregistrează cererea în registrul unic
- Prezintă cererile și setul de documente 
primarului

- Primarul trimite cererea spre executare
- Specialiștii de profil examinează cererea și 
perfectează adeverința/autorizația.
- Semnarea autorizației/adeverinței de către 
persoanele responsabile din primărie
- Prezintă autorizația/adeverința la CIPS 
pentru eliberare

- În caz de necesitate 
setul de documente se 

prezintă serviciilor 
desconcentrate care îl 

examinează și 
elaborează avizele/

coordonările

Solicitantul vizită CIPS pentru 
obținerea autorizației/adeverinței

- Înmânează autorizația/
adeverința solicitantului
- Înregistrează în registru faptul 
eliberării acesteia

 

La etapa II, circuitul de informații și documente va fi în format electronic. Toate fluxurile de 

documente și informații pentru prestarea fiecărui serviciu la etapa II sunt prezentate în Anexa 5. 

În anexele 8.1.1-8.16.2 sunt prezentate schemele proceselor fiecărui serviciu prestat de către APL 

atît pentru etapa I, cît și pentru etapa II de implementare a CIPS. 
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XIII. Interacțiunea cu alte autorități 

Toți reprezentanții serviciilor desconcentrare și al altor autorități implicate în prestarea serviciilor 

primăriei vor fi conectați la sistemul informațional integrat al primăriei. Acest sistem va eficientiza 

interacțiunea și conlucrarea dintre primărie și serviciile desconcentrate prin: 

- Recepționarea în format electronic a documentelor aferente prestării serviciilor; 

- Schimb de informație/documente, planificarea vizitelor în teritoriu, planificarea ședințelor, 

etc.; 

- Recepționarea cererilor și documentelor depuse la CIPS pentru obținerea serviciilor (în 

cazul în care funcția de recepționare a cererilor este delegată CIPS), precum și oferirea 

informației respective; 

- Prelucrarea informaţiilor şi cererilor recepţionate fără implicarea directă a solicitantului; 

- Legătura directă şi permanentă cu CIPS; 

- Eliberarea documentelor, certificatelor şi adeverinţelor necesare şi transmiterea acestora la 

CIPS fie în format electronic, fie fizic, utilizând serviciul de curierat. 

Înregistrarea utilizatorilor și asigurarea securității informaționale va fi reglementată în regulamentul 

de funcționare a sistemului informațional. Reprezentanții serviciilor desconcentrate vor deține 

semnături electronice iar schimbul documentelor va fi în format electronic. Conform legislației în 

vigoare, documentele electronice semnate electronic au putere juridică similară cu cea a 

documentelor cu semnătură olografă sau ștampilă. Toți utilizatorii vor fi instruiți în utilizarea 

sistemului. 

Adițional la elaborarea sistemului informațional al primăriei care va asigura interacțiunea 

electronică între primărie și serviciile desconcentrate implicate în prestarea serviciilor, angajații 

primăriei responsabili pentru unele servicii vor avea acces la bazele de date ale altor autorități 

publice. Aceasta va asigura creșterea eficienței și a calității serviciilor dar și va minimiza numărul 

documentelor și timpul necesar pentru prestare a acestora. În baza acordurilor semnate între 

primărie și instituțiile deținătoare de următoarele baze de date și registre: 

- „Contul curent fiscal” deținut de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va oferi datele 

referitoare la impozitele și obligațiile fiscale ale contribuabililor și va elimina necesitatea 

prezentării certificatului privind lipsa datoriilor la buget în cazul solicitării autorizației de 

funcționare. Pentru solicitarea accesului este nevoie de contactat Întreprinderea de Stat 

“Fiscservinform” la adresa MD-2005, Chișinău, str. Cosmonauților, 6, Tel.:+373 22 822000, 

Fax:+373 22 211202, E-mail: fiscservinform@fsi.fisc.md 

- ”Registrul bunurilor imobile” deținut de Întreprinderea de Stat ”Cadastru”  oferă accesul la  

banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile și informația grafică. Pentru a 

beneficia de accesul neîntrerupt la banca centrală de date și / sau informația grafică, este 

nevoie semnarea acordului și expedierea acestuia în 2 exemplare la adresa: MD-2005, mun. 

Chișinău str. Pușkin 47, et. 4, bir. 412. Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 

88-10-40, fax: 88-10-48 (Secția administrarea clienților și relații publice) 

mailto:%20fiscservinform@fsi.fisc.md
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- Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Unităților de Drept oferă informația cu 

privire la persoanele fizice și unitățile de drept. Accesul la aceste registre va elimina 

necesitatea prezentării copia certificatelor de înregistrare sau va ajuta primăria la 

eficientizarea prestării unui șir de servicii, de exemplu, certificatul privind componența 

familiei prin vizualizarea informației privind componența familiei. Informația privind 

solicitarea accesului poate fi oferită de Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru" 

2012 mun. Chișinău, str. Puşkin, 42, Call center: Tel.: (+373) 022-25-70-70, E-mail: 

registru@registru.md 

* După semnarea acordurilor de prestare a serviciilor de acces la informația din registrele 

menționate, reprezentanții primăriei vor obține acces limitat doar la informația ce se referă la 

localitatea pilot.  

** Taxele pentru acces vor fi negociate cu fiecare instituție în parte și vor varia în dependență de 

numărul utilizatorilor și tipul datelor furnizate.  

Din punct de vedere organizaţional şi juridic interacţiunea între autorităţi în cadrul CIPS se va 

efectua după principul Ghişeului Unic. Acest Ghişeul Unic va funcţiona după următoarele principii: 

 solicitantul unui serviciul public poate să efectueze o singură vizită pentru obţinerea unui act 

permisiv de la APL, în afara vizitei finale de recepţionare a actului; 

 solicitantul unui serviciul public poate să depună şi să recepţioneze informaţia necesară 

acordării actului permisiv într-un singur punct (în spaţiu geografic şi/sau în spaţiu 

electronic). 

În scopul realizării funcţionării eficiente şi efective a Ghişeului Unic în cadrul CIPS, unde, în mod 

evident, acest principiul se va aplica numai serviciilor, prestarea cărora se efectuează cu implicarea 

altor organe de stat şi SD, va fi instituită Comisia de consultare (pentru detalii a se vedea Capitolul 

IX la prezentul Concept). Această Comisie formată inclusiv din reprezentanţii altor organe de stat şi 

SD va efectua o monitorizare permanentă a proceselor de prestare a serviciilor în cadrul CIPS după 

principiul Ghişeului Unic, va înainta propuneri pentru includerea/modificarea altor servicii, module 

sau procese în cadrul CIPS şi va funcţiona ca „organ” de control şi administrare a interacţiunii şi 

conlucrării între APL, alte organe şi SD în cadrul CIPS.  

 

mailto:registru@registru.md
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XIV. Finanțarea și activele CIPS. Contabilitate și raportare. 

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 

cunoştinţa Comisiei de consultare CIPS, Consiliului orășenesc, precum şi făcute publice pe pagina 

web a Primăriei şi în alte surse. 

În Anexa 13 este prezentat bugetul de cheltuieli ce ține de implementarea CIPS pentru primii 2 ani 

de activitate (în primul an, cheltuielile sînt distribuite pe trimestre, pentru a avea posibilitatea unei 

planificări mai bune a resurselor). 
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XV. Raportare, monitorizare, evaluare 

Un sistem de monitorizare și de evaluare eficient are o contribuție deosebit de importantă la 

atingerea obiectivelor și scopurilor propuse în implementarea Planului de Acțiuni al CIPS. Procesul 

de evaluare și monitorizare furnizează informații curente, sistematice care sprijină procesul de 

implementare. 

Procesul de monitorizare și evaluare oferă cadru pentru: 

- compararea eforturilor de implementare cu scopul și obiectivele inițiale; 

- determinarea progresul făcut pentru obținerea rezultatelor scontate; 

- determinarea încadrării în schemele de timp propuse. 

În vederea monitorizării rezultatelor, indicatorilor de performanță și asigurării unei raportări 

corespunzătoare va fi elaborat un Plan de Monitorizare și Evaluare (Planul M&E), care va constitui 

parte componentă al Planului de acțiuni general de implementare a CIPS și va fi aprobat prin 

decizia primarului. Scopul etape de monitorizare și evaluare va consta în atingerea obiectivelor în 

timpul respectiv și bugetul preconizat precum și luarea măsurilor de asigurarea durabilității 

implementării CIPS. 

La elaborarea Planului M&E se va lua în considerație Analiza SWOT (analiza punctelor tari şi celor 

slabe, oportunităţilor şi riscurilor) și va fi elaborată Matricea logică drept instrument de 

monitorizare. Planul M&E al CIPS constituie instrumentul de bază pentru planificarea şi 

gestionarea proceselor de monitorizare, evaluare şi raportare a progreselor obţinute spre atingerea 

obiectivelor.  

Componenta de monitorizare stabileşte sistemul şi procesul de colectare periodică a informaţiei 

pentru identificarea şi analiza progreselor obţinute, folosite pentru luarea deciziilor în gestionarea 

activităţilor. Componenta de monitorizare, determină indicatorii, obiectivele de performanţă şi 

detaliile cu privire la planul de colectare a datelor şi planul de raportare. În măsura în care va fi 

aplicabil, indicatorii vor fi dezagregaţi după gen, vârstă, şi tipurile de beneficiari. 

Componenta de evaluare îşi propune ca sarcină efectuarea unor cercetări şi analize riguroase pentru 

a afla dacă implementarea CIPS a generat efectele dorite în conformitate cu obiectivele stabilite. 

Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de performanță în conformitate cu Planul M&E va sta la 

baza sistemului de motivare a angajaților CIPS și va constitui un element important în activitatea de 

evaluare generală a performanțelor Primăriei. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi realizat la nivelul Primăriei de către o echipă formată din 

3 angajaţi permanenţi (desemnați prin decizia primarului la recomandarea Comisiei de consultare al 

CIPS) care vor fi responsabili de monitorizarea implementării Planului M&E. Echipa va produce 

totodată rapoarte trimestriale, semi-anuale și anuale, asupra rezultatelor proceselor de monitorizare 

şi evaluare. 

Primarul (sau persoana desemnată de Primar) va fi responsabil pentru implementarea Planului M&E 

şi va dirija toate activităţile de monitorizare şi evaluare stipulate în acest plan. Comisia de 

consultare CIPS va stabili indicatorii de performanță cantitativi și calitativi și fi responsabil pentru 

evaluarea performanțelor, constatînd eventuale abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor 

corective ce se impun. 
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Raportul de evaluare a performanțelor va lua în considerație misiunea, obiective, activitățile și 

rezultatele de implementare CIPS, precum și obiectivele ajustate pentru următoarea perioadă de 

raportare. În cadrul procesului de evaluare vor fi considerate următoarele criterii: 

- eficiența acțiunii în atingerea efectelor estimate; 

- modul de respectare a termenelor, menționîndu-se corecțiile necesare; 

- modul de conformare a costurilor înregistrate cu cele planificate; 

- dificultățile întîmpinate; 

- modul în care experiența acumulată în implementare servește la îmbunătățirea unor proiecte 

viitoare; 

- sugestiile de îmbunătățire. 

În vederea obținerii informației necesare pentru evaluare următoarele instrumente pot fi utilizate: 

- Interviuri față în față, 

- Chestionare; 

- Monitorizarea permanentă a eficienței serviciilor generate de programele informaționale sau 

rapoartele fizice ale angajaților CIPS; 

- Alte mijloace astfel ca cartea de plîngeri și reclamații, boxa pentru plîngeri, linia fierbinte, 

adresa e-mail pentru plîngeri și reclamații, etc. 

Un exemplu de chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție al clienților este prezentat în Anexa 

7 la prezentul Manual.  

În Anexa 15 este prezentat modelului SCM pentru evaluarea rezultatelor, monitorizarea periodică a 

indicatorilor ce țin de numărul de solicitanți de serviciu, costurile directe și indirecte, inclusiv 

timpul de prestare a serviciilor, numărul de vizite necesar, etc. 

Transparenţă. 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. 
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XVI. Aspecte operaționale 

XVI.1. Organizarea spațiului pentru deservirea cetățenilor 

CIPS va fi amplasat în incinta clădirii primăriei orașului pilot 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.  

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: 

- 3 mese de lucru pentru operatori 

- 4 stații de lucru (computere) 

- 3 aparate de telefon 

- Copiator/ imprimantă/ scaner pentru efectuarea unor copii a documentelor sau imprimarea 

informației necesare pentru serviciile publice accesate prin Internet. 

* Parametrii tehnici al echipamentului menționat mai sus sunt specificați în compartimentele de mai 

jos al acestui concept. 

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

operatorul într-un mod privat, asigurîndu-le atât operatorului cît și cetățeanului o poziție 

confortabilă și permițîndu-i clientului în același timp să facă notițe. 

În Anexa 4 este reprezentată schema grafică a organizării spațiului CIPS. 

XVI.2. Dotarea tehnică și instrumentele TIC 

Pentru asigurarea unei funcționalități eficiente a CIPS în procesul de prestare a serviciilor și 

administrării informației și documentelor primăriei, este necesară implementarea unui sistem 

informațional integrat al primăriei care va fi 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 

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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RESL și SEAP vor fi elaborate pe platforma ECPM – Enterprise Content Management Platform 

care este pusă la dispoziție de Centrul de Guvernare Electronică (CGE). Platforma ECPM este 

destinată pentru crearea registrelor și sistemelor de eliberare a actelor permisive într-un mod 

standardizat pentru toate autoritățile publice din Moldova, rapid având integrare nativă cu registrele 

de stat, serviciul guvernamental de autentificare electronică, serviciul de semnătură electronică, 

serviciul guvernamental de plăți electronice, serviciul de notificări și jurnalizare. Aceasta va permite 

elaborarea RESL și SEAP fără costuri suplimentare financiare și de timp pentru integrarea cu așa 

tip de servicii care sunt vitale pentru asigurarea funcționalității CIPS și anume: 

- Serviciul de autentificare electronică va asigura protecția sistemului contra accesărilor 

neautorizate în sistem și va gestiona rolurile fiecărui participant și utilizator al sistemului 

implicat în prestarea serviciilor. Cu alte cuvinte, fiecare utilizator al sistemului va avea 

drepturile sale de acces la sistem. De exemplu, înregistrarea cererilor în sistem va fi posibilă 

doar de către operatorii CIPS, specialistul responsabil pentru domeniul comerțului va avea 

acces doar la cererile și documentele din domeniul comerțului, reprezentanții serviciilor 

desconcentrate vor avea acces doar la informația destinată pentru avizarea acestora iar 

primarul va avea drepturi de vizualizare și extragere a rapoartelor pentru toate serviciile și la 

toate etapele de prestare a acestora. 

- Serviciul se semnătură electronică va asigura legalitatea documentelor electronice care vor 

avea putere juridică identică cu documentele cu semnătură olografă sau ștampilă. Dea 

asemenea marcajul temporal (time stamp) asigurat de semnarea electronică al documentelor 

va permite înregistrarea exactă al timpului de semnare, aprobare sau avizare al documentelor 

electronice. 

- Serviciul de plăți electronice concentrează toate instrumentele disponibile pe piață (card 

bancar, cash, online, etc.) pentru a permite efectuarea plăților pentru serviciile publice într-

un singur loc. 

- Serviciul de notificări permite beneficiarilor de servicii să fie informați despre statutul 

solicitărilor de servicii . 

- Serviciul de jurnalizare asigură înregistrarea și jurnalizarea tuturor evenimentelor în sistem 

și va permite înregistrarea tuturor acțiunilor utilizatorilor sistemului. 

XVI.3. Sistemul informațional integrat al primăriei 

RESL și SEAP vor efectua următoarele funcții: 

- Înregistrarea cererilor/solicitărilor/documentelor/petițiilor/etc. 

- Gestionarea și circuitul electronic intern al documentelor – toate documentele depuse la 

CIPS vor fi scanate și anexate dosarului electronic al fiecărui serviciu. Aceste documente 

vor circula în cadrul primăriei în format electronic, iar la etapa finală certificatele și 

autorizațiile vor fi imprimate, semnate de către persoanele responsabile din primărie și 

trimise operatorilor CIPS pentru eliberarea beneficiarilor. Ulterior, documentele electronice 

sunt plasate în arhiva electronică iar cele în format de hârtie sunt depozitate în arhivă și 

înregistrarea în RESL a meta-datelor documentelor în arhivă. 
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- Comunicarea și colectarea avizelor de la serviciile desconcentrate – Documentele pentru 

avizare și coordonare vor fi expediate în format electronic prin intermediul SEAP către 

reprezentanții serviciilor desconcentrate. După elaborarea avizelor, acestea vor fi expediate 

la primărie în format electronic. Cererile pentru avizare și avizele vor fi semnate cu 

semnături electronice.  

- Arhivarea electronică al documentelor – Toate documentele vor fi stocate în sistem și în 

orice perioadă de timp va fi posibilă accesarea informației din arhivă/ 

- Gestionarea arhivei în format de hârtie – RESL va înregistra informația despre documentele 

arhivate manual și va conține informația despre locul fizic în arhivă, data plasării în arhivă, 

termenul de păstrare, beneficiarul, persoana responsabilă, etc. 

- Schimb de informație și documente cu serviciile desconcentrate – Informația și documentele 

destinate avizării și coordonării cu serviciile desconcentrate vor fi expediate și recepționate 

în format electronic fără deplasarea fizică a beneficiarilor sau angajaților primăriei la sediile 

instituțiilor în cauză. 

- Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de APL – Operatorii CIPS vor înregistra în 

sistem toate cererile și documentele aferente. Documentele aferente vor fi scanate și 

introduse în sistem. Adițional va fi elaborată funcționalitatea de a depune cererile în format 

electronic accesând pagina web al primăriei sau Portalul Serviciilor Publice.   

- Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de către alte autorități din comunitate – 

pentru a minimiza numărul de vizite la serviciile desconcentrate din orașul pilot va fi 

elaborată funcționalitatea de a înregistra și expedia cereri la aceste organe. Cererile pentru 

obținerea serviciilor prestate de către alte servicii vor fi recepționate și înregistrate în sistem 

și expediate pentru procesare autorităților responsabile.  

- Monitorizare, raportare și statistică – Conducerea primăriei va avea posibilitatea să extragă 

rapoarte privind activitatea CIPS și a proceselor de prestare a serviciilor. La orice perioadă 

de timp va fi posibilă vizualizarea statutului a oricărei cereri, numărul documentelor în 

lucru, volumul de lucru pentru specialiștii în domeniu din primărie și altă informație.  

