


 

 

2 

 
 

CCuupprriinnss  
 

Pag. 

 
1. Generalități ........................................................................................................... 3 
 
2. Raportul de activitate a întreprinderii și conducerii acesteia ......................... 3 

 2.1. În domeniul tehnologiilor informaționale ...................................................................... 3 

 2.2. În domeniul documentării și evidenței populației.......................................................... 6 
  2.2.1. Perfecţionarea cadrului normativ-juridic .............................................................................. 6 

  2.2.2. Perfecţionarea cadrului normativ instituţional şi interinstituţional ......................................... 7 

  2.2.3. Dezvoltarea Sistemului naţional de paşapoarte .................................................................. 8 

  2.2.4. Cooperare interinstituţională ............................................................................................... 8 

  2.2.5. Date statistice privind serviciile prestate ............................................................................. 9 

 2.3. În domeniul identificării, înmatriculării mijloacelor de transport 
şi calificării conducătorilor auto .................................................................................... 9 

  2.3.1. Documentarea şi calificarea conducătorilor auto ................................................................ 9 

  2.3.2. Înmatricularea mijloacelor de transport ............................................................................. 10 

  2.3.3. Identificarea autovehiculelor ............................................................................................. 11 

 2.4. În domeniul managementului proiectelor şi serviciilor ................................................ 11 
  2.4.1. Prestarea și administrarea serviciilor ................................................................................ 11 

  2.4.2. Managementul calităţii ...................................................................................................... 12 

  2.4.3. Managementul proiectelor ................................................................................................ 13 

 2.5. Activitatea de cooperare internaţională ...................................................................... 13 

 2.6. Activitatea conducerii ................................................................................................. 14 

 2.7. Analiza după indicatorii de performanţă și managementul riscurilor .......................... 14 

 
3. Activitatea economico-financiară .................................................................... 16 

 3.1. Bilanţul    .................................................................................................................... 16 

 3.2. Situaţia de profit şi pierdere ....................................................................................... 18 

 3.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu ..................................................................... 18 

 3.4. Date generale ............................................................................................................ 19 

 
4. Consolidarea capacităţilor manageriale ......................................................... 20 

 4.1. Transparenţa ............................................................................................................. 20 

 4.2. Combaterea corupţiei ................................................................................................ 20 

 4.3. Managementul resurselor umane .............................................................................. 21 

 
5. Sarcini de perspectivă ...................................................................................... 21 

 5.1. Domeniul tehnologiilor informaţionale ........................................................................ 21 

 5.2. Domeniul actelor de identitate ................................................................................... 22 

 5.3. Domeniul identificării, înmatriculării mijloacelor de transport 
  şi calificare a  conducătorilor auto .............................................................................. 22 

 5.4. Domeniul managementului proiectelor şi serviciilor ................................................... 22 
 



 

 

3 

 

11..  GGEENNEERRAALLIITTĂĂȚȚII  
 
 
 Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” 
(ÎS „CRIS „Registru”) a fost înfiinţată la 19 septembrie 1995, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.376 din 06.06.1995 „Cu privire la măsurile suplimentare 
de realizare a Sistemului Naţional de paşapoarte”. 

ÎS «CRIS «Registru»: 

- este deţinătorul resurselor informaţionale de bază: a Registrului de stat al 
populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept şi a Sistemului informaţional 
naţional geografic; 

- este deţinătorul a resurselor informaţionale departamentale: a Registrului şi 
resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, Registrului de stat al 
transportului şi Registrului de stat a conducătorilor auto; 

- elaborează şi produce în exclusivitate actele de identitate, documentele de 
înregistrare, documentele de stat ce conţin diverse tehnologii de înscriere şi de 
protecţie a informaţiei, documentele de identificare şi blanchete de strictă 
evidență (conform hotărîrii de Guvern nr.625 din 22.05.2008); 

- acordă populaţiei, agenţilor economici şi autorităţilor publice centrale şi locale 
mai mult de 700 de servicii, inclusiv 47 servicii electronice; 

- realizează proiecte informaţionale de importanţă statală; 

- acordă asistenţa conceptuală, metodologică şi normativ-juridică autorităţilor 
publice în elaborarea şi implementarea sistemelor şi resurselor informaţionale 
de stat; 

- asigură interoperabilitatea non-stop a diferitor sisteme informaţionale ale 
autorităţii publice centrale cu resursele informaţionale de bază. 

 În anul 2015 activitatea ÎS «CRIS «Registru» a fost oirientată spre atingerea 
obiectivelor staretegice pe următoarele domenii: 

- dezvoltarea tehnologiilor informaţionale; 

- documentarea și evidența populației ; 

- identificarea, înmatricularea mijloacelor de transport şi calificarea conducătorilor 
auto; 

- managementul proiectelor şi serviciilor. 
 
 

22..  RRAAPPOORRTTUULL  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  AAll  ÎÎNNTTRREEPPRRIINNDDEERRIIII  

  ȘȘII  CCOONNDDUUCCEERRIIII  AACCEESSTTEEIIAA  
 
 

22..11..  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  tteehhnnoollooggiiiilloorr  iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  

22..11..11.. În domeniul managementului sistemelor şi proiectelor TI au fost efectuate: 
74 activităţi de management, dintre care: 19 proiecte iniţiate, 20 proiecte finisate 
(unele din ele inițiate în anii precedenţi), 35 lucrări post-proiect. 

Pe parcursul anului 2015 au fost iniţiate următoarele proiecte: 

- Elaborarea „SIA "STATISTICA". vers.2.5; 

- documentele de călătorie cu cip integrat pentru refugiaţi (PT) şi beneficiarii de 
protecţie umanitară (PH); 

- SIA „Oficiu Web” subsistemul „Paşaportul cetăţeanului RM”; 



 

 

4 

- elaborarea interfeţei software pentru căutarea şi accesarea datelor din BD 
„Archive_UT”; 

- dezvoltarea SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, sub/s „Evidenta si 
eliberarea permiselor de conducere (DL)”, vers.3; 

- licitaţia on-line a combinațiilor de simboluri ce constituie numărul de 
înmatriculare pentru vehicule; 

- elaborarea SIA „Înmatricularea transportului”, sud/s „Subdiviziuniea (Biroul) 
examinare şi evidenţă a mijloacelor de transport”, vers. 4 şi sub/s „Evidenta 
numerelor de înmatriculare”, vers. 4 şi s/s „ENÎ”, vers. 3; 

- dezvoltarea SIA „Înmatricularea transportului”, s/s „ENÎ” vers. 3.1; 

- licitaţia on-line a combinaţiilor de simboluri ce constituie numărul de 
înmatriculare pentru vehicule; 

- realizarea interacţiunii SI„TIDMC for MD” cu sub/s „ENÎ” a SIA „Înmatricularea 
transportului”; 

- elaborarea SIA „Sistemul naţional de paşapoarte” s/s „BEDP”, vers. 6.7 (e-CA - 
servicii certificate digitale/urgente); 

- „Security administrator”, vers. 3 a SIA „SGARI”; 

- integrarea serviciilor publice prestate de către ÎS „CRIS „Registru” cu Serviciul 
Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), etap.3; 

- elaborarea SIA „Sistemul naţional de paşapoarte” s/s „BEDP”, vers. 6.8; 

- elaborarea SIA „Monitorizarea încasărilor mijloacelor băneşti pentru serviciile 
prestate de ÎS „CRIS „Registru”; 

- implementarea modelelor noi de paşapoarte diplomatice şi de serviciu (PS/PD); 

- elaborarea si implementarea subsistemului „PS/PD” a SIA „Oficiu Web”; 

- implementarea produselor de program destinate modernizării unor procese 
business şi operaţionale în cadrul întreprinderii; 

- proiectul -pilot „Programarea electronică la examen”. 

