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Planul de activitate  

al Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice” 

entru anul 2019 

 
Nr. 

d/o 

Obiective/ 

acţiuni 

Termen 

de executare 
Executanţi 

Indicatori măsurabili 

de monitorizare 
Temei includere 

1 2 3 4 6 7 

I. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA POPULAŢIEI 

1. 

Cooperarea interinstituţională cu Secretariatul 

permanent al Comitetului Național pentru combaterea 

traficului de ființe umane prin participarea la Grupurile 

de lucru în domeniul traficului de fiinţe umane 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎEP 
Raport privind participare la 

Grupurile de lucru și ședințe 

interinstituționale 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

2. 

Consolidarea cooperării cu Biroul migraţie şi azil al 

MAI în scopul realizării prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr.634 din 24.08.2012 „Cu privire la 

aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului 

Migraţional Extins al Republicii Moldova” 

Permanent 
(prezentarea informației 

până la 1 iunie) 

DÎEP 

DT 
Informaţie prezentată MAI 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

3. 

Interacțiunea Agenției Servicii Publice cu MAE IE în 

vederea asigurării eliberării actelor de identitate și 

autorizării emigrării cetățenilor Republicii Moldova prin 

intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor 

consulare ale Republicii Moldova (MDOC) 

Permanent 
(cu raport semestrial) 

DÎEP 

Numărul actelor de identitate 

eliberate cetățenilor Republicii 

Moldova prin intermediul 

MDOC 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

4. 

Elaborarea proiectului Legii privind modificarea unor 

acte legislative (Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000, 

Legea nr. 100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă) 
Semestrul II 

DÎEP 

DGJRUOI 
Proiectul legii elaborat 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

5. 

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire 

la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 

unele hotărâri ale Guvernului”, și anume: 
a) Hotărârea Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 2013 cu 

privire la aprobarea modelelor și punerea în aplicare a 

actelor de identitate de tip nou; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor 

Republicii Moldova. 
(Potrivit prevederilor Legii nr.273/1994 privind actele de identitate 

din sistemul național de pașapoarte, cu modificările și completările 

ulterioare) 

Semestrul I 

DÎEP 

DT 

DGJRUOI 

Proiectul hotărârii Guvernului 

elaborat 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 
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6. 

Expunerea într-o formulare nouă a Instrucţiunilor cu 

privire la determinarea apartenenţei la cetăţenia 

Republicii Moldova şi procedura de dobândire a 

acesteia prin recunoaştere, aprobate prin Ordinul ÎS 

„CRIS „Registru” nr.246 din 22.06.2015 și elaborarea 

proiectului ordinului ASP în acest sens 
(Potrivit prevederilor Legii cetățeniei Republicii Moldova 

nr.1024/2000, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii 

Guvernului nr.1144 din 21.11.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii 

cetăţeniei Republicii Moldova) 

Semestrul I 
DÎEP 

DGJRUOI 

Instrucțiuni aprobate prin 

ordinul ASP 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

 

7. 

Expunerea într-o formulare nouă a Regulamentului cu 

privire la eliberarea actelor de identitate și autorizarea 

emigrării cetățenilor Republicii Moldova prin 

intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 

ale Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul comun al 

MTIC/MAEIE nr.50/571-b-7 din 03.06.2015 și elaborarea 

proiectului ordinului comun al ASP și MAE IE în acest 

sens 
(Potrivit prevederilor Legii nr.273/1994 privind actele de identitate 

din sistemul național de pașapoarte, cu modifi-cările și 

completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.125/2013, cu 

modificările și completările ulterioare) 

Semestrul I 

DÎEP 

DMSP 

DGJRUOI 

Regulament aprobat prin 

ordinul comun al ASP/MAE 

IE 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

 

8. 

Expunerea într-o formulare nouă a Regulamentului 

privind eliberarea pașaportului diplomatic și 

pașaportului de serviciu, aprobat prin Ordinul comun 

MTIC şi MAE IE nr.572-b-80/51 din 03.06.2015 și 

elaborarea proiectului ordinului comun al ASP și MAE 

IE în acest sens 
(Potrivit prevederilor Legii nr.273/1994 privind actele de identitate 

din sistemul național de pașapoarte, cu modificările și completările 

ulterioare) 

Semestrul I 

DÎEP 

DMSP 

DGJRUOI 

Regulament aprobat prin 

ordinul comun 

al ASP/MAE IE 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 
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9. 

Expunerea într-o formulare nouă a Regulamentului cu 

privire la actualizarea (modificarea, completarea, 

rectificarea) informaţiei în Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul de stat al populaţiei”, aprobat 

prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.408 din 09.11.2010 

și elaborarea ordinului ASP în acest sens 
(Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.125/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

Trimestrul I 
DÎEP 

DGJRUOI 

Regulament aprobat prin 

ordinul ASP 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

10. 

Expunerea într-o formulare nouă a Regulamentului cu 

privire la prestarea serviciilor prin intermediul Oficiului 

mobil de documentare şi de livrare a documentelor la 

adresa de destinaţie a solicitantului, aprobat prin Ordinul 

ÎS „CRIS „Registru” nr.95 din 11.04.2012 și elaborarea 

ordinului ASP în acest sens 
(Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.125/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului 

nr.314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice) 

Semestrul I 

DÎEP 

DMSP 

DGJRUOI 

Regulament aprobat prin 

ordinul ASP 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

11. 
Revizuirea cadrului departamental în materie de stare 

civilă 
Semestrul II DÎEP 

Acte departamentale revizuite/ 

reaprobate 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

12. 

Reformarea procesului de prestare a serviciilor de 

confecţionare şi personalizare a actelor de identitate 

eliberate străinilor, refugiaţilor şi beneficiarilor de 

protecţie umanitară 
(Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.125/2013, cu 

modificările și completările ulterioare) 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎEP 

DT 

DMSP 

Proces reformat. 

Scr.DÎEP 

nr.02-19458 

23.11.2018 

13. 

Unificarea cererilor de solicitare pentru toate serviciile 

de stare civilă și extinderea Sistemului informațional „e-

Servicii Stare Civilă” în toate subdiviziunile de stare 

civilă 

Semestrul II DÎEP 

DT 

Modelul cererii aprobat, sistem 

informațional implementat 

Scr.DÎEP 

nr.02-20570 

18.12.2018 

II. ÎNREGISTRAREA ŞI LICENŢIEREA UNITĂŢILOR DE DREPT 

14. 