- Calcularea automatizată al indicatorilor de performanță – vor fi elaborate un șir de indicatori 

de performanță care vor fi configurați în sistem pentru calcularea automatizată al acestor 

indicatori.  

Toți angajații primăriei și reprezentanții serviciilor desconcentrate implicați în prestarea serviciilor 

vor fi utilizatorii RESL și SEAP. Procesul de înregistrarea utilizatorilor și a asigurării securității 

informaționale va fi reglementat într-un regulament de utilizare a RESL și SEAP. 

În cadrul RESL și SEAP vor fi elaborate interfețe pentru oferirea serviciilor în format online prin 

intermediul paginii web al primăriei și prin Portalul Serviciilor Publice (www.servicii.gov.md). 

Astfel, locuitorii orașului pilot dar și alte persoane din țară sau peste hotare să solicite servicii 

publice și să depună cereri și documente pentru obținerea serviciilor în format online fără a se 

prezenta fizică la ghișeele CIPS.   

RESL și SEAP vor funcționa de pe platforma M-Cloud oferită de către CGE. Platforma M-Cloud 

pune la dispoziție serviciul de „Platform as a Service” ce presupune oferirea serverelor virtuale 

http://www.servicii.gov.md/
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pentru instalarea sistemelor. Astfel nu va fi necesară procurarea echipamentului tehnic (servere și 

echipament de rețea) și a licențelor în scopul implementării RESL și SEAP. Platforma M-Cloud va 

oferi servere virtuale pentru necesitățile RESL și SEAP și va asigura funcționalitatea și securitatea 

acestora. 

Costul implementării RESL și SEAP este de circa 100,000 dolari SUA. Timpul necesar pentru 

elaborare și implementare este de 5-6 luni. Odată elaborate, RESL și SEAP vor reprezenta soluții 

scalabile care vor permite utilizarea pentru toate primăriile din Republica  Moldova. Fiecare 

primărie va beneficia de funcționalitățile RESL și SEAP dar vor avea drepturi de acces și 

vizualizare doar pentru informația și datele din regiunea pe care o administrează.  

Costul și funcționalitățile RESL și SEAP vor varia în dependență de solicitările beneficiarului. 

Funcționalitățile de bază menționate mai sus vor fi detaliate la etapa elaborării termenilor de 

referință pentru aceste sisteme. 

Termenii de Referință ce includ specificațiile tehnice al RESL și SEAP vor fi elaborate în 

conformitate cu cerințele și formatul solicitat de Centrul de Guvernare Electronică. Ghidul – șablon 

al Termenilor de Referință este prezentat în Anexa 16. 

După elaborarea și implementarea RESL și SEAP aceste soluții vor putea fi implementate și în alte 

autorități publice locale din Moldova deoarece vor avea o arhitectură scalabilă și centralizată.  

XVI.4. Rețeaua locală 

Este necesară implementarea unei rețele securizate de nivel local. Rețeaua locală va fi utilizată 

pentru interconectarea operatorilor CIPS, angajaților și conducerii primăriei în scopul asigurării 

circuitului de informație și documente. Rețeaua locală va fi de tip LAN cu viteza de 1 Gbps. Toți 

angajații primăriei implicați în procesul de prestare a serviciilor publice vor fi conectați la rețeaua 

locală. 

XVI.5. Conexiunea la rețeaua Internet 

Operatorii CIPS, toți specialiștii primăriei și reprezentanții serviciilor desconcentrate implicați în 

prestarea serviciilor care vor fi utilizatorii RESL și SEAP vor necesita o conexiune la rețeaua 

Internet cu o viteză minimă de 10 Mbps. 

XVI.6. Alte produse de program și echipament tehnic 

Operatorii CIPS și angajații primăriei implicați în prestarea serviciilor vor fi dotați cu stații de lucru 

(computere). Operatorii CIPS care vor fi responsabili pentru prestarea serviciilor publice ale 

primăriei vor fi dotați cu un dispozitiv multifuncțional pentru imprimare, copiere și scanarea 

documentelor. Parametrii recomandați pentru echipamentul de mai sus sunt prezentați în Anexa 12. 

XVI.7. Monitorizare, raportarea și statistica 

Conducerea APL va avea acces în timp real la informația privind totalitatea proceselor relevante 

prestării serviciilor în primărie. De exemplu: 

- Toate documentele de intrare 
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- Toate documentele de ieșire 

- Cererile refuzate 

- Numărul zilnic/lunar/anual de solicitanți per fiecare serviciu 

După recepționarea cererilor la CIPS, primarul sau alte persoane desemnate, în mod electronic vor 

desemna persoanele responsabile din cadrul APL pentru executarea cererilor 

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. Drepturile pentru generarea rapoartelor vor fi delimitate și gestionate 

la nivel de sistem informatic.   

XVI.8. Plata pentru serviciile APL și alte servicii 

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 Centrul de 

Guvernare Electronică (CGE). Acest serviciu va fi utilizat pentru serviciile electronice 

prestate de APL și APC.  

XVI.9. Serviciul de imprimare 

Imprimarea certificatelor, autorizațiilor și altor documente eliberate solicitanților va avea loc 

centralizat.  

După procesarea cererilor și setului de documente de către specialiștii în domeniu, coordonarea și 

aprobarea lor, certificatele/autorizațiile se imprimă centralizat și se direcționează către primar, sau 

alte persoane responsabile din cadrul APL pentru semnare. După semnare, documentele sunt 

direcționate către CIPS. 

XVI.10. Serviciul curierat 

Serviciul Curierat va fi prestat de către primărie sau o instituție terță (ex. Poșta Moldovei) pentru 

distribuirea certificatelor, autorizațiilor, adeverințelor sau dispozițiilor la domiciliul solicitanților 

sau pentru colectarea avizelor și coordonărilor în format de hîrtie de la serviciile desconcentrate 

implicate în prestarea serviciilor APL. Serviciul curierat va avea acces la sistemul informațional al 

primăriei (la modului de gestiune a livrărilor) pentru a automatiza procesul de evidență și livrare. 

Acest serviciu va fi contra plată. 

XVI.11. CIPS și serviciile prestate de APC 

Guvernul Republicii Moldova implementează programul de e-Transformare a guvernării în cadrul 

căruia a fost lansată platforma unică a serviciilor publice prestate de autorități – Portalul Serviciilor 

Publice servicii.gov.md. Prin intermediul acestui portal cetățenii au acces la peste 370 de servicii 

dintre care 78 de servicii sunt prestate în mod electronic. Vizitatorii CIPS vor avea posibilitatea să 
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solicite aceste servicii în incinta CIPS, utilizând computerul destinat vizitatorilor sau terminalul de 

încasare a plăților prin intermediul căruia vor fi disponibile unele servicii ca solicitarea cazierului 

judiciar, achitarea amenzilor poliției, achitarea impozitului rutier, apostila online, solicitarea actelor 

de Stare Civilă, etc. Portofoliul serviciilor disponibile pe portal este în continuă creștere. Astfel, 

pentru locuitorii orașului pilot, CIPS va reprezenta un centru unic pentru obținerea serviciilor 

prestate de primărie dar și un punct de acces pentru accesarea serviciilor electronice prestate de 

APC. 

Operatorii CIPS vor acorda asistență și informații privind accesarea serviciilor electronice ale APC 

disponibile pe Portalul Serviciilor Publice servicii.gov.md. Toate instrucțiunile și informația 

necesară pentru obținerea acestor servicii este disponibilă în fișele fiecărui serviciu accesat prin 

servicii.gov.md. 

Scenariul pentru prestarea unui serviciu la etapa II de implementare a CIPS – Certificat de urbanism 

pentru proiectare: 

1. Solicitantul accesează pagina web a primăriei sau vizitează CIPS pentru informare. 

2. Solicitantul depune cererea și setul de documente anexate operatorului CIPS. 

3. Solicitantul achită taxa pentru obținerea serviciului. 

4. Operatorul CIPS scanează setul de documente și înregistrează în registrul electronic cererea 

nouă și anexează documentele aferente. 

5. Cererea și setul de documente sunt expediate electronic specialistului în domeniu. 

6. Specialistul în domeniu examinează setul de documente și pregătește setul de documente 

pentru coordonare. 

7. Setul de documente pentru coordonare este expediat în mod electronic serviciilor 

desconcentrate. 

8. Specialiștii responsabili din cadrul serviciilor desconcentrate recepționează setul de 

documente pentru coordonare și le examinează. 

9. După elaborarea avizelor, acestea sunt expediate în format electronic specialistului din 

cadrul APL. 

10. Specialistul din cadrul APL perfectează certificatul de urbanism și-l expediază spre semnare 

persoanelor responsabile din primărie. 

11. Certificatul semnat este transmis către CIPS pentru eliberare. 

12. Operatorul CIPS scanează certificatul de urbanism și-l anexează la dosar pentru arhivare. 

13. Beneficiarul se prezintă la CIPS pentru obținerea certificatului de urbanism * 

14. Operatorul CIPS înregistrează în registrul electronic faptul eliberării certificatului. 

* În cazul existenței serviciul de curierat, certificatul de urbanism este livrat la domiciliu 

solicitantului. 

XVI.12. Proceduri pentru asigurarea securității spațiului fizic CIPS: 

1. Accesul la spațiile de lucru al operatorilor CIPS este restricționat, fiind permis doar 

persoanelor care au autorizația necesară și doar în timpul orelor de program, conform listei 
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şi însemnelor corespunzătoare (insigne, ecusoane, cartele de identificare, cartele cu 

microprocesoare). 

2. Pereții exteriori ai încăperilor trebuie să fie rezistenți, intrările echipate cu lacăte, mijloace 

de control al accesului, semnalizare etc. 

3. În cazul amplasării CIPS la parter la ferestrele încăperilor respective se instalează gratii. 

4. Computerele trebuie amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine. 

5. Ușile și ferestrele se încuie în cazul în care în încăpere lipsesc angajații. 

6. Să fie prevăzute mijloace de asigurare a securității anti incendiare a spațiului de amplasare a 

CIPS. 

XVI.13. Proceduri pentru crearea și stocarea documentelor în format electronic: 

Formatul de salvare al documentelor este următorul: „Denumirea_DataCreării_Versiunea_Statutul”. 

Pentru protocolarea documentelor care sunt utilizate pentru colaborarea sau lucru cu ele în perioade 

diferite de timp, fișierele vor include în denumire versiunea lor și data creării sau modificării 

acestora. 

XVI.14. Procedurile pentru asigurarea securității documentelor și informației în format 

electronic. 

a. Computerele, terminalele de acces și imprimantele sunt deconectate la terminarea sesiunilor 

de lucru. 

b. Este asigurată securitatea punctelor de primire/expediere a corespondenței, precum şi 

securitatea contra accesului neautorizat la aparatele fax și de copiere. 

c. interzicerea înscrierii parolelor pe suport de hârtie, în cazul în care nu se asigură securitatea 

păstrării acestuia; 

d. modificarea parolelor de fiecare dată când sunt prezente indiciile eventualei compromiteri a 

sistemului sau parolei; 

e. alegerea parolelor calitative cu o mărime de minimum 8 simboluri, care nu sunt legate de 

informația cu caracter personal a utilizatorului, nu conțin simboluri identice consecutive şi 

nu sunt compuse integral din grupuri de cifre sau litere; 

f. modificarea parolelor peste intervale de maximum 3 luni; 

g. copiile de rezervă al fișierelor CIPS vor fi create în fiecare zi de vineri după amiază; 

h. testarea reconstruirii copiilor de rezervă va fi efectuată lunar; 

i. copiile de rezervă vor fi păstrate în safeu de metal în locație diferită de CIPS. 
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XVII. Plan de acțiuni de creare a CIPS 

Prezentul Plan de acţiuni de creare a CIPS nu conţine anumite date concrete de implementare şi 

realizare a acţiunilor prevăzute mai jos, ci urmează a fi citit ca un plan-cadru de creare a CIPS în 

funcţie de resursele disponibile APL și resursele atrase din partea donatorilor. Mai mult ca atît, 

însuşi procesul de realizare a acţiunilor din Planul de acţiuni propus va depinde în mare parte de 

disponibilitatea APL, resursele preconizate/obţinute, resursele umane, organizaţionale, termenele de 

obţinere a aprobărilor şi avizărilor necesare (ca, de exemplu, aprobări şi avizări necesare din partea 

Agenţiei Achiziţiilor Publice, etc.) 

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

 La etapa I de implementare, până 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 hârtie. 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. 

În Anexa 9 sînt prezentate recomandări cu privire la organizarea campaniei de promovare și lansare 

a CIPS. 

Planul de acțiuni propriu-zis de implementare a CIPS este prezentat mai jos: 

Nr. Acţiune 
Termenul de 

executare 

Autoritate 

responsabilă 

CIPS Etapa I 

1.  

Aprobarea Deciziei Consiliului Local cu privire la 

crearea CIPS. Revizuirea și aprobarea 

Regulamentului CIPS  

I trimestru APL 

2.  

Revizuirea proceselor existente de prestare a 

serviciilor prin prisma recomandărilor propuse în 

cadrul proiectului LGSP (rezultatele atelierelor de 

lucru, organizarea şedinţelor operative cu organele 

de stat şi SD la nivel local, aprobarea Deciziilor şi 

Regulamentelor necesare şi relevante) 

I trimestru 

APL 

în colaborare cu 

organele de stat 

locale şi serviciile 

locale desconcentrate 

3.  

Elaborarea și aprobarea Regulamentelor, 

Paşapoartelor
7
 și Ghidurilor serviciilor publice

8
 

prestate de APL (fie în baza proceselor existente de 

prestare a serviciilor fie în baza proceselor noi 

identificate în cadrul acţiunii nr. 1) 

I trimestru  

(dar nu mai 

devreme de 

realizarea 

acţiuni nr. 1 ) 

APL 

                                                           
7
 Un model de Pașaport al serviciului public este prezentat în Anexa 6 

8
 Un model de Ghid al serviciului public este prezentat în Anexa 3. 
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4.  

Publicarea Ghidurilor, Paşapoartelor şi 

Regulamentelor (Regulamentului consolidat) pe 

pagina web al APL şi pe panoul informativ în 

incinta APL și mass-media locală. 

I trimestru APL 

5.  
Desemnarea personalului CIPS (Coordonator, 

Operatori). Ajustarea și aprobarea Fişelor de Post.  
I trimestru APL 

6.  
Identificarea organelor de stat locale şi SD 

participante în cadrul Comisiei de consultare. 

APL 

în colaborare 

cu organele de 

stat locale şi 

serviciile 

locale 

desconcentrate 

 

7.  Instruirea personalului, etapa I II trimestru LGSP 

8.  Activități de proiectare/ construcții/ reparații II trimestru APL 

9.  
Procurarea/ instalarea mobilierului/ 

echipamentului/ Rețelei locale 
II trimestru 

LGSP/ Europe Aid, 

alte organizații 

donatoare 

10.  

Semnarea acordurilor de acces la date din sistemele 

informatice ale altor autorități (IFPS, Cadastru, 

Registru) 

II trimestru 

APL 

în colaborare cu 

organele de stat 

deținătoare a 

sistemelor 

informatice. 

11.  Lansarea CIPS Etapa I. Campania de promovare. II trimestru 

APL 

în colaborare cu 

organele de stat 

locale şi serviciile 

locale desconcentrate 

Europe Aid, LGSP 

CIPS Etapa II 

12.  

Analiza fondurilor disponibile creării CIPS, 

identificare surselor necesare externe şi interne (atît 

financiare, organizaţionale şi umane) pentru 

crearea CIPS 

II trimestru 

APL 

în colaborare cu  

organele de stat 

locale şi serviciile 

locale desconcentrate 

13.  
Elaborarea Conceptului și Termenilor de Referință 

pentru RESL și SEAP 
II trimestru APL 

14.  
Organizarea procedurilor de achiziţii ale lucrărilor, 

bunurilor şi serviciilor necesare creării CIPS 

sfîrşitul II 

trimestru – III 

trimestru 

APL 

15.  

Elaborarea și implementarea soluțiilor legate de 

Tehnologii informaționale (RESL și SEAP). 

Instruiri specializate. 

Sfîrsitul III 

trimestru, 

trimestrul V 

APL 
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16.  

Organizarea instruirilor necesare pentru angajaţii 

CIPS în utilizarea RESL și SEAP. Alte instruiri 

pentru etapa II. 

  

17.  
Implementarea CIPS etapa II. Testarea funcţiilor, 

atribuţiilor şi proceselor. 

sfîrşitul IV 

trimestu – V 

trimestru 

APL 

18.  
Revizuirea, aprobarea, publicarea Regulamentelor, 

Pașapoartelor, ghidurilor 
  

19.  

Lansarea CIPS cu o funcţionalitate extinsă – Etapa 

2. Organizarea campaniilor media de promovare şi 

informare. 

VI trimestru APL 

20.  

Monitorizarea activităţii. 

 

Efectuarea regulată a ședințelor de lucru cu părțile 

implicate pentru optimizarea și reorganizarea 

proceselor în prestarea serviciilor 

 

Introducerea modificărilor necesare în procesele 

curente. 

 

Îmbunătăţire continue a activităţii CIPS. 

 

Colectarea feedback-ului de la beneficiari. 

permanent APL 

 

În Anexa 11 este prezentat cadrul legal ce ține de îmbunătățire a procedurilor de prestare a 

serviciilor, dar și de implementarea CIPS la general. 
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Anexa 1 Regulamentul CIPS 

Anexa nr.1 la  

Decizia Consiliului Orăşenesc  

nr._____ din ________ 

 

REGULAMENTUL  

Centrului de informare şi prestări servicii 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte funcţionarea, competenţa şi modul de organizare a 

Centrului de informare şi prestări servicii din oraşul pilot (în continuare - Centrul). 

2. Centrul este o structură specializată, subdiviziune în cadrul primăriei oraşului, subordonată 

primarului. Centrul nu are statut de persoană juridică. 

3. Pentru exercitarea funcţiilor ce-i revin – realizarea şi facilitarea serviciilor prestate de 

primărie – Centrul conlucrează cu autorităţile publice desconcentrate, autorităţile publice locale şi 

întreprinderile de importanţă regională şi naţională. 

4. În privinţa serviciilor şi actelor permisive ce ţin de activitatea de întreprinzător Centrul este 

creat în scopul realizării principiilor, criteriilor şi mecanismelor stabilite în Legea nr.161 din 

22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

Centrul va servi drept ghişeu unic în sensul Legii nr.161 din 2011, în cazul actelor permisive unde 

primăria este autoritatea responsabilă de eliberare actului permisiv şi totodată recepţionare a 

solicitării primare pentru eliberarea actul permisiv dat. 