Au fost finisate următoarele proiecte: 

- elaborarea SIC „Acces-Web”, vers.5; 

- elaborarea SIA „Statistica”, vers.2.5; 

- SIA „Oficiu Web” subsistemul „Legitimaţia personalului navigant” vers. 3; 

- elaborarea SIA „Evidenţa întreprinderilor”, vers.9; 

- „Security administrator”, vers. 2 a SIA „SGARI”; 

- dezvoltarea SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, s/s „Evidenţa şi 
eliberarea permiselor de conducere (DL)”, vers.2; 

- buletinul de identitate electronic (e-CA); 

- elaborarea SIA „Înmatricularea transportului”, s/s „S(B)EEMT”, vers.2; 

- elaborarea SIA „Înmatricularea transportului”, s/s „S(B)EEMT”, vers.3; 

- dezvoltarea SIA „Înmatricularea transportului”, s/s „ENÎ” vers. 3.1; 

- elaborarea SIA „Înmatricularea transportului”, s/s „S(B)EEMT”, vers.4 și s/s 
„ENÎ”, vers.3; 

- dezvoltarea SIA „Personal”; 

- dezvoltarea SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, s/s „Evidenţa şi 
eliberarea permiselor de conducere (DL)”, v.3; 

- elaborarea SIA „Sistemul naţional de paşapoarte”, s/s „BEDP”, vers.6.7 (e-CA – 
servicii certificate digitale/urgente); 

- implementarea tehnologiei de producere a documentelor CA, e-CA, DL, VP pe 
suport de policarbonat; 

- SIA „Arhiva actelor de stare civilă”, versiunea 6.3.0.0; 



 

 

5 

- elaborarea SIA „Monitorizarea încasărilor mijloacelor băneşti pentru serviciile 
prestate de ÎS „CRIS „Registru”; 

- licitaţia on-line a combinațiilor de simboluri ce constituie numărul de 
înmatriculare pentru vehicule; 

- programarea electronică la oficiile întreprinderii cu lansarea portalului web 
https://programari.registru.md/; 

- elaborarea serviciului electronic „Vizualizarea informaţiei privind accesarea 
datelor cu caracter personal”. 

 Au fost efectuate activităţi de management privind executarea a 35 planuri 
calendaristice de dezvoltare/modificare a diferitor produse software: 

- modificarea software-ului aferent procesului de nimicire a rebutului PA; 

- migrarea sistemelor informaţionale actuale la mediul virtual (migrarea pe sistemul 

Blade a serverelor de aplicaţii şi primare Informix); 

- realizarea lucrărilor pentru relansarea serviciilor electronice „Rezervarea On-
Line a NÎ ce conţin simboluri solicitate” şi ”Verificarea disponibilităţii NÎ”; 

- atribuirea numărului de înmatriculare în mod aleatoriu în procesul comenzii 
producerii plăcilor de înmatriculare (PÎ); 

- atribuirea numărului de înmatriculare în mod aleatoriu din lista PÎ disponibile 
pentru eliberare; 

- modernizarea echipamentelor de înrolare biometrică din oficiile teritoriale 
(modificarea staţiilor grafice, scanerelor de amprente şi semnăturii personale, software, 

etc.); 

- asigurarea posibilităţii de autentificare a utilizatorului în baza e-CA prin sisteme 
informaţionale de acces la registre informaţionale de stat; 

- dezvoltarea SIA "Subdiviziunea teritorială stare civilă" (conformarea formelor 

actelor/certificatelor de stare civilă cu HG 479 din 24.06.2014 (naţionalitate/apartenenţă 

etnică); 

- modificarea modulului „Formarea actului de nimicire a documentelor” şi altor 
lucrări ce ţin de optimizarea mecanismului de nimicire a documentelor de format 
ID1; 

- realizarea serviciilor de eliberare CA/PA in termen de 1 oră; 

- adaptarea complexului software a întreprinderii pentru implementarea 
tehnologiei de producere a documentelor CA, e-CA, DL, VP pe suport de 
policarbonat; 

- implementarea modelelor noi de paşapoarte diplomatice şi de serviciu (PS/PD); 

- extinderea serviciului de programare electronică la oficiile întreprinderii cu 
lansarea portalului web https://programari.registru.md/; 

- elaborarea a 22 planuri calendaristice în vederea realizării web-serviciilor cu 
privire la prestarea serviciilor informaţionale  între ÎS „CRIS „Registru” şi 
autorităţi.  

22..11..22.. În domeniul conceptualizării sistemelor şi resurselor informaţionale au fost 
întreprinse următoarele activităţi: 

- elaborarea Conceptului tehnic al SIA „Registrul blanchetelor” în scopul 
implementării evidenţei automatizate a blanchetelor de simplă şi strictă evidenţă 
la ÎS „CRIS „Registru”;  

- elaborarea şi aprobarea Conceptului tehnic al SI „Registrul identificărilor 
mijloacelor de transport” în scopul implementării evidenţei automatizate a 
identificărilor mijloacelor de transport și contribuirea protejării intereselor 
titularilor de drepturi asupra mijloacelor de transport; 

https://programari.registru.md/
https://programari.registru.md/
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- revizuirea şi actualizarea standardului de firmă SF 37603221-040:2015 
„Sisteme informaţionale. Conceptul tehnic al sistemului informaţional. Structura, 
conţinutul şi modul de coordonare”. 

- efectuarea cercetărilor analitice a problemelor existente la operaţiunile de 
înmatriculare a vehiculelor (în cadrul SIA „Înmatricularea transportului”, s/s 
„Subdiviziunea (Biroul) examinare și evidența mijloacelor de transport”) în care 
participă ca obiect de evidență persoanele care au refuzat la IDNP, cu 
formularea propunerilor de soluționare; 

- efectuarea cercetărilor analitice a problemelor existente la eliberarea 
certificatelor de înmatriculare a vehiculului cu mai mulți coproprietari, cu 
formularea propunerilor de soluționare; 

- efectuarea cercetărilor analitice a problemelor existente la eliberarea 
certificatelor de înmatriculare a vehiculului cu mai mulți coproprietari, cu 
formularea propunerilor de soluționare. 