Controlul activităţii Serviciilor înregistrare a unităţilor 

de drept din cadrul DÎLUD în vederea măsurării calităţii 

produsului şi proceselor şi acordării asistenţei metodice 
(Ordinul ASP nr.500 din 25.07.2018 „Cu privire la Regulamentul 

privind controlul activităţii subdiviziunilor Agenţiei Servicii 

Publice”) 

Lunar, 

conform graficului 

aprobat 

DÎLUD 
Rapoarte trimestriale către 

conducere 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 
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15. 

Asigurarea optimizării datelor din Registrul de stat al 

persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali 

prin radierea persoanelor juridice şi întreprinzătorilor 

individuali inactivi conform prevederilor art.26 din 

Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali 
(Art. 26 din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali) 

Trimestrial DÎLUD 

Numărul persoanelor juridice 

şi a întreprinzătorilor 

individuali radiaţi din 

Registrul de stat 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 

16. 

Înaintarea propunerilor privind extinderea capacităţilor 

SIA “GEAP” 
(Hotărârea Guvernului nr. 550 din 13.06.2018) 

Permanent DÎLUD Propuneri înaintate 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 

17. 

Digitizarea procesului de eliberare şi gestionare a 

certificatelor de clasificare şi autorizaţiilor de export, 

reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice (cu 

dublă destinaţie) 

(Legea nr. 352 din 24.11.2006; 

Legea nr. 1163 din 26.07.2000) 

Trimestrul II DÎLUD Proces digitizat 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 

18. 

Elaborarea propunerilor privind următoarele servicii: 

- elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirilor de 

instituţii, organizaţii şi întreprinderi; autorizarea, 

redactarea textelor publicitare; 

- elaborarea sloganurilor pentru textele publicitare; 

autorizarea denumirilor de produse; identificarea 

numelui, prenumelui, denumirii de localitate; 

expertiza lingvistică şi terminologică; 

- redactarea textelor ştiinţifice-tehnice, actelor 

normative, instrucţiunilor pentru diferite domenii de 

activitate; 

- coordonarea denumirilor de artere de circulaţie şi de 

zone de circulaţie publică; 

- redactarea şi aprobarea textelor pentru ştampile. 
(Pct.13 din Planul activităţilor de optimizare a proceselor-business 

ale serviciilor DÎLUD aprobat de directorul IP „Agenţia Servicii 

Publice” , elaborat de DMSP la indicaţia vicedirectorului ASP din 

cadrul şedinţei organizate la data de 04.10.2018) 

Trimestrul IV DÎLUD Propuneri elaborate. 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 
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19. 

Cooperarea interinstituţională cu Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor în scopul realizării 

prevederilor art.14 al Legii nr.308 din 22.12.2017 cu 

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului 
(art.14 din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului) 

Semestrial DÎLUD 

Informaţii prezentate privind 

participare la Grupurile de 

lucru şi ședințe 

interinstituționale 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 

20. 

Prezentarea informaţiei cu caracter public pentru 

actualizare pe pagina web a Agenției Servicii Publice 
(Art.341 din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali) 

Lunar DÎLUD Informaţii prezentate 

Scr.DÎLUD 

nr.05/01-402 

27.11.2018 

III. DEZVOLTAREA CADASTRULUI BUNURILOR IMOBILE 

21. 

Monitorizarea activităţilor operaţionale ale serviciilor 

cadastrale teritoriale în vederea măsurării calităţii 

produsului şi proceselor 

Decembrie DC Rapoarte trimestriale 
Scr.DC 

nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

22. 
Implementarea proiectului „Îmbunătăţire a calităţii datelor 

din Registrul bunurilor imobile despre titularii de drepturi” 
Decembrie DC 

Nr. titularilor de drepturi 

pentru care au fost corectate 

datele 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

23. 

Implementarea proiectului „Îmbunătăţirea datelor din SIA 

al Registrului bunurlor imobile prin contrapunerea datelor 

din registrul manual cu baza de date a Registrului bunurilor 

imobile” 

Decembrie DC Nr. registrelor corectate 
Scr.DC 

nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

24. 

Implementarea proiectului „Corectarea Registrului 

Bunurilor Imobile în urma redesenării încăperilor izolate 

locative” 
Decembrie DC Nr. registrelor corectate 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

25. 

Modificarea actelor normative în domeniul cadastrului 

bunurilor imobile şi înregistrării bunurilor imobile şi 

drepturilor asupra lor, în conformitate cu modificările 

introduse în Codul Civil: Legea cadastrului bunurilor 

imobile nr.1543 din 1998; Instrucţiunea privind înregistrarea 

bunurilor imobile (nr. 112 din 2005) 

Martie 
DC 

DGJRUOI 

Proiectele actelor normative 

prezentate spre aprobare 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

26. 

Elaborarea şi promovarea actelor normative necesare 

implementării activităţilor din cadrul proiectului 
„Implementarea şi evaluarea bunurilor imobile” 

Iunie 
DC 

DGJRUOI 

Proiectele actelor normative 

prezentate spre aprobare 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

27. 
Instruirea registratorilor SCT privind modificările în 

legislaţie şi procedurile de operare 
Iunie 

Octombrie 
DC 

100% registratori angajaţi 

instruiţi 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 
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28. 

Implementarea proiectului „Înregistrarea şi evaluarea 

bunurilor imobile” conform planului de proiect pentru 

anul I (2019) 

Decembrie DC 
100% Plan de activitate 

realizat 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

29. 

Implementarea proiectului de corectare a adreselor 

blocurilor locative din localităţile urbane, în urma 

actualizării planurilor de adrese (mun. Chişinău) 

Decembrie DC 100% adrese corectate 
Scr.DC 

nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

IV. ÎNMATRICULAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI CALIFICAREA CONDUCĂTORILOR AUTO 

30. 

Revizuirea Regulilor de înmatriculare a autovehiculelor 

şi remorcilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1047 din 08.11.1999, ţinând cont de modificările 

operate în Legea nr.131 din 07 iunie 2007 privind 

siguranţa traficului rutier și în Codul Civil al RM 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT şi CCA 

(SÎV) 

DGJRUOI 
 

Proiectul actului normativ 

prezentat spre aprobare 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

31. 

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind 

aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea 

Guvernului nr. 770 din 15.10.2012, scopul fiind 

introducerea în certificatul de înmatriculare a 

informaţiei referitoare la data primei înmatriculări a 

vehiculului 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT şi CCA 

(SÎV) 

DGJRUOI 

Proiectul actului normativ 

prezentat spre aprobare 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

32. 
Elaborarea proiectului de modificări în Clasificatorul de 

firmă CF 37603221.0306.02 „Sursa de putere” 
Trimestrul I 

DÎMT şi CCA 

(SÎV) 

DT 
Modificări aprobate. 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

33. 

Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea 

Instrucţiunii tehnologice „Înmatricularea mijloacelor de 

transport. Descrierea operaţiunilor tehnologice”, aprobată 

prin Ordinul Agenţiei nr.462 din 06.07.2018, punând în 

aplicare operaţiunea tehnologică nr.36, în cazul 

vehiculelor radiate din exploatare cu plecarea în 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova sau pentru 

a fi supuse evidenţei de către alt registrator 

Trimestrul I 

DÎMT şi CCA 

(SÎV) 

DT 
Ordin aprobat. 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

34. 

Promovarea în ordinea stabilită prin intermediul MAI, 

către Guvernul Republicii Moldova pentru aprobare, a 

proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea 

Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 

Trimestrul I 

DÎMT și CCA 

DMSP 

DGJRUOI 

 

Proiect HG înaintat către MAI 

spre promovare în modul 

stabilit 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 
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35. 

Promovarea în ordinea stabilită prin intermediul MAI, 

către Guvernul Republicii Moldova pentru aprobare, a 

proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea 

Guvernului nr.1127 din 07.10.2008 

Semestrul I 
DÎMT și CCA 

DMSP 

DGJRUOI 

Proiect HG înaintat către MAI 

spre promovare în modul 

stabilit 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

36. 

Participarea la realizarea complexului de lucrări privind 

punerea în aplicare a permisului de con-ducere naţional 

al Republicii Moldova de gene-raţia DL2019 (cu 

excluderea din acest document a datelor despre grupa 

sanguină a titularului) 

Semestrul I 
DÎMT și CCA 

DT 

DMSP 

Punerea în aplicare a 

permisului de conducere 

naţional al Republicii Moldova 

de generaţia DL2019 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

37. 

Elaborarea şi implementarea serviciului privind 

eliberarea permisului de conducere naţional de generaţia 

DL 2019 

Semestrul I 
DÎMT și CCA 

DT 
Serviciu pus în aplicare 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

38. 

Excluderea prezentării cazierului contravenţional şi 

imple-mentării Legii nr.138 din 19.07.2018 privind 

repunerea în drept după un termen de privare sau 

anulare pe bază de examen în subsistemul „Evidenţa și 

eliberarea permiselor de conducere” al SIA „Înregistrarea 

corpului de conducători auto” şi organizarea interacţiunei 

informaţionale cu MAI 

Semestrul I 
DÎMT și CCA 

DT 
Serviciu pus în aplicare 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

39. 

Promovarea spre aprobare în ordinea stabilită către 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a proiectului 

Instrucţiunilor conformate privind desfăşurarea 

examenului şi condiţiile de obţinere permisului de 

conducere 
(Legea nr.138 din 19.07.2018 privind modificarea unor acte 

legislative) 

Semestrul II 

DÎMT și CCA 

DGJRUOI 

DMSP 

Instrucţiuni aprobate şi puse în 

aplicare 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

40. 

Dotarea subdiviziunilor teritoriale cu transport special, 

destinat procesului de examinare la proba practică în 

vederea obţinerii permisului de conducere 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA 

DAIL 
Vehicule speciale de 

examinare procurate 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

41. 

Asigurarea subdiviziunilor teritoriale cu competențe la 

examinarea conducătorilor de vehicule cu poligoane de 

examinare la proba practică a examenului de obţinere a 

permisului de conducere (la categoriile A, B şi BE) 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA 

DAIL 
Poligoanele de examinare 

amenajate 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 
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42. 

Dotarea autovehiculelor şi poligoanelor de examinare la 

proba practică a examenului de obţinere a permisului de 

conducere cu “Sistem automatizat de supraveghere video” 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA 

DT 

DS 

Vehicule şi poligoane de 

examinare dotate cu sistem 

automatizat de supraveghere 

video 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

43. 

Organizarea selectării şi înaintarea spre aprobare în 

ordinea stabilită, către conducerea Agenţiei, a 

componenţei comisiilor teritoriale de examinare în 

vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi 

componenţa comisiei DCCA de examinare a 

contestărilor rezultatelor examenelor 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA 
Proiect de Ordin înaintat spre 

aprobare conducerii ASP. 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

44. 

Organizarea pregătirii şi calificării profesionale de 

specializare şi formare psihopedagogică, ca examinatori, 

a angajaţilor DÎMT CCA implicaţi în procesul de 

examinare a conducătorilor de vehicule, prin urmarea 

cursurilor de formare iniţială sau continuă pe lângă 

Universitatea Tehnică a Moldovei, după programele 

aprobate de către Ministerul Educaţiei 
(Hotărârea Guvernului nr.123/2008 „Cu privire la unele 

măsuri de ameliorare a situaţiei în domeniul pregătirii 

candidaţilor în conducători de autovehicule”) 

Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA 

Certificate de competenţă 

profesională ca 

Examinatori, 

eliberate pe numele angajaţilor 

- 

45. 

Actualizarea complexului tehnico-aplicativ de 

examinare teoretică în vederea obţinerii permisului de 

conducere „Clasa de examinare”, cu versiunea de 

examinare în limba engleză, în baza materialului 

didactic „Întrebări şi teste pentru pregătirea de examenul 

teoretic şi obţinerea permisului de conducere”, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetări 

nr.1216 din 07.12.2014, conformat actualei redacţii a 

Regulamentului Circulaţiei Rutiere, cu modificările şi 

completările operate prin Hotărârile Guvernului nr.341 

din 26.05.2017, nr.551 din 12.07.2017 şi nr.592 din 

24.07.2017 
(Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007) 

Trimestrul I 

DÎMT şi CA 

DMSP 

DT 

Versiune de examinare 

teoretică în limba engleză, 

realizată în cadrul complexului 

tehnico-aplicativ de examinare 

teoretică în vederea obţinerii 

permisului de conducere 
„Clasa de examinare” 

- 

46. 
Elaborarea propunerilor privind crearea mecanismului și 

procedurii de omologare a vehiculelor 
Pe parcursul anului 
(cu raport semestrial) 

DÎMT și CCA Propuneri elaborate - 
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V. DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE. PRODUCEREA DOCUMENTELOR. SECURITATEA INFORMAŢIEI 

5.1. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale 

47. 

Dezvoltarea subsistemului „Biroul de evidență și 

documentare a populației” al SIA „Sistemul național de 

pașapoarte” 

(în baza cerințelor beneficiarului) 

Semestru I 
DT (DGTI) 

DÎEP 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

48. 

