
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaţionale  

  

nr. 625  din  22.05.2008 
  

Monitorul Oficial nr.92-93/617 din 27.05.2008 

  

* * * 

În scopul realizării prevederilor Legii nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2004, nr.6-12, art.44), Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314), Legii comunicaţiilor electronice nr.241-

XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) şi 

în vederea optimizării structurii aparatului central al Ministerului Dezvoltării Informaţionale, a 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate acestuia, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se acceptă propunerea Ministerului Dezvoltării Informaţionale privind reorganizarea:  

Întreprinderii de Stat “Registru” în Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat “Registru”, cu transmiterea acesteia a funcţiilor de ţinere a resurselor 

informaţionale de stat de bază, registrelor de stat a transportului şi conducătorilor de vehicule, 

precum şi a Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat;  

Întreprinderii de Stat “Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor” în Întreprinderea de Stat 

“Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”.  

2. Se stabileşte că Ministerul Dezvoltării Informaţionale va îndeplini funcţiile de fondator 

al Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” şi Întreprinderii de 

Stat “Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, va asigura perfectarea actelor de constituire şi 

va numi administratorii întreprinderilor conform legislaţiei.  

3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea aparatului central al 

Ministerului Dezvoltării Informaţionale, a întreprinderilor şi instituţiilor subordonate se va 

efectua în conformitate cu legislaţia muncii.  

4. Se acordă Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” 

dreptul exclusiv în elaborarea, producerea documentelor de identitate şi înregistrare, precum şi 

efectuarea comenzilor directe de perfectare a bucletelor şi blanchetelor de evidenţă strictă, 

conform anexei nr.1.  

  
[Pct.5 abrogat prin Hot.Guv. nr.389 din 17.05.2010, în vigoare 21.05.2010]  

  

   

PRIM-MINISTRU 

  

Zinaida GRECEANÎI 

Contrasemnează:  
 

Prim-viceprim-ministru,  
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ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon  

Ministrul dezvoltării informaţionale Pavel Buceaţchi  

 

Chişinău, 22 mai 2008.   

Nr.625.  
 

  

 Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.625 din 22 mai 2008  

   

LISTA  

documentelor care vor fi elaborate, produse şi perfectate de către Întreprinderea  

 de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”  

1. Acte de identitate:  

paşapoarte şi documente de călătorie (de toate tipurile) - perfectate în mod mecanolizibil;  

buletine de identitate (de toate tipurile);  

permise de şedere (de toate tipurile).  

2. Documente de înregistrare:  

certificate de înmatriculare a mijloacelor de transport;  

permise de conducere (de toate tipurile).  

3. Documente de stat care conţin diverse tehnologii de înscriere (perfectare) şi de protecţie 

a informaţiei (coduri de bare, holograme, purtători magnetici, cipuri şi alte tehnologii), cu 

excepţia blanchetelor facturilor fiscale.  

4. Documente de identificare şi hîrtii de valoare - elaborarea machetelor-original, conform 

standardelor şi cerinţelor.  
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.1071 din 12.11.2010, în vigoare 19.11.2010]  

  

  
[Anexa nr.2 abrogată prin Hot.Guv. nr.389 din 17.05.2010, în vigoare 21.05.2010]  
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