
 

 
H O T Ă R Î R E 

despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al 

unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile 

de pe teritoriul Moldovei" 

  

nr. 1518  din  17.12.2003  

   
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-5/2 din 01.01.2004 

  

* * * 
Notă: În tot textul Hotărîrii şi al anexelor, sintagma “Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului” se 

substituie prin sintagma “Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” conform Hot.Guv. 

nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010 

Notă: În hotărîre sintagma “Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma “Ministerul 

Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” conform Hot.Guv. nr.389 din 17.05.2010, în vigoare 

21.05.2010 

Notă: În textul hotărîrii şi anexelor, sintagmele “Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” se substituie 

prin “Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”,  “Întreprinderea de Stat “Oficiul Informaţional Central 

Cadastru” – “Întreprinderea de stat specializată în cadastru”, “Departamentul Tehnologii 

Informaţionale” – “Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi 

Dezvoltării Teritoriului” – “Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului”, “Departamentul 

Statistică şi Sociologie” – “Biroul Naţional de Statistică” conform Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, 

în vigoare 02.03.2007 

  

Întru executarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 şi 

în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1415 din 19 decembrie 2001 cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova pe termen mediu pînă în anul 

2005, precum şi în scopul creării unei baze unice organizaţionale şi informaţionale pentru 

evidenţa şi identificarea centralizată şi uniformă a unităţilor administrativ-teritoriale, localităţilor, 

străzilor şi adreselor obiectelor din teritoriul Moldovei, pentru utilizarea ulterioară a informaţiei 

în sistemele informaţionale de stat, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă:  

Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei", conform anexei 

nr.1;  

Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al 

străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei", conform anexei nr.2;  

Planul de acţiuni şi mijloacele financiare pentru crearea Sistemului informaţional 

automatizat “Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile 

de pe teritoriul Moldovei”, conform anexei 3. 
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  
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2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru:  

va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea în termen a acţiunilor planificate, 

prezentînd, semestrial, Guvernului informaţia de rigoare;  

în perioada 2010-2013, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, vor organiza 

lucrările de întocmire a planurilor hotarelor întovărăşirilor pomicole şi ale cooperativelor de 

construcţie a garajelor şi înregistrarea acestora.  
[Pct.2 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06]  

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.676 din 11.07.05, în vigoare 15.07.05]  

   

3. Autorităţile administraţiei publice locale, în termen de trei luni de la solicitarea 

deţinătorului Registrului de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile 

de pe teritoriul Moldovei, vor prezenta decizia privind instituirea denumirii străzilor şi planul de 

adresă, întocmit în modul stabilit.  

  

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV 

  

Contrasemnată:  
 

Viceprim-ministru, 
 

ministrul agriculturii şi industriei alimentare Dmitrii Todoroglo 

Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi 

Ministrul justiţiei Vasile Dolghieru 

 

Chişinău, 17 decembrie 2003.   

Nr.1518. 
 

  

Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.1518 din 17 decembrie 2003 

  

Conceptul tehnic  

al Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al  

unităţilor administrativ teritoriale şi al străzilor din localităţile 

de pe teritoriul Moldovei" 

  
Notă: În titlu şi în textul anexei, cuvîntul “Concepţia” se substituie prin cuvintele “Conceptul tehnic al” 

conform Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010 

  

INTRODUCERE 

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova serveşte drept bază pentru 

stabilirea adreselor poştale tradiţionale şi este un sistem uzual de identificare a obiectelor şi 

subiectelor. Tradiţional, adresa reprezintă o totalitate a denumirilor ţării, unităţii administrativ-

teritoriale, localităţii, străzii, numărului clădirii şi apartamentului (încăperii izolate). În acest mod 

adresa se utiliza în fişierele ţinute manual. Totodată, pentru fiecare obiect de evidenţă în parte, 

adresa se scria pe deplin şi citeţ. Aceasta însemna că:  

numărul clădirii se dubla pentru toate apartamentele (oficii, încăperi izolate etc.);  
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denumirea străzii se dubla pentru toate apartamentele clădirilor amplasate pe strada 

respectivă;  

denumirea localităţii se dubla pentru toate apartamentele şi construcţiile separate din 

localitate;  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale se dubla pentru toate apartamentele şi 

construcţiile separate din localităţile unităţii administrativ-teritoriale;  

denumirea ţării se dubla pentru toate apartamentele şi construcţiile separate ale tuturor 

localităţilor.  

Reprezentarea adreselor în sistemele informaţionale a evoluat de la reproducerea directă a 

cartotecii "manuale" tradiţionale pînă la utilizarea clasificatorilor special elaboraţi.  

În primul caz, ca şi în cartotecile ţinute pe suport de hîrtie, exista un surplus de date. La 

introducerea adreselor în bazele de date ale sistemelor automatizate, practic, era imposibilă 

scrierea lor uniformă, ceea ce făcea irealizabilă căutarea completă a înscrierilor despre o singură 

clădire, stradă, localitate sau unitate administrativ-teritorială.  

Trecerea la utilizarea clasificatorilor a permis, concomitent, înlăturarea surplusului de date 

şi obţinerea unei uniformităţi în scrierea adreselor şi, în baza caracterului unitar de prezentare a 

adreselor, căutarea completă a înscrierilor.  

S-au răspîndit clasificatorii cu structură ierarhică. Structura ierarhică permite prezentarea 

adresei complete prin următoarea totalitate de cîmpuri informaţionale: 

  

codul de identificare al străzii + numărul construcţiei + numărul apartamentului. 

  

Selectarea structurii ierarhice pentru clasificatorii de străzi ai localităţilor a fost dictată de 

organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Clasificatorii de acest tip sînt 

concreţi, siguri, simpli şi economi în proiectare şi exploatare. Însă au un singur neajuns: sînt 

nestabili la modificările din structurile descrise. De aceea, la selectarea structurii clasificatorului 

este necesar de a lua în considerare nu numai structura obiectului de modelare, dar şi posibila 

modificare a lui (obiectului).  

Clasificatorii organizării administrativ-teritoriale şi ai străzilor din localităţi, utilizaţi în 

prezent în sistemele informaţionale departamentale, s-au creat autonom şi separat de procesele 

similare din alte departamente.  

Clasificatorii organizării administrativ-teritoriale a Moldovei şi denumirea străzilor, 

localităţilor, care se utilizează în sistemele informaţionale departamentale, nu corespund 

destinaţiei atît la capitolul ţinerii lor, nivelului juridic al informaţiei introduse, stabilităţii faţă de 

modificările din structurile administrative descrise, cît şi a tehnologiilor utilizate.  

În aceste condiţii destul de complexe a apărut necesitatea creării unui sistem informaţional 

automatizat unic de stat (în continuare - sistem), care să descrie toate elementele organizării 

administrativ-teritoriale (unităţile administrativ-teritoriale şi localităţile) şi planurile de adrese ale 

localităţilor (sectoarele administrative, străzile, construcţiile, încăperile izolate). Principiul de 

bază de întocmire a prezentului sistem trebuie să devină identificarea unică şi invariabilă a 

fiecărui obiect luat la evidenţă. Fiecare înscriere într-un astfel de sistem trebuie să se facă numai 

în baza documentelor juridice şi în conformitate cu regulamentul special. Baza de date, pînă la 

un anumit nivel, trebuie să conţină rechizitele documentelor juridice, în temeiul cărora se fac 

înscrierile. Structura datelor trebuie să fie optimizată conform structurii datelor textuale şi 

grafice.  