22..11..33.. În domeniul optimizării serviciilor electronice ale ÎS „CRIS „Registru”, 
precum și ale altor instituții de stat (întru promovarea e-CA) au fost: 

- studiate posibilitățile de optimizare (reproiectare) și/sau integrare cu serviciul 
guvernamental de autentificare și control al accesului MPass (promovare e-CA) şi 
înaintate propuneri de optimizare prin: Casa Națională de Asigurări Sociale; 
Compania Națională de Asigurări în Medicină; Ministerul Afacerilor Interne; 

- elaborată Propunerea-business a serviciului electronic „Acces la date personale 
privind conducătorii de vehicule”, în scopul realizării serviciului electronic comun 
de accesare a datelor conducătorului de vehicule din Registrul de stat al 
conducătorilor de vehicule (ÎS „CRIS „Registru”) și din „Registrul contravențiilor” 
(Ministerului Afacerilor Interne); 

- elaborată Propunerea-business a serviciului electronic „Comanda adeverinţei 
ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei”, cu scop de reengineering al 
serviciilor electronice de eliberare a adeverințelor și comasării lor într-un 
serviciu electronic unic performant; 

- elaborat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitației on-line a 
combinațiilor de simboluri ce constituie numărul de înmatriculare pentru 
vehicule, în scopul lansării licitației on-line a combinațiilor de simboluri ce 
constituie numărul de înmatriculare pentru vehicule. 

22..11..44.. În domeniul realizării Strategiei TI a fost: elaborat Planul de măsuri pentru 
realizarea Strategiei TI „Cloud Computing” a ÎS „CRIS „Registru”; monitorizat 
procesul de implementare a Strategiei TI „Cloud Computing” a ÎS „CRIS „Registru”; 
elaborată Concepţia de dezvoltare a serviciilor Data Centru ÎS „CRIS „Registru” 
întru dezvoltarea serviciilor Data Centru a ÎS „CRIS „Registru” și ridicarea 
performanței întreprinderii, precum și a serviciilor furnizate. 
 
 

22..22..  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  ddooccuummeennttăărriiii  șșii  eevviiddeennțțeeii  ppooppuullaațțiieeii  
 

22..22..11..  PPeerrffeeccţţiioonnaarreeaa  ccaaddrruulluuii  nnoorrmmaattiivv--jjuurriiddiicc 

  În vederea îmbunătăţirii gradului de protecţie a documentelor de identitate 
prin utilizarea suportului din policarbonat și modernizării complexului de producere 
şi optimizare a procesului de personalizare a documentelor de tip card cu date de 
identificare integrate, eliberate de ÎS „CRIS „Registru”, a fost elaborată şi ulterior 
aprobată: 

- Hotărîrea Guvernului nr.398 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, 
care aprobă amendamentele la următoarele acte normative: Hotărîrea 
Guvernului nr.333 din 18.03.2002; Hotărîrea Guvernului nr.1127 din 
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07.10.2008; Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007; Hotărîrea Guvernului 
nr.770 din 15.10.2012; Hotărîrea Guvernului nr.53 din 17.01.2013; 

- Hotărîrea Guvernului nr.457 din 24.07.2015 „Cu privire la modificarea și 
completarea Hotărîrii Guvernului nr.210 din 24 martie 2014”, care prevede 
optimizarea proceselor de eliberare a actelor de identitate beneficiarilor de 
înlesniri. 

  În vederea realizării Planului de implementare a Acordului dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru 
intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.994 din 10.12.2014 a fost elaborat formularul tipizat de certificare a 
identităţii pacientului şi autorizarea trecerii frontierei, au fost examinate si avizate 
procedurile de stabilire a identității pacientului pentru intrare/ieșire în/din Republica 
Moldova. 
 

22..22..22..  PPeerrffeeccţţiioonnaarreeaa  ccaaddrruulluuii  nnoorrmmaattiivv  iinnssttiittuuţţiioonnaall  şşii  iinntteerriinnssttiittuuţţiioonnaall 

  În contextul amendamentelor aprobate în cadrul normativ-legal ce 
reglementează domeniul de referință, în perioada de raport au fost: 

- elaborate într-o nouă formulare următoarele acte normative instituționale și 
interinstituționale: 

- Instrucţiunile cu privire la determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii 
Moldova şi procedura de dobîndire a acesteia prin recunoaştere, aprobate 
prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.246 din 22.06.2015; 

- Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea 
emigrării cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul 
comun al MTIC și MAEIE nr.50/571-b-7 din 03.06.2015; 

- Regulamentul privind eliberarea paşaportului diplomatic şi de serviciu, 
aprobat prin Ordinul comun al MTIC şi MAEIE nr.572-b-80/51 din 
03.06.2015; 

- operate modificări și completări în unele acte normative instituționale: 

- Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr. 251 din 24.06.2015 - au fost aprobate 
modificări în Instrucțiunile privind eliberarea pașaportului cetățeanului 
Republicii Moldova, autorizarea emigrării și repatrierea cetățenilor Republicii 
Moldova, aprobate prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.350 din 27.12.2013, 
care prevăd optimizarea procesului de eliberare a pașaportului cetățeanului 
Republicii Moldova minorilor cu vârsta sub 14 ani; 

- Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.303 din 20.07.2015 - au fost operate 
modificările și completările în Regulamentul privind eliberarea adeverințelor, 
extraselor din registre, precum și a altor documente pe suport de hîrtie, 
aprobat prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.277 din 22.07.2014, care 
prevede optimizarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal 
stocate pe suport de hîrtie în depozitul de arhivă al DRIS; 

- Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.349 din 12.08.2015 - au fost aprobate 
modificările și completările în următoarele instrucțiuni:  

- cu privire la eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, 
autorizarea emigrării şi repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova; 

- privind eliberarea buletinelor de identitate și evidența cetățenilor 
Republicii Moldova; 

- cu privire la determinarea apartenenței la cetățenia Republicii Moldova și 
procedura de  dobîndire a acesteia prin recunoaștere. 

  În conformitate cu Planul de audit nr.15 SX 1029 MQ/15 SX 60 DI, aprobat 
de compania SC Rina Simtex – Organismul de Certificare SRL (România) și 
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Ordinul ÎS ,,CRIS ,,Registru” nr.278 din 08.07.2014, în perioada de 13-14 iulie 
a.2015, a fost efectuat auditul de recertificare a sistemelor de management al 
calității și securității informației în cadrul Departamentului registrelor informaționale 
de stat, nefiind constate neconformităţi în domeniul eliberării actelor de identitate și 
evidență a populației. 
 

22..22..33..  DDeezzvvoollttaarreeaa  SSiisstteemmuulluuii  nnaaţţiioonnaall  ddee  ppaaşşaappooaarrttee 

  În scopul sporirii gradului de securitate a actelor de identitate de tip card, 
confecționate pe cartele plastifiate și conform cerințelor UE, începînd cu 
01.09.2015 a fost lansat în producere buletinul de identitate al cetățeanului 
Republicii Moldova și buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii 
Moldova, confecționate pe suport de policarbonat. 

 

   

  Începînd cu 15.06.2015 a fost lansat procesul de personalizare a 
pașaportului diplomatic și de serviciu de model nou (Ordinul ÎS „CRIS „Registru” 

nr.226 din 11.06.2015). 