Dezvoltarea SIA „Subdiviziunea teritorială stare 

civilă” 

(în baza cerințelor beneficiarului) 

Semestru II 
DT (DGTI) 

DÎEP 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

49. 
Implementarea SIA „Oficiu Web” subsistemul „Evidența 

populației” modulul „Pașaportul cetățeanului RM” 
Martie 

DT (DGTI) 

DÎEP 
SIA implementat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

50. 

Dezvoltarea SIA „Oficiu Web” subsistemul „Evidența 

populației” modulele „Buletinul de identitate a 

cetățeanului RM”, „Înregistrarea la domiciliu”, „Cetățenie” 
Trimestru IV 

DT (DGTI) 

DÎEP 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

51. 

Integrarea sistemului de recunoaștere facială în 

procesele operaționale de prestare a serviciilor ASP 

(în baza Ordinului nr. 374 din 11.06.2018) 

Trimestru I 

DT (DGTI) 

DÎEP 

DÎMT şi CCA 

DGJRUOI 

Proces reformat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

52. 

Dezvoltarea SIA „Înregistrarea corpului de 

conducători auto” 

(în baza cerinţelor beneficiarului) 

Semestru II 
DT (DGTI) 

DÎMT şi CCA 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

Scr.DÎMT şi CCA 

nr.03/8101 

22.11.2018 

53. 
Dezvoltarea SIA „Înmatricularea transportului” 

(în baza cerințelor beneficiarului) 
Semestru I 

DT (DGTI) 

DÎMT şi CCA 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

54. 
Dezvoltarea SIA „Evidenţa Întreprinderilor” 

(în baza cerinţelor beneficiarilor) 
Semestru I 

DT (DGTI) 

DÎLUD 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

55. 

Integrarea SIA „Sisteme cadastrale” subsistemul 

„BusinessCad” cu subsistemul „Comanda serviciilor prin 

Internet” 

(în baza Ordinului nr. 144 din 27.10.2017) 

Trimestru III 
DT (DGTI) 

DC 
SIA integrat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

56. 

Transferarea bazelor locale de date ale SIA 

„BusinessCad” la nivelul central al MCloud (proiectul 

„Dezvoltarea SIA BusinessCad vers.1.0”) 

(în baza Ordinului nr. 165 din 19.03.2018) 

Semestru I 
DT (DGTI) 

DC 
Bazele de date transferate 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

57. 

Dezvoltarea subsistemului „Statistica” al SIA 
„Complexul informațional de calcul „Registru” 

(în baza cerinţelor beneficiarilor) 
Semestru II DT (DGTI) SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 
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58. 

Implementarea SIA „Registrul unităţilor administrativ-

teritoriale și al adreselor” 

(în baza Acordului de finanțare între PNUD și ASP nr.462 

din 16.03.2018) 

Trimestru III 
DT (DGTI) 

DC 
SIA implementat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

59. 

Implementarea subsistemului „Acte de stare civilă a SIA 

RSP” 

(în baza Acordului de finanțare între PNUD și ASP nr. 462 

din 16.03.2018) 

Conform 

prevederilor 

proiectului PNUD 

DT (DGTI) 

DÎEP (DGSC) 
SIA implementat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

 

60. 

Implementarea SIA „Cadastrul bunurilor imobile” 

(MoldLIS) 

(în baza Ordinului nr. 256 din 26.12.2017) 
Decembrie DT (DGTI) DC SIA implementat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

Scr.DC 
nr.11-04/23535/2018 

26.11.2018 

61. 
Implementarea SIA „Managementul documentelor” 

(în baza Ordinului nr. 254 din 21.12.2017) 
Decembrie 

DT (DGTI) 

DGJRUOI 

DC 

SIA implementat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

62. 

Dezvoltarea SIA „e-Cadastru” – portal informațional al 

cadastrului bunurilor imobile” versiunea 1.2.1.0” 

(în baza Ordinului nr. 564 din 03.09.2018) 
Trimestru I DT (DGTI) DC SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

 

63. 

Dezvoltarea SIA „Oficiu Web”, s/s „Înmatricularea 

transportului”, modulele: „Evidenţa numerelor de 

înmatriculare”; „Comanda prealabilă a plăcilor de 

înmatriculare”; „Actualizarea datelor plăcilor de 

înmatriculare/numerelor de înmatriculare” 

(în baza Ordinului nr. 785 din 21.11.2018) 

Semestru I 
DT (DGTI) 

DÎMTCCA 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

64. 

Dezvoltarea SIA „Oficiu Web”, subsistemul „Evidența 

înregistrării și licențierii a unităților de drept” 

(în baza Ordinului nr. 804 din 29.11.2018) 
Semestru I 

DT (DGTI) 

DÎLUD 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

 

65. 

Dezvoltarea subsistemului „Acces Activ la Registrul 

Bunurilor Imobile (AARBI)” a SIA „Sisteme cadastrale” 

(vers.2) 

(în baza Ordinului nr. 502 din 26.07.2018) 

Conform 

prevederilor 

contractului 

DT (DGTI) 

DC 
SIA dezvoltat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

66. 

Ajustarea și implementarea modulului „Programare 

prealabilă” (Orchestra) a sistemului „Rând Electronic” 
(în baza Ordinului nr.897 din 31.12.2018) 

Semestru I 
DT (DGTI) 

DMSP 
Modul implementat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 
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67. 

Elaborarea și realizarea parțială (montare cablaj vertical) 

a proiectului de modernizare a infrastructurii sistemului 

de cablaj structurat în blocul administrativ ASP 

amplasat pe str. A.Pușkin 47 

Semestru II 
DT (DGTI) 

DAIL 
Proiect aprobat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

68. 

Elaborarea proiectului schiță a sistemului de alimentare 

a echipamentului IT cu energie electrică garantată (UPS 

și generator de curent electric autonom) în blocul 

administrativ al ASP amplasat pe str. A.Puskin 47 

Semestru I DT (DGTI) Sistem implementat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

69. 
Elaborarea și aprobarea regulamentului cu privire la 

utilizarea domenului Active Directory (AD) „ASP” 
Trimestru II DT (DGTI) Regulament aprobat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

70. 
Realizarea procesului de migrare a utilizatorilor în 

domenul AD „ASP” 
Semestru II DT (DGTI) Utilizatori conectați 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

71. 
Asigurarea Centrelor de examinare a conducătorilor 

auto cu echipament de prelevare a datelor biometrice 
Semestru II 

DÎMTCCA 

DT (DGTI) 

DAIL 

Echipament instalat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

72. 