 

II. OBIECTIVUL ŞI SARCINILE PRINCIPALE ALE CENTRULUI  

 

5. Centrul are următoarele obiective de bază:  

a) eficientizarea procesului de interacţiune a cetăţenilor cu autoritatea publică;  

b) eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice şi obţinere a actelor permisive; 

c) eficientizarea activităţilor autorităţii publice locale, inclusiv prin dezvoltarea continuă a 

modalităţilor de colaborarea cu alte autorităţi implicate; 

d) ridicarea nivelului de informare şi de participare a cetăţeanului la procesul de administrare 

publică; 

6. Sarcinile principale ale Centrului sunt:  

a) informarea şi consultarea cetăţenilor; 

b) recepţionarea solicitărilor şi petiţiilor; 

c) reprezentarea intereselor solicitanţilor în faţa altor autorităţi/entităţi; 

d) menţinerea şi perfecţionarea constantă a legăturilor între alte autorităţi/entităţi implicate în 

serviciile acordate de autoritatea publică locală; 

e) evidenţa şi analiza primară a serviciilor prestate, actelor permisive şi confirmative acordate 

de autoritatea publică locală. 

 

III. ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI  

 

7. Centrul are următoarele atribuţii:  

a) să acorde cetăţenilor informaţie privind actele şi serviciile prestate de primărie şi de alte 

autorităţi publice, condiţiile şi procedura aferentă; 
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b) să acorde asistenţă şi consultare în privinţa legislaţiei aplicabile activităţii primăriei şi altor 

autorităţi publice, precum şi consultanţă primară solicitanţilor pentru ca să poată beneficia în mod 

cît mai complet şi eficient de serviciile publice;  

c) să recepţioneze şi examineze corectitudinea solicitărilor/cererilor pentru serviciile publice 

şi acte permisive; 

d) să recepţioneze şi, după caz, să redirecţioneze petiţiile, reclamaţiile şi sugestiile din partea 

cetăţenilor autorităţile publice locale şi centrale (desconcentrate); 

e) să menţină şi dezvolte infrastructura necesară pentru acordarea unui punct unic de plăţi 

pentru serviciile acordate de primărie şi alte autorităţi publice; 

f) să înregistreze şi monitorizeze, în calitate de subdiviziune a primăriei, cererile, petiţiile şi 

adresările cetăţenilor; 

g) să monitorizeze şi analizeze activitatea Centrului şi a autorităţii publice locale în vederea 

atingerii obiectivelor prestabilite; 

h) să creeze şi să actualizeze în permanenţă baza informaţională de date necesară consultărilor 

şi informării, în ceea ce ţine legislaţia, serviciile prestate de autorităţi, activitatea acestora şi alte 

date necesare pentru îndeplinirea sarcinilor principale şi atingerea obiectivelor; 

i) la cerere, să reprezinte solicitanţii în faţa autorităţilor publice în scopul îndeplinirii 

condiţiilor şi procedurilor obligatorii pentru obţinerea serviciilor şi actelor permisive acordate de 

autorităţi; 

j) să stabilească şi să menţină legături directe cu persoanele responsabile din alte autorităţi 

publice implicate în procesul de prestare serviciilor şi/sau acordării actelor permisive; 

k) să acorde informaţii necesare autorităţilor publice şi altor entităţi implicate în procesul de 

prestare a serviciilor publice şi/sau acordării actelor permisive;  

l) în limita atribuţiilor stabilite pentru primărie, să exercite alte funcţii prevăzute de legislaţia 

în vigoare şi de prezentul Regulament. 

8. Întru realizarea atribuţiilor ce-i revin, Centrul dispune de următoarele drepturi:  

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 stabilite la p.7 din Regulamentul în cauză; 

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

obiectivelor şi realizarea atribuţiilor stabilite în prezentul Regulament; 

d) să primească asistenţă tehnică şi financiară de la instituţii, autorităţi, organismele 

internaţionale, de la donatorii externi şi interni; 

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

presteze autoritatea publică locală conform legislaţiei în vigoare; 

f) în calitate de ghişeu unic în privinţa activităţii de întreprinzător să reprezinte solicitantul în 

faţa autorităţilor publice fără procură sau alt în scris autentificat; 

g) în calitate de ghişeu unic în privinţa activităţii de întreprinzător să aibă prioritate la 

obţinerea actelor permisive, serviciilor publice sau informaţiei de la instituţiile şi autorităţile 

publice, necesare pentru exercitarea atribuţiilor; 

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

obiectivelor stabilite la p.5 din prezentul Regulament;  

i) să desfăşoare activitate editorială cu scopul publicării ghidurilor, rapoartelor şi altor 

materiale informaţionale necesare pentru realizarea sarcinilor principale; 

j) să beneficieze de alte drepturi aferente primăriei în limitele stabilite de lege şi actele 

normative; 
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IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI STRUCTURA CENTRULUI  

 

9. Activitatea Centrului se desfăşoară în conformitate cu actualul Regulament şi 

Regulamentul de funcţionare a primăriei oraşului, aprobat prin Decizia Consiliului Orăşenesc 

nr.___ din ______________ şi în conformitate cu programele sale de activitate. 

10. Lucrătorii Centrului sunt angajaţi, concediaţi şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu legislaţia muncii, legislaţia ce reglementează funcţia publică şi statutul  funcţionarului public şi a 

alesului local (în privinţa primarului şi viceprimarilor), actele normative ale autorităţii publice 

locale şi în particular conform Regulamentului de funcţionare a primăriei oraşului, aprobat prin 

Decizia Consiliului Orăşenesc nr.___ din ______________. 

11. În cadrul Centrului îşi vor desfăşura activitatea şi atribuţiile aferente reprezentanţi din 

cadrul altor organizaţii cu care colaborează primăria, precum şi din alte autorităţi publice 

(desconcentrate) implicate în emiterea actelor şi prestarea serviciilor la care participă primăria sau 

de care este responsabilă primăria.  

Activitatea lucrătorilor în cauză va fi reglementată de legislaţia aplicabilă funcţiei şi 

autorităţii/organizaţiei din cadrul căreia acestea sunt delegate, de prezentul Regulament şi, după caz, 

de acordul de colaborare între autoritate publică locală şi autoritatea/organizaţia ce a delegat 

lucrătorul în cauză.  

12. Centrul este condus de primar, care în calitate de administrator al Centrului:  

a) conduce activitatea Centrului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor;  

b) delimitează şi repartizează atribuţiile colaboratorilor Centrului; 

c) încheie şi reziliază contracte şi acorduri de colaborare cu alte organizaţii, autorităţi sau 

instituţii ce vor activa în cadrul Centrului sau vor contribui la atingerea obiectivelor acestuia;  

c) în raport cu funcţionarii şi angajaţii din cadrul primăriei angajează şi eliberează din funcţie 

colaboratorii Centrului, organizează atestarea şi instruirea acestora, precum şi aplică măsuri de 

stimulare şi sancţionare, în limita atribuţiilor acordate în calitate de primar;  

d) acţionează în numele Centrului, reprezintă interesele Centrului în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice, cu organismele internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice;  

e) administrează mijloacele financiare şi proprietatea Centrului în limitele drepturilor acordate 

de legislaţia în vigoare;  

f) în limitele competenţei, emite dispoziţii şi dă indicaţii pentru colaboratorii Centrului;  

g) soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea Centrului. 

13. Centru este consultat şi co-administrat de o Comisie de consultare, prezidată de primar. 

Comisia de consultare este constituită din reprezentanţii autorităţii publice locale, autorităţilor 

publice centrale desconcentrate, a mediului de afaceri şi a societăţii civile din comunitate. Numărul 

şi calitatea/funcţia membrilor în cadrul Comisiei va fi stabilită de către primar. 

Comisia va avea următoarele funcţii: 

a) monitorizarea activităţii Centrului, inclusiv avizarea raportului periodic cu privire la 

activitatea Centrului; 

b) înaintarea şi examinarea propunerilor pentru modificarea şi perfecţionarea serviciilor 

prestate de Centru; 

c) analiza şi elaborarea propunerilor de modificări ale actelor normative în scopul 

eficientizării procedurilor de prestare a serviciilor publice şi/sau eliberare a actelor permisive; 

d) coordonarea modalităţilor de interacţiune şi cooperare între Centru şi alte autorităţi publice, 

instituţii şi organizaţii; 

e) soluţionarea problemelor ce pot apărea în procesul de cooperare dintre primărie şi alte 

autorităţi, instituţii şi organizaţii în procesul de prestare a serviciilor de către Centru; 
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14. Din perspectivă organizaţională, Centrul va avea următoarea structură, cu funcţiile 

aferente:  

a) Administrator (primar sau  altă persoana desemnata de acesta); 

b) Comisia de consultare; 

c) Coordonator al Centrului, responsabil pentru coordonarea activităţii operatorilor, pentru 

prestarea serviciilor şi calitatea acestora, desemnat de către primar; 

d) Operatorii Centrului. 

15. Centrul poate fi reorganizat sau lichidat de către Consiliul Orăşenesc, la propunerea 

primarului. 

16. Serviciile oferite de centru şi cuantumul plăţii pentru acestea sunt stabilite în 

Nomenclatorul din anexa nr.2 la prezenta Decizie a Consiliului Orăşenesc. Modul de implicare a 

Centrului în prestarea serviciului public şi/sau acordării actului permisiv de către autoritatea publică 

este reglementat de actele normative ale autorităţii publice locale şi legislaţia în vigoare. 

 

V. PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA CENTRULUI  

 

17. Asigurarea financiară a activităţii Centrului se efectuează de la bugetul local şi din fonduri 

extrabugetare obţinute din asistenţa donatorilor şi plăţile pentru serviciile acordate în limita 

atribuţiilor şi drepturilor acordate prin prezentul Regulament. 

18. Patrimoniul Centrului este parte a patrimoniului primăriei oraşului. 

 

Anexa nr.2 la  

  Decizia Consiliului Orăşenesc  

nr._____ din ________ 

Nomenclatorul serviciilor acordate de  

Centrul de informare şi prestări servicii 

 

Nr. Serviciul Preţul 

1. Informarea si consultare primară privind condiţii şi procedura pentru a 

obţine acte permisive 

Gratis 

2 Asistenţă la întocmirea şi depunerea cererii/solicitării pentru serviciu 

public şi/sau act permisiv  

Gratis 

3. Recepţionarea şi transmiterea cererilor oficiale, petiţiilor Gratis 

4. Asistenţă cu reprezentare pentru obţinerea unor servicii publice şi/sau 

acte permisive de la alte instituţii şi autorităţi (ce nu sunt parte ale 

autorităţii publice locale orăşeneşti) 

XX,00 MDL 

5. ……..  

6. …  
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Anexa 2.1 Fişa de Post pentru Coordonatorul CIPS 

APROBAT 

______________________ 

(semnătura) 

______________________, 

( numele, prenumele)  

______________________ 

(funcţia conducătorului autorităţii) 

L. Ş. “_____”______________  _________ 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Autoritatea publică: Primăria oraşului 

Compartimentul: Centrul de Informare şi Prestări Servicii (în continuare Centru) 

Adresa: ___________________________________________________________________ 

Denumirea funcţiei: Coordonator al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 

Nivelul funcţiei: Funcţia publică de execuţie 

Nivelul de salarizare: Grila de salarizare de ____ lei, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 

 

Capitolul II. Descrierea funcţiei 

Scopul general al funcţiei: Scopul general al funcţiei constă în organizarea, dirijarea şi, în general, 

management al activităţii Centrului de Informare şi Prestări Servicii. 

Sarcinile de bază: 

1. Asigură buna desfăşurare a activităţii Centrului de Informare şi Prestări Servicii; 

2. Coordonează procesul de optimizare a circuitului documentelor şi a proceselor şi de control 

al executării acestora; 

3. Asigură procesul de gestionare a documentelor şi a proceselor la nivelul Centrului de 

Informare şi Prestări Servicii, propune soluţii de optimizare a acestuia; 

4. Contribuie la creşterea calităţii profesionale a colaboratorilor; 

5. Asigură şi monitorizează activitatea cotidiană a Centrului de Informare şi Prestări Servicii. 

 

Atribuţiile de serviciu 

1. Asigură buna desfăşurare a activităţii Centrului de Informare şi Prestări Servicii. 

-  Conduce activitatea Centrului, stabileşte sarcini şi controlează executarea acestora; 

-   Exercită control asupra executării documentelor şi a proceselor în termen de către funcţionarii 

Centrului; 

-   Supraveghează şi verifică documentele şi procesele întocmite/îndeplinite de angajaţii APL, legate 

de activitatea Centrului; 

-   Ţine evidenţa aprovizionării Centrului cu materialele necesare. 

 

2. Coordonează procesul de optimizare a circuitului documentelor şi a proceselor şi de control 

al executării acestora 

- Supraveghează completarea corectă a registrelor, inclusiv electronice, de evidenţă şi punerea 

în lucru a documentelor (cererilor, solicitărilor, petiţiilor şi a documentelor de suport); 

- Monitorizează realizarea în termen a atribuţiilor şi funcţiilor coordonatorilor Centrului de 

Informare şi Prestări Servicii; 

- Ţine evidenţa deciziilor luate de APL şi a documentelor emise în urmă acestor decizii 

(adeverinţe, certificate, documente, etc.); 

- Duce evidenţa şi monitorizare a indicatorilor de performanță şi, în baza acestora, formulează 

propunerile de îmbunătăţire şi/sau paşii necesari pentru redresarea situaţiei.  
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3. Asigură procesul de gestionare a documentelor şi a proceselor la nivelul Centrului de 

Informare şi Prestări Servicii, propune soluţii de optimizare a acestuia 

 

- Generalizează practica de gestionare a cererilor, solicitărilor şi a petiţiilor, formulează 

propuneri de optimizare a acesteia; 

- Propune administratorului redistribuirea şi repartizarea funcţiilor şi atribuţiilor în baza 

monitorizării permanente a activităţii; 

- Ţine evidenţa bazei tehnico-materiale a Centrului de Informare şi Prestări Servicii; 

- Asigură transmiterea dosarelor/cererilor şi altor documente în arhivă, verifică corectitudinea 

listelor de predare a acestora în arhivă; 

- Verifică şi participă la întocmirea dărilor de seamă a APL. 

 

4. Contribuie la creşterea calităţii profesionale a colaboratorilor 

 

- Acordă consultanţă şi instruieşte colaboratorii Centrului de Informare şi Prestări Servicii în 

domeniul gestionării   documentelor; 

- Identifică necesităţile de instruire a personalului Centrului şi propune administratorului soluţii; 

 

5. Asigură şi monitorizează activitatea cotidiană a Centrului de Informare şi Prestări Servicii 

 

- Acordă consultanţă şi asistenţă zilnică operatorilor Centrului de Informare şi Prestări Servicii; 

- Efectuează monitorizarea permanentă a activităţii Centrului de Informare şi Prestări Servicii. 

 

Responsabilităţile  

Titularul funcţiei este responsabil de:  

- Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul Centrului 

de Informare şi de Prestări Servicii şi alte acte normative; 

- Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu; 

- Respectarea drepturilor şi libertăţilor publicului; 

- Respectarea disciplinei de muncă; 

- Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul 

funcţiunii; 

- Ţinuta vestimentară în procesul exercitării funcţiei; 

- Respectarea normelor deontologice profesionale; 

- Evitarea conflictului de interese; 

- Sporirea competenţei sale profesionale.  

 

Împuternicirile  

 să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale informaţia şi suportul necesar pentru desfăşurarea activităţii sale;  

 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 Centrului de Informare şi Prestări Servicii; 

 să primească asistenţă tehnică şi financiară de la instituţii, autorităţi, organismele 

internaţionale, de la donatorii externi şi interni; 

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: Administratorului Centrului de Informare şi Prestări Servicii 

Cine îi raportează titularului funcţiei: Operatorii Centrului de Informare şi Prestări Servicii  
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Pe cine îl substituie: Coordonatorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii poate substitui un 

alt specialist din Centru, în cazul absenţei temporare a acestuia 

Cine îl substituie: Coordonatorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii poate fi substituit de 

un specialist din cadrul APL, desemnat de către Primar, în cazul absenţei temporare al acestuia 

Cooperarea internă:  

- cu administratorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii şi viceprimarii;  

- cu alţi angajaţi ai APL; 

- cu consultanţii locali şi internaţionali. 

Cooperarea externă:  

- cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate, altor organe de stat de drept public sau 

privat, societăţii civile, etc. 

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat: 

- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, culegeri de acte normative; 

- Computer, imprimantă, telefon, scaner, fax, copiator; 

- Internet; 

- Presă periodică din domeniu; 

Condiţiile de muncă: 

- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; 

- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00; 

- Activitate preponderent de birou. 

  

Capitolul III. Cerinţele funcţiei faţă de persoană 

Studii: Superioare de specialitate 

Experienţă profesională: 3 ani în domeniul administrării şi a managementului 

Cunoştinţe: - Cunoaşterea managementului şi a principiilor de administrare; 

- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională 

constituie avantaj; 

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi avansate de comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, 

prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, 

comunicare eficientă 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare 

profesională continuă. 

 

Întocmită de: 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Funcţia publică de conducere ________________________________________ 

Semnătura _______________________________________________________ 

Data întocmirii ___________________________________________________ 
 

Vizată de: 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Serviciul resurse umane/funcţia publică _______________________________ 

Semnătura ______________________________________________________ 

Data  __________________________________________________________ 
 

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Semnătura ______________________________________________________ 

Data ____________________________________________________ 
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Anexa 2.2 Fişa de Post pentru Operatorul CIPS 

APROBAT 

______________________ 

(semnătura) 

______________________, 

( numele, prenumele)  

______________________ 

(funcţia conducătorului autorităţii) 

L. Ş. “_____”______________  _________ 

 

Capitolul I. 

Dispoziţii generale 

Autoritatea publică: Primăria oraşului  

Compartimentul: Centrul de Informare şi Prestări Servicii(în continuare Centru) 

Adresa: ________________________________________________________________________ 

Denumirea funcţiei: Operatorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii 

Nivelul funcţiei: Funcţia publică de execuţie 

Nivelul de salarizare: Grila de salarizare de ____ lei, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006. 

 

Capitolul II. 

Descrierea funcţiei 

Scopul general al funcţiei: Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor Front Office-ului APL – Centrului  

de Informare şi Prestări Servicii.  