  Pe parcursul anului 2015 a fost asigurată continuitatea procesului de 
preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic şi de actualizare a informaţiei în 
Registrul de stat al populaţiei cu privire la titularii acestor documente neconforme, 
și anume: 

- în schimbul pașaportului de tip sovietic au fost eliberate 4527 buletine de 
identitate (3588 buletine de identitate (CA) și 939 buletine de identitate 
provizorii (BP), dintre care 2772  în mod gratuit. De la începutul proiectului 
(01.10.2013) și pînă la 31.12.2015 au fost eliberate 166401 buletine de 
identitate, dintre care 163325 - CA și 3076 - BP; 

- a fost actualizată informația în RSP cu privire la: 552 cetățeni care în schimbul 
pașaportului de tip sovietic au obținut buletinul de identitate provizoriu fără 
numărul de identificare de stat (IDNP);  416 titulari ai pașaportului de tip sovietic 
care cu suportul Serviciului Stare Civilă au fost stabiliți decedați și au fost radiați 
din evidență. 

  La data de 31.12.2015 în Registrul de stat al populaţiei au fost luați la 
evidență 10486 cetățeni ai Republicii Moldova titulari ai pașaportului de tip sovietic, 
10438 – cu excepția celor care au întreprins măsurile de preschimbare, dintre care: 
5422 - locuitori din stînga Nistrului; 1072 - beneficiari de prestații sociale; 3944 - 
cetățeni care potrivit datelor CNAS nu beneficiază de prestații sociale. 
 

22..22..44..  CCooooppeerraarree  iinntteerriinnssttiittuuţţiioonnaallăă   

  În contextul realizării Planului național de acțiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.808 din 07.10.2014, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii 
ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din 
cadrul ÎS „CRIS „Registru” au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de 

lucru, mese rotunde) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, politicilor 
statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relațiilor cu diaspora, 
pentru cooperarea în domeniul luptei contra migrației ilegale și a traficului de ființe 
umane. 
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22..22..55..  DDaattee  ssttaattiissttiiccee  pprriivviinndd  sseerrvviicciiiillee  pprreessttaattee    
 

N
Nr. 
d/o 

Eliberarea actelor de identitate Anul 2015 Anul 2014 
Deviere 

(+/-) 

1. Buletin de identitate al cetăţeanului RM (eCA), nr. 239 983 370 878 -130 895 

2. Buletin de identitate cu înlesniri (CA), nr. 42 856 178 108 -135 252 

3. Paşaport al cetăţeanului RM (PA), nr. 392 539 405 860 -13 321 

4. Paşaport al cetăţeanului RM cu înlesniri (PA), nr. 4 630 6 120 -1 490 

 

  Au parvenit spre examinare 3028 cereri pe problemele cetăţeniei Republicii 
Moldova (în anul 2014 - 2163 cereri), dintre care: 

- 2196  cereri de acordare şi redobîndire a cetăţeniei RM; 

- 832  cereri de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova. 
 

N
Nr. 
d/o 

Eliberarea actelor de identitate străinilor Anul 2015 Anul 2014 
Deviere 

(+/-) 

1. 
Permis de şedere pentru cetăţeni străini care 

domiciliază permanent în RM (CR) 1 792 1 613 +179 

2. 
Buletin de identitate pentru apatrizii domiciliaţi 

permanent în RM (CC) 69 66 +3 

3. Permis de şedere provizorie pentru străini (IR) 7 398 6 592 +806 

4. Permis de şedere provizorie pentru apatrizi (IC) 8 7 +1 

5. Document de călătorie pentru apatrizi (PC) 15 12 +3 

6. Buletin de identitate pentru refugiaţi  (RI) 59 47 +12 

7. 
Buletin de identitate pentru beneficiarii de 

protecţie umanitară (IH) 274 162 +112 

8. Permisul de mic trafic de frontieră (PF) 26 32 -6 

 
 

22..33..  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  iiddeennttiiffiiccăărriiii,,  îînnmmaattrriiccuullăărriiii  mmiijjllooaacceelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  

  şşii  ccaalliiffiiccăărriiii  ccoonndduuccăăttoorriilloorr  aauuttoo    
 

22..33..11..  DDooccuummeennttaarreeaa  şşii  ccaalliiffiiccaarreeaa  ccoonndduuccăăttoorriilloorr  aauuttoo  

În domeniul documentării şi calificării conducătorilor auto a fost: 

- realizat proiectul de conformare a permisului de conducere, aprobat şi pus în 
aplicare prin Hotărîrea Guvernului nr.1127 din 07.10.2008 „Cu privire la 
aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou”, la prevederile 
Directivei nr.2006/126/EC a Parlamentului şi Consiliului Europei privind 
permisul de conducere (Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 16.06.2015 „Cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”);  

- elaborat şi aprobat Ordinul MTIC nr.61 din 17.07.2015 „Cu privire la modificarea 
şi completarea Instrucţiunilor privind procedura de examinare şi documentare 
cu permis de conducere”, care prevede asigurarea unui proces de examinare 
transparent şi obiectiv, prin: implementarea conducerii de probă a 
autovehiculului ce urmează a fi utilizat în procedura de examinare; mărirea 
timpului de examinare la proba practică a examenului de obţinere a permisului 
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de conducere; modificarea grilei de penalizare pentru încălcările şi greşelile 
comise pe parcursul de examinare. 

 În contextul punerii în aplicare a prevederilor Ordinului MTIC nr.61 din 
17.07.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind 
procedura de examinare şi documentare cu permis de conducere” au fost 
întreprinse următoarele măsuri: 

- elaborarea şi aprobarea Metodologiei acordării conducerii de probă a 
autovehiculului utilizat la proba practică a examenului de obţinere a permisului 
de conducere (Ordinul ÎS ”CRIS ”Registru” nr. 338 din 08 august 2015); 

- operarea modificărilor în cadrul asigurării de program a subsistemului 
informaţional „Evidenţa susţinerii examenelor”, în contextul conformării la 
prevederile ordinului nominalizat a chestionarului de model stabilit pentru proba 
practică a examenului de obţinere a permisului de conducere; 

- revăzute şi aprobate noile tarife pentru proba practică a examenului de obţinere 
a permisului de conducere, aprobate şi puse în aplicare din 18.08.2015 prin 
Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr. 355 din 14 august 2015; 

- aprobarea Metodologiei de contestare a examenului pentru obţinerea 
permisului de conducere (Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.420 din 28.09.2015); 

- confecţionarea panourilor informaţionale şi planşetelor de polietilenă cu 
schemele rutelor de examinare la proba de conducere, utilizate în procedura de 
examinare în cadrul SÎT şi CCA Bălţi şi SCCA Chişinău, conform prevederilor 
Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.260 din 26.06.2015; 

- realizarea proiectului de modificare a cadrului normativ intern, care prevede 
transferul exercitării obligatorii în condiţii de traseu, a manevrelor speciale de 
conducere, specifice examinării în poligon pentru categorii/subcategoriile C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E şi D (aprobat prin Ordinul MTIC nr.107 din 16.12.2015 „Cu 

privire la modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind procedura de examinare şi 

documentare cu permis de conducere”). 
 