Din punct de vedere structural, sistemul trebuie să fie prezentat ca o totalitate a două 

subsisteme. Primului subsistem, din punct de vedere juridic, i se atribuie statut de Registru, care 

trebuie să conţină elementele organizării administrativ-teritoriale a Moldovei. Al doilea 

subsistem funcţionează la nivel de clasificator şi conţine compartimentul de adrese ale obiectelor 

infrastructurii urbane (străzi, construcţii, încăperi izolate). Localitatea constituie veriga comună 

pentru ambele subsisteme.  

Particularitatea sistemului este reprezentarea spaţială a obiectelor luate la evidenţă sub 

formă de strat al hărţii electronice, care include hotarele Moldovei, unităţilor administrativ-

teritoriale şi localităţilor, liniile axiale ale străzilor şi segmentele lor, contururile clădirilor şi alte 

obiecte ale infrastructurii urbane şi rurale, care au adrese individuale.  

  

Capitolul I 

NOŢIUNI GENERALE  

1. Definiţia sistemului 
Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale 

şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" (în continuare - Registru), constituie o 

parte componentă a Sistemului informaţional geografic naţional şi reprezintă clasificatorul 

automatizat al unităţilor administrativ-teritoriale (raioane, oraşe (municipii), sate (comune), 

localităţi, inclusiv cele desfiinţate) şi elementele de bază ale infrastructurii urbane (străzi, clădiri) 

calificate ca adrese ale obiectelor fizice.  

Registrul conţine identificatorul obiectelor de evidenţă şi caracteristicile lor de bază 

(denumirea, data formării, data lichidării etc.), precum şi hotarele unităţilor administrativ-

teritoriale, liniile axiale ale străzilor şi contururile clădirilor.  

2. Destinaţia sistemului 
Registrul este destinat identificării elementelor infrastructurii urbane şi rurale în calitate de 

obiecte fizice, care reprezintă obiectul de evidenţă pentru sistemele informaţionale 

departamentale şi interdepartamentale, şi stabileşte legături cu sistemul adresei poştale, utilizat 

atît de sistemele informaţionale, cît şi de persoanele fizice şi juridice în viaţa cotidiană.  

Împreună cu informaţia din sistemul informaţional automatizat "Harta digitală de bază" şi 

din sistemul informaţional automatizat "Cadastrul bunurilor imobiliare", Registrul asigură 

determinarea spaţială şi identificarea oricărui tip de obiecte în Modelul spaţial de bază al 

terenului.  

3. Scopul creării sistemului 
Prin crearea sistemului se vor atinge următoarele obiective:  

formarea bazei organizatorice şi informaţionale pentru evidenţa centralizată a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a planurilor de adrese ale localităţilor;  

asigurarea autorităţilor administraţiei publice cu informaţii actuale, veridice şi complexe 

pentru efectuarea de cercetări operative şi multilaterale, evaluarea şi argumentarea actelor 

administrative;  

acordarea de ajutor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în eficientizarea 

promovării politicii de stat în domeniul organizării administrativ-teritoriale a ţării;  

eficientizarea procedurii de luare a deciziilor, care asigură răspunsuri la interpelări şi 

funcţiile de analiză a datelor spaţiale, ce prezintă rezultatele analizei într-o formă concretă şi 

potrivită pentru vizualizare;  

crearea platformei integrate reale pentru sistemele informaţionale departamentale şi 

interdepartamentale;  



reducerea volumului de date cu termen de stocare permanent, din contul optimizării 

structurilor informaţiei textuale şi grafice.  

4. Principiile de bază ale creării sistemului 
Principiile de bază ale creării sistemului sînt:  

principiul legalităţii 
principiul legalităţii sistemului presupune realizarea şi exploatarea Registrului în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

principiul respectării drepturilor omului 
principiul respectării drepturilor omului prevede exploatarea sistemului în strictă 

conformitate cu actele normative în vigoare şi în limitele regulamentelor, tratatelor şi 

convenţiilor în domeniul asigurării drepturilor omului, la care Moldova este parte;  

principiul primei persoane/centrului unic 
principiul primei persoane/centrului unic presupune existenţa unui conducător, abilitat cu 

împuterniciri suficiente pentru adoptarea deciziilor şi coordonarea lucrărilor de creare şi 

exploatare a sistemului;  

principiul temeiniciei datelor 
principiul temeiniciei datelor Registrului prevede introducerea datelor în sistem exclusiv în 

baza înscrierilor din documentele calificate drept surse de informaţie;  

principiul integrităţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor:  
prin integritatea datelor se subînţelege starea datelor ce-şi păstrează conţinutul şi 

interpretarea uniformă a lor în condiţii de influenţă a factorilor întîmplători. Se consideră că 

datele îşi menţin integritatea, dacă acestea nu au fost denaturate sau distruse (şterse);  

prin plenitudinea datelor se subînţelege volumul deplin şi suficient al informaţiei colectate 

despre obiectele de evidenţă în conformitate cu documentele normative;  

prin veridicitatea datelor se subînţelege gradul de corespundere a datelor din memoria 

maşinii electronice de calcul sau din documente cu starea reală a obiectelor reflectate sau a 

obiectelor dintr-un domeniu concret al sistemului;  

principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării 
principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării presupune utilizarea de către toate 

sistemele informaţionale departamentale a codurilor atribuite în Registru;  

principiul exercitării controlului asupra formării şi utilizării Registrului 
principiul exercitării controlului asupra formării şi utilizării Registrului se realizează printr-

un ansamblu de măsuri organizatorice de software şi hardware, menite să asigure calitatea înaltă 

a resurselor informaţionale de stat formate, siguranţa păstrării şi acumulării lor, precum şi 

utilizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

principiul autorecuperării 
principiul autorecuperării presupune asigurarea rentabilităţii în procesul de lucru şi de 

deservire a sistemului.  

5. Sarcinile principale 
Sistemului i se atribuie următoarele sarcini:  

formarea băncii de date despre obiectele de evidenţă;  

actualizarea bazei de date în temeiul datelor interdepartamentale, acumulate în procesul 

formării resurselor informaţionale de stat ale Moldovei;  

ţinerea Registrului;  



organizarea controlului datelor, asigurarea acumulării informaţiei de tipul şi calitatea 

stabilită cu ajutorul unor mijloace hardware şi software speciale şi cu forţele subdiviziunilor şi 

colaboratorilor desemnaţi;  

asigurarea creării şi funcţionării băncii de date republicane interdepartamentale integrate 

clasificate despre unităţile administrativ-teritoriale din Moldova şi planurile de adrese ale 

localităţilor;  

asigurarea interacţiunii informaţionale şi colaborării în procesul schimbului informaţional 

interstatal şi internaţional;  

asigurarea securităţii informaţionale în cadrul creării şi exploatării sistemului;  

asigurarea autorităţilor publice, agenţilor economici şi populaţiei cu informaţii statistice, 

analitice şi cu alte informaţii.  

  

Capitolul II 

CADRUL JURIDIC AL SISTEMULUI  

6. Cadrul juridic în vigoare 
Cadrul juridic al sistemului este stabilit de Constituţia ţării, legislaţia în vigoare, precum şi 

de tratatele şi convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte.  

7. Dezvoltarea cadrului juridic 
În scopul perfecţionării cadrului juridic privind condiţiile creării, funcţionării şi exploatării 

sistemului este necesar de a crea, de a modifica actele normative şi mediul metodic - tehnologic, 

inclusiv:  

concretizarea structurării administrativ-teritoriale a ţării din punct de vedere al logisticii 

denumirii nivelelor unităţilor administrativ teritoriale, simplitatea şi identitatea ierarhică şi de 

subordonare;  

elaborarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-

teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova;  

determinarea condiţiilor de dezvoltare şi integrare a Registrului cu resursele informaţionale 

de bază, departamentale şi teritoriale;  

dezvoltarea cadrului normativ în vederea stabilirii condiţiilor tehnico - economice de 

activitate şi interacţiune a utilizatorilor de informaţii ai Registrului, inclusiv costurile pentru 

prestarea serviciilor informaţionale diverselor utilizatori.  