Sarcinile de bază: 

1. Asigură oferirea de informaţii privind modalitatea de a obține diverse documente, avize, 

aprobări, care, potrivit legii, intra in competenta Primăriei sau Consiliului Local; 

2. Primeşte cererile pentru obținerea avizelor, aprobărilor și documentelor din sfera de 

competență a Primăriei și altor autorități/ instituții/ organizații; 

3. Primeşte reclamațiile, sugestiile sau sesizările cetățenilor; 

4. Eliberează certificatele şi autorizaţiile necesare; 

5. Acordă asistență solicitanților în efectuarea plăților pentru serviciile publice prestate în 

incinta CIPS; 

6. Organizează audiențele pentru cetățeni la conducerea APL. 

 

Atribuţiile de serviciu 

1. Asigură oferirea de informaţii privind modalitatea de a obținere diverse documente, avize, 

aprobări, care, potrivit legii, intra in competenta Primăriei sau Consiliului Local. 

 

 Oferă informaţii cu privire la modul, ordinea şi procedura de obţinerea documentelor, avizelor, 

aprobărilor ce ţin de competenţa Primăriei sau Consiliului Orăşenesc; 

 Acordă sprijinul teoretic şi practic în completarea formularelor, utilizarea computerelor şi altor 

mijloace tehnice necesare oferirii de informaţii; 

 Formulează propuneri de îmbunătăţire/modificare/amendare a Regulamentelor de servicii, 

Paşapoartelor şi Ghidurilor de servicii; 

 

2. Primirea cererilor pentru obținerea avizelor, aprobărilor și documentelor din sfera de 

competență a Primăriei și altor autorități/ instituții/ organizații 
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 Primirea cererilor pentru obţinerea avizelor, aprobărilor şi a documentelor în format de hîrtie şi 

electronic; 

 Scanarea documentelor anexate; 

 Introducerea informaţiilor din cerere în sistemul informaţional al APL; 

 Distribuirea cererilor către organele de stat, serviciile desconcentrate şi alte instituţii implicate 

în procesul de prestare a serviciilor relevante; 

 Acordarea asistenței cetățenilor în obținerea serviciilor publice în format electronic disponibile 

pe Portalul Serviciilor Publice (https://servicii.gov.md); 

 Ţinerea evidenţei, inclusiv, electronice a documentelor de intrare. 

 

3. Primeşte reclamațiile, sugestiile sau sesizările cetățenilor  

 Primirea reclamaţiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetăţenilor şi a documentelor în format de 

hîrtie şi electronic; 

 Introducerea informaţiilor din cerere în sistemul informaţional al APL; 

 Distribuirea documentelor recepţionate după competenţă; 

 Ţinerea evidenţei, inclusiv, electronice a documentelor de intrare. 

 

4. Eliberează certificatele şi autorizaţiile necesare 

 Primirea certificatelor şi autorizaţiilor semnate/aprobate/avizate de persoanele împuternicite de 

a semna/aproba/aviza; 

 Transmiterea documentelor către serviciul curierat pentru a fi expediate solicitantului / sau 

 Eliberarea documentelor către solicitant 

 

Responsabilităţile  

Titularul funcţiei este responsabil de:  

- Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul Centrului 

de Informare şi de Prestări Servicii şi alte acte normative; 

- Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu; 

- Respectarea drepturilor şi libertăţilor publicului; 

- Respectarea disciplinei de muncă; 

- Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul 

funcţiunii; 

- Ţinuta vestimentară în procesul exercitării funcţiei; 

- Respectarea normelor deontologice profesionale; 

- Evitarea conflictului de interese; 

- Sporirea competenţei sale profesionale.  

 

Împuternicirile  

 să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale informaţia şi suportul necesar pentru desfăşurarea activităţii sale;  

 să primească asistenţă tehnică şi financiară de la instituţii, autorităţi, organismele 

internaţionale, de la donatorii externi şi interni; 

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: Coordonatorului Centrului de Informare şi Prestări Servicii 

Cine îi raportează titularului funcţiei: N/A 

Pe cine îl substituie: Operatorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii poate substitui alt 

operator al Centrului, în cazul absenţei temporare a acestuia 

Cine îl substituie: Operatorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii poate fi substituit de un alt 

specialist din cadrul APL, desemnat de către Administratorul CIPS, în cazul absenţei temporare a 

acestuia 
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Cooperarea internă:  

- cu Coordonatorul şi/sau administratorul Centrului de Informare şi Prestări Servicii şi 

viceprimarii;  

- cu alţi angajaţi ai APL; 

- cu consultanţii locali şi internaţionali. 

Cooperarea externă:  

- cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate, altor organe de stat de drept public sau 

privat, societăţii civile, etc. 

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat: 

- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, culegeri de acte normative; 

- Computer, imprimantă, telefon, scaner, fax, copiator; 

- Internet; 

- Presă periodică din domeniu; 

Condiţiile de muncă: 

- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; 

- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00; 

- Activitate preponderent de birou. 

  

Capitolul III. 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană 

Studii: Superioare de specialitate 

Experienţă profesională: 3 ani 

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională 

constituie avantaj; 

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi: avansate de comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, 

prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, 

comunicare eficientă 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare 

profesională continuă. 

 

Întocmită de: 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Funcţia publică de conducere ________________________________________ 

Semnătura _______________________________________________________ 

Data întocmirii ___________________________________________________ 

 

Vizată de: 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Serviciul resurse umane/funcţia publică _______________________________ 

Semnătura ______________________________________________________ 

Data  __________________________________________________________ 

 

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei 

Nume, prenume __________________________________________________ 

Semnătura ______________________________________________________ 

Data ___________________________________________________________ 
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Anexa 3 Model de ghid al serviciului public 

Mai jos, este prezentat un model de ghid al serviciului public, elaborat într-o formă succintă și clară, 

într-un limbaj accesibil solicitanților de servicii, necesar pentru sporirea gradului de informare a 

cetăţenilor despre procesul de prestare a serviciul relevant. Ghidurile elaborate vor fi afişate pe 

panoul informativ al APL, și vor fi accesibile pe pagina web a acesteia.  

Ghid al Serviciului 

1. Solicitantul Serviciului 

[Cine este drept să solicite serviciul – întreprinzătorii pentru autorizaţia de funcţionare, persoanele 

ce planifică efectuarea lucrărilor de construcţie pentru certificat de urbanism/autorizaţie de 

construire, etc.] 

 

2. Ghișeul/amplasarea fizică a spațiului unde se solicită serviciul și se depun documentele 

necesare 

[Denumirea subdiviziunii interne a APL responsabile de prestare a serviciului respectiv. 

Amplasarea fizică a acesteia – în cazul cînd va fi creat CIPS acesta va reprezenta spaţiul fizic unde 

se vor depune actele 

Program de lucru al subdiviziunii] 

 

3. Lista actelor necesare pentru obţinerea Serviciului 

[Lista actelor necesare obţinerii serviciului. 

 

Această listă trebuie să includă şi actele care se eliberează de către alte organe de stat, SD, 

persoane juridice de drept public sau privat.] 

 

4. Organe de stat, SD, persoane juridice de drept privat sau public, etc. implicate în 

procesul de prestare a serviciului. Rolul acestora. 

[În cazul în care pentru obţinerea serviciului respective sunt necesare actele 

emise/confirmate/aprobate de alte organe de stat, SD, persoane juridice de drept privat sau public, 

aici trebuie să fie prevăzută lista acestor organe (inclusive adrese şi programe de lucru) precum şi 

procedura, durata şi costurile obţinerii acestor documente (pe scurt)]   

 

5. Procesul de obţinere a Serviciului 

[Aici trebuie să fie descris, pe scurt, procesul de obţinere a serviciului. De exemplu: actele se depun 

la biroul X/CIPS, taxă se achită la biroul X/CIPS, după X număr de zile, solicitantul se prezintă 

pentru a obţine documentul/adeverinţă respectivă.] 

 

6. Durata sau termenul de valabilitate a actului/documentului eliberat ca urmare a 

prestării Serviciului 

[Se indică termenul de valabilitate a documentului/certificatului/adeverinţei respective]. 

 

7. Posibilitatea prelungirii/reperfecționării/eliberării duplicatului. Procedura, daca 

exista. 

[Procedura de prelungire/reperfecţionare/eliberarea duplicatului certificatului/adeverinţei 

respective, dacă este aplicabil] 

 

8. Costul serviciului  

[Costul serviciului, dacă este aplicabil] 
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Anexa 4 Schema grafică a organizării spațiului CIPS 

Formulare de cereri

Ghiduri

Materiale de promovare

Masă de lucru cu 

computer pentru 

vizitatori

Panou 

informativ
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Anexa 5 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 și nu va fi posibilă prin terminalul de 

plăți instalat în cadrul CIPS deoarece acesta nu va funcționa fără implementarea RESL. 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 RESL și SEAP, care vor constitui sistemul informațional al 

primăriei, gestionarea și circuitul documentelor va avea loc în format electronic. Schema grafică și 

funcționalitatea CIPS este prezentată mai jos. 
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Serviciul

Curierat

Sistemul informațional

al primăriei

Primar

Viceprimar I

Viceprimar II

Pagina Web a 

Primăriei

Resurse Informaționale 

de Stat:

- RSUD

- CADASTRU

- FISC

Serviciul 

Imprimare

12.

1

4

5.

6.
8.

7.

Text

10
.

11.

3
.

9.

2

 
 

1. 

Operatorii CIPS vor presta următoarele servicii: 

1. Informarea privind activitatea APL 

2. Informarea privind procedurile de obținere a serviciilor publice prestate de APL 

3. Informarea privind serviciile prestate de către alte autorități și servicii din comunitate și APC.  

4. Recepționarea cererilor pentru obținerea serviciilor prestate de primărie. 

5. Eliberarea autorizațiilor, certificatelor și altor documente. 

6. Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de alte autorități și servicii.  

7. Direcționarea semi-automatizată a cererilor/solicitărilor către specialiștii de profil.  

8. Asistență în obținerea serviciilor electronice disponibile pe Portalul Serviciilor Publice. 

 

2. 

CIPS va conține 

1. Ghișee cu operatori  

2.Panouri informative 

3. Computer / chioşc pentru acces la informație și servicii electronice 
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4. Terminal pentru efectuarea plăților pentru serviciile prestate de APL 

5. Copiator 

 

3. 

Solicitantul va obține următoarele servicii: 

1. Informare privind funcțiile și serviciile APL 

2. Solicitarea serviciilor APL (21 servicii) 

3. Obținerea serviciilor (certificate, autorizații, etc.) 

4. Depunerea cererilor pentru serviciile altor autorități/servicii desconcentrate 

5. Asistență în prestarea serviciilor publice electronice 

6. Efectuarea plăților pentru serviciile publice prestate de APL 

 

4. 

Solicitanții vor efectua plățile pentru serviciile prestate de APL în incinta CIPS prin intermediul 

unui terminal de recepționare a plăților sau cu card bancar   

 

5. 

Accesînd pagina web, clienții vor obține acces la : 

1. Informația privind activitatea APL 

2. Informația și procedurile pentru obținerea serviciilor publice 

3. Deciziile și dispozițiile primarului cu caracter public 

4. Verificarea online a statutului cererii    

 

6.  

Serviciile desconcentrate implicarea în prestarea serviciilor APL vor fi conectate la sistemul 

informațional al primăriei pentru: 

1. Recepționarea în format electronic al documentelor aferente prestării serviciilor 

2. Schimb de informație/documente, planificarea vizitelor în teritoriu, planificarea ședințelor, etc 

3. Recepționarea cererilor și documentelor depuse la CIPS pentru obținerea serviciilor (în cazul în 

care funcția de recepționare a cererilor este delegată CIPS) 

 

7. 

Imprimarea certificatelor, autorizațiilor și altor documente eliberate solicitanților va avea loc 

centralizat.  

După procesarea cererilor și setului de documente de către specialiștii în domeniu,  coordonarea și 

aprobarea lor, certificatele/autorizațiile se imprimă centralizat și se direcționează către primar 

pentru semnare. După semnare documentele sunt direcționate către CIPS. 

 

8. 

Serviciul Curierat va fi prestat de către primărie sau o instituție terță (ex. Poșta Moldovei) pentru 

distribuirea certificatelor, autorizațiilor, adeverințelor sau dispozițiilor la domiciliul solicitanților 

sau pentru colectarea avizelor și coordonărilor în format de hîrtie de la serviciile desconcentrate 

implicate în prestarea serviciilor APL. Serviciul curierat va avea acces la sistemul informațional al 
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primăriei (la modului de gestiune a livrărilor) pentru a automatiza procesul de evidență și livrare. 

Acest serviciu va fi contra plată. 

 

9. 

Sistemul informațional al primăriei va efectua următoarele funcții: 

1. Registrul unic al solicitărilor/documentelor/petițiilor/etc. 

2. Gestionarea și circuitul electronic intern al documentelor 

3. Arhivarea electronică al documentelor 

4. Gestionarea arhivei în format de hîrtie 

5. Schimb de informație și documente cu serviciile desconcentrate 

6. Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de APL 

7. Recepționarea cererilor pentru serviciile prestate de alte autorități din localitate 

8. Comunicarea și colectarea avizelor de la serviciile desconcentrate 

8. Monitorizare, raportare și statistică 

9. Calcularea automatizată al indicatorilor de performanță 

 

10. 

Conducerea primăriei va avea acces în timp real la informația privind totalitatea proceselor 

relevante prestării serviciilor în primărie. De exemplu: 

- Toate documentele de intrare 

- Toate documentele de ieșire 

- Cererile refuzate 

- Numărul zilnic/lunar/anual de solicitanți per fiecare serviciu 

 

După recepționarea cererilor la CIPS, primarul în mod electronic va desemna persoanele 

responsabile din cadrul APL pentru executarea cererilor 

 

11. 

Specialiștii de profil din cadrul primăriei vor avea acces la resursele informaționale ale altor 

autorități pentru a utiliza informația necesară în scopuri de serviciu.  

Exemple: 

- Registrul de Stat al Unităților de Drept 

- Registrul Bunurilor Imobile 

- Contul Curent Fiscal al IFPS 

 

12. 

Operatorii CIPS vor oferi asistență în utilizarea serviciilor electronice publice disponibile pe 

www.servicii.gov.md 
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Anexa 6 Model de pașaport al serviciului public 

Paşapoartele serviciilor publice (atît existente la moment cît şi cele care vor fi modificate prin 

intermediul implementării CIPS) sunt absolut necesare din următoarele motive: 

1. Paşaportul serviciului este un document reprezentat schematic care conţine datele necesare 

şi importante procesului de prestare a serviciului respectiv. 

2. Paşaportul serviciului se va utiliza de APL pentru o înţelegere mai bună a proceselor interne 

şi fluxului de documente în interiorul APL. 

3. Paşaportul serviciului va fi utilizat pentru evaluarea procesului de prestare a serviciului atît 

din punct de vedere operaţional cît şi din punct de vedere financiar. În urmă acestei evaluări 

va fi posibilă luarea deciziei cu privire la eventualele îmbunătăţiri, modificări şi alte acţiuni 

necesare. 

Paşaport al Serviciului 

[Denumirea serviciului] 

 

Date generale 

1 Scopul Serviciului Public [Se introduce scopul serviciului public, astfel cum este prevăzut de 

legislaţia relevantă. 

 

Acest fapt va permite efectuarea evaluării domeniului serviciului 

public respectiv.] 

2 Baza legală (lista actelor 

legislative şi normative care 

reglementează procesul de 

prestare a serviciului) 

[Se introduce bază legală pentru prestarea serviciului. 

  

Acest fapt va permite efectuarea monitorizării modificărilor 

legislative operate în legislaţia ce reglementează procesul de 

prestare a serviciului public. Totodată, va fi asigurată o viziune clară 

asupra procesului de prestare a serviciului, documentelor necesare, 

etc.] 

3 Organul emitent. 

Subdiviziunea organului 

emitent responsabilă de 

prestarea serviciului. Datele 

de contact si programul de 

lucru. 

[Se introduce denumirea organului emitent al documentului legat de 

serviciul public respective. Numele şi prenumele 

persoanei/persoanelor implicate. Numărul biroului şi numerele de 

telefoane] 

 

Programul de lucru: [se introduce programul de lucru al organului 

emitent] 

4 Lista organelor organe de 

stat, serviciilor 

desconcentrate (în 

continuare “SD”), 

persoanelor juridice de 

drept privat sau public, etc. 

implicaţi în procesul de 

obţinere a serviciului (după 

caz). Datele de contact 

[Se introduce lista organelor implicate în procesul de prestare a 

serviciului, dacă acestea sunt implicate. 

 

Acest fapt este absolut necesar pentru înţelegerea fluxului de 

documente şi informaţii, a proceselor interne şi externe.] 

5 Termenele obţinerii 

Serviciului, inclusiv: 

[termenul necesar obţinerii serviciului, atît termenul prevăzut de 

legislaţie, cît şi cel real] 

în cadrul APL  
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alte organe implicate în 

procesul de prestare a 

serviciului 

 

6 Costul Serviciului, inclusiv:  

în cadrul APL [costul (taxă) serviciului relevant] 

aferent obţinerii 

documentelor necesare 

Serviciului 

 

7 Existenţa Ghişeului Unic 

pentru obţinerea Serviciului 

[este evident că îndată ce CIPS va fi implementat, această rubrică va 

fi eliminată, întrucît, toate serviciile vor fi prestate prin intermediul 

ghişeului unic] 

8 Numărul de vizite necesare 

pentru obţinerea Serviciului 

[se indică numărul de vizite necesare obţinerii serviciului 

 

Această cifră se va utiliza pentru evaluarea eficienţei procesului de 

prestare a serviciului, precum şi necesităţii instituirii ghişeului unic 

în baza prevederilor Legii nr. 161]  

9 Necesitatea efectuării 

vizitelor în teritoriu de 

către prestatorul de 

serviciu.  

Numărul de vizite. Durata 

aproximativa a unei vizite 

[se indică dacă vizitele în teritoriul sunt necesare. 