22..33..22..  ÎÎnnmmaattrriiccuullaarreeaa  mmiijjllooaacceelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt 

 În domeniul înmatriculării mijloacelor de transport, conform Planului 
calendaristic privind punerea în aplicare a standardului moldovean SM 122:2014 
„Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci”, aprobat 
prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.426 din 17.11.2014, a fost asigurată elaborarea 
şi aprobarea: 

- Ordinului MTIC nr.2 din 14.01.2015 „Cu privire la punerea în aplicare a 
standardului SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru 
autovehicule şi remorci” ; 

- Ordinului MTIC nr.5 din 19.01.2015 „Cu privire la aprobarea Listei combinaţiilor 
de litere interzise pentru aplicarea acestora pe plăcile de înmatriculare ale 
vehiculelor;   

- Ordinului MTIC nr.75 din 10.03.2015 „Cu privire la aprobarea listei seriilor 
rezervate a numerelor de înmatriculare; 

- Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.73 din 09.03.2015 „Cu privire la modificarea şi 
completarea Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr. 84 din 28.02.2014; 

- Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.146 din 04.05.2015 „Cu privire la modificarea şi 
completarea Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.73 din 09.03.2015”; 

- Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr.94 din 24.03.2015 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor şi a completărilor în Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate 
de către ÎS „CRIS „Registru”, aprobate prin Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr. 274 
din 24.10.2013; 
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- Ordinului ÎS “CRIS “Registru” nr. 150 din 06.05.2015 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei numerelor de înmatriculare din 
Clasificatorul seriilor rezervate”. 

 De asemenea, a fost elaborat proiectul de completări în Clasificatorul de 
firmă CF 37603221.0271.03. „Tipurile plăcilor de înmatriculare”. 
 

22..33..33..  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  aauuttoovveehhiiccuulleelloorr 

 În domeniul identificării autovehiculelor a fost elaborat şi înaintat spre 
coordonare şi promovare proiectul Legii „Cu privire la modificarea şi completarea 
Legii nr.1086 din 23.06.2000”, precum și au fost elaborate şi aprobate: 

- Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.178 din 21.05.2015 „Cu privire la aprobarea 
Instrucţiunii privind interacţiunea experţilor şi inspectorilor în procesul 
înmatriculării de stat şi curente”; 

- Ordinul ÎS „CRIS „Registru” nr.186 din 22.05.2015 „Cu privire la delegarea 
angajaţilor Direcţiei identificare şi înmatriculare a mijloacelor de transport în 
cadrul subdiviziunilor teritoriale”; elaborate şi implementate: 

- Raportul de identificare a vehiculului (seria RIV); 

- Concepţia sistemului informaţional ,,Registrul identificărilor mijloacelor de 
transport, în calitate de sistem informaţional - Registrul identificărilor mijloacelor 
de transport. 

 
 

22..44..  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  pprrooiieecctteelloorr  şşii  sseerrvviicciiiilloorr  
 

22..44..11..  PPrreessttaarreeaa  șșii  aaddmmiinniissttrraarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  

În domeniul administrării serviciilor:  

- se optimizează permanent structura şi se actualizează conţinutul 
Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru”; 

- anual se desfăşoară sondajul de opinii în mediul consumatorilor serviciilor 
prestate de întreprindere (conform SF 37603221-042:2013 „Sistemul de management 

al calităţii. Monitorizarea satisfacţiei clienţilor”), în urma căruia se efectuează analiza 
pe 12 domenii de activitate; 

- a fost elaborată şi aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile 
întreprinderii, care stabileşte modul de determinare şi ajustare a tarifelor la 
serviciile întreprinderii; 

- se întocmesc fişele tehnologice, în scopul calculării costului şi stabilirii tarifelor 
la serviciile întreprinderii pentru servicii noi, şi la necesitate pentru servicii 
existente acestea se actualizează; 

- sunt implementate procedurile de elaborare, reglementare şi dezvoltare a 
serviciilor în baza descrierilor şi analizei proceselor-business desfăşurate la 
prestarea serviciilor; 

- a fost iniţiată procedura de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale ale 
plăcilor de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci de tip nou la AGEPI, în 
scopul înregistrării în calitate de obiect a proprietăţii intelectuale ; 

- se realizează promovarea interactivă a serviciilor ÎS “CRIS “Registru” prin 
utilizarea modalităţilor simplificate de accesare a informaţiei (aplicaţia mobilă 

„Registru”, disponibilă pe Google play şi iOS); 

- se actualizează permanent informaţii publicate pe pagina oficială (serviciile 
publice acordate, formularele de cereri, condiţiile şi procedurile legale de depunere a 

reclamaţiilor şi de soluţionare a acestora);  

- sunt publicate banere pe site-urile oficiale: cts.md, fisc.md, mtic.gov, 
mfa.gov.md, ms.gov.md; 
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- se actualizează informaţii publicate pe portalul www.servicii.gov.md, inclusiv la 
lansarea servicii noi, sistarea sau sistarea temporară a unor servicii, ect; 

- sunt asigurate publicări de către specialiştii în e-Transformare a linkurilor spre 
alte pagini web/referinţe publice în cazurile în care sînt necesare autorizaţii/ 
certificate/extrase/copii emise de alte autorităţi înainte sau ca o condiţie pentru 
obţinerea serviciului public solicitat. 

Indicatorii cantitativi  în domeniul administrării serviciilor sînt: 

- servicii noi implementate - 28; 

- servicii modificate - 240; 

- servicii sistate/anulate – 77; 

- servicii documentate (fişe tehnologice) –  26; 

- procese-business descrise - 49; 

- pregătite materiale prezentaţionale – 348. 

În domeniul prestării serviciilor au fost:  

- elaborate, coordonate şi aprobate 290 contracte (prestarea serviciilor 
informaţionale, antrepriză, achiziţii etc.); 

- administrate comenzi de executare a cartelelor plastice - 17980; 

- administrate comenzi de executare a blanchetelor - 1158191; 

- administrate comenzi de executare a ştampilelor - 2722; 

- prestate servicii informaţionale din resursele informaţionale de stat – 42773563 
interpelări; 

- prestate servicii informaţional-consultative – 109442; 

- administrate comenzi servicii electronice – 1976; 

- examinate şi transmise scrisori electronice – 1072. 
 
22..44..22..  MMaannaaggeemmeennttuull  ccaalliittăăţţiiii 

În domeniul managementului calităţii a fost: 

- efectuat auditul de recertificare şi primite certificate de conformitate a sistemelor 
de management al calităţii şi securităţii informaţiei în conformitate cu cerinţele 
standardelor naţionale SM SR EN ISO 9001:2011 „Sisteme de management al 
calităţii. Cerinţe” şi SM SR ISO/CEI 27001:2016 „Tehnologia informaţiei. Tehnici 
de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe”; 

- actualizată, coordonată şi aprobată reglementarea tehnică RT 38370656-
001:2015 „Cartele de identificare” (Ordinul MTIC nr.57 din  29.06.2015, Monitorul 

Oficial al RM nr.177-184, 2015);   

- elaborată, coordonată şi aprobată modificarea nr.1 la standardul moldovean SM 
122:2014 “Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi 
remorci” (Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare nr.193 din 20.10.2015); 

- standarde de firmă actualizate – 13; 

- standarde internaţionale propuse spre adoptare ca naţionale – 10; 

- standarde internaţionale adoptate ca naţionale – 31; 

- controlul asupra respectării standardelor – 3 stand.; 

- normocontrolul documentelor tehnice: 680 doc./ 14956  f.; 

- audituri interne desfăşurate – 11; 

- înregistrate în fondul bibliotecar – 899 ex.; 

- eliberate din fondul bibliotecar – 1412 ex.; 

- create în fondul bibliotecar electronic – 1202 ex./57480 f. 
 

http://www.servicii.gov.md/
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22..44..33..  MMaannaaggeemmeennttuull  pprrooiieecctteelloorr   

În domeniul managementului proiectelor: 

- proiecte interne iniţiate – 4; 

- proiecte interne gestionate – 19; 

- proiecte interne implementate – 9; 

- proiecte externe şi de dezvoltare iniţiate – 1; 

- proiecte externe şi de dezvoltare gestionate – 11; 

- proiecte externe şi de dezvoltare implementate – 19;  

- documente de proiect interne elaborate – 181;  

- documente de proiect interne aprobate – 116;  

- documente de proiect externe şi de dezvoltare elaborate – 103; 

- documente de proiect externe şi de dezvoltare aprobate – 93. 
 