Elaborarea si aprobarea regulamentului cu privire la 

organizarea backup/restore a sistemelor informaționale 

la nivel central a ASP 

Trimestru II DT (DGTI) Regulament aprobat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

73. 
Elaborarea și aprobarea regulamentului de administrare 

centralizată a sistemului antivirus utilizat în ASP 
Trimestru III DT (DGTI) Regulament aprobat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

74. 

Elaborarea și implementarea sistemului unificat de 

autentificare a utilizatorilor din sediul central conectați 

la sistemul de rețele ASP 

Semestru II DT (DGTI) Sistem parțial implementat 
Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

75. 
Revizuirea și aprobarea regulamentului de utilizare a 

serviciului Internet în cadrul ASP 
Trimestru II DT (DGTI) Regulament aprobat 

Scr.DT 

nr.10-689 11.12.2018 

5.2. Producerea documentelor. Tehnologii de protecţie a documentelor. Securitate informaţională 

76. 

Confecţionarea calitativă şi în termenii stabiliţi a 

documentelor, blanchetelor. ştampilelor, plăcilor de 

înmatriculare 

Trimestrial DT (DGP) 

Notă informativă privind 

numărul documentelor., 

blanchetelor, ştampilelor, 

plăcilor de înmatriculare 

produse 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

77. 

Efectuarea cercetărilor anteproiect în domeniul 

robotizării şi automatizarii proceselor de producere. 

Crearea modelelor experimentale de robotizare a unor 

operaţiuni tehnologice 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DT (DGP) 
Notă informativă privind 

numărul cercetărilor efectuate 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 
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78. 

Elaborarea procesului tehnologic şi a documentaţiei 

tehnologice (descriere tehnică, instrucţiuni, regulamente, 

hărţi tehnologice s.a) pentru confecţionarea documentelor 

electronice pe suport de policarbonat, conform 

proiectelor e-DL, e-VP 

Trimestrul IV DT (DGP) 
Notă informativă privind 

documentele tehnologice 

elaborate 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

79. 

Achiziţionarea şi pregătirea materialelor necesare pentru 

proiectele noi e-DL, e-VP şi alte documente pe suport 

de policarbonat 

Trimestrul IV DT (DGP) Materiale achiziţionate 
Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

80. 
Desfăşurarea măsurilor de lărgire a spectrului 

cercetărilor tehnico-ştiinţifice efectuate în cadrul ASP 
Decembrie DT (DCTPD) 

Notă informativă privind 

măsurile desfăşurate 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

81. 

Elaborarea propunerilor privind crearea mecanismului 

de evaluare şi control de către ASP al sistemului de 

protecţie a documentelor securizate de importanţă 

statală din Republica Moldova 

Decembrie DT (DCTPD) 
Propuneri de creare a 

mecanismului 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

82. 

Desfăşurarea măsurilor privind implementarea 

posibilităţilor de îndeplinire a încercărilor documentelor 

electronice emise de către ASP (conform ICAO și 

standardelor seriei ISO/IEC 14443) 

Decembrie DT (DCTPD) 
Notă informativă cu privire la 

măsurile îndeplinite 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

83. Actualizarea Registrului activelor Semestrul I DT (DGP) Registrul activelor 
Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

84. 
Actualizarea Registrului Evaluării riscurilor şi Planului 

de Tratare a riscurilor de securitate a informaţiei 
Semestrul I DT (DGP) Evaluare actualizată 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

85. 
Administrarea semnăturii electronice avansate calificate 

utilizată de către angajaţii ASP 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DT (DGP) 
Numărul semnăturilor 

administrate 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

86. 

Analiza şi raportarea privind implementarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.201 din 28.03.2017 

în sistemul informatic al instituţiei 

Semestrul II DT (DGP) Raport prezentat 
Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

87. 
Crearea Complexului Protecţie criptografică producere 

de rezervă 
Semestrul II DT (DGP) Complex creat 

Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

88. 

Achiziţionarea Serviciilor de elaborare a software 

aplicativ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

în sistemele informaţionale cadastrale 

Semestrul II DT (DGP) Software implementat 
Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 

89. 

Înregistrarea SIA de prelucrare a datelor cu caracter 

personal la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

Semestrul II 

DT (DGP) 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

SIA înregistrate 
Scr.DGP nr.10/2-446 

10.12.2018 
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90. 

Monitorizarea subdiviziunilor I.P. „Agenția Servicii 

Publice” privind realizarea prevederilor actelor 

normative în domeniul securității informației și a 

mijloacelor software şi hardware instalate la locurile 

automatizate de muncă 

Trimestrial DT (DGP) Acte de verificare. 

Scr.DT 

nr.10-720 

28.12.2018 

91. 

Testarea securităţii informaţionale SIA „Arhiva 

Electronică” (ELO-SMADE) prin desfăşurarea testelor de 

penetrare 

Trimestrul III-IV DT 
Test realizat. Acţiuni de 

remediere executate. 

Scr.DT 

nr.10-720 

28.12.2018 

VI. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 

92. 

Inventarierea blanchetelor de strictă evidenţă eliberate 

pe teritoriul Republicii Moldova şi înaintarea 

propunerilor de optimizare a acestora 

Trimestrul III DMSP Propuneri elaborate 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

93. 

Elaborarea proiectului Acordului de cooperare în 

domeniul schimbului de informaţii cu privire la 

securitatea documentelor 

Trimestrul II 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Acord semnat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

94. 

Implementarea sistemului electronic privind gestionarea 

cererilor de confecţionare a blanchetelor de strictă 

evidenţă 

Semestrul I DMSP Sistemul implementat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

95. 
Implementarea sistemului electronic privind gestionarea 

cererilor de confecţionare a cartelelor din plastic 
Semestrul II DMSP Sistemul implementat 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

96. 

Implementarea mecanismelor de procesare a 

documentelor aferente întocmirii contractelor în format 

electronic 

Semestrul II 
DMSP 

DGJRUOI 

Contracte încheiate în format 

electronic procesate 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

97. 
Optimizarea proceselor-business aferente serviciilor 

prestate 
Trimestrial 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Procesele-business optimizate 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

98. 
Actualizarea standardului de firmă SF 37603221-

053:2015 Ciclul de viaţă al serviciului 
Semestrul I DMSP Standard actualizat 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

99. 
Elaborarea şi aprobarea Regulamentului ASP de 

furnizare a informaţiei din registre 
Semestrul I 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Regulament aprobat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 
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100. 

Participarea, sub egida MAEIE, în cadrul negocierilor 

asupra proiectelor acordurilor de conversiune a 

permiselor de conducere ale Republicii Moldova în 

permise de conducere ale altor state 

Semestrul II 

DMSP 

DÎMT şi CCA 

DGJRUOI 

Note către MAEIE 

cu referire la negocierile 

asupra proiectelor acordurilor 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

101. 