 

Această rubrica va fi utilizată pentru evaluarea proceselor necesare 

prestării serviciului, precum şi evaluării eficienţei serviciului prestat] 

10 Existența unui registru în 

format electronic al 

serviciilor prestate  de către 

prestator de serviciu 

[similar pct. 7 de mai sus, această rubrica va fi eliminată după 

introducerea CIPS] 

11 Existența instrucțiunilor și 

a descrierii instrucțiunilor 

pentru prestarea serviciului 

[similar pct. 7 şi 10 de mai sus această rubrica poate fi eliminată 

după crearea CIPS] 

12 Numărul de solicitări 

anuale a serviciului public 

[se introduce numărul de solicitări anuale a serviciului public] 
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Anexa 7 Chestionar model de evaluare a satisfacției solicitanților de servicii 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENŢILOR 

              Stimate client, 

Prin intermediul acestui chestionar Primăria orasului vǎ oferă posibilitatea de a evalua calitatea 

serviciilor prestate de instituţia noastrǎ. În acest mod Primăria înţelege să acorde maximă atenţie 

necesităţilor actuale şi viitoare ale clienţilor săi, venind în întâmpinarea cerinţelor lor pentru 

creşterea performanţelor sale şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie a cerinţelor 

contribuabililor persoane fizice şi juridice. Percepţia dumneavoastră în ceea ce priveşte prestaţia 

instituţiei ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupaţi de îmbunǎtǎţirea continuă a 

calităţii serviciilor noastre. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat! 

Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea cu “X” în căsuţa corespunzătoare unui calificativ şi 

completarea rubricilor, acolo unde este necesar. 

Nume:  ______________________________________ Data:  _____________________ 

 

1. Categoria de vîrstă a intervievatului? 

� Pînă la 18 ani � 18-30 ani  � 30-54 ani  � 55-65 ani  � mai mult de 65 ani 

2. Situația familială a intervievatului? 

� Căsătorit(ă), cu copii � Căsătorit(ă), fără copii 

� Necăsătorit(ă), cu copil � Necăsătorit(ă), fără copil 

3. Studiile intervievatului? 

� Medii incomplete/gimnaziale  � Medii/Liceale/Colegiu  � Superioare/postuniversitare 

4. Locuiți permanent în orașul _____________________? 

� Da � Sînt din __________ dar locuiesc permanent peste hotare � Sunt oaspete al or.________ 

5. Care este părerea Dvs. despre colaborarea, în general, cu Primăria or.________________: 

� Foarte bună  � Bună  � Satisfăcătoare  � Nesatisfăcătoare 

6. Cum apreciați modul de comunicare cu Primăria or.__________ (telefon, fax, email, etc.): 

� Foarte bună  � Bună  � Satisfăcătoare  � Nesatisfăcătoare 

7. Cu ce problemă/ solicitare v-ați adresat la Primăria or._____________________? 

_____________________________________________________________________________ 

8. Cît de repede a fost soluționată problema/ solicitarea Dvs? 
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� Mai puțin de 10 min  � A trebuit să aștept 10-30 min  

� A durat mai mult de 30 min (indicați timpul)  ______  

� Am fost nevoit să revin peste cîteva ore 

� Soluționarea problemei a durat _______ zile 

� Problema nu a fost soluționată (rugăm să indicate motivul) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Cum apreciați intervalul de timp în care a fost soluționată problema Dvs? 

� Foarte bun � Bun  � Satisfăcător � Nesatisfăcător 

10. Bazându-vă pe experiența Dvs. recentă cu Primăria or.___________________, cât de 

mulțumit(ă) sunteți de serviciile prestate de către instituția noastră în soluționarea 

problemei Dvs.din punct de vedere:  

 Foarte mulțumit  Mulțumit  Nu prea mulțumit  Deloc mulțumit 

a) calitate  �  �  �  � 

b) prezentare  �  �  �  � 

c) promptitudine, disponibilitate  �  �  �  � 

11. Cum apreciați gradul de profesionalism al personalului: 

� Foarte bun  � Bun  � Satisfăcător � Nesatisfăcător 

12. Cum apreciați atitudinea și amabilitatea personalului cu care ați venit în contact: 

� Foarte bună  � Bună  � Satisfăcătoare  � Nesatisfăcătoare 

13. Cum estimați gradul de confort oferit de spațiul destinat așteptării/informării: 

� Foarte bun  � Bun  � Satisfăcător � Nesatisfăcător 

14. Considerați că sunt afișate la vedere toate informațiile necesare dumneavoastră? 

� Da  � Nu 

15. Cît de satisfăcut sunteți de graficul de primire/ deservire a clienților? 

� Foarte bun  � Bun  � Satisfăcător � Nesatisfăcător 

16. Cum apreciați eficiența proceselor în Primăria or.__________________ în comparație cu 

anul precedent? 

� situația este mai bună  � situația este la fel  � situația este mai proastă 
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17. Cum apreciaţi activitatea de promovare a imaginii Primăriei (aşa cum este reflectată prin 

mass-media, internet, organizare de evenimente, etc.)? 

� Foarte bună  � Bună  � Satisfăcătoare  � Nesatisfăcătoare 

18. În cazul în care sunt unele situații care v-au nemulțumit, vă rugăm să le descrieți pe scurt: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

19. Enumerați eventuale propuneri pentru îmbunătățirea/eficientizarea activității Primăriei 

or._______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 

Vă rugăm să ne returnaţi chestionarul completat astfel: prin e-mail pe adresa e-mail: 

__________________________________ sau direct la Centrul de Informare și Prestări Servicii. 
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Anexa 8.1.1 Schema Procesului serviciilor “Certificat privind lipsa de cotă/ 

Adeverinţă privind schimbare denumirii de stradă/ Adeverinţă privind existenţa 

terenului agricol”, la etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documentele utlilizate

· Formularul cererii
· Buletin de identitate
· Document ce 

confirma titlul de 
proprietate

Inginerul cadastral 
examineaza cererea șI 

verifica informatia 
necesara. Efectueaza vizita 

in teritoriu pentru 
verificare.

· Formularul 
certificatului 

Vizita primaria Pentru 
obținerea certificatului

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DA

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Operatorul CIPS:
-Eliberează certificatul și 
înregistrează în registru
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Anexa 8.1.2 Schema Procesului serviciilor “Certificat privind lipsa de cotă/ 

Adeverinţă privind schimbare denumirii de stradă/ Adeverinţă privind existenţa 

terenului agricol”, la etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documentele utlilizate

· Formularul cererii
· Acte de confirmare a 

proprietății 

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DA
NU

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 

expediază inginerului 
cadastral (secretarul 

consiliului)

Inginerul cadastral (secretarul  
consiliului): 
- examineaza cererea 
- verifica informatia necesara.
- Efectueaza vizita în teritoriu 
pentru verificare.
- Perfectează certificatul.
- Expediază certificatul către 
CIPS

Vizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul 
semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

· Formularul 
certificatului 

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Operatorul CIPS:
-  Scanează certificatul semnat
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului

Este posibil de accesat 
Registrul bunurilor imobile 

pentru a elimina necesitatea 
de a solicita acte de 

confirmare a proprietății ?
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Anexa 8.2.1 Schema Procesului serviciului “Autorizația de Funcționare”, Etapa I  

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea la 

cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

Depune cererea la CIPS  si 
anexează documentele 

necesare

Operatorul CIPS 
Examinează setul de 

documente și în caz de 
necesitate contactează 

beneficiarul prin telefon 
pentru clarificări

Elaborează proiectul 
procesului-verbal și-l 
expediază membrilor 

comisiei

Efectuarea deplasării la faţa locului pentru verificarea 
obiectului

· Proiectul procesului-verbal

Ședința comisiei speciale și avizarea setului de 
documente

· Cererea, setuld e documente 
anexate și procesul-verbal

Vizită CIPS pentru obținerea 
autorizației.

Înregistrează eliberarea 
autorizației în registru

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru informare 
privind conditiile si 

documentele necesare pentru 
obtinerea certificatului

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

* Certificat de înregistrare – Acces la RSUD
Schiţa terenului aferent încăperii – pentru ce este nevoie?
Contract privind evacuarea deşeurilor
 certificat de înregistrare a aparatului de casa;
certificat privind atribuirea codului subdiviziunii;
* Certificat privind lipsa de datorii faţă de budget;-Acces Fisc Cont Curent
* Extras din registrul bunurilor imobile – Acces Cadastru
– Paşaport tehnic al obiectului
Procesul verbal de recepţie finala;
Certificat de schimb al destinaţiei pentru spaţiile pentru care a fost 
schimbata destinaţia;
Contractul de arenda/chirie;
Autorizaţia sanitară si sortimentul de mărfuri, acordat cu serviciul CMP;
Act de verificare a obiectului la capitolul asigurării pazei sau contract cu 
una din firmele specializate;
Copia autorizaţiei de funcţionare (se solicita din cauza că a fost pierduta 
informaţia);
Autorizaţia veterinara (magazine specializate);
Aviz de la APLP in cazul in care magazin se afla in blocul locativ;
Acte ce confirma studiile relevante ale solicitantului pentru activitatea 
solicitata (selectiv)

- Specialistul în comerț perfectează autorizația
- Expediază autorizația către serviciul de 
imprimare
- Serviciul imprimare imprimă autorizația și o 
expediază primarului pentru semnare
Primarul:
- Semnează autorizația
- Transmite CIPS pentru eliberare

 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

73 
 

Anexa 8.2.2 Schema Procesului serviciului “Autorizația de Funcționare”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

* Certificat de înregistrare – Acces la RSUD
Schiţa terenului aferent încăperii – pentru ce este nevoie?
Contract privind evacuarea deşeurilor
 certificat de înregistrare a aparatului de casa;
certificat privind atribuirea codului subdiviziunii;
* Certificat privind lipsa de datorii faţă de budget;-Acces Fisc Cont Curent
* Extras din registrul bunurilor imobile – Acces Cadastru
– Paşaport tehnic al obiectului
Procesul verbal de recepţie finala;
Certificat de schimb al destinaţiei pentru spaţiile pentru care a fost schimbata destinaţia;
Contractul de arenda/chirie;
Autorizaţia sanitară si sortimentul de mărfuri, acordat cu serviciul CMP;
Act de verificare a obiectului la capitolul asigurării pazei sau contract cu una din firmele 
specializate;
Copia autorizaţiei de funcţionare (se solicita din cauza că a fost pierduta informaţia);
Autorizaţia veterinara (magazine specializate);
Aviz de la APLP in cazul in care magazin se afla in blocul locativ;
Acte ce confirma studiile relevante ale solicitantului pentru activitatea solicitata (selectiv)

Specialistul în comerț 
examinează setul de 

documente și în caz de 
necesitate contactează 

beneficiarul prin telefon 
pentru clarificări

- Elaborează proiectul 
procesului-verbal.
- Expediază proiectul 
procesului-verbal și setul de 
documente membrilor comisiei 

Efectuarea deplasării la faţa locului pentru verificarea obiectului
· Proiectul procesului-verbal

Ședința comisiei speciale și avizarea setului de documente

Cererea, setuld e documente anexate și procesul-verbal

Vizită CIPS pentru obținerea 
autorizației.

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru informare 
privind conditiile si 

documentele necesare pentru 
obtinerea certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 

la cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le 
expediază specialistului în 

problemele comerţului

- Specialistul în comerț 
perfectează autorizația
- Expediază autorizația către 
serviciul de imprimare
- Serviciul imprimare imprimă 
autorizația și o expediază 
primarului pentru semnare

Primarul:
- Semnează autorizația
- Transmite CIPS pentru 
eliberare

Operatorul CIPS:
 - scanează certificatul semnat
- eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea 
autorizației  în sistem

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Operatorul CIPS:
-  Scanează certificatul semnat
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului

Prin oferirea accesului 
angajaților APL la 

resursele informaționale 
ale altor autorități publice, 
solicitantul nu va prezenta 
documentele marcate cu *

Conform criteriilor 
prestabilite, vor fi 

solicitate documente 
pentru a fi anexate la 
cerere. De specificat 
criteriile în ghiduri!!!

Primarul va fi notificat instantaneu 
privind apariția cererilor noi și va 

avea posibilitaea să intervină 
conform atribuțiilor sale. Nu va mai 

primi documentele de la secția 
relații cu publicul și nu va trimite 

spre executare.

Procesul vechi
Solicitant-CIPS-rel cu 
publicul-primar-specialist 
comert
Procesul nou:
Solicitant-CIPS-specialist 
comert

Expediază prin 
intermediul 
sistemului 
informatic
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Anexa 8.3.1 Schema Procesului serviciului “Copia deciziilor consiliului/Extras din 

decizie”, Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

Extrasul sau copia deciziei

Vizită CIPS pentru 
solicitarea extrasului din 
decizie sau copia deciziei

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea și o 

expediază secretarului 
consiliului

Secretarul consiliului:
- examineaza cererea 
- verifica informatia 
necesara.
- Perfectează copia deciziei.
- Expediază copia deciziei 
către CIPS

Vizită CIPS pentru obținerea 
deciziei

Operatorul CIPS:
- eliberează decizia
- înregistrează eliberarea 
deciziei
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Anexa 8.3.2 Schema Procesului serviciului “Copia deciziilor consiliului/Extras din 

decizie”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate
Documente 

utilizate

Vizită CIPS pentru 
solicitarea extrasului din 
decizie sau copia deciziei

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem și o expediază 
secretarului consiliului

Secretarul consiliului:
- examineaza cererea 
- verifica informatia 
necesara.
- Perfectează copia deciziei.
- Expediază copia deciziei 
către CIPS

Vizită CIPS pentru obținerea 
deciziei.

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația 
semnată
- eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea 
autorizației  în sistem

Operatorul CIPS:
-  Scanează autorizația 
semnată
- Predă serviciului Curierat  
certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează 
certificatul solicitantului
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Anexa 8.4.1 Schema Procesului serviciului “Adeverință suportare cheltuieli de deces”, 

Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

Acorda asistența prin 
informarea solicitantului 

despre condițiile eliberării 
adeverinței.  

Secretarul Consiliului sau 
Specialist pe probleme 
locative verifică 
documentele prezentate 
(mărturii) şi eliberează 
adeverinţă.

Cererea si setul de 
documente anexate

Buletinul de identitate
Adeverința

Vizita CIPS  pentru 
obținerea adeverinței

Înregistrează în registru 
eliberarea adeverinței

Există asociație 
locativă?

NU

Asociația locativă 
eliberează 
adeverința

DA

Adeverința

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind 

conditiile si 
documentele 

necesare pentru 
obținerea adeverinței

DANU
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Anexa 8.4.2 Schema Procesului serviciului “Adeverință suportare cheltuieli de deces”, 

Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate
Documente 

utilizate

Secretarul Consiliului sau 
Specialist pe probleme locative:
- Verifică documentele prezentate 
(mărturii)
- Perfectează adeverința 
- Trimite adeverința către CIPS 
pentru eliberare.

Vizita CIPS pentru obținerea 
adeverinței

Asociația locativă 
eliberează adeverința

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind 

conditiile si 
documentele 

necesare pentru 
obținerea 

adeverinței

DANU

Operatorul CIPS înregistrează cererea 
în sistem, scanează documentele 

anexate și le expediază secretarului 
consiliului și specialistului pe 

probleme locative

Există asociație 
locativă?

DA

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

NU

Operatorul CIPS:
-  Scanează adeverința 
semnată
- Eliberează autorizația
- Înregistrează eliberarea 
autorizației  în sistem

Depune cererea la CIPS

Operatorul CIPS:
-  Scanează adeverința semnată
- Predă serviciului Curierat  
certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează 
certificatul solicitantului

Care sunt cazurile cînd 
se trimite secretarului și 

cînd se trimit 
specialistului pe 

probleme locative?
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Anexa 8.5.1 Schema Procesului serviciilor “Adeverință despre componența familiei/ că 

are copii la întreținere”, Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

adeverinței

Vizita CIPS pentru obținerea 
adeverinței

Înregistrează în registru 
eliberarea adeverinței

Cererea, 
documentele 
confirmative
Adeverința

· Cerere
· Adeverința 

de naștere.
· Adeverință 

de deces

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

NU DA

Depune cererea 
la CIPS

Vizită CIPS și 
depune cererea

- Operatorul CIPS 
înregistrează cererea
- Trimite secretarului

- Secretarul perfectează 
adeverința și trimite CIPS 

pentru eliberare
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Anexa 8.5.2 Schema Procesului serviciilor “Adeverință despre componența familiei/ că 

are copii la întreținere”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

Cererea, documentele 
confirmative
Adeverința

· Cerere
· Adeverința de 

naștere. Adeverință 
de deces

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

adeverinței

DA
NU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Depune cererea 
la CIPS

Vizită CIPS și 
depune cererea

Secretarul Consiliului:
- Verifică documentele 
prezentate
- Perfectează adeverința 
- Trimite adeverința către 
CIPS pentru eliberare.

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 

expediază secretarului 
consiliului

Vizita CIPS pentru obținerea 
adeverinței

Operatorul CIPS:
-Scanează adeverința 
semnată
- Eliberează adeverința
- Înregistrează eliberarea 
adeverinței  în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează adeverința semnată
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul 
solicitantului
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Anexa 8.6.1 Schema Procesului serviciului “Caracteristica de la locul de trai” Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

Cererea

· Cerere
· Acte de 

identitate

Inspectoratul de 
Poliție eliberează 
caracteristica/ 
document privind 
lipsa infracțiunilor

Vizită CIPS pentru 
prezentarea caracteristicii 

de la Inspectoratul de 
Poliție și  solicitarea 

Caracteristicii de la locul de 
trai

Vizită Inspectoratul de 
Poliție pentru obținerea 
caracteristicii/document 

privind lipsa infracțiunilor

Secretarul Consiliului 
perfectează caracteristica 
de la locul de trai
CIPS eliberează 
acaracteristica

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

caracteristicii

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare
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Anexa 8.6.2 Schema Procesului serviciului Caracteristica de la locul de trai, Etapa II 

Caracteristica de la locul de trai (ETAPA II)

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

caracteristicii

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Vizită Inspectoratul 
Orăşenesc de Poliţie 

Pentru solicitarea 
caracteristicii

Inspectoratul de Poliție 
eliberează caracteristica/
document privind lipsa 
infracțiunilor

Vizită CIPS pentru prezentarea 
caracteristicii de la Inspectoratul 
de Poliție și  depunerea cererii 

pentru solicitarea Caracteristicii 
de la locul de trai

Secretarul Consiliului:
- Verifică documentele 
prezentate
- Perfectează adeverința 
- Trimite adeverința către 
CIPS pentru eliberare.

Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le 

expediază secretarului consiliului

Vizita CIPS pentru obținerea 
adeverinței

Operatorul CIPS:
- Scanează caracteristica 
semnată
- eliberează caracteristica
- înregistrează eliberarea 
caracteristicii  în sistem

Operatorul CIPS:
- - Scanează caracteristica semnată
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea caracteristicii  în 
sistem

Serviciul Curierat livrează caracteristica 
solicitantului
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Anexa 8.7.1 Schema Procesului serviciului “Procuri” Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente 

utilizate

Vizită primăria pentru 
solicitarea procurii

1. Examinarea cererii.
2. Verificarea identității 
persoanelor
3. Perfectarea procurii
4. Secretarul consiliului 
semnează procura

Semnează în registru și 
obțin procura

Înregistrează în registru 
eliberarea procurii

Cererea, documentele 
confirmative
Adeverința

· Cerere
· Acte de identitate
· Acte confirmative 

(după caz)

 

Anexa 8.7.2 Schema Procesului serviciului “Procuri” Etapa II 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

Vizită CIPS pentru 
solicitarea procurii

1. Examinarea cererii.
2. Verificarea identității 
persoanelor
3. Perfectarea procurii
4. Secretarul consiliului 
semnează procura

Semnează în registru și 
obțin procura

Înregistrează în registru 
eliberarea procurii

Cererea, documentele 
confirmative
Adeverința

· Cerere
· Acte de identitate
· Acte confirmative 

(după caz)

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 

expediază secretarului 
consiliului
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Anexa 8.8.1 Schema Procesului serviciului “ Certificat de urbanism pentru proiectare” 

Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizateFunction

1. Efectuează vizita la CIPS 
(Arhitectura) pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic

CIPS acorda asistența în 
perfectarea cererii și pregătirea 

setului de documente

Depune cererea și setul de 
documente la CIPS

CIPS direcționează 
primarului cererea si setul 

de documente apoi 
primarul le trimite 

Serviciului Arhitectură

Comisia pentru probleme funciare 
si urbanism examineaza cererea si 

setul de documente 
(rol consultativ)

Serviciul Arhitectura vizitează 
serviciile desconcentrate pentru 

livrarea setului de documente 
pentru coordonare si avizare.

1.Examinarea documentelor
2. deplasarea la fața locului
3. Elaborarea avizelor și 
normelor pentru construcție

Serviciul Arhitectura 
vizitează serviciile 

desconcentrate pentru 
colectarea avizelor

Elaborarea Certificatului de 
Urbanism si semnarea de către 

Arhitect-șef. Vice-primar și Primar 

1. Vizita CIPS pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism
2. Semnează în registru 
obținerea Certificatului

Înregistrează în registru 
eliberarea certificatului

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Avizele și normele pentru 
construcție

Certificatul de Urbanism

Depozitează în arhivă setul de 
documente și un exemplar al 
Certificatului de Urbanism

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 

la cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatlui

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

- extrasul din Registrul Bunurilor 
Imobile, însoţit de planul 
cadastral şi/sau planul imobilului
- buletinul de identitate sau 
certificatul de înregistrare;
- raportul de expertiză tehnică, în 
caz de reconstruire, restaurare, 
modificare sau consolidare a 
imobilului existent, 
- pașaportul tehnic;
- acordul autentificat notarial al 
coproprietarilor de imobil/teren 
- schiţa de proiect avizată de 
arhitectul-şef al oraşului,vii.
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Anexa 8.8.2 Schema Procesului serviciului “ Certificat de urbanism pentru proiectare” 

Etapa II 

Servicii 
desconcentrate

APL Documente utilizateSolicitant

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 

la cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

- extrasul din Registrul Bunurilor Imobile, 
însoţit de planul cadastral şi/sau planul 
imobilului
buletinul de identitate sau certificatul de 
înregistrare;
- raportul de expertiză tehnică, în caz de 
reconstruire, restaurare, modificare sau 
consolidare a imobilului existent, 
- pașaportul tehnic;
- acordul autentificat notarial al 
coproprietarilor de imobil/teren 
- schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef 
al oraşului,vii.

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic 

- CIPS acordă asistența în perfectarea 
cererii și pregătirea setului de 
documente
- Perfectarea acordului de prestare a 
serviciilor Ghișeului Unic
- Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le expediază 
serviciului Arhitectură

Serviciul Arhitectură:
- Examinează cererea și setul de 
documente anexate
- Expediază electronic setul de 
documente pentru coordonare către 
serviciile desconcentrate

Comisia pentru probleme funciare si 
urbanism examineaza cererea si setul 

de documente (rol consultativ)

- Cererea si setul de 
documente anexate
- Dovada privind 
achitarea plăţii care se va 
prezenta în momentul 
eliberării Certificatului de 
urbanism pentru 
proiectare.] 

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatlui

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

Serviciile 
desconcentrate:
- Examinează 
documentele spre 
coordonare
- Elaborează 
avizele și normele 
pentru construcție

Serviciul Curierat colectează avizele.

Arhitectura:
- Elaborează Certificatul de 
Urbanism 
- Semnarea de către Arhitect-șef. 
Vice-primar și Primar 
- Trimite Certificatul CIPS pentru 
eliberare

Vizita CIPS pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
Certificatului  în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul semnat
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului

Extras din registrul 
bunurilor imobile poate 

fi eliminat daca va fi 
posibilitatea de a accesa 

baza de date al IS 
Cadastru??? Certificatul 

de înregistrare???

Serviciul Curierat va fi 
conectat la sistem și va 

fi notificat privind 
existența avizelor 

perfectate.
Costul pentru  curierat 

va fi inclus în prețul 
serviciului.
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Anexa 8.9.1 Schema Procesului serviciului “Certificat de urbanism informativ”, Etapa 

I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentr
ate

Documente utilizate

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat
3. Depune cererea și setul 
de documente la Serviciul 
Relații cu Publicul din cadrul 
APL

CIPS direcționează 
primarului cererea si setul 

de documente apoi 
primarul le trimite 

Serviciului Arhitectură

1. Ghișeul Unic din cadrul 
Arhitecturii APL examinează 
cererea.
2. Perfectează certificatul
3. Arhitectul-șef semnează 
certificatul

1. Vizita CIPS pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism
2. Semnează în registru 
obținerea Certificatului

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

1. Înregistrează în registru 
eliberarea certificatului
2. Plasează copia 
certificatului și documentele 
anexate în arhivă

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

· extrasul din Registrul 
Bunurilor Imobile, însoţit 
de planul cadastral şi/sau 
planul imobilului

· buletinul de identitate sau 
certificatul de înregistrare;

· raportul de expertiză 
tehnică, în caz de 
reconstruire, restaurare, 
modificare sau consolidare 
a imobilului existent, 

· pașaportul tehnic;
· acordul autentificat 

notarial al coproprietarilor 
de imobil/teren 

· schiţa de proiect avizată de 
arhitectul-şef al oraşului,vii.
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Anexa 8.9.2 Schema Procesului serviciului “Certificat de urbanism informativ”, Etapa 

II 

Servicii 
desconce

ntrate
APL Documente utilizateSolicitant

1. Efectuează vizita la CIPS  
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat
3. Depune cererea și setul 
de documente la CIPS

- extrasul din Registrul Bunurilor 
Imobile, însoţit de planul 
cadastral şi/sau planul imobilului
- buletinul de identitate sau 
certificatul de înregistrare;
- raportul de expertiză tehnică, în 
caz de reconstruire, restaurare, 
modificare sau consolidare a 
imobilului existent, 
- pașaportul tehnic;
- acordul autentificat notarial al 
coproprietarilor de imobil/teren 
- schiţa de proiect avizată de 
arhitectul-şef al oraşului,vii.

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic 

- CIPS acordă asistența în 
perfectarea cererii și pregătirea 
setului de documente
- Perfectarea acordului de prestare a 
serviciilor prin Ghișeu Unic
- Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le expediază 
serviciului Arhitectură

- Cererea si setul de 
documente anexate
- Dovada privind achitarea 
plăţii care se va prezenta în 
momentul eliberării 
Certificatului de urbanism 
pentru proiectare.] 

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

Arhitectura:
- Elaborează Certificatul de Urbanism 
- Semnarea de către Arhitect-șef, 
Secretarul Consiliului și Primar 
- Trimite Certificatul CIPS pentru 
eliberare

Vizita CIPS pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
Certificatului  în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul semnat
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului

Extras din registrul 
bunurilor imobile 

poate fi eliminat daca 
va fi posibilitatea de a 
accesa baza de date al 

IS Cadastru??? 
Certificatul de 
înregistrare???
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Anexa 8.10.1 Schema Procesului serviciului “Autorizație de construire”, Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

1. Efectuează vizita la CIPS 
(Arhitectura) pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat

Acorda asistența în 
perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

Depune cererea și setul de 
documente la Serviciul 

Relații cu Publicul din cadrul 
APL

Serviciul Relații cu Publicul 
direcționează primarului 

cererea si setul de documente 
apoi primarul le trimite 
Serviciului Arhitectură

1. Serviciul Arhitectura 
examinează cererea și setul de 
documente
2. Perfectează autorizația
3. Semnarea autorizației de către 
Arhitect-șef, Secretar al Consiliului 
și Primarul

1. Vizita CIPS pentru 
obținerea Autorizaței de 
construire
2. Semnează în registru 
obținerea Autorizației

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Autorizația și setul de 
documente (copiile)

1. Examinează autorizația și 
înregistrează în registru
2. Aplica semnătura și ștampila pe 
autorizație
(deși după mai 2013, nu este nevoie 
de semnat și de aplicat ștampila  de 
către ISC, Serviciul Arhitectură 
continuă să solicite)

1. Înregistrează în registru 
eliberarea autorizației
2. Depozitează în arhivă setul de 
documente și un exemplar al 
autorizației de construire

Vizita la Inspecția de Stat în 
Construcții pentru livrarea 
autorizației și setului de 
documente pentru notificare

Vizita la Inspecția de Stat în 
Construcții pentru Obținerea 
autorizației semnate și 
ștampila aplicată

1. Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 
la cerere.
2. Vizitează serviciile 
desconcentrate implicate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

- * Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile;
- Certificatul de urbanism pentru proiectare;
- Extrasul din documentaţia de proiect;
- Avizele de verificare documentaţiei de 
proiect (compartimentele: plan general, 
arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de 
verificare a documentaţiei de proiect;
- Buletin de identitate (pentru persoana fizică) 
sau certificat de înregistrare a întreprinderii;
- Contractul privind supravegherea de autor 
(semnat de către solicitant şi proiectant)
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Anexa 8.10.2 Schema Procesului serviciului “Autorizație de construire”, Etapa II 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

1. Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 
la cerere.
2. Vizitează serviciile 
desconcentrate implicate

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic 

- CIPS acordă asistența în perfectarea 
cererii și pregătirea setului de 
documente
- Operatorul CIPS înregistrează cererea 
în sistem, scanează documentele 
anexate și le expediază serviciului 
Arhitectură

Serviciul Arhitectură:
- Examinează cererea și setul de 
documente anexate
- Perfectează autorizația
- Semnarea autorizației de către 
Arhitect-șef, Secretar al Consiliului și 
Primarul
- Trimite autorizația CIPS pentru 
eliberare

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru informare 
privind conditiile si 

documentele necesare pentru 
obtinerea autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă asistență și 
consultare  în perfectarea cererii și 
pregătirea setului de documente

- * Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile;
- Certificatul de urbanism pentru proiectare;
- Extrasul din documentaţia de proiect;
- Avizele de verificare documentaţiei de proiect 
(compartimentele: plan general, arhitectură, 
rezistenţă) sau raportul unic de verificare a 
documentaţiei de proiect;
- Buletin de identitate (pentru persoana fizică) 
sau certificat de înregistrare a întreprinderii;
- Contractul privind supravegherea de autor 
(semnat de către solicitant şi proiectant)

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Notifică ISC privind eliberarea 
autorizației (automatizat)
- Eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea 
autorizației în sistem

Vizita CIPS pentru obținerea 
Autorizației de construire

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Notifica ISC privind eliberarea autorizației
- Predă serviciului Curierat  certificatul
- înregistrează eliberarea certificatului  în sistem

Serviciul Curierat livrează autorizația solicitantului

ISC va avea acces la toată 
informația aferentă 

eliberării autorizației.
Notificarea va fi 
documentată.
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Anexa 8.11.1 Schema Procesului serviciului “Autorizație de desființare”, Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

1. Efectuează vizita la APL 
(Arhitectura) pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat

Acorda asistența în 
perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

Depune cererea și setul de 
documente la Serviciul 

Relații cu Publicul din cadrul 
APL

Serviciul Relații cu Publicul 
direcționează primarului 

cererea si setul de documente 
apoi primarul le trimite 
Serviciului Arhitectură

1. Serviciul Arhitectura 
examinează cererea și setul 
de documente
2. Perfectează autorizația
3. Semnarea autorizației de 
către Arhitect-șef și 
Primarul

1. Vizita CIPS pentru 
obținerea Autorizației de 
desființare
2. Semnează în registru 
obținerea Autorizației

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Declarația

1. Înregistrează în registru 
eliberarea autorizației
2. Depozitează în arhivă 
setul de documente și un 
exemplar al autorizației de 
desființare

Depune o declarație în scop 
de informare către Inspecția 
de Stat în Construcții

1. Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 
la cerere.
2. Vizitează serviciile 
desconcentrate implicate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

- * Extras din Registrul Bunurilor Imobile si 
paşaportul tehnic
- Proiectul de organizare a executării lucrărilor de 
desfiinţare (în cazurile complicate);
- Buletin de identitate (pentru persoanele fizice) 
sau certificat de înregistrare a întreprinderii;
- Expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a 
imobilului (se face de specialişti licenţiaţi din 
Chişinău);
- Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de 
imobil/teren
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Anexa 8.11.2 Schema Procesului serviciului “Autorizație de desființare”, Etapa II 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

- * Extras din Registrul Bunurilor 
Imobile si paşaportul tehnic
- Proiectul de organizare a executării 
lucrărilor de desfiinţare (în cazurile 
complicate);
- Buletin de identitate (pentru 
persoanele fizice) sau certificat de 
înregistrare a întreprinderii;
- Expertiza tehnică, în cazul desfiinţării 
parţiale a imobilului (se face de 
specialişti licenţiaţi din Chişinău);
- Acordul autentificat notarial al 
coproprietarilor de imobil/teren

Cererea si setul de 
documente anexate

1. Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 
la cerere.
2. Vizitează serviciile 
desconcentrate implicate

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic 

- CIPS acordă asistența în perfectarea 
cererii și pregătirea setului de 
documente
- Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le expediază 
serviciului Arhitectură

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind 

conditiile si 
documentele necesare 

pentru obtinerea 
autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

1. Serviciul Arhitectura examinează 
cererea și setul de documente
2. Perfectează autorizația
3. Semnarea autorizației de către 
Arhitect-șef și Primarul
4. Trimite autorizația CIPS pentru 
eliberare

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Trimite declarația cu scop de 
informare către ISC (automatizat)
- Eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea 
autorizației în sistem

Vizita CIPS pentru obținerea 
Autorizației de construire

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Trimite declarația cu scop de informare către ISC (automatizat)
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează autorizația solicitantului
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Anexa 8.12.1 Schema Procesului serviciului “Autorizație de schimbare a destinației”, 

Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

1. Efectuează vizita la APL 
(Arhitectura) pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat

CIPS acorda asistența în perfectarea cererii 
și pregătirea setului de documente

Depune cererea și setul de 
documente la CIPS

CIPS direcționează primarului cererea si 
setul de documente apoi primarul le 

trimite Serviciului Arhitectură

1. Serviciul Arhitectura examinează 
cererea și setul de documente
2. Convocarea comisiei de specialitate și 
luarea deciziei asupra cererii depuse

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Convocarea comisiei de specialitate și 
luarea deciziei asupra cererii depuse

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Deplasarea la serviciile 
desconcentrate pentru distribuirea 
setului de documente pentru avizare

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Examinarea setului 
de documente și 
elaborarea avizelor

Deplasarea la serviciile desconcentrate 
pentru colectarea avizelor

Convocarea ședinței consiliului 
orășenesc și luarea deciziei 

1. Perfectarea autorizației
2. Semnarea de către arhitect-șef, 
secretar și președintele consiliului

1. Vizita CIPS pentru 
obținerea Autorizației de 
desființare
2. Semnează în registru 
obținerea Autorizației

1. Înregistrează în registru eliberarea 
autorizației
2. Depozitează în arhivă setul de 
documente și un exemplar al 
autorizației de desființare

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea 

la cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatlui

DANU

Operatorul CIPS oferă asistență și 
consultare  în perfectarea cererii și 
pregătirea setului de documente

- Titlul de proprietate  asupra  construcţiilor şi 
amenajărilor  (în copie autentificată);
- Cartea tehnică a construcţiei;
- Studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei;
- * Extras din registrul bunurilor imobile;
- Copia auditului ecologic coordonat cu Ministerul 
Mediului și Amenajării Teritoriului (după caz)
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Anexa 8.12.2 Schema Procesului serviciului “Autorizație de schimbare a destinației”, 

Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

- Titlul de proprietate asupra construcţiilor şi 
amenajărilor  (în copie autentificată);
- Cartea tehnică a construcţiei;
- Studiul de fundamentare a schimbării 
destinaţiei;
- * Extras din registrul bunurilor imobile;
- Copia auditului ecologic coordonat cu 
Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului 
(după caz)

1. Serviciul Arhitectura examinează 
cererea și setul de documente
2. Convocarea comisiei de specialitate și 
luarea deciziei asupra cererii depuse

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Expedierea setului de documente în 
format electroni serviciilor 
desconcentrate pentru avizare

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Examinarea setului de 
documente și elaborarea 
avizelor

Convocarea ședinței consiliului 
orășenesc și luarea deciziei 

1. Perfectarea autorizației
2. Semnarea de către arhitect-șef, secretar 
și președintele consiliului
3. Trimite Autorizația CIPS pentru eliberare

Colectează documentele necesare 
pentru anexarea la cerere.

Viziteaza serviciile desconcentrate 
implicate

1. Efectuează vizita la CIPS 
pentru depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa 
pentru serviciile Ghișeului 
Unic 

- CIPS acordă asistența în perfectarea 
cererii și pregătirea setului de 
documente
- Perfectarea acordului de prestare a 
serviciilor Ghișeului Unic
- Operatorul CIPS înregistrează cererea în 
sistem, scanează documentele anexate și 
le expediază serviciului Arhitectură

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru informare 
privind conditiile si documentele 

necesare pentru obtinerea 
certificatlui

DA
NU

Operatorul CIPS oferă asistență și 
consultare  în perfectarea cererii și 
pregătirea setului de documente

Serviciul Curierat colectează avizele.