 

22..55..  AAccttiivviittaatteeaa  ddee  ccooooppeerraarree  iinntteerrnnaaţţiioonnaallăă  

 Activitatea de cooperare internaţională a fost desfăşurată pe următoarele 
direcţii: 

În cadrul programelor şi proiectelor guvernamentale principalele activităţi au 
inclus realizarea acţiunilor MTIC din Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de 
acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014 (aprobat în 

prin HG nr.526 din 03.07.2014) şi a prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere  RM-UE în perioada 2014-2016 (aprobat prin 

HG nr.808 din 07.10.2014), şi anume: 

- informarea lunară a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor privind 
stadiul actual de implementare a documentelor de călătorie de tip nou eliberate 
pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară; 

- raportarea lunară privind realizarea acţiunilor conţinute în Foaia de parcurs 
pentru implementarea criteriilor de performanţă pentru anul 2015 din Matricea 
de politici privind liberalizarea regimului de vize; 

- prezentarea trimestrială către MTIC a datelor statistice referitoare la numărul de 
paşapoarte biometrice eliberate. 

Relaţiile interguvernamentale, interministeriale şi interinstituţionale au fost 
desfăşurate prin prezentarea, la solicitarea MTIC a informaţiei analitice/ 
propunerilor privind cooperarea cu partenerii străini, şi anume: 

- prezentarea informaţiei în adresa MTIC privind stadiul colaborării moldo-
turkmene pe subiecte de interes comun, în contextul vizitei oficiale a 
preşedintelui Republicii Moldova, domnului Nicolae Timofti în Turkmenistan; 

- prezentarea informaţiei în adresa MTIC privind stadiul colaborării moldo-
bieloruse pe subiecte de interes comun, în contextul vizitei oficiale a 
Preşedintelui Republicii Moldova în Republica Bielorus; 

- constituirea Grupului de lucru interinstituţional ÎS „CRIS „Registru” şi DPF al 
MAI pentru asigurarea activităţilor de organizare, planificare, coordonare şi 
realizare tehnică a obiectivului „1.1.5 Implementarea, dezvoltarea şi utilizarea 
integrală a Sistemului de recunoaştere facială în cadrul Registrului de stat al 
populaţiei”, din cadrul Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize 
2014-2016 şi organizarea activităţilor în cadrul grupului de lucru; 

- conlucrarea în domeniul conversiunii permiselor de conducere, inclusiv în 
vederea completării chestionarului privind regimul juridic al permiselor de 
conducere în contextul examinării oportunităţii semnării Acordului între 
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Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Germania 
privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere.  

În cadrul cooperării internaţionale a fost asigurată participarea la organizarea 
întrevederilor, legate de schimbul de experienţă şi bune practici cu partenerii 
externi, între care menţionăm Serviciul de migraţie din Ucraina, găzduirea 
delegaţiei Republicii Tadjikistan, constituită din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei 
al Republicii Tadjikistan şi PNUD, participarea cu un stand la „Orăşelul European”, 
organizat tradiţional de către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, 
derularea activităţilor în cadrul proiectului investiţional „Sisitemul automatizat de 
personificare a paşapoartelor Republicii Kîrgîstan” ş.a. 

În contextul consultărilor interministeriale în materie consulară ÎS „CRIS 
„Registru” a prezentat la solicitarea MTIC şi Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene informaţia privind coordonarea perfectării actelor de identitate 
pentru naţionalii moldoveni aflaţi în străinătate şi datele statistice privind 
informaţiile relevante pentru o perioadă anterioară de doi ani cu Ucraina şi Italia . 

În contextul aderării Republicii Moldova la 11 iunie 2013, la Directoriul Cheilor 
Publice al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO PKD) în calitate de 
stat-membru, este asigură stocarea informaţiei în paralel pe două direcţii: în regim 
automatizat (prin integrarea cu PKD ICAO) şi în regim neautomatizat, cu suportul 
oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, şi 
realizează interoperabilitatea sistemelor de validare a documentelor electronice de 
călătorie şi de facilitare a schimbului de certificate şi liste de certificate revocate în 
timp optim şi în condiţii de securitate. 

În cadrul colaborării cu ediţia periodică „Ghidul paşapoartelor Keesing” a 
editurii olandeze „Keesing Reference Systems B.V.” (editorul oficial al Interpolului) – 
baza de date, care conţine informaţia a circa 300 de paşapoarte din peste 170 de 
ţări: 

- pentru actualizarea bazei de date au fost prezentate modelele de control a 
рaşaportului diplomatic cu circuit integrat fără contacte (PD) şi a paşaportului de 
serviciu cu circuit integrat fără contacte (PS) de model nou; 

- în baza informaţiei recepţionate de la „Keesing Reference Systems B.V.”, lunar 
se actualizează şi se oferă accesul colaboratorilor întreprinderii la baza de date 
electronică „Keesing Documentchecker”.  

 

22..66..  AAccttiivviittaatteeaa  ccoonndduucceerriiii  

 În decursul anului 2015 au fost emise ordine, dispoziții, planuri de activitate, 
decizii privind administrarea intreprinderii întru realizarea sarcinilor puse de către 
conducerea Ministerului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și stabilite 
în acte legislative și normative. 

 Conducerea intreprinderii a asigurat monitorizarea permanentă a executării 
sarcinilor puse prin organizarea ședințelor săptămînale cu participare directorilor 
departamentelor și șefilor subdiviziunelor antrenate la care au fost examinată 
indeplinirea lucrărilor planificate, se trasau sarcini noi, se desemnau persoane 
responsabile și se concretizau termenenele și procedurile de realizare. 
 
 

22..77..  AAnnaalliizzaa  dduuppăă  iinnddiiccaattoorriiii  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  șșii  mmaannaaggeemmeennttuull  rriissccuurriilloorr  

 În decursul anului 2015 a fost efectuată analiza de executare a sarcinilor 
puse. Analizei au fost supuse: 

La nivel de stat – 10 direcţii de dezvoltare, inclusiv 63 obiective şi 128 acţiuni; 

La nivel de întreprindere – 7 direcţii de dezvoltare, inclusiv 43 obiective şi 98 
acţiuni. 
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 Conform datelor prezentate se constată următoarele rezultate atinse la 
finele perioadei de gestiune: 

Acţiuni la nivel de stat: 

- realizate în totalitate – 90 (70,31%); 

- spre realizare permanentă – 38 (29,69%),dintre care periodice 19 (14,84%); 

- transmise spre realizare în 2016 – 0. 