  

Capitolul III 

SPAŢIUL FUNCŢIONAL AL SISTEMULUI  

8. Funcţiile de bază ale sistemului 
Funcţiile de bază ale sistemului sînt:  

A. Formarea băncii de date a sistemului 
În procesul formării băncii de date funcţiile sistemului sînt:  

introducerea iniţială a datelor;  

actualizarea datelor;  

scoaterea din evidenţă a datelor.  

Funcţiile specificate sînt realizate în cadrul organizării colectării datelor în perioada de 

înregistrare, schimbului informaţional cu structurile autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale etc.  



Introducerea iniţială a datelor constă în conferirea obiectului a unui identificator unic şi 

introducerea în banca de date a Registrului a volumului stabilit de informaţii despre el. Această 

procedură se efectuează la înregistrarea primară a obiectului de evidenţă.  

Actualizarea datelor Registrului constă în introducerea sistematică a modificărilor 

(rectificărilor, completărilor) în banca de date a sistemului în baza informaţiei prezentate de 

ministerele, departamentele interesate şi autorităţile administraţiei publice locale, care ţin de 

competenţa lor.  

Procedura menţionată se realizează în cazul modificării:  

denumirii obiectului de evidenţă;  

hotarului obiectului de evidenţă;  

subordonării administrative a obiectului de evidenţă;  

statutului obiectului de evidenţă;  

numărului poştal al obiectului de evidenţă.  

Toate modificările se păstrează în Registru în ordine cronologică.  

Scoaterea din evidenţă a obiectului şi transmiterea în arhivă a datelor despre obiectele 

înregistrate constă în efectuarea unei note speciale în baza de date.  

Procedura menţionată se realizează în următoarele cazuri:  

lichidarea obiectului de evidenţă;  

asocierea obiectului cu alte obiecte de evidenţă.  

Informaţia se introduce în Registru exclusiv în baza documentelor ce confirmă 

autenticitatea informaţiei despre obiectul de evidenţă. Datele despre documentele de confirmare 

se introduc în banca de date.  

B. Organizarea asigurării informaţionale din banca de date a sistemului 
Informaţia din banca de date a Registrului se furnizează, conform regulamentului, 

conducerii Moldovei, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi 

juridice în cadrul schimbului de date.  

C. Asigurarea calităţii informaţiei prin crearea şi menţinerea componentelor 

sistemului de calitate 

D. Asigurarea integrităţii datelor la toate etapele de acumulare, păstrare şi utilizare a 

resurselor informaţionale de stat despre planurile de adrese ale localităţilor 

E. Asigurarea multilaterală a funcţionării Registrului  
  

9. Contururile funcţionale ale sistemului 
Sistemul include următoarele contururi funcţionale:  

conturul controlului de stat asupra acumulării, păstrării şi utilizării resurselor 

informaţionale;  

conturul de evidenţă al organizării administrativ-teritoriale (organizarea administrativ-

teritorială);  

conturul de evidenţă al străzilor, clădirilor şi apartamentelor (planul de adrese).  

Spaţiul fiecărui contur funcţional se divizează, la rîndul său, într-un şir de funcţii de nivel 

mai inferior.  

Conturul controlului de stat asupra acumulării, păstrării şi utilizării resurselor 

informaţionale reprezintă un sistem unic al controlului de stat al resurselor informaţionale 

despre unităţile administrativ-teritoriale ale ţării şi planurile de adrese ale localităţilor.  



Conturul de evidenţă al organizării administrativ-teritoriale (organizarea 

administrativ-teritorială) prezintă evidenţa automatizată a unităţilor administrativ-teritoriale, 

structurii şi stării lor.  

Conturul respectiv include următoarele funcţii:  

evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi;  

evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;  

evidenţa localităţilor; 

evidenţa întovărăşirilor pomicole;  

evidenţa cooperativelor de construcţie a garajelor. 

Conturul de evidenţă al străzilor, adreselor clădirilor şi apartamentelor (planul de 

adrese) prezintă evidenţa automatizată şi controlul planurilor de adrese ale localităţilor ţării. 

Conturul menţionat include următoarele funcţii:  

evidenţa sectoarelor municipiului;  

evidenţa străzilor şi segmentelor de stradă;  

evidenţa punctelor de referinţă a adresei construcţiei;  

evidenţa punctelor de referinţă ale adresei încăperii izolate.  

Funcţia de eliberare a informaţiilor analitice şi statistice autorităţilor administraţiei publice 

este comună pentru toate contururile funcţionale.  
[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

Capitolul IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Funcţiile de bază ce ţin de formarea, ţinerea şi exploatarea sistemului informaţional 

automatizat de ţinere a Registrului sînt divizate între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul 

Naţional de Statistică, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Întreprinderea de Stat 

"Poşta Moldovei" şi autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu atribuţiile 

acestora prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Determinarea juridică a organizării administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate 

cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, nr.764-XV din 27 

decembrie 2001.  

Determinarea tehnică a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor ţine de 

competenţa subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.  

În legătură cu trecerea republicii la noua organizare administrativ-teritorială este posibil să 

fie nevoie de efectuarea lucrărilor de demarcare a hotarelor.  

Determinarea juridică a conţinutului planurilor de adrese ale localităţilor ţine de 

competenţa subdiviziunilor de arhitectură ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin 

coordonare cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale.  

Crearea şi ţinerea Registrului trebuie să se efectueze în baza infrastructurii Agenţiei Relaţii 

Funciare şi Cadastru în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, subdiviziunile lor 

arhitecturale şi Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale.  

Informaţia primară se pregăteşte de către subdiviziunile teritoriale de arhitectură ale 

autorităţilor administraţiei publice locale şi ale subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Relaţii 

Funciare şi Cadastru şi, după procedura oficială de aprobare, este transmisă oficiilor cadastrale 

teritoriale, iar mai apoi integrată de către Întreprinderea de stat specializată în cadastru pe întreg 

teritoriul Moldovei. Ulterior, oficiile cadastrale teritoriale, cu acordul consiliilor locale, vor ţine 

evidenţa planurilor de adrese ale localităţilor din raza lor de activitate şi vor conferi adrese pentru 

clădiri şi apartamente sau încăperi izolate. 
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Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" realizează atribuirea codurilor poştale.  
[Cap.IV completat prin Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

Capitolul V. 

DOCUMENTELE SISTEMULUI  

Drept temei pentru înregistrarea unităţilor administrativ-teritoriale servesc documentele 

menţionate în Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării 

administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.741-XIII din 20 februarie 

1996, harta unităţii administrativ-teritoriale, cu reprezentarea amplasării localităţilor, precum şi a 

hotarelor coordonate cu unităţile administrativ-teritoriale adiacente şi actul de stabilire a 

hotarelor unităţii administrativ-teritoriale, cu anexarea descrierii lor şi catalogul de coordonate a 

punctelor de cotitură.  

Drept temei pentru înregistrare sau radiere din evidenţă a străzilor şi adreselor servesc:  

decizia autorităţii administraţiei publice locale privind instituirea (lichidarea) denumirii şi 

perimetrul străzilor;  

planul de adrese.  

Documentele tehnologice sînt:  

certificate;  

rapoarte analitice şi statistice.  