Vizita CIPS pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul semnat
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează autorizația solicitantului
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Anexa 8.13.1 Schema Procesului serviciului “Autorizație de plasare a publicității 

exterioare”, Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

- Certificat privind lipsa restanțelor la bugetul local
- Contract privind iluminarea panoului în timp de 
noapte
- Extras de la Camera Înregistrării de Stat a 
proprietarului panoului

1. Efectuează vizita la CIPS 
(Arhitectura) pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și 
datoriile la bugetul local (după 
caz)

Acorda asistența în 
perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente

Depune cererea și setul de 
documente la CIPS

Serviciul Relații cu Publicul 
direcționează primarului 

cererea si setul de 
documente apoi primarul le 

trimite Serviciului 
Arhitectură

1. Serviciul Arhitectura 
examinează cererea și setul 
de documente

1. Vizita CIPS  pentru 
obținerea Autorizaței de 
construire
2. Semnează în registru 
obținerea Autorizației

Cererea si setul de 
documente anexate

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Cererea și setul de 
documente (copiile)

1. Înregistrează în registru 
eliberarea autorizației
2. Depozitează în arhivă 
setul de documente și un 
exemplar al autorizației de 
construire

1. Serviciul Arhitectura 
Perfectează autorizația
3. Semnarea autorizației de 
către Arhitect-șef

Colectează documentele 
necesare pentru anexarea la 

cerere.
Viziteaza serviciile 

desconcentrate implicate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare  în 

perfectarea cererii și 
pregătirea setului de 

documente
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Anexa 8.13.2 Schema Procesului serviciului “Autorizație de plasare a publicității 

exterioare”, Etapa II 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrat
e

Documente utilizate

- * Certificat privind lipsa restanțelor la 
bugetul local
- Contract privind iluminarea panoului în timp 
de noapte
- Extras de la Camera Înregistrării de Stat a 
proprietarului panoului

1. Serviciul Arhitectura examinează 
cererea și setul de documente
2. Solicită și obține confirmarea de la 
specialistul percepere fiscală privind 
lipsa restanțelor la bugetul local.
3. Perfectează autorizația
4. Semnarea de către Arhitect-șef
5. Trimite Autorizația CIPS pentru 
eliberare

Colectează documentele necesare 
pentru anexarea la cerere.

Viziteaza serviciile desconcentrate 
implicate

1. Efectuează vizita la CIPS pentru 
depunerea cererii
2. Achită taxa de stat și taxa pentru 
serviciile Ghișeului Unic 

- CIPS acordă asistența în 
perfectarea cererii și pregătirea 
setului de documente
- Perfectarea acordului de prestare 
a serviciilor Ghișeului Unic
- Operatorul CIPS înregistrează 
cererea în sistem, scanează 
documentele anexate și le 
expediază serviciului Arhitectură

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru informare privind 
conditiile si documentele necesare 

pentru obtinerea autorizației

DANU

Operatorul CIPS oferă asistență 
și consultare  în perfectarea 

cererii și pregătirea setului de 
documente

Vizita CIPS pentru obținerea autorizației

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- eliberează autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  
în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează autorizația solicitantului

Certificat privind lipsa 
restanțelor la bugetul 

local este un document 
eliberat de Primarie. Nu 
este nevoie de-l solicitat
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Anexa 8.14.1 Schema Procesului serviciului “Certificat despre lipsa sau existența 

restanțelor față de buget”, Etapa I 

APLSolicitant
Servicii 

desconcentrate
Documente utilizate

CIPS direcționează 
primarului cererea si setul 

de documente apoi 
primarul le trimite Secției 
Colectare a Impozitelor și 

Taxelor Locale

Verificarea existența sau 
lipsa restanțelor

Cererea si setul de 
documente anexate

Buletinul de identitate
Procură autentificată 

notarial (după caz)

Dovada achitării restanțelor

Certificatul

Cererea și setul de 
documente (copiile)

1. Vizita CIPS pentru 
obținerea certificatului
2. Achită taxa în Casa 
Serviciului de Colectare a 
Impozitelor și Taxelor 
Locale

Înregistrează în registru 
eliberarea certificatului

Are 
restanțe?

Deplasarea la bancă pentru 
achitarea datoriei și 

prezintă dovada achitării la 
APL

1. Elaborarea certificatului
2. Semnarea de către 
Primar

Da

Nu

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Acces la sistemul informatic 
al IFPS

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare
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Anexa 8.14.2 Schema Procesului serviciului “Certificat despre lipsa sau existența 

restanțelor față de buget”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

1. Examinarea cererii
2. Verificarea existența sau 
lipsa restanțelor

Cererea si setul de 
documente anexate

Buletinul de identitate
Procură autentificată 

notarial (după caz)

Are 
restanțe?

Deplasarea la bancă pentru 
achitarea datoriei și prezintă 

dovada achitării la APL

1. Elaborarea certificatului
2. Semnarea de către 
Primar
3. Trimite certficatul CIPS 
pentru eliberare

Da

Nu

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 
expediază Secției Colectare 

a Impozitelor și Taxelor 
Locale

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Vizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul 
semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului

Este posibil de accesat 
Registrul bunurilor imobile 

pentru a elimina necesitatea 
de a solicita acte de 

confirmare a proprietății ?
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Anexa 8.15.1 Schema Procesului serviciului “Certificat privind confirmarea achitării 

impozitului”, Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

CIPS direcționează 
primarului cererea si setul 

de documente apoi 
primarul le trimite Secției 
Colectare a Impozitelor și 

Taxelor Locale

Cererea si setul de 
documente anexate

Buletinul de identitate
Procură autentificată 

notarial (după caz)

Certificatul

Vizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Înregistrează în registru 
eliberarea certificatului

1. Elaborarea certificatului
2. Semnarea de către 
Primar
3. Informarea solicitantului 
despre faptul că răspunsul 
este pregătit

Cererea și setul de 
documente (copiile)

Acces la sistemul informatic 
al IFPS

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DA

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

NU
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Anexa 8.15.2 Schema Procesului serviciului “Certificat privind confirmarea achitării 

impozitului”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documentele utlilizate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 
Serviciului de Colectare a 

Impozitelor și Taxelor 
Locale

Serviciului de Colectare a 
Impozitelor și Taxelor 
Locale: 
- examineaza cererea 
- verifica informatia 
necesara.
- Semnarea de către Primar
- Expediază certificatul 
către CIPS

Vizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul 
semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului
 



Manualul operațional al Centrului de Informare şi Prestări Servicii 2013 

 

99 
 

Anexa 8.16.1 Schema Procesului serviciului “ Certificat despre existenţa animalelor, 

păsărilor și albinelor în gospodărie”, Etapa I 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documente utilizate

CIPS direcționează 
primarului cererea si setul 

de documente apoi 
primarul le trimite Secției 
Colectare a Impozitelor și 

Taxelor Locale

Cererea si setul de 
documente anexate

Buletinul de identitate

CertificatulVizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Înregistrează în registru 
eliberarea certificatului

1. Elaborarea certificatului
2. Semnarea de către 
Primar
3. Informarea solicitantului 
despre faptul că răspunsul 
este pregătit

Cererea și setul de documente 
(copiile)

Acces la sistemul informatic al IFPS

Vizita în teritoriu la 
gospodăria solicitantului 
pentru a verifica existența 
animalelor în gospodărie

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare
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Anexa 8.16.2 Schema Procesului serviciului “ Certificat despre existenţa animalelor, 

păsărilor și albinelor în gospodărie”, Etapa II 

APLSolicitant Servicii desconcentrate Documentele utlilizate

Accesează 
pagina web 

pentru  
informare

Vizita CIPS pentru 
informare privind conditiile 

si documentele necesare 
pentru obtinerea 

certificatului

Vizita CIPS pentru 
depunerea cererii

DANU

Operatorul CIPS 
înregistrează cererea în 

sistem, scanează 
documentele anexate și le 
Serviciului de Colectare a 

Impozitelor și Taxelor 
Locale

Serviciului de Colectare a 
Impozitelor și Taxelor Locale: 
- examineaza cererea 
- verifica informatia necesara.
- Efectuează vizita în teritoriu
- Perfectează certificatul
- Semnarea de către Primar
- Expediază certificatul către 
CIPS

Vizita CIPS pentru obținerea 
certificatului

Operatorul CIPS:
- Scanează certificatul 
semnat
- eliberează certificatul
- înregistrează eliberarea 
certificatului  în sistem

Operatorul CIPS oferă 
asistență și consultare

Operatorul CIPS:
- Scanează autorizația semnată
- Predă serviciului Curierat  autorizația
- înregistrează eliberarea autorizației  în sistem

Serviciul Curierat livrează certificatul solicitantului
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Anexa 9 Organizarea campaniei de informare și promovare a CIPS 

Ziua de deschidere a CIPS este una foarte importantă. În mod normal, inaugurarea CISP va fi 

promovată prin intermediul unei ceremonii de deschidere ce trebuie să aibă o acoperire largă în 

mijloacele mass-media. În acelaşi timp, este evident că reprezentanţii mass-media şi cetăţenii 

orașului nu se vor prezenta la ceremonie din intenţia proprie – APL va trebui să elaboreze şi să 

implementez o strategie de promovare care va stimula şi va face intenţia sa în privinţa CIPS publică 

cu mult înainte de ziua inaugurării. Un punct forte de start pentru Specialistul de Relaţii cu Publicul 

în cadrul APL sau Coordonatorul CIPS să aibă o viziune clară asupra la IDEA, scopul şi abordare 

ce stau la baza creării CIPS. Îndată ce acest concept va fi definitivat, urmează a fi elaborat un 

MESAJ, i.e. cîteva cuvinte sau fraze menite să promoveze sau să explice idea elaborată.     

IDEA 

În general, idea standard pentru crearea CIPS constă în faptul că CIPS poate fi uşor şi în egală 

măsură fi aplicabil tuturor organelor de administraţie publică locală. Direcţia cheie poate fi 

explicată prin faptul că CIPS reprezintă o abordare absolut nouă către procesul de prestare a 

serviciilor publice, unde cetăţeanul are statut de consumător (client). Astfel, fiind un consumător, 

cetăţeanul aşteaptă că organele de administraţie publică locală îi vor acorda o atenţie promptă şi 

necesară în procesul soluţionării cererii, plîngerii depuse de cetăţean, precum şi în procesul de 

prestare de servicii necesare. Conceptul de activitate al CIPS îmbracă această idee – prestarea 

serviciilor în modul corespunzător. În procesul de creare a CIPS, administraţia publică recunoaşte şi 

conştientizează acest concept de guvernare ‘citizen-friendly’ (“prietenoasă faţă de cetăţean). Prin 

alte cuvinte, CIPS reprezintă această conştientizare şi atitudine nouă. Reieşind din această trebuie să 

fie elaborat şi MESAJUL.   

MESAJ 

Scopul mesajului constă în descrierea IDEEI în cîteva cuvinte. Un mesaj efectiv este un mesaj care 

poate fi memorizat şi recunoscut cu uşurinţă – ceva, ceea ce deja există în rîndurile cetăţenilor, chiar 

înainte de ziua deschiderii. Mesajul trebuie să “vîndă” idea. Exemple de mesaje sunt: “Cetăţeanul, 

în primul rind vine la noi” şi “În primul rind cetăţeanul”. 

Diferenţierea mesajului promoţional pentru CIPS ce va fi creat în cadrul APL cu alte CIPS (dacă 

este cazul) din alte oraşe va ajuta cetăţenilor din comunitatea ta să memorizeze şi să recunoască 

mesajul vostru. Mai mult ca atît, mesajul niciodată nu trebuie să promoveze o idee sau un serviciu 

care nu este corect sau nu poate fi îndeplinit 

Instrumente de comunicare 

Îndată ce Idea şi Mesajul vor fi fi definitivate, APL urmează să identifice şi să elaboreze o strategie 

de comunicare pentru promovarea ideii şi a mesajului în întreagă comunitate locală. Poate fi utilizat 

un număr mare de instrumente de comunicare care promovează diferite concepţii, idei, produse şi 

servicii. Nu toate instrumentele sunt aplicabile în egalitate pentru promovarea CIPS. Mai jos sunt 

prevăzute instrumentele mai des utilizate de organele publice locale pentru promovarea acestor 

centre în alte state:      

1. Mass-media 

Din cauză că CIPS este o concepţie inovativă care va aduce modificări în relaţiile între APL şi 

cetăţenii, mass-media trebuie fi cointeresată în informarea acestui eveniment. Totodată, nu este 
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garantat că deschiderea CIPS va fi pe larg descrisă în mijloace mass-media, APL trebuie să 

acţioneze pro-activ cu reprezentanţii mass-media. Primăria şi Consiliul orăşenesc trebuie să creeze 

şi să menţină legături pozitive şi constructive între mijloacele de media locale şi cele naţionale. 

În timp ce persoanele, ca de exemplu, Primar, Coordonatorul CIPS, şefii subdiviziunilor internate, 

Preşedintele Consiliului orăşenesc pot să interacţioneze regulat cu mass-media, trebuie să fie 

desemnată o singură persoană ce va fi responsabilă de relaţii cu mass-media în privinţa deschiderii 

CIPS. Această persoană (de exemplu, Specialistul de Relaţii cu Publicul) trebuie să fie desemnat şi 

trebuie să-şi asume răspundere pentru emiterea declaraţiilor pentru presă, organizării interviurilor, 

precum şi a elaborării comunicatelor de presă înainte de ziua lansării CIPS. Comunicatul de presă 

este un instrument util pentru utilizare cu cîteva zile înainte de lansarea CIPS. În mod normal, prin 

acest comunicat va fi invitată presă, precum şi va fi descris concept al CIPS. 

2. Materiale Promoţionale  

Broşuri şi pliante sunt cele mai des utilizate material pentru promovarea CIPS. Aceste pliante 

trebuie să conţină un mesaj, care include Mesajul CIPS, adresa şi logo-ul CIPS, precum şi stampila 

APL. În cazul în care CIPS va fi deschis cu ajutorul unui donator internaţional sau a unei organizaţii 

locale, logo-urile şi denumirile acestora trebuie să fie incluse în materialele promoţionale. Broşurile 

conţin mai multe informaţii decît foi pliante şi explică conceptual CIPS şi modul de funcţionare a 

acestuia. Broşurile pot fi diferite şi pot varia în funcţie de lungime, dar nu trebuie să conțină mai 

mult de cîteva pagini. Limbajul broşurilor trebuie să fie unul simplu, clar şi uşor de înţeles pentru 

public.       

Distribuirea materialelor promoţionale trebuie fi făcută înainte de deschiderea oficială a CIPS. 

Acestea pot fi distribuite pe străzile principale şi parcuri, scuaruri şi alte clădiri administrative sau 

chiar în incinta APL. Îndată ce CIPS va fi deschis, aceste materiale trebuie să fie afişate la intrare 

sau în incinta Centrului.  

3. Pagina web  

APL are o pagina web oficială. APL poate să publice foi pliante, broşuri şi alte informaţii pe această 

pagină. Anumite paginile web conţin un link separate pe pagina web oficială a CIPS.     

4. Campania “Door-to-door” (“De la uşa la uşa”)  

Indiferent de faptul că această abordare este mai puţin utilizată, ea este una foarte efectivă pentru 

promovarea CIPS. Vizite către un anumit număr de gospodării din oraş oferă un contact direct cu 

cetăţenii şi promovează atît CIPS cît şi conceptul care stă la baza acestuia.    Dacă este posibil, 

reprezentantul organului public local trebuie să fie o persoană publică de rang înalt – primar, 

consilier sau un angajat al CIPS. Este evident că nu toate gospodăriile vor fi vizitate în cadrul 

campaniei “de la uşa la uşa” – din aceste considerente este important ca selectarea gospodăriilor ce 

vor fi vizitate să fie făcută atent şi bine gîndit pentru a acoperi tot teritoriul oraşului. Campania “de 

la uşa la uşa” este un mijloc pentru APL prin intermediul căruia CIPS va fi promovat, totodată, 

oferind cetăţenilor posibilitatea de a interacţiona cu funcţionarii APL.     

Instrumentele sus enunţate reprezintă numai un număr selectiv de abordări care pot fi utilizate 

pentru promovarea CIPS. Reprezentanţii APL trebuie să selecteze instrumente cele mai aplicabile 

care, în funcţie de circumstanţele actuale, vor fi cele mai eficiente în comunitatea lor.   

Activităţi de Promovare / Media plan 
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În cadrul campanii de promovare pot fi planificate diferite activităţi legate de deschiderea CIPS, 

care pot fi întreprinse atît înainte cît şi după lansării oficiale a CIPS.     

Campania de Promovare va include: 

* Imprimarea şi distribuirea materialelor promoţionale diferite (broşuri, foi pliante)  

* Anunţurile şi rapoartele în mass-media (ziare, radio, TV) 

* Organizarea conferinţelor de presă (distribuirea materialelor de presă, fotografiilor, etc.) 

* Pregătirea şi instalarea panourilor informative, billboard-urilor, altor materiale interne  

* Prezentarea CD şi pe pagina web  

* Instalarea banner-ului cu logo-ul CIPS la intrarea în APL, panourile informative, materialele 

printate  

Modelul Comunicatului de Presă: 

Denumirea organului de administraţie publică locală   

Comunicat de Presă privind deschiderea CIPS 

Data Comunicatului de Presă 

Persoana de contact: Nume, prenume şi funcţia  

(Titlu)  LANSAREA CENTRULUI DE INFORMARE ŞI PRESTĂRI SERVICII ÎN 

ORAŞUL ____________________ 

Stimate [dl/dna], 

Vă informăm că la data şi ora exactă de lansare, Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din 

Moldova va lansa în cadrul Primăriei Centrul de Informare şi Prestări Servicii, în cadrul proiectului 

finanţat de United State Agency for International Development (USAID) cu participarea lista 

invitaţilor. 