- sistate din motive obiective – 0. 

- nerealizate nemotivat – 0. 
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Diagrama 1.Volumul acţiunilor la nivel de stat după categoriile de executare 

Acţiuni la nivel de întreprindere: 

- realizate în totalitate – 53 (54,08%); 

- transmise spre realizare în 2016 – 20 (20,4%) (dintre care se află în proces de 
executare – 20 de acţiuni, majoritatea acestor acţiuni sunt la etapa finală de 
realizare şi coordonare); 

- spre realizare permanentă – 17 (17,35%); 

- sistate din motive obiective – 8 (8,16%) (dintre care: sistate la iniţiativa MTIC – 
2; nerentabile/ neoportune – 3; nerealizabile – 2; sistate temporar din cauze 
tehnice – 1); 

- nerealizate nemotivat – nu sunt. 
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Diagrama 2. Volumul acţiunilor la nivel de întreprindere după categoriile de executare 
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 Aşadar, pe parcursul perioadei de gestiune a fost atins un nivel înalt de 
realizare a obiectivelor. Obiectivele la nivel de stat au atins gradul exemplar de 
realizare în mărime de 100% (dintre care 70% realizate complet şi 30% permanente, 

obiectivele nerealizate sau sistate nu sunt depistate). 

 De asemenea, obiectivele la nivel de întreprindere prezintă rezultate înalte: 
70% sunt realizate, 20% transmise motivat spre realizare în 2016 (dintre care 

majoritatea se află la etapa finală de realizare şi coordonare), 8 acţiuni sunt sistate 
motivat (din cauza imposibilităţii realizării proiectelor sau se datorează factorilor externi). 
Nu sunt depistate acţiuni nerealizate nemotivat. 

 La atingerea obiectivelor strategice în măsură semnificativă a influenţat 
implicarea activă a subdiviziunilor întreprinderii, ceea ce a permis obţinerea 
rezultatelor impresionante la finele perioadei de gestiune. 

Descrierea riscurilor principale 

 Managementul riscurilor la procesele/subprocesele şi activităţile 
întreprinderii se efectuează conform prevederilor Legii nr.847-XII din 24.05.1996, 
(aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.597 din 02.07.2010), a instrucţiunilor 
metodologice suplimentare de aplicare a Standardului naţional de control intern 
„Managementul riscurilor” SFAI 002, SFAI 003 şi SFAI 005, precum şi pe baza 
Instrucţiunii metodologice privind „Managementul riscurilor” aprobată în cadrul ÎS 
„CRIS „Registru”. 
 
 

33..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNCCIIAARRĂĂ  
 
 

33..11..  BBiillaannţţuull  
 

Nr. cpt. A C T I V 
Cod 
rd. 

Sold la 

Începutul perioadei de 

gestiune 

Sfîrşitul perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 

1. Active imobilizate    

Imobilizări necorporale 010 8 444 068  52 040 919 

Imobilizări corporale în curs de execuție 020 15 126 979 33 684 455 

Terenuri 030 64 841 164 619 

Mijloace fixe 040 198668832 213 211 675 

Resurse minerale 050   

Active biologice imobilizate 060   

Investiții financiare pe termen lung în părți 
neafiliate 

070 
288 808 288 808 

Investiții financiare pe termen lung în părți 
afiliate 

080 
28 497 081 41 058 957 

Investiții imobiliare 090   

Creanțe pe termen lung 100 307 500 61 500 

Avansuri acordate pe termen lung 110   

Alte active imobilizate 120   

Total active imobilizate 
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 
+ rd.110 + rd.120) 

130 

251 398 109 340 510 933 

2. Active circulante    

Materiale 140 77 339 599 119 375 961 

Active biologice circulante 150   

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 4 321 729 5 517 271 

Producția în curs de execuție și produse 170 1 585 649 262 801 
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Mărfuri 180   

Creanțe comerciale 190 16 173 625 18 493 012 

Creanțe ale părților afiliate 200   

Avansuri acordate curente 210 7 246 514 7 729 204 

Creanțe ale bugetului 220 3 946 652 6 900 278 

Creanțe ale personalului 230 4 371 2 880 

Alte creanțe curente 240 10 295 468 16 759 192 

Numerar în casierie și la conturi curente 250 5 353 270 2 193 858 

Alte elemente de numerar 260   

Investiții financiare curente în părți 
neafiliate 

270 
70 000 000 31 590 

Investiții financiare curente în părți afiliate 280   

Alte active circulante 290 1 832 369 1 152 026 

Total active circulante 

(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 

+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 

+ rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 

+ rd.290) 

300 

198 098 246 178 418 073 

Total active 

(rd.130 + rd.300) 

310 
449 496 355 518 929 006 

Nr. 
cpt. 

P A S I V 
Cod 

rd. 

Sold la 

Începutul perioadei de 

gestiune 

Sfîrşitul perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 

3. Capital propriu    

Capital social şi suplimentar 320 22 915 992 22 915 992 

Rezerve 330 216 893 524 231 291 492 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x 3 007 103 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenţi 

350 
21 772 478  

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 

360 
x 10 472 029 

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x  

Alte elemente de capital propriu 380   

Total capital propriu 

(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - 

rd.370 + rd.380) 

390 

261 581 994 267 686 616 

4. Datorii pe termen lung    

Credite bancare pe termen lung 400   

Împrumuturi pe termen lung 410   

Datorii pe termen lung privind leasingul 

financiar 

420 
1 471 851 1 242 602 

Alte datorii pe termen lung 430 1 234 365 715 384 

Total datorii pe termen lung 

(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) 

440 
2 706 216 1 957 986 

5. Datorii curente    

Credite bancare pe termen scurt 450 33 767 357 77 987 173 

Împrumuturi pe termen scurt 460   

Datorii comerciale 470 40 128 221 73 259 567 

Datorii faţă de părţile afiliate 480   

Avansuri primite curente 490 66 645 021 57 406 987 

Datorii faţă de personal 500 12 989 025 11 836 629 

Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 4 689 411 2 177 149 

Datorii faţă de buget 520 11 122 159 4 492 271 
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Venituri anticipate curente 530 332 938  

Datorii faţă de proprietari 540   

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 

curente 

550 
  

Provizioane curente 560 14 766 883 18 572 016 

Alte datorii curente 570 767 130 3 552 616 

Total datorii curente 

(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + 

rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + 

rd.550 + rd.560 + rd.570) 

580 

185 208 145 249 284 404 

Total pasive 

(rd.390 + rd.440 + rd.580) 

590 
449 496 355 518 929 006 

 
 

33..22..  SSiittuuaaţţiiaa  ddee  pprrooffiitt  şşii  ppiieerrddeerree  
 

Indicatori Cod rd. 
Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Venituri din vînzări 010 541 465 327 550 680 688 

Costul vînzărilor 020 434 733 856 464 243 692 

Profit brut (pierdere brută)  (rd.010 – rd.020) 030 106 731 471 86 436 996 

Alte venituri din activitatea operațională 040 2 650 632 20 359 667 

Cheltuieli de distribuire 050 150 708 63 691 

Cheltuieli administrative 060 81 266 659 81 281 130 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 10 363 675 6 623 117 

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-

dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) 

080 
17 601 061 18 828 725 

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 304 994 ( 4 970 488) 

Profit (pierdere) pînă la impozitare  

(rd.080 + rd.090) 

100 
17 906 055 13 858 237 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 8 404 885 3 386 208 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 

(rd.100 – rd.110) 

120 
9 501 170 10 472 029 

 
 

33..33..  SSiittuuaaţţiiaa  mmooddiiffiiccăărriilloorr  ccaappiittaalluulluuii  pprroopprriiuu  
 

Nr. 

d/o 
Indicatori 

Cod 

rd. 