  

Capitolul VI 

SPAŢIUL INFORMAŢIONAL AL SISTEMULUI  

10. Structura nucleului informaţional 
Registrul, ca oricare alt sistem, este format dintr-un nucleu, constituit din ansamblul 

indivizibil al obiectelor supuse evidenţei şi controlului în cadrul sistemului şi din scenariile, după 

care acestea interacţionează. Cîmpurile de date se formează prin manifestarea atributelor 

obiectelor în urma interacţiunii lor, conform scenariilor ordinare, care au un caracter ciclic.  

11. Obiectele de evidenţă 
Obiectele de evidenţă sînt:  

Republica Moldova;  

unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (raionul, Unitatea Administrativ 

Teritorială "Găgăuzia") şi de nivelul întîi (satul (comuna), oraşul (municipiul);  

localităţile din componenţa municipiului, oraşului, comunei;  

întovărăşirile pomicole;  

cooperativele de construcţie a garajelor; 

sectorul;  

strada;  

punctul de referinţă al adresei construcţiei;  

punctul de referinţă al adresei încăperii izolate.  
[Pct.11 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

12. Identificatorul oricărui obiect informaţional al sistemului reprezintă un număr unic de 

identificare în cadrul bazei de date, creat pe bază de succesiune. 
[Pct.12 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

13. Scenariile de bază 
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Scenariile de bază pentru obiectele informaţionale îndeplinesc funcţiile sistemului în 

timpul evidenţei şi controlului obiectelor sistemului:  

1) pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu şi doi la: 
constituirea unei unităţi noi;  

modificarea denumirii unităţii existente;  

modificarea hotarelor unităţii existente;  

lichidarea unităţii existente;  

2) pentru localităţi la:  
constituirea unei localităţi noi;  

modificarea subordonării administrative a localităţii;  

modificarea denumirii localităţii existente;  

modificarea statutului localităţii existente;  

modificarea hotarelor localităţii existente;  

desfiinţarea administrativă a localităţii existente prin includerea ei în componenţa altei 

localităţi;  

lichidarea fizică a localităţii existente pe motivul ruinării (distrugerii) ei;  

3) pentru sectoarele administrative ale municipiului Chişinău la:  
formarea unui sector nou al localităţii;  

modificarea denumirii sectorului existent al localităţii;  

modificarea hotarelor sectorului existent al localităţii;  

lichidarea sectorului localităţii;  

4) pentru străzile localităţilor la:  
formarea unei străzi noi;  

modificarea denumirii străzii existente a localităţii;  

modificarea statutului străzii existente a localităţii;  

lichidarea străzii;  

5) pentru clădirile din localităţi la:  
construirea unei clădiri noi în localitate;  

atribuirea clădirii a unei sau cîtorva adrese poştale;  

modificarea numărului poştal al clădirii;  

lichidarea (distrugerea) clădirii existente;  

6) pentru încăperile izolate din clădiri la:  
formarea juridică a încăperii izolate în clădire;  

atribuirea încăperii izolate a unui sau mai multor numere;  

modificarea numărului încăperii izolate;  

lichidarea juridică a încăperii izolate;  

lichidarea fizică a încăperii izolate.  

14. Datele ce se conţin în sistem:  
1) date ce descriu statul:  

codul statului;  

codul din litere;  

data formării;  

denumirea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului statului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  



2) date ce descriu unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea - raioanele, unităţile 

administrativ-teritoriale cu statut special, municipiile;  

codul;  

data formării;  

statutul;  

denumirea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului raionului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  

3) date ce descriu unităţile administrativ - teritoriale de nivelul întîi (satele, (comunele), 

oraşele ( municipiile):  

codul;  

data formării;  

statutul;  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în componenţa căreia intră 

unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi;  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale (la cazul nominativ şi posesiv);  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi datele referinţei geodezice 

(cartografice şi topografice);  

4) date ce descriu localităţile:  

codul localităţii;  

data formării;  

statutul;  

denumirea localităţii (la cazul nominativ şi posesiv);  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în componenţa căreia intră 

localitatea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului intravilanului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi 

topografice);  

5) date ce descriu sectorul:  

codul sectorului;  

denumirea sectorului;  

data formării;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa sectorului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  

6) date ce descriu străzile:  

codul străzii;  

categoria străzii;  

denumirea străzii;  

data formării;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  



7) date ce descriu segmentul de stradă:  

codul segmentului străzii;  

strada în care intră segmentul;  

punctul de pornire;  

punctul final;  

data formării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

8) date ce descriu clădirea:  

codul clădirii;  

segmentul de stradă la care se referă clădirea;  

numărul poştal;  

indexul poştal;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

9) date ce descriu apartamentul sau încăperea izolată:  

codul încăperii izolate;  

numărul poştal;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

10) date despre documente:  

denumirea;  

data emiterii şi organul emitent al actului decizional în baza căruia se face înscrierea;  

11) date spaţiale:  

frontierele Moldovei;  

hotarele unităţilor administrativ-teritoriale şi ale localităţilor;  

hotarele sectoarelor localităţilor;  

liniile axiale ale străzilor şi segmentelor de stradă;  

contururile clădirilor;  

12) date despre întovărăşirea pomicolă, cooperativa de construcţie a garajelor sau alt 

obiect:  

identificatorul obiectului;  

data formării;  

denumirea obiectului;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă.  

Un caz aparte îl constituie identificarea clădirilor şi construcţiilor amplasate în extravilanul 

localităţii (de exemplu - cătune, ferme, căsuţe pentru pădurari, cazarme, alte construcţii etc.).  
[Pct.14 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

15. Clasificatorii 
În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei păstrate se foloseşte un 

sistem de clasificatori care pot fi divizaţi în două grupe:  

internaţionali, în conformitate cu clasificatorul interstatal al statelor lumii ISO 03166 din 1 

iulie 1997;  

naţionali.  

16. Sursele de informaţie şi fluxurile informaţionale 
Sursele principale de informaţie sînt:  

Parlamentul Republicii Moldova – adoptă legi despre organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova;  
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Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – prezintă date despre amplasarea exactă a 

hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi localităţilor;  

autorităţile administraţiei publice locale şi subdiviziunile Ministerului Construcţiilor 

şi Dezvoltării Regionale – prezintă date despre planurile de adrese ale localităţilor pentru 

versiunea electronică;  

Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" – prezintă date privind codurile poştale ale 

localităţilor, străzilor şi clădirilor.  

17. Interacţiunea sistemului cu resursele informaţionale de bază 
Registrul este unica sursă oficială de informaţii privind identificatorii elementelor 

infrastructurii urbane şi organizării administrativ-teritoriale pentru sistemele informaţionale de 

stat.  

Registrul se foloseşte pentru ataşarea adresei obiectelor de evidenţă a resurselor 

informaţionale de bază - Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept la 

harta digitală de bază.  

Concomitent, Registrul constituie baza identificării adresei construcţiilor şi încăperilor 

izolate înregistrate în cadastrul bunurilor imobile.  

  

Capitolul VII 

SPAŢIUL TEHNOLOGIC  

18. În conformitate cu structura organelor cadastrale, sistemul funcţionează în două 

niveluri: nivelul central – amplasat în Întreprinderea de Stat “Cadastru” şi regional – amplasat în 

filialele întreprinderii. 
[Pct.18 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

19. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel 

central 
Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel central este amplasat în municipiul 

Chişinău şi are menirea să asigure funcţionarea organizaţiilor antrenate la crearea şi exploatarea 

sistemului, precum şi la administrarea sistemului.  

În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel central intră:  

banca de date centrală;  

locurile de muncă automatizate (L.M.A.) ale administratorilor sistemului;  

locurile de muncă automatizate ale analiştilor de sistem;  

locuri de muncă automatizate ale operatorilor conturului “clasificatoare”;  

locuri de muncă automatizate ale operatorilor conturului “Organizarea administrativ-

teritorială”;  

locuri de muncă automatizate ale operatorilor conturului “Planul de adrese”;  

reţelele de calcul locale (R.C.L.) ale organizaţiilor care participă la ţinerea sistemului. 