În urma reconstrucţiei şi reorganizării complete, serviciile prestate de Primăria şi Consiliul 

orăşenesc vor fi prestate într-un centru complet nou. Lansarea CIPS este un lucru important pentru 

toţi cetăţenii orașului. Cetăţenii vor avea posibilitatea să acceseze toate serviciile (Lista Serviciilor) 

într-un singur loc, mai eficient şi rapid. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi numele, prenumele şi funcţia  

FORMAT AL COMUNICATULUI DE PRESĂ 

1. Utilizaţi Antetul Primăriei  

2. Titlul: “Comunicat de Presă”; mai jos descrierea evenimentului  

Comunicat de Presă 

În primul rind cetăţeanul – Lansarea CIPS  

3. Primul paragraf: CÎND, UNDE, CINE, CUM. 

4. Al doilea paragraf: DE  CE – descrierea evenimentului –scopul şi importanţa pentru publicul, i.e. 

idea. Încercaţi să specificaţi un text care va explica jurnaliştilor de ce vizitarea evenimentului şi 

pregătirea unui articol în urma vizitei va fi important pentru redactorii şi publicul (de exemplu, 

crearea CIPS va spori nivelul de servicii prestate cetăţenilor). Majoritate jurnaliştilor vor copia 

informaţii din comunicatul de presă. 
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Anexa 10. Lista instruirilor necesare pentru personalul CIPS și angajații APL 

Pentru a asigura o activitate permanentă şi eficientă a CIPS, se propune organizarea următoarelor 

instruiri specifice: 

1. Instruire avansată în utilizarea computerului, Internet, e-mail, arhivare, Word, Excel, 

machetarea documentelor, imprimare, scanare, utilizarea resurselor comune de rețea, 

arhivarea datelor și stocarea arhivelor; 

2. Instruire "Orientarea către client"; 

3. Instruire “Comunicarea internă” 

4. Instruire “Comportamentul consumatorului” (Customer behavior) 

5. Instruire "Remodelarea procedurii de prestare a serviciilor publice şi a proceselor 

operaţionale/ Îmbunătățirea procedurilor administrative".  

6. Instruire/ Ateliere de lucru “Elaborarea ghidurilor pentru serviciile publice” 

7. Instruire în accesarea serviciilor electronice ale APC disponibile pe Portalul Serviciilor 

Publice: servicii.gov.md. 

8. Instruirile specializate ce țin de implementarea RESL și SEAP vor fi efectuate de către 

compania implementatoare a acestor programe. 

9. Instruire cu privire la utilizarea modelului Standard Cost Model pentru evaluarea rezultatelor 

de optimizare a serviciilor și utilizarea lui în scopul monitorizării/ comparării indicatorilor 

de performanță 
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Anexa 11 Cadrul Legal
9
 

1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală (cu modificările şi 

completările ulterioare); 

2. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (cu modificările 

şi completările ulterioare); 

3. Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre (cu modificările şi completările ulterioare); 

4. Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizarea şi la resursele informaţionale de 

stat (cu modificările şi completările ulterioare); 

5. Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale (cu modificările şi completările 

ulterioare);  

6. Legea nr. 161 din 22.07.2011 privind implementare ghişeului unic în desfăşurarea activităţii 

de întreprinzător (cu modificările şi completările ulterioare); 

7. Legea nr. 264 din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală (cu 

modificările şi completările ulterioare); 

8. Legea nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 

2012-2015 (cu modificările şi completările ulterioare);  

9. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (cu 

modificările şi completările ulterioare);  

10. Hotărîre Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de 

modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare); 

11. Hotărîre Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice; 

12. Hotărîre Guvernului nr. 975 din 22.12.2012 pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 

2013 privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie”; 

13. Hotărîre Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind  

Cadrul de Interoperabilitate; 

14. Hotărîre Guvernului nr. 329 din 28.05.2012 cu privire la Serviciul Electronic 

Guvernamental de Plăţi Electronice; 

15. Hotărîre Guvernului nr. 296 din 15.05.2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului 

de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal; 

16. Hotătîre Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;  

17. Hotărîre Guvernului nr. 694 din 05.09.2013 cu privire la aprobarea Metodologiei generele 

de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei 

criteriilor de risc; 

                                                           
9
 Cadrul legal utilizat pentru elaborarea Manualului Operațional nu include legi, hotărîri de Guvern sau alte acte 

normative şi legislative ce reglementează procedurile interne ale SD şi altor organe implicate în prestarea serviciilor 

publice şi care vor fi implicate în activitatea CIPS.  
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18. Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de 

prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului _________________, aprobat prin Decizia 

Consiliului Orăşenesc nr. ________ din _______________; 

19. Regulamentul cu privire la funcţionarea „Ghişeului Unic”, aprobat prin Decizia Consiliului 

Orăşenesc nr. ________ din _______________; 

20. Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale de către autorităţile 

administraţiei publice locale ale orașului __________, aprobat prin Decizia Consiliului 

Orăşenesc nr. ________ din _______________; 

21. Regulile de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor pe teritoriul oraşului 

__________, aprobate prin decizia Consiliului Orăşenesc nr. ______ din _____________. 
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Anexa 12 Parametrii echipamentului necesar și produsele software
10

 

1. Stațiile de lucru pentru operatorii CIPS – parametri minimi 

Procesor Intel Core i5, 3 GHz  

 

 

4 unități 

 

 

 

4000$ 

Memorie RAM 4 GB 

Memorie HDD 500 GB 

Interfață de rețea 100/1000 Mbps 

Dispozitiv de citire CD 16X DVD+/-RW 

Acumulator (UPS) 550VA   

Monitor  21”, 1920 x 1080   

 

2. Dispozitivi multifuncțional pentru imprimare, copiere și scanare – parametri minimi 

Tip 
Imprimare, copiere, 

scanare 

1 unitate 

 

 

 

 

3000 $ 

Rezoluția pentru imprimare 600x600 dpi 

Format imprimare/copiere/scanare A4, A3 

Rezoluția pentru copiere 600x600 dpi 

Tip scaner Auto-feeder  

Scanare 
Scanare către reţea/e-

mail/directoriu, PDF, JPG 

 

3. Setul minim de produse software instalat pe stațiile de lucru al operatorilor CIPS 

Sistem de operare Microsoft Windows 64 bit 4 Inclus  

Aplicație de procesare text Microsoft Office Home 

and Business 2013 

4 10000 $ 

Aplicație pentru gestionarea poștei 

electronice 

Microsoft Outlook 4 Inclus 

Aplicație pentru scanarea grafică  3 inclus 

Antivirus  4 80 $ 

 

4. Parametrii și costul terminalului pentru achitarea serviciilor 

Terminal de încasare a plăților, un ecran, imprimantă pentru bonuri de casă. 2500-3000 $ 

Configurarea terminalului și a centrului de procesare pentru încasarea 

plăților 
inclus 

Conexiune Internet prin 3G 5$/lună 

Bandă pentru imprimare bonurilor 2$/lună 

Energie electrică pentru alimentarea terminalului 5$/lună 

                                                           
10

 Parametrii indicați și costurile estimative reflectă situația la data de 1 octombrie 2013.  
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5. Costul pentru crearea rețelei locale (LAN) 

Cablu UTP CAT5 1000 metri 360 $  

Switch  

Switch 24 port, Layer 2, 

10/100/1000Mbps 

sau 

Switch 52 port, Layer 2, 

10/100/1000Mbps 

2 300 $ 

Router 

Ethernet router, firewall, 

10/100/1000Mbps, DHCP, VPN, print 

server, USB for external storage  

1 300 $ 

Servicii de instalare 

și configurare 

Montarea cablului, instalarea și 

configurarea echipamentului de rețea, 

conectarea computerelor 

1 1000 $ 

 

Elaborarea RESL si SEAP pe platforma ECMP pusă la dispoziție pentru Centrul de Guvernare 

Electronică necesită un efort din partea unei companii de elaborare software de circa 250 om zile. 

Prețul de piață al unei om zile în domeniul elaborării software constituie 400 dolari SUA. Astfel, 

costul serviciilor pentru elaborarea RESL și SEAP va constitui 100,000 dolari SUA.  

* Parametrii echipamentului de mai sus reprezintă parametrii minimi și procurarea oricărui alt 

echipament este posibilă al cărui parametri tehnici nu sunt mai mici decât parametrii menționați în 

acest document. 
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Anexa 13 Cheltuieli implementare CIPS 
USD 

  nr.un. un. Anul I Total 
Anul I 

Anul II 
Total buget 

    mas. trim I trim II trim III trim IV 2 ani 

TOTAL     27 938 7 225 24 025 27 025 86 213 83 900 170 113 

Tehnica de calcul si accesorii     7 195 0 0 3 000 10 195 0 10 195 

Stațiile de lucru (computere) 4 un 4 000       4 000   4 000 

Dispozitiv multifuncțional pentru imprimare, 
copiere și scanare  

1 un 3 000       3 000   3 000 

Terminal pentru achitarea serviciilor 1 un       3 000 3 000   3 000 

Telefoane cu 2 intrari 3 un 195       195   195 
                    

Programe informatice     880 3 000 20 000 20 000 43 880 60 000 103 880 

Microsoft Windows (inclus in pret computer) 4 un N/A       0   0 

Microsoft Office  4 un 800       800   800 

Microsoft Outlook (inclus in pret computer) 4 un N/A       0   0 

Antivirus 4 un 80       80   80 

Elaborare soft RESL si SEAP pe platforma 
ECMP  

1 un     20 000 20 000 40 000 60 000 100 000 

Elaborarea Conceptului și Termenilor de 
Referință pentru RESL și SEAP 

1 un   3 000     3 000   3 000 

                    

Lucrări/ Servicii     8 210 0 0 0 8 210 0 8 210 

Instalare retea locala 1 un 1 960       1 960   1 960 

Lucrări de construcție / Reparație / perete și 
ușă termopan 

1 un 4 000       4 000   4 000 

Instalare gratii la geamuri 1 un 1 000       1 000   1 000 

Instalare sistem de alarmă antiincendiu 1 un 250       250   250 

Instalare sistem conditionare     1 000       1 000   1 000 
                    

Mobila, campanii media     5 328 200 0 0 5 528 5 000 10 528 

Procurare mobilier (mese, dulap, etc.) 1 un 3 500       3 500   3 500 

Scaune pentru operatori 3 un 420       420   420 

Scaune pentru vizitatori 20 un 900       900   900 

Panouri 2 un 300       300   300 

Procurare linii telefonice 3 un 208       208   208 

Campanii Media de informare și Promovare       200     5 000 5 000 10 000 
                    

Instruiri pentru angajati     1 800 0 0 0 1 800 300 2 100 

Instruire avansata in utilizarea computerului, 
Internet, email, arhivare, word, excel, 
machetarea documentelor, imprimare, 
scanare, utilizarea resurselor comune de 
retea 

1 un 600       600   600 

Instruire "Orientarea catre client" 1 un 600       600   600 

Instruire "Reingineria proceselor" 1 un 600       600   600 

Alte instruiri               300 300 
                    

Cheltuieli curente     4 525 4 025 4 025 4 025 16 600 18 600 35 200 

Remunerarea angajatilor 2 pers 1 605 1 605 1 605 1 605 6 420 6 420 12 840 

Consumabile (cartuse, toner, hirtie, 
rechizite), electricitate, internet 

    320 320 320 320 1 280 1 280 2 560 

Abonamente lunare la bazele de date 
(Cadastru, Registru etc.) 

    300 300 300 300 1 200 1 200 2 400 

Cheltuieli incalzire/ conditionare     750 750 750 750 3 000 3 000 6 000 

Cheltuieli telefonice     450 450 450 450 1 800 1 800 3 600 

Curatenie & paza, etc. 1 un 300 300 300 300 1 200 1 200 2 400 

Intretinere computere/retea 1 un 300 300 300 300 1 200 1 200 2 400 

Brosuri & Booklete   un 500       500 2 500 3 000 
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Anexa 14 Calculele volumului de lucru pentru operatori și pe servicii 

Serviciile 

Numărul 

solicitări

lor 

anuale 

Solicitări 

zilnice 

(mediu) 

Solicitări 

pe zi 

Ore pe zi 

pentru 

servicii 

Operator CIPS 

1. Certificat privind lipsa sau 

existenta restantelor fata de buget 

(“Certificat Datorii”) 

1600 6.15 
  

Operator CIPS 1 

2. Certificat privind confirmarea 

achitarii impozitului 
20 0.08 

  

3. Certificat despre existenţa 

animalelor păsărilor și albinilor în 

gospodărie 

20 0.08 
  

4. Adeverinta privind existenta 

copiilor minori la intretinere 
40 0.15 

  

5. Adeverinta suportare cheltuieli de 

deces 
50 0.19 

  

6. Adeverinta despre componenta 

familiei 
120 0.46 

  

7. Procuri 700 2.69 
  

8. Copii ale deciziilor/Extrase din 

decizii (2 servicii) 
260 1.00 

  

9. Adeverinţă privind schimbare 

denumirii de stradă (ASD) 
20 0.08 

  

10. Caracteristica de la locul de trai 24 0.09 10.98 4.57 

11. Certificat de urbanism pentru 

proiectare 
150 0.58 

 
 

Operator CIPS 2 

12. Certificat de urbanism informativ 1 0.00 
  

13. Autorizatia de construire 110 0.42 
  

14. Autorizatia de desfiintare 20 0.08 
  

15. Autorizatia de schimbare a 

destinatiei constructiilor si a 

amenajarilor 

40 0.15 
  

16. Autorizaţia de construire şi 

plasarea publicităţii exterioare 
20 0.08 

  

17. Autorizatia de functionare a 

unitatii comerciale  si de prestare a 

serviciilor (“AF”) 

500 1.92 10.92 4.56 

18. Certificat privind lipsa de cotă 

(CLC)//Adeverinţă privind 

existenta terenului agricol (ATA) 

2000 7.69   



 
 

 
 

Anexa 15 Utilizarea modelului SCM pentru evaluarea rezultatelor optimizării serviciilor 

DENUMIREA AUTORIZAȚIEI/ CERTIFICATULUI 

  APL / Departament: Primăria orașului, Secţia de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale 

Certificat despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget 
  

  Situația curentă Situația după implementare 

Prețul autorizației, MDL 10,00   0 

Cheltuieli & Documente necesare pentru 
obținerea autorizației/ certificatului 

Costul 
documentelor 

Nr. de 
pagini 

Cheltuieli 
imprimare/ 

multiplicare, 
MDL 

Cheltuieli 
de 

transport, 
MDL 

Total, 
MDL 

Costul 
documentelor 

Nr. de 
pagini 

Cheltuieli 
imprimare/ 

multiplicare, 
MDL 

Cheltuieli 
de 

transport, 
MDL 

Total, 
MDL 

Cheltuieli suportate de APL 0,00   2,80   2,80  0    0,00   1,60  

Cerere Document   1 0,40   0,40      0,00   0,00  

Cheltuieli telefonice APL         0,00      0,00   0,00  

Cheltuieli de transport APL         0,00      0,00   0,00  

Multiplicare & imprimare alte documente   6 2,40   2,40    4 1,60   1,60  

Cheltuieli suportate de solicitant 0       44,80  0        22,00  

Cheltuieli transport la APL     0,00 33,00 33,00      0,00 22,00 22,00  

Cheltuieli de transport la alte instituții     0,00 11,00 11,00      0,00   0,00  

Buletin de identitate, documente confirmative   2 0,80   0,80      0,00   0,00  

Procura     0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  
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      0,00   0,00      0,00   0,00  

      0,00   0,00      0,00   0,00  

Categorii de timp - tabel descriptiv ore         ore         

Timp specialisti APL 0,7         0,6         

Timp consultație 0,2         0,1         

Timpul pentru pregătirea documentelor (inclusiv 
transport) 

                    

Timp imprimare/ semnare/ stampilare formular 0,5         0,5         

Timp solicitanți 3,4         2,6         

Timpul pentru a primi consultație 0,2         0,1         

Timpul pentru a completa formularul de cerere 0,1         0,1         

Timpul asteptare pregătirea documentelor de 
catre APL 

0,5         0,3         

Timpul pentru pregătirea documentelor alte 
instituții 

0,1         0,1         

Timpul pentru a sta în rînd la APL 0,5         0,5         

Timpul pentru a sta în rînd la alte instituții 0,5         0,5         

Timpul în drum (transport) 1,5         1         

Timpul pentru achitarea taxei                     

Timpul pentru primirea formularului                     

                      

        zile MDL       zile MDL 

TOTAL EFORT IN ZILE APL 0,0875 1,8113   0,075 1,5525 

TOTAL COSTURI INDIRECTE IN ZILE SOLICITANȚI 0,4250 8,7975   0,325 6,7275 

                      

TOTAL COSTURI DIRECTE APL, MDL 4,61   3,15 

TOTAL COSTURI DIRECTE Solicitant, MDL 63,60   28,73 

                      

REDUCEREA COSTURILOR DIRECTE (pentru autorizația respectivă) APL, MDL 0,26   

REDUCEREA EFORTULUI IN ZILE (pentru autorizația respectivă) APL, zile 0,013   

                      

REDUCEREA COSTURILOR DIRECTE (pentru autorizația respectivă) SOLICITANT, MDL 34,87   

REDUCEREA COSTURILOR INDIRECTE (pentru autorizația respectivă) SOLICITANT, zile 0,100   
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      pina la implementare     dupa implementare 

COSTUL FORMALITĂȚILOR PENTRU APL     
Numarul de 

repetări 

Total 
costuri 
directe, 

MDL 

Total 
effort APL 

(zile) 
 

  
Numarul de 

repetări 

Total 
costuri 
directe, 

MDL 

Total 
effort APL 

(zile) 

Costuri de formalitate pentru o singura cerere 1 4,61 0,0875 
 

  1 3,15 0,0750 

Frecvența anuală a formalităților 1600 7 378,00 140 
 

  1600 5 044,00 120 

            
 

        

      pina la implementare 
 

  dupa implementare 

COSTUL FORMALITĂȚILOR PENTRU 
SOLICITANT 

    
Numarul de 

repetări 

Total 
costuri 
directe, 

MDL 

Total 
costuri 

indirecte 
(zile) 

 
  

Numarul de 
repetări 

Total 
costuri 
directe, 

MDL 

Total 
costuri 

indirecte 
(zile) 

Costuri de formalitate pentru o singura cerere 1 63,60 0,4250 
 

  1 28,73 0,3250 

Frecvența anuală a formalităților 1600 101 756,00 680 
 

  1600 45 964,00 520 

            
 

        

                      

TOTAL ECONOMII FINANCIARE APL (MDL) REZULTAT           

Per formalitate după schimbare, MDL 1,46 Economie               

Anual, MDL 2 334,00 Economie               

                      

TOTAL ECONOMII APL ÎN ZILE ZILE REZULTAT           

Per formalitate după schimbare 0,0125 Economie               

Anual 20 Economie               

                      

                      

TOTAL ECONOMII FINANCIARE SOLICITANT (MDL) REZULTAT           

Per formalitate după schimbare, MDL 34,87 Economie               

Anual, MDL 55 792,00 Economie               

                      

TOTAL ECONOMII SOLICITANT ÎN ZILE ZILE REZULTAT           

Per formalitate după schimbare 0,1000 Economie               

Anual 160 Economie               
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Anexa 16 Formatul și structura termenilor de referință pentru elaborarea 

Sistemului informatic (RESL și SEAP) 

(Fișier separat în format PDF, elaborat și propus spre utilizare de către CGE) 

 