Promovarea proiectului de aderare a Republicii 

Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de 

informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere 

EUCARIS 

Trimestrul I 

DMSP 

DÎMT şi CCA 

DGJRUOI 

Suport oferit MAI 

în consultarea şi promovarea 

proiectului 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

102. 
Promovarea Metodologiei de calculare a tarifelor la 

serviciile prestate de către ASP 
Semestrul II 

DMSP 

DGEF 

DGJRUOI 

HG aprobată 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

103. 
Promovarea Nomenclatorului serviciilor prestate de 

către ASP 
Semestrul II 

DMSP 

DGEF 

DGJRUOI 

Nomenclator aprobat 

Legea şi HG aprobată 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

104. 
Aprobarea fişelor tehnologice la serviciile prestate de 

către ASP 
Trimestrul I 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

FT aprobate 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

105. 
Elaborarea concepţiei sistemului de prestare a serviciilor 

publice 
Trimestrul III DMSP Concepţia elaborată 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

106. Elaborarea proiectului de lege privind serviciile publice Trimestrul IV DMSP Legea elaborată 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

107. 
Punerea în aplicare a Nomenclatorului serviciilor 

prestate de către ASP şi tarifelor acestora, aprobate 

1 lună după aprobarea 

HG privind aprobarea 

Nomenclatorului 

serviciilor prestate de 

către ASP și tarifelor 

acestora 

DMSP 

DT 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Ordin semnat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

108. Analiza complexă a eficacităţii serviciilor prestate Semestrul II DMSP Raport aprobat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

109. 
Efectuarea sondajului de opinie a consumatorilor 

referitor la calitatea serviciilor prestate 
Semestrul II 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Raport aprobat 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

110. Lansarea Centrului de Apel al Agenţiei Servicii Publice Semestrul II 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Centrul deschis 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 
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111. 

Implementarea modulului de programare prealabilă la 

serviciile prestate de ASP (programarea electronică) în 

cadrul sistemului „Rândul Electronic” 

Trimestrul I 
DMSP 

DT 

SIA „Programarea electronică” 

elaborat şi integrat în 

complexul „Rând Electronic” 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

112. 

Propuneri conceptuale privind elaborarea platformei 

unice pentru integrarea serviciilor electronice prestate de 

ASP 

Semestrul II 
DMSP 

DT 
Propuneri conceptuale 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

113. 
Dezvoltarea reţelei naţionale a centrelor 

multifuncţionale de prestare a serviciilor publice 
Trimestrial 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Reţea funcţională, numărul de 

domenii acoperite, numărul de 

servicii prestate 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

114. 
Dezvoltarea procesului de eliberare a actelor în cadrul 

centrelor multifuncționale 
Trimestrul I 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Procesul de eliberare a actelor 

universalizat 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

115. 

Implementarea proiectului pilot privind preschimbarea 

permisului de conducere național și eliberarea 

permisului internațional în centrele multifuncționale din 

republică 

Semestrul I 

DMSP 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Proiect implementat în 

Centrele care fac parte a 

proiectului pilot 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

116. 

Organizarea cursurilor de instruire profesională pentru 

specialiștii Biroului informaţii şi secretariat și a Biroului 

de eliberare din cadrul centrelor multifuncționale 

Semestrul I 

DMSP 

DGJRUOI 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Specialiștii BIS, BEA instruiți 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

117. 
Monitorizarea continuă a activității centrelor 

multifuncționale 
Trimestrial DMSP 

Note informative 

Rapoarte de monitorizare 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

118. 

Modificarea standardului național SM 122:2014 
„Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru 

autovehicule şi remorci” (în cazul luării deciziei pozitive privind 

includerea plăcilor de înmatriculare pentru remorcile 

autovehiculelor din regiunea transnistreană) 

Decembrie 
DMSP 

DÎMT şi CCA 

Modificarea 

 SM 122:2014 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

119. 
Actualizarea şi reaprobarea standardului de firmă SF 

37603221-021:2002 „Identificarea unității de drept” 
Decembrie DMSP Standard de firmă reaprobat 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

120. 

Înaintarea propunerilor către Institutul de Standardizare 

din Moldova de adoptare a standardelor internaţionale 

ca standarde naţionale 

Semestrial DMSP 
Lista de standarde propuse 

pentru adoptare 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

121. 
Organizarea achiziționării standardelor naționale din 

domeniu 
Trimestrial DMSP Lista standardelor achiziţionate 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 
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122. 
Organizarea abonării la ediţiile periodice şi produselor 

informaţionale 
Trimestrul IV DMSP 

Numărul abonărilor la ediţiile 

periodice 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

123. 
Elaborarea raportului „Analiza sistemului de management 

integrat” 
Trimestrul I DMSP Raport elaborat 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

124. 

Elaborarea programului de audit intern al sistemelor de 

management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-

mită pentru anul 2019 

Trimestrul I DMSP 
Program aprobat prin ordinul 

ASP 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

125. 

Organizarea efectuării auditului de supraveghere a 

sistemelor de management al calităţii, securităţii 

informaţiei şi anti-mită în cadrul Agenţiei Servicii 

Publice 

Trimestrul III DMSP 
100 % executare a planului de 

audit de supraveghere 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

126. 

Elaborarea, aprobarea şi implementarea Planului de 

mediatizare al Agenţiei Servicii Publice pentru anul 

2019 

Trimestrul I DMSP 
Plan elaborat, aprobat şi 

implementat. 

Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

127. 

Pregătirea răspunsurilor la solicitări de informație din 

partea presei, scrierea și distribuirea comunicatelor de 

presă cu privire la activitatea ASP 

Trimestrial DMSP Comunicat destribuit 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

VII. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE DOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI PRIN INVESTIŢIE 

128. 
Elaborarea Instrucţiunilor cu privire la acreditarea 

agentului 
Semestrul I DIPDCI Instrucţiuni elaborate. 

Scr.DIPDCI nr.13/17 

13.11.2018 

129. 
Elaborarea Instrucţiunilor cu privire la dobândirea 

cetăţeniei Republicii Moldova prin investiţie 
Semestrul I DIPDCI Instrucţiuni elaborate. 

Scr.DIPDCI nr.13/17 

13.11.2018 

VIII. DEZVOLTAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

130. 