Fiecare dintre R.C.L. menţionate include locurile de muncă automatizate ale administratorilor 

subsistemelor corespunzătoare şi locurile de muncă automatizate ale colaboratorilor sus-

numitelor organizaţii;  

utilajele de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor de muncă automatizate şi 

reţelelor locale de calcul cu banca centrală de date, precum şi a întregului complex cu 

complexele informaţionale de telecomunicaţii regionale şi locale. 

A. Banca de date centrală 
Banca de date centrală serveşte pentru păstrarea şi prelucrarea informaţiilor şi este alcătuită 

din următoarele componente:  
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depozitul de date este utilizat pentru păstrarea permanentă şi în volum deplin a 

informaţiilor despre obiectele de evidenţă şi control şi documentele, inclusiv datele despre 

documente, în baza cărora au fost actualizate informaţiile (formularele); informaţiile despre 

etapele de adoptare a deciziilor, despre data luării deciziilor şi numele colaboratorilor care le-au 

adoptat;  

baza de formate este destinată asigurării securităţii în procesul de lucru cu utilizatorii de 

la distanţă, precum şi pentru păstrarea clasificatorilor şi determinarea dreptului unui sau altui 

utilizator, dreptului de acces la informaţii. Legătura locurilor de muncă automatizate ale 

utilizatorilor cu banca centrală de date se efectuează numai prin baza de formate;  

bazele tehnologice de date sînt destinate păstrării temporare a informaţiilor parvenite de la 

nivelele inferioare care necesită adoptarea unor decizii de către colaboratorii împuterniciţi, 

precum şi pentru efectuarea tuturor verificărilor necesare la adoptarea deciziei. Informaţiile din 

baza tehnologică de date sînt stocate în depozitul de date numai după adoptarea deciziei finale, 

potrivit formularului;  

vitrinele de date reprezintă baze de date cu extrase din depozitul central de date, prin 

intermediul cărora utilizatorilor li se asigură accesul rapid şi oportun la informaţia necesară, fără 

a li se acorda acces la depozitul de date. Vitrinele de date pot furniza anumitor categorii de 

utilizatori date în forma cea mai convenabilă pentru utilizare. Totodată, ele constituie unul din 

elementele de protecţie a informaţiilor de accesul neautorizat, deoarece conţin numai volumul de 

date accesibil utilizatorului. Renovarea datelor din vitrinele de date se face în mod automat la 

actualizarea informaţiilor din depozitul de date.  

Schimbul de informaţii dintre componentele Băncii de date centrale se efectuează prin 

anumite proceduri de securitate, inaccesibile utilizatorilor externi, care constituie parte 

componentă a sistemului de protecţie a băncii de date. 

B. Complexul software şi hardware de nivel central 
Complexul software şi hardware de nivel central include următoarele componente:  

serverele bazelor de date;  

sistemele operaţionale;  

sistemul de administrare a bazei de date - Oracle.  

Locurile automatizate de muncă sînt instalate la computerele personale dotate cu sistemul 

operaţional Windows.  

Din punct de vedere al realizării de program, sistemul trebuie să includă componentul 

standard, acceptat de toate instituţiile, în calitate de element obligatoriu ce asigură interacţiunea 

sistemelor informaţionale ale instituţiilor cu Registrul.  
[Pct.19 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

20. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel 

regional  
Complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel regional sînt destinate pentru 

asigurarea funcţionării conturului “Planul de adrese”.  

În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel regional intră:  

locuri de muncă automatizate ale administratorului sistemului;  

locuri de muncă automatizate ale operatorilor conturului “Planul de adrese”;  

utilajul de telecomunicaţie pentru asigurarea legăturii dintre locurile de muncă 

automatizate cu baza de date centrală.  

Complexul software şi hardware de nivel regional  
Locurile de muncă automatizate sînt instalate la computerele personale. 
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Locurile de muncă automatizate sînt instalate la computerele personale dotate cu sistemul 

operaţional Windows.  
[Pct.20 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  
[Pct.21 exclus prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

Capitolul VIII 

ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR  

22. Definiţie 
Prin sistemul de securitate informaţională se subînţelege ansamblul unitar al normelor de 

drept şi etico-morale, al măsurilor organizatorice (administrative) şi al mijloacelor hardware şi 

software orientate spre preîntîmpinarea pericolelor ce ameninţă securitatea sistemului şi 

minimizarea eventualelor prejudicii ce ar putea fi cauzate posesorilor şi utilizatorilor de 

informaţie.  

23. Scopul protecţiei informaţiilor 
Scopul de bază al protecţiei informaţiilor constă în prevenirea oricăror ingerinţe, precum şi 

a tentativelor de sustragere şi modificare a datelor, de scoatere din funcţiune sau de distrugere a 

elementelor structurale ale registrului, adică protecţia tuturor componentelor sistemului: a 

echipamentelor, utilajelor, produselor software, datelor (informaţiilor) şi a personalului.  

24. Pericolele ce ameninţă securitatea 
Aspectele esenţiale ale asigurării securităţii sistemului sînt determinarea, analiza şi 

clasificarea eventualelor ameninţări ale securităţii acestuia.  

Prin ameninţare se subînţelege, de obicei, evenimentul, acţiunea (influenţa), procesul sau 

fenomenul, care ar putea prejudicia anumite interese.  

Tipurile celor mai grave ameninţări luate în considerare la crearea sistemului de securitate 

a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor sînt:  

avariile în sistemul de alimentare cu energie electrică, termică şi apă;  

deteriorarea sau întreruperea funcţionării mijloacelor tehnice ale sistemului;  

consecinţele erorilor de proiectare şi elaborare a componentelor sistemului (echipamentelor 

şi aparatajelor, tehnologiilor de procesare a informaţiilor, programelor, structurilor de date etc.);  

erorile în exploatare (ale utilizatorilor, operatorilor şi altor categorii de personal);  

acţiunile distructive premeditate ale eventualilor răufăcători.  

25. Prescripţii generale de securitate 
Principiul de bază al evidenţei de registru este corespunderea strictă a datelor păstrate în 

sistem cu sursele lor iniţiale (legi, hotărîri, decizii etc.).  

Introducerea informaţiei în baza de date a Registrului de stat al unităţilor administrativ-

teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova este reglementată 

prin:  

certificarea şi atestarea subsistemelor informaţionale ale Registrului;  

licenţierea activităţii cu datele Registrului.  

Protecţia datelor personale este realizată prin mijloace de drept, organizatorice şi tehnice, 

inclusiv prin sistemele de semnalizare şi delimitare a accesului.  

Prescripţiile de securitate care se conţin în documentele de exploatare asigură:  

securitatea la montarea, ajustarea, exploatarea şi reparaţia mijloacelor tehnice;  

corespunderea cu standardele în vigoare şi Regulile tehnicii de securitate în exploatarea 

instalaţiilor electrice de către utilizatori.  

26. Protecţia informaţiilor de accesul neautorizat 
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Sistemul de protecţie a informaţiilor include măsuri organizatorice, echipamente şi produse 

software, care asigură blocarea:  

scurgerii informaţiilor prin canalele tehnice;  

accesului neautorizat la resursele reţelei.  

Măsurile organizatorice sînt desfăşurate de serviciile corespunzătoare şi exclud accesul 

neautorizat al persoanelor străine la mijloacele tehnice ale reţelei informaţionale de 

telecomunicaţii, la purtătorii magnetici, mijloacele de eliberare a copiilor pe hîrtie şi la sistemele 

de cabluri.  

Echipamentele şi produsele software de protecţie contra accesului neautorizat asigură:  

identificarea resurselor protejate;  

autentificarea resurselor şi utilizatorilor protejaţi;  

confidenţialitatea informaţiilor vehiculate prin sistem;  

schimbul autentificat de date;  

integritatea informaţiilor în timpul apariţiei, transmiterii, utilizării şi păstrării lor;  

accesul autorizat la toate resursele sistemului în condiţii normale de exploatare;  

delimitarea accesului utilizatorilor la sistem;  

delimitarea accesului utilizatorilor la resursele protejate;  

administrarea (indicarea dreptului de acces la resursele protejate, prelucrarea informaţiei 

din registre, instalarea şi scoaterea sistemului de protecţie);  

înregistrarea acţiunilor de intrare şi ieşire în/din sistem a utilizatorilor, precum şi a 

cazurilor de încălcare a dreptului de acces la resursele protejate;  

controlul integrităţii şi operativităţii sistemului de protecţie;  

securitatea în caz de avarie.  

27. Integritatea informaţiilor în caz de avarie 
În caz de avarie, în reţeaua informaţională de telecomunicaţii integritatea informaţiilor este 

asigurată prin:  

oprirea anumitor mijloace tehnice;  

întreruperea alimentării cu energie electrică.  

28. Protecţia de impactul factorilor exteriori 
Cîmpurile magnetice şi electrice existente în zona de exploatare, deteriorările posibile ale 

surselor de alimentare cu curent electric şi cataclismele naturale nu influenţează asupra 

capacităţii de lucru a mijloacelor tehnice şi software ale reţelei informaţionale de 

telecomunicaţii. 

  

ÎNCHEIERE  

Luînd în considerare faptul că actualmente nici o instituţie nu dispune de o bancă de date 

care ar cuprinde toate obiectele evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii 

Moldova şi planurile de adrese ale localităţilor, este necesară crearea cît mai curînd posibilă a 

Registrului de stat al unităţilor administrativ - teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 

teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta este necesară soluţionarea următoarele probleme:  

elaborarea actelor normative şi introducerea modificărilor în actele în vigoare, în scopul 

creării unei baze juridice pentru formarea şi implementarea sistemului;  

crearea complexului software şi hardware al Registrului de stat al unităţilor administrativ-

teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova;  

luarea măsurilor urgente pentru automatizarea tuturor instituţiilor şi subdiviziunilor lor 

teritoriale, precum şi a primăriilor;  



crearea reţelei naţionale de telecomunicaţii.  

O problemă aparte o constituie trecerea tuturor sistemelor informaţionale, care utilizează 

informaţiile de adrese, la folosirea identificatorilor unici prevăzuţi în prezentul Concept tehnic.  

  

Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.1518 din 17 decembrie 2003 

  

REGULAMENTUL 

cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al 

străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al 

străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" (în continuare – Regulament) stabileşte 

destinaţia şi modalitatea, responsabilitatea şi competenţa organelor în vederea ţinerii Registrului 

de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul 

Republicii Moldova (în continuare - Registru), furnizarea informaţiei şi utilizarea datelor din 

Registru.  

2. Registrul este parte componentă a Sistemului informaţional geografic naţional şi 

reprezintă un sistem automatizat de evidenţă şi control al unităţilor administrativ-teritoriale 

(raioane, oraşe (municipii), sate (comune), localităţi, inclusiv unităţile desfiinţate) şi al 

elementelor de bază ale infrastructurii urbane şi rurale (străzi, clădiri, încăperi izolate), care se 

califică ca adrese ale obiectelor fizice. Sistemul respectiv include identificatorii obiectelor de 

evidenţă şi caracteristicile lor principale (denumirea, data creării, lichidării etc.), precum şi 

hotarele unităţilor administrativ-teritoriale, liniile axiale ale segmentelor de stradă şi contururile 

clădirilor.  

3. Registrul este destinat pentru identificarea uniformă şi determinarea spaţială a obiectelor 

de evidenţă pentru toate sistemele informaţionale, precum şi asigurarea autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice cu informaţie veridică 

despre fiecare obiect al evidenţei. În baza de date se păstrează procesul transformării unor 

obiecte în altele, modificările denumirilor, numerotările şi alte atribute ale obiectelor de evidenţă.  

4. Obiecte ale înregistrării în Registru sînt:  

unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea – raioanele, unităţile teritoriale 

autonome cu statut juridic special, municipiile;  

unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi (oraşe (municipii), sate (comune);  

localităţile din componenţa comunelor, oraşelor, municipiilor;  

străzile; 

segmentele de stradă;  

punctul de referinţă al adresei construcţiei;  

punctul de referinţă al adresei încăperii izolate;  

întovărăşirile pomicole;  

cooperativele de construcţie a garajelor;  

alte obiecte stabilite de legislaţie. 
[Pct.4 completat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  
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5. Registrul şi documentele Registrului se ţin în formă electronică şi formează baza de date 

a Registrului. La documentele Registrului se raportează:  

a) documentele ce servesc drept temei pentru înregistrarea obiectelor informaţionale;  

b) harta digitală a organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova şi planurile 

digitale de adrese;  

c) dosarele tehnice de stabilire a hotarelor obiectelor de evidenţă.  
[Pct.5 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

6. Furnizor al datelor Registrului sînt:  

pentru obiectele informaţionale “unităţile administrativ-teritoriale” şi “localităţi” – 

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;  

pentru obiectele informaţionale “străzi”, “punctele de referinţă ale adreselor”, 

“întovărăşirile pomicole”, “cooperativele de construcţie a garajelor” – autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelul întîi”.  

În cazul în care consiliile locale au învestit oficiul cadastral teritorial, în a cărei rază de 

activitate se află localitatea, cu dreptul de a ţine planul de adrese şi a conferi adrese pentru 

clădiri, apartamente sau încăperi izolate, documentele pentru efectuarea acestor înscrieri în 

registru urmează a fi pregătite de către respectivul oficiu cadastral teritorial. 
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

7. Deţinătorul de Registru este Întreprinderea de stat specializată în cadastru.  

8. Posesor al Registrului este Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.  
[Pct.8 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

9. În cazul schimbării denumirii sau perimetrului străzii, modificării hotarelor întovărăşirii 

pomicole sau a cooperativelor de construcţie a garajelor, autorităţile administraţiei publice 

locale, în termen de trei zile de la emiterea actului decizional, vor transmite deţinătorului de 

Registru copia actului decizional respectiv, cu prezentarea noului perimetru al străzii.  

În cazul conferirii sau modificării adreselor clădirilor şi apartamentelor sau încăperilor 

izolate, cu acordul consiliilor locale oficiile cadastrale teritoriale prezintă informaţia respectivă 

deţinătorului de Registru. 
[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.9 în redacţia Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

II. TEMEI PENTRU ÎNREGISTRAREA UNITĂŢILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE, LOCALITĂŢILOR ŞI STRĂZILOR  

10. Înregistrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor are loc în baza 

următoarelor documente:  

actul legislativ, care stabileşte modul formării, comasării, decomasării, desfiinţării, 

denumirii, schimbării subordonării, categoria unităţii administrativ-teritoriale şi a localităţilor, 

centrele administrative şi hotarele lor;  

planul unităţii administrativ-teritoriale cu reprezentarea hotarelor acestora;  

actul de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, cu anexarea descrierii lor şi 

catalogul de coordonate a punctelor de cotitură.  