Elaborarea bugetului consolidat (anual, semestrial, 

trimestrial şi lunar 2020) 

Precizarea bugetului pe anul 2019 

Trimestrul IV 

Iulie, noiembrie 

DGEF 
(DPB) 

Buget elaborat şi aprobat 
Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

131. 
Întocmirea rapoartelor activităţii economico - financiare 

pe perioade de gestiune 
Trimestrial 

DGEF 
(DC, DPB) 

Rapoarte întocmite şi aprobate 
Scr.DGRF nr.06/359 

16.11.2018 

132. 
Analiza veniturilor şi cheltuielilor în spectrul obiectelor 

de costuri 
Trimestrial 

DGEF 
(DC, DPB) 

Rapoarte de analiză întocmite 

şi aprobate 

Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

133. 
Estimarea costurilor planificate aferente serviciilor 

prestate 
La solicitare 

DGEF 
(DPB) 

Costuri estimate şi aprobate 
Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

134. Implementarea, testarea softului contabil Ianuarie-februarie 
DGEF 
(DC) 

Soft contabil nou implementat 

şi testat. 

Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 
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135. Dezvoltarea noului soft contabil Iulie 
DGEF 
(DC) 

Soft contabil nou dezvoltat 
Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

136. 
Elaborarea regulamentului cu privire la restituirea 

plăţilor pentru serviciile neprestate 
Februarie 

DGEF 
(DC) 

Regulament elaborat şi aprobat 
Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

137. 
Elaborarea instrucţiunii cu privire la stabilirea regulilor 

privind efectuarea inventarierii 
Octombrie 

DGEF 
DC) 

Instrucţiune elaborată şi 

aprobată 

Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

138. 
Efectuarea inventarierii selectate a mijloacelor fixe şi a 

stocurilor. Inventarierea parcului auto. 
Aprilie-august 

DGEF (DC) 

DAIL 
Inventariere efectuată - 

139. 

Elaborarea normelor de casare a stocurilor: 

1) pentru servicii 

2) pentru reparaţia mijloacelor fixe 

Ianuarie 

Decembrie 

DGEF 

DMSP 

DT 

Norme metodice elaborate şi 

aprobate 
- 

140. Elaborarea Politicilor Contabile ale instituţiei Decembrie DGEF (DC) Politici Contabile elaborate 
Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

141. 
Monitorizarea decontărilor cu instituţiile financiare din 

bugetele de toate nivelurile 
Mai 

DGEF 

DÎEP 

DÎMT şi CCA 

DÎLUD 

DC 

DIPDCV 

Monitorizarea decontărilor 

efectuată, 

lipsa creanţelor compromise şi 

cu termen de prescripţie 

expirat. 

- 

IX. ACTIVITATEA JURIDICĂ, RESURSE UMANE ŞI ORGANIZARE INTERNĂ 

9.1. Activitatea juridică 

142. 

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.17 

privind constituirea Agenției Servicii Publice 
(actualizarea statutului ASP cu includerea noilor competențe 

transmise) 

Trimestrul I DGJRUOI (DJ) 
Proiectul actului normativ 

prezentat spre aprobare 
- 

143. 

Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal 

prin prisma modificărilor la Codul Civil al Republicii 

Moldova, pe domeniul de competenţă al Agenţiei 

Servicii Publice 

Semestrul I 

DGJRUOI 
Subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Propuneri înaintate - 

144. 
Generalizarea informaţiei privind procesele judiciare, pe 

domeniile de competenţă ale ASP 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 
Notă informativă privind 

procesele judiciare 
- 

9.2. Resurse umane 

145. Organizarea cursurilor de formare a angajaţilor Agenţiei 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 

(DRU) 
Curs organizat, număr de 

angajaţi instruiţi 
- 
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146. 
Aprobarea statelor de personal ale ASP pentru anul 

2019 
Ianuarie 

DGJRUOI 

(DRU) 
Ordin aprobat - 

147. 

Organizarea cursurilor de instruire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă pentru conducătorii 

locurilor de muncă şi specialişti 

Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 

(DRU) 
Numărul persoanelor instruire - 

148. Evaluarea riscurilor profesionale 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 

(DRU) 
Număr de locuri de muncă 

evaluate 
- 

149. Atestarea locurilor de muncă 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 

(DRU) 
Număr de locuri de muncă 

atestate 
- 

150. Evaluarea locurilor de muncă Martie 
DGJRUOI 

DMSP 
Locuri de muncă evaluate 

Scr.DGEF nr.06/359 

16.11.2018 

9.3. Organizare internă 

151. 

Întocmirea raportului privind rezultatele activităţii 

Agenţiei Servicii Publice, în baza informaţiilor 

prezentate de subdiviziunile structurale 

Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DGJRUOI 
Subdiviziunile 

structurale 

Raport prezentat conducerii 

Agenţiei spre aprobare 
- 

152. 
Prezentarea raportului privind deplasările de serviciu 

efectuate de către angajaţii Agenţiei 
Trimestrial 

DGJRUOI 
Subdiviziunile 

structurale 

raport prezentat conducerii 

Agenţiei spre aprobare 
- 

153. 

Perfectarea şi expedierea în adresa subdiviziunilor 

structurale a „Fişelor de evidenţă şi control a executării 

documentelor (acţiunilor planificate)” 

Trimestrial DGJRUOI Fişe de evidenţă expediate - 

154. 

Perfectarea notei informative privind executarea 

acţiunilor prevăzute în planurile de activitate ale 

Agenţiei Servicii Publice, precum şi celor aprobate prin 

acte normative şi legislative, ce ţin de competenţa 

Agenţiei 

Trimestrial DGJRUOI 
Notă informativă prezentată 

conducerii Agenţiei 
- 

155. 

Elaborarea Raportului privind examinarea petiţiilor şi 

adre-sărilor cetăţenilor în cadrul aparatului central şi 

subdiviziunilor structurale ale Agenţiei, cât şi audienţa 

acestora pe probleme personale de către conducătorii 

instituţiei, conducătorii şi specialiştii subdiviziunilor 

structurale 

Semestrial DGJRUOI Raport elaborat - 

156. 
Elaborarea proiectului Planului de activitate al Agenţiei 

pentru anul 2020 
Decembrie DGJRUOI Plan aprobat - 
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X. ASIGURARE INFRASTRUCTURĂ ŞI LOGISTICĂ 

157. 

Modernizarea centrelor multifuncţionale (Anenii Noi, 

Cahul, Căuşeni, Comrat, Rezina) şi a Biroului prestări 

servicii urgente şi mobile (mun. Chişinău, str. Alexandru 

cel Bun, 56, Armenească, 42/b) 

Semestrul II 

DAIL 

DT 

DMSP 

CM/BPSUM modernizate 
Scr.DMSP nr.07-6784 

30.11.2018 

158. 