11. Temei pentru înregistrarea străzilor este decizia autorităţii administraţiei publice locale 

privind denumirea şi stabilirea perimetrului străzii.  
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12. Înscrierile în clasificatorul planurilor de adrese ale localităţilor se efectuează în temeiul 

informaţiei prezentate de autorităţile administraţiei publice locale (direcţiile, secţiile de 

arhitectură) privind atribuirea adresei obiectului şi planului de adresă.  

În cazul în care oficiile cadastrale teritoriale, cu acordul consiliilor locale, conferă adrese 

pentru clădiri şi apartamente sau încăperi izolate, informaţia va fi prezentată de către oficiile 

cadastrale teritoriale. 

Înregistrarea întovărăşirii pomicole sau cooperativei de construcţie a garajelor se 

efectuează în temeiul următoarelor documente:  

decizia consiliului local de nivelul întîi privind aprobarea/modificarea hotarelor 

întovărăşirii pomicole sau cooperativei de construcţie a garajelor;  

planul hotarelor întovărăşirii pomicole sau ale cooperativei de construcţie a garajelor;  

actul de stabilire a hotarelor, cu anexarea descrierii lor, şi catalogul de coordonate a 

punctelor de cotitură. 
[Pct.12 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.12 completat prin Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

13. Scoaterea din evidenţă a unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor se 

efectuează în temeiul actului legislativ care stabileşte desfiinţarea, comasarea sau divizarea 

unităţii administrativ-teritoriale sau a localităţilor şi planul unităţii administrativ-teritoriale 

respective.  

14. Scoaterea din evidenţă a străzilor şi adreselor clădirilor şi încăperilor izolate este 

efectuată în temeiul actului decizional al autorităţii administraţiei publice locale privind 

scoaterea din evidenţă a obiectului respectiv şi din planul de adrese.  

În cazul învestirii oficiilor cadastrale teritoriale cu dreptul de a conferi adrese pentru clădiri 

şi apartamente sau încăperi izolate, temei pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor şi 

apartamentelor sau încăperilor izolate va constitui decizia oficiului cadastral teritorial despre 

lichidarea adresei. 

Scoaterea din evidenţă a întovărăşirii pomicole sau a cooperativei de construcţie a garajelor 

se efectuează în temeiul deciziei consiliului local de nivelul întîi privind scoaterea din evidenţă a 

obiectului respectiv. 
[Pct.14 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.14 completat prin Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

15. Forma actului de stabilire a hotarelor unităţilor administrativ teritoriale, localităţilor, 

descrierii hotarelor şi a catalogului de coordonate a punctelor de cotitură este stabilită de Agenţia 

Relaţii Funciare şi Cadastru. 

  

III. CONŢINUTUL REGISTRULUI  

16. Registrul conţine următoarea informaţie:  

a) date ce descriu statul:  

codul statului conform clasificatorului interstatal al statelor lumii ISO 03166 din 1 iulie 

1997;  

codul din litere;  

data formării;  

denumirea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  
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suprafaţa teritoriului statului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  

b) date ce descriu unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi - raioanele, unităţile 

administrativ-teritoriale cu statut juridic special, municipiile;  

codul, conform numărului de ordine al unităţii de nivelul doi în limitele statului;  

data formării;  

statutul;  

denumirea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului raionului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  

c) date ce descriu unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi (satele, (comunele), 

oraşele (municipiile):  

codul oraşului (municipiului), satului (comunei), conform numărului de ordine în limitele 

statului;  

data formării;  

statutul;  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi în componenţa căreia intră 

unitatea administrativ teritorială de nivelul întîi;  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale (la cazul nominativ şi posesiv);  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi datele referinţei geodezice 

(cartografice şi topografice);  

d) date ce descriu localităţile:  

codul localităţii (la crearea iniţială a Registrului se utilizează codul localităţii conform 

Clasificatorului unităţilor administrativ teritoriale al Republicii Moldova (CUATM). În viitor 

codurile localităţilor vor fi formate pe aceleaşi principii care sînt incluse în clasificatorul 

(CUATM);  

data formării;  

statutul;  

denumirea localităţii (la cazul nominativ şi posesiv);  

denumirea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în componenţa căreia intră 

localitatea;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa teritoriului intravilanului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi 

topografice);  

e) date ce descriu sectorul:  

codul sectorului, conform unei chei combinate formate din următoarele elemente: "codul 

localităţii" + "numărul de ordine al sectorului în limitele localităţii";  

denumirea sectorului;  

data formării;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

suprafaţa sectorului şi datele referinţei geodezice (cartografice şi topografice);  

f) date ce descriu străzile:  



codul străzii, conform unei chei combinate formate din următoarele elemente: "codul 

localităţii" + "numărul de ordine al străzii în limitele localităţii";  

categoria străzii, denumirea străzii;  

data formării;  

data înregistrării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

g) date ce descriu segmentul de stradă:  

codul segmentului străzii conform unei chei combinate formate din următoarele elemente: 

"codul localităţii" + "numărul de ordine al segmentului de stradă în limitele localităţii";  

strada în care intră segmentul;  

punctul de pornire;  

punctul final;  

data formării;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

h) date ce descriu punctul de referinţă al adresei construcţiei:  

codul punctului de referinţă al adresei construcţiei conform unei chei combinate formate 

din următoarele elemente: "codul localităţii" + "numărul de ordine al punctului de referinţă al 

adresei construcţiei în limitele localităţii";  

segmentul de stradă la care se referă punctul de referinţă al adresei construcţiei;  

numărul poştal;  

indexul poştal;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

i) date ce descriu punctul de referinţă al adresei încăperii izolate:  

codul încăperii izolate conform unei chei combinate formate din următoarele elemente: 

"codul localităţii" + "numărul de ordine al clădirii în limitele localităţii" + "numărul de ordine al 

încăperii în clădire";  

numărul poştal;  

data şi temeiul scoaterii din evidenţă;  

j) date despre documente:  

denumirea;  

data emiterii şi organul emitent al actului decizional în baza căruia se face înscrierea;  

k) stratul planului digital care include:  

frontierele Moldovei;  

hotarele unităţilor administrativ-teritoriale şi ale localităţilor;  

hotarele sectoarelor localităţilor;  

liniile axiale ale străzilor şi segmentelor de stradă;  

punctele de referinţă ale adresei construcţiei (geocod), hotarele întovărăşirilor pomicole, 

hotarele cooperativelor de construcţie a garajelor, hotarele altor obiecte informaţionale stabilite 

de legislaţie; 

l) date ce descriu întovărăşirea pomicolă sau cooperativa de construcţie a garajelor sau alt 

obiect stabilit de legislaţie. 
[Pct.16 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

IV. MODUL DE ŢINERE A REGISTRULUI  

17. Registrul se creează şi se ţine prin introducerea iniţială a datelor, prin actualizarea, 

scoaterea din evidenţă şi păstrarea în arhivă a informaţiei.  
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18. Introducerea iniţială a datelor constă în atribuirea obiectului înregistrării a numărului de 

identificare, precum şi introducerea în baza de date a volumului stabilit de informaţii despre 

obiect şi se efectuează la:  

înregistrarea primară masivă a unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor existente 

la momentul înregistrării. Deţinătorul Registrului introduce informaţia despre unităţile 

administrativ-teritoriale şi a localităţilor în Registru, în baza Legii privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi a informaţiei cartografice existente, deţinute de 

structurile subordonate Agenţiei;  

crearea noilor unităţi administrativ-teritoriale şi a localităţilor, în baza actelor enumerate în 

punctul 10 al prezentului Regulament;  

înregistrarea primară masivă a străzilor, adreselor clădirilor şi încăperilor izolate existente 

la momentul respectiv, precum şi crearea noilor străzi. Deţinătorul Registrului introduce 

informaţia despre străzi, adresele clădirilor şi încăperilor izolate în temeiul actului decizional al 

autorităţilor publice locale privind denumirea străzilor localităţilor şi adreselor clădirilor, 

încăperilor izolate şi planurilor de adresă;  

darea în exploatare a clădirilor, în temeiul informaţiei prezentate de serviciile de arhitectură 

a primăriilor oraşelor (municipiilor) sau primăriilor satelor (comunelor) despre atribuirea 

adreselor noilor obiecte; 

înregistrarea primară masivă a întovărăşirilor pomicole şi a cooperativelor de construcţie a 

garajelor existente. Deţinătorul Registrului introduce informaţia despre întovărăşirile pomicole şi 

cooperativele de construcţie a garajelor în temeiul deciziei consiliului local de nivelul întîi 

privind aprobarea hotarelor întovărăşirilor pomicole sau a hotarelor cooperativelor de construcţie 

a garajelor şi a dosarului privind stabilirea hotarului obiectului respectiv. 

În cazul învestirii oficiului cadastral teritorial cu dreptul de a conferi adrese pentru clădiri 

şi apartamente sau încăperi izolate, introducerea în baza de date a acestor obiecte se va efectua 

de către deţinătorul Registrului în baza informaţiei de la oficiul cadastral teritorial. 
[Pct.18 modificat prin Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

[Pct.18 completat prin Hot.Guv. nr.189 din 20.02.2007, în vigoare 02.03.2007] 

  

19. Actualizarea datelor constă în introducerea sistematică a modificărilor în Registru în 

temeiul documentelor menţionate la punctele 10-12 ale prezentului Regulament. Toate 

modificările se înscriu în ordine cronologică.  

20. Scoaterea din evidenţă şi transmiterea datelor în arhivă se efectuează în temeiul 

documentelor menţionate la punctele 13-14 ale prezentului Regulament.  

Datele în Registru se păstrează permanent.  

21. Informaţia furnizată din Registru, orice copie sau extras din Registru, autentificată de 

persoana împuternicită are putere juridică.  

22. Registrul este ţinut în limba de stat în format electronic.  
[Pct.22 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 19.10.2010, în vigoare 29.10.2010]  

  

23. În cazul pierderii sau deteriorării datelor din Registru, acestea se restabilesc. Despre 

cazul restabilirii se efectuează înscrieri în modul stabilit. 

  

V. FURNIZAREA INFORMAŢIEI DIN REGISTRU  

24. Informaţia din Registru (cu excepţia cazurilor cînd ele prezintă informaţii secrete) este 

deschisă publicului.  
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25. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor avea acces gratuit la informaţia 

din Registru.  

Cheltuielile activităţii operaţionale suportate la executarea serviciilor de furnizare a 

informaţiei se vor achita de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat sau 

local.  

26. Persoanele fizice şi cele juridice, la solicitare, primesc informaţia din Registru contra 

plată.  

27. În scopul elaborării datelor statistice Întreprinderea de stat specializată în cadastru va 

prezenta în adresa Biroului Naţional de Statistică informaţia din Registru vizînd unităţile 

administrativ-teritoriale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.  

28. Utilizatorii datelor pot folosi informaţia cadastrală numai în modul stabilit în acordul 

bilateral.  

  

Anexa nr.3  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.1518 din 17 decembrie 2003  

  

PLANUL DE ACŢIUNI  

şi mijloacele financiare pentru crearea Sistemului informaţional  

automatizat “Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale  

şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”  

  

Denumirea 

acţiunilor 

Costul  

(mil.lei

) 

inclusiv pe anii: Indicatorii 

de progres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Întocmirea 

materialelor 

pentru 

înregistrarea 

obiectelor 

informaţional

e 

8.44 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 1.38 1.80 1.53 1.33  

1.1 Întocmirea 

planului 

hotarelor 

localităţilor – 

total 675 

planuri 

*    100* 120* 150* 150* 155*  Nr. de 

planuri ale 

localităţilor 

1.2 Întocmirea 

planului de 

adrese ale 

construcţiilor 

– total 659 

planuri 

6.22 1/0.30    100/ 

0.90 

120/ 

1.08 

120/ 

1.08 

170/ 

1.53 

148/ 

1.33 

Nr. de 

planuri de 

adrese ale 

construcţiilor 

1.3 Întocmirea 

planului de 

adrese ale 

încăperilor 

izolate – total 

2.22  1000/ 

0.30 

1000/ 

0.30 

1000/ 

0.30 

1000/ 

0.30 

1000/ 

0.30 

2400/ 

0.72 

  Nr. de 

planuri de 

adrese ale 

încăperilor 

izolate 



7400 planuri 

1.4 Întocmirea 

planului 

hotarelor 

întovărăşirilor 

pomicole – 

total 650 

planuri 

*  200* 200 * 250*      Nr. de 

planuri ale 

întovărăşirilo

r pomicole 

1.5 Întocmirea 

planului 

hotarelor 

cooperativelor 

de construcţie 

a garajelor – 

total 200 

planuri 

*  50* 70* 80*      Nr. de 

planuri ale 

cooperativelo

r de 

construcţie a 

locuinţelor 

2. Crearea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

1.00   0.50 0.50       

Elaborarea 

portalului 

informaţional 

şi Web-

servicii 

1.00   0.50 0.50      Portal 

informaţional

, WEB -

servicii 

3. 

Înregistrarea 

primară 

masivă a 

obiectelor 

informaţional

e 

20.77 0.70 2.10 2.20 2.20 3.72 3.71 2.81 2.25 1.08  

3.1 

Înregistrarea 

localităţilor – 

total 825 

localităţi 

0.02 150/ 

0.02 

   100* 100* 100* 200* 175* Nr. de 

localităţi 

înregistrate 

3.2 

Înregistrarea 

străzilor – 

total 94000 

străzi 

0.83 12000

/ 

0.10 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

10000/ 

0.09 

12000

/ 

0.10 

Nr. de străzi 

înregistrate 

3.3 

Înregistrarea 

segmentelor 

de străzi – 

total: 167000 

segmente de 

străzi 

2.00 20000

/ 0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

20000/ 

0.24 

7000/ 

0.08 

Nr. 

segmentelor 

de străzi 

înregistrate 

3.4 

Înregistrarea 

adreselor 

construcţiilor 

– total: 1154 

14.32 25000

/ 

0.34 

100000

/ 

1.24 

100000

/ 

1.24 

100000

/ 

1.24 

200000

/ 

2.48 

200000

/ 

2.48 

200000

/ 

2.48 

154000

/ 

1.92 

75000

/ 

0.90 

Nr. de adrese 

ale 

construcţiilor 

înregistrate 



000 adrese 

3.5 

Înregistrarea 

adreselor 

încăperilor 

izolate – total: 

400000 adrese 

3.60  60000/ 

0.53 

70000/ 

0.63 

70000/ 

0.63 

100000

/ 

0.91 

100000

/ 

0.90 

   Nr. de adrese 

ale 

încăperilor 

înregistrate 

3.6 

Înregistrarea 

întovărăşirilor 

pomicole – 

total: 650 

întovărăşiri 

pomicole 

*   200* 200* 250*     Nr. 

întovărăşirilo

r pomicole 

înregistrate 

3.7 

Înregistrarea 

cooperativelor 

de construcţie 

a garajelor – 

total: 200 

cooperative de 

construcţie a 

garajelor 

*    100* 100*     Nr. de 

cooperative 

de 

construcţie a 

garajelor 

înregistrate 

Total: 30.21 1.00 2.40 3.00 3.00 4.92 5.09 4.61 3.78 2.41  

   

* lucrările vor fi finanţate din contul beneficiarilor 
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