Compilarea Planului de achiziţii publice integral pe 

ASP, bugetarea şi publicarea acestuia în Buletinul 

achiziţiilor publice 

Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DAIL Plan compilat şi publicat 
Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

159. 

Aprovizionarea instantanee a subdiviziunilor teritoriale 

ASP cu materiale şi obiecte de diferit ordin, intru 

îndeplinirea calitativă de către acestea a deservirii 

cetăţenilor la nivelul respectiv 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 
Subdiviziuni teritoriale 

aprovizionate 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

160. 

Modernizarea edificiilor existente şi edificarea altor noi 

prin supravegherea lucrărilor de construcţie şi 

organizarea exploatării ulterioare a acestora în 

conformitate cu normele stabilite prin acte normative şi 

legislative 

Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 
Edificii modernizate şi 

edificate 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

161. 
Asigurarea normelor sanitare şi antiincendiare la 

exploatarea şi întreţinerea blocurilor şi clădirilor ASP 
Permanent 

(cu raport trimestrial) 
DAIL 

Norma sanitare şi antiincediare 

asigurate 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

162. 

Controlul asupra întreţinerii sistemelor şi instalaţiilor 

electrice în conformitate cu documentaţia tehnică, cu 

normele şi regulile în vigoare 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL Control efectuat 
Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

163. 

Supravegherea şi exploatarea inofensivă a gospodăriei 

de gaze, a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, 

de termoficare, de ventilare şi condiţionare a aerului 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 
Supraveghere şi exploatare 

efectuată 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

164. 

Asigurarea evidenţei stricte a tuturor bunurilor materiale 

procurate și repartizarea acestora în conformitate cu 

comenzile subdiviziunilor Agenţiei Servicii Publice şi în 

corelaţie cu Planul de achiziţii aprobat 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 

Controlul de recepţie a 

materialelor achiziţionate 

utilizate în procesul de 

producţie 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

165. 

Administrarea, coordonarea, gestionarea, asigurarea şi 

controlul exploatării autotransportului Agenţiei în stare 

tehnică de funcţionare 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 
Administrarea şi controlul 

exploatării autotransportului 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 
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166. 

Primirea, sortarea, distribuirea, integritatea şi 

transportarea la punctul de destinaţie a corespondenţei, 

obiectelor şi materialelor preţioase. Asigurarea 

integrităţii şi confidenţialităţii corespondenţei 

Permanent 
(cu raport trimestrial) 

DAIL 
Corespondenţă transportată şi 

distribuită. 

Scr.DAIL nr.09/2014 

30.11.2018 

XI. SECURITATE INTERNĂ 

167. 

Dezvoltarea complexului tehnico-aplicativ de 

înregistrare a datelor video și audio în procesul de 

susținere a examenului pentru obținerea permisului de 

conducere, dotarea cu camere video IP a poligoanelor și 

claselor de examinare 

Trimestrul I 

DS 

DÎMT şi CCA 

DT 

Complex tehnico-aplicativ 

instalat 

Scr.DS nr.08/1556 

11.12.2018 

 

168. 
Reîncărcarea mijloacelor de intervenție la incendiu cu 

praf la arhiva SSC, str.Mihai Viteazul, 11/1 
Semestrul II DS 

Sistem antiincendiar 

instalat 

Scr.DS nr.08/1556 

11.12.2018 

XII. AUDIT INTERN 

169. 
Revizuirea/ ajustarea Planului strategic al activităţii de 

audit intern pentru anii 2018-2020 
Decembrie DAI Planul strategic revizuit. 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

170. 

Elaborarea şi remiterea Planului anual de activitate al 

Direcţiei audit intern în adresa Ministerului Finanţelor şi 

Curţii de Conturi 

Decembrie 

Februarie 
DAI 

Planul anual aprobat şi 

expediat în termen 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

171. 

Elaborarea şi remiterea în adresa Ministerului Finanţelor 

a Raportului privind activitatea de audit intern în 

sectorul public pentru anul 2018 (conform prevederilor 

Ordinului ministrului finanţelor nr.113 din 15.09.2011 (cu 

modificările şi completările ulterioare) 

Februarie 

1 martie (termen 

limită) 
DAI 

Raport elaborat şi expediat în 

termen 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

172. 

Elaborarea şi remiterea în adresa Ministerului Finanţelor 

a Raportului privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de control intern managerial, la situaţia din 

31.12.2018 

Ianuarie – februarie 

1 martie (termen 

limită) 
DAI Raportul elaborat în termen 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

173. 
Asigurarea emiterii şi plasării pe pagina web a Agenţiei 

a Declaraţiei de răspundere managerială 

31 martie 
(termen limită) 

10 aprilie 
(termen limită) 

DAI 
Declaraţia de răspundere 

managerială emisă şi plasată 

pe pagina web în termen 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

174. 

Asigurarea efectuării misiunilor de audit, conform 

Planului de activitate al Direcţiei audit intern pentru 

anul 2019 

Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DAI 
Misiuni de audit intern 

efectuate 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 
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175. 
Asigurarea executării acţiunilor privind monitorizarea 

implementării recomandărilor de audit intern 
Pe parcursul anului 
(cu raport trimestrial) 

DAI 
Note informative privind 

implementarea recomandărilor 

întocmite 

Scr. DAI nr.12/226 

23.11.2018 

 

 

 

Abrevieri: 

1. DÎEP Departamentul înregistrare şi evidenţă a populaţiei  10. DAIL Direcţia asigurare infrastructură şi logistică 

2. DÎLUD Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept  11. DS Direcţia securitate 

3. DC Departamentul cadastru  12. DRU Direcţia resurse umane 

4. DÎMTCCA Departamentul înregistrare a mijloacelor de transport şi 

calificare a conducătorilor auto 

 13. DJ Direcţia juridică 

5. DT Departamentul tehnologic  14. DGTI Direcţia generală tehnologii informaţionale 

6. DMSP Departamentul management servicii publice  15. DGP Direcţia generală producere 

7. DIPDCI Departamentul Implementare a Programului de dobândire a 

cetăţeniei prin investiţie 

 16. DC Direcţia contabilitate 

8. DGEF Direcţia generală economico-financiară  17. DPB Direcţia planificare şi buget 

9. DGJRUOI Direcţia generală juridică, resurse umane şi organizare internă  18. DCAI Direcţia control şi audit intern 
 

 

Notă: În câmpul „Executanţi” – primul din listă este executantul de bază, ceilalţi sunt „Coexecutanţi”. Executantul de bază prezintă în adresa Direcţiei organizare 

internă rapoarte privind executarea acţiunii planificate cu rezoluţia conducerii Agenţiei. 

 

 

 

Agenţia Servicii Publice 