Sold la 

începutul 

perioadei 

 de gestiune 

Majorări Diminuări 

Sold la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Capital social şi suplimentar      

Capital social 010 22 915 992   22 915 992 

Capital suplimentar 020     

Capital nevărsat 030 (                 ) (              ) (              ) (                     ) 

Capital neînregistrat 040     

Capital retras 050 (                 ) (              ) (               ) (                      ) 

Total capital social şi 

suplimentar 

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 

+ rd.050) 

060 

22 915 992   22 915 992 

2 Rezerve       

Capital de rezervă 070     
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Rezerve statutare 080 9 826 672   9 826 672 

Alte rezerve 090 207 066 852 14 397 968  221 464 482 

Total reserve (rd.070 + rd.080 + 

rd.090) 

100 

216 893 524 14 397 968  231 291 492 

3 Profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită) 

  

    

Corecţii ale rezultatelor anilor 

precedenţi 

110 

 3 007 103  3 007 103 

Profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită) al anilor precedenţi 

120 
21 772 478  21 772 478  

Profit net (pierdere netă) al 

perioadei de gestiune 

130 
x 10 472 029  10 472 029 

Profit utilizat al perioadei de 

gestiune 

140 
x (               ) (                ) (                   ) 

Rezultatul din tranziţia la noile 

reglementări contabile 

150 
    

Total profit nerepartizat 

(pierdere neacoperită) (rd.110 + 

rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 

160 

21 772 478 13 479 132 21 772 478 13 479 132 

4 Alte elemente de capital propriu, 

din care 

170 
    

Diferenţe din reevaluare 171     

Subvenţii entităţilor cu proprietate 

publică 

172 
    

Total capital propriu (rd.060 + 

rd.100 + rd.160 + rd.170) 

180 
261 581 994 27 877 100 21 772 478 267 686 616 

 
 

33..44..  DDaattee  ggeenneerraallee  
 
1. Certificatul de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. 
Număr de înregistrare 102054903. Data înregistrării 19.09.1995. Seria MD Număr 
0082529. 

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: 

data “19” septembrie, suma __22 915 992 lei, inclusiv: 

1) cota statului __22 915 992__lei, 

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _MTIC 22 915 992_ lei. 

3. Licenţa în vigoare: 

Număr _AMM11041206, data eliberării 16 ianuarie 2013 

Termen de valabilitate _16 ianuarie 2018 

Tipul de activitate __importul şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice 
de protecţie 

Organul care a eliberat licenţa _Camera de licenţiere 

Număr __AA 065757, data eliberării 18 august 2011 

Termen de valabilitate __18 august 2016 

Tipul de activitate _Servicii de creare, implimentare şi asigurare a funcţionării SIA 
statală 

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _1832 persoane, 
inclusiv pe categorii: 

1) personal administrativ _252 persoane, 

2) muncitori _215 persoane. 

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015__1983 persoane. 
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6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _163 151 096 lei. 

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi 
supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile 
membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _321 000 
lei. 

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _-_lei, 
inclusiv rambursate _-_ lei. 

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1  

1) valoarea de gaj _10 870 000 lei,  

2) valoarea contabilă _10 870 000 lei. 

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __-_unităţi. 

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară: 

1) profit ______-_________ lei ___-____ bani, 

2) pierdere _____-_________ lei ___-____ bani. 

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune: 

1) plătite ________-________ lei ___-___ bani, 

2) planificate pentru plată ______-______lei __-___ bani. 

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii 
Moldova – total _535 615,51 lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei): 

1) _Dolarul SUA cod 840    13 806,5 USD = 215 591,26 lei 

2) _Euro cod 978    16 460,54 euro = 312 694,29 lei 

3) _Ruble rus, cod 643    25 529,0 RUB = 7 329,96 lei. 

14. Numerar legat – total _________-___________ lei. 
 
 

44..  CCOONNSSOOLLIIDDAARREEAA  CCAAPPAACCIITTĂĂŢŢIILLOORR  MMAANNAAGGEERRIIAALLEE 

 
 

44..11..  TTrraannssppaarreennţţaa  ((ddaattee  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  eennttiittăăţţiiii  ffăăccuuttee  ppuubblliiccee))  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, pe pagina oficială a ÎS „CRIS „Registru” 
www.registru.md, portalul serviciilor electronice www.e-services.md şi panourile 
informative la oficiile teritoriale în mod permanent este publicată şi actualizată 
informaţia privind serviciile prestate populaţiei de către ÎS „CRIS „Registru”, şi 
anume: termenele de prestare, preţurile, înlesnirile ce se oferă unor categorii de 
cetăţeni, precum şi actele normative, care reglementează modificările operate. De 
asemenea, informaţia se mai face publică şi prin intermediul comunicatelor de 
presă. 
 
 

44..22..  CCoommbbaatteerreeaa  ccoorruuppţţiieeii  

 În temeiul Dispoziţiei ÎS „CRIS „Registru” nr.D-50 din 08.08.2013 „Cu privire 
la unele măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei şi protecţionismului”, 
trimestrial, conducătorii subdiviziunilor structurale ale întreprinderii raportează 
despre actele de corupţie depistate şi măsurile întreprinse în scopul prevenirii şi 
combaterii corupţiei.  

                                                 
 

http://www.registru.md/
http://www.e-services.md/
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 În scopul optimizării modului de executare a măsurilor de prevenire și 
combatere a corupției în cadrul ÎS „CRIS „Registru” a fost modificat numărul de 
telefon al liniei fierbinți printr-o combinație de cifre mai simplă: 022-504-504, la care 
pot telefona toţi cetăţenii nemulţumiţi sau cei care au întrebări referitoare la 
serviciile prestate de întreprindere. Apelurile privind sesizările pe cazurile de 
corupţie, comise de angajaţii întreprinderii, sunt redirecţionate la Secția securitate 
și regim la linia telefonică specializată – „LINIA ANTICORUPȚIE”.  

 În perioada de raport, au fost recepţionate de la cetăţeni 58 petiţii, dintre 
care: 19 - interpelări telefonice sau prin intermediul poştei electronice referitoare la 
eliberarea actelor de identitate cetăţenilor sau la înmatricularea unităţilor de 
transport şi calificarea conducătorilor auto, care au fost redirecţionate pentru 
soluţionare după competenţă; 32 - petiţii în adresa Secţiei securitate şi regim, care 
au fost redirecţionate în adresa Departamentul identificare, înmatriculare a 
mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto; 7 – plîngeri ale 
cetăţenilor, în urma examinării fiind sancţionaţi cu „mustrare aspră” 4 angajaţi. 

 Au fost elaborate și plasate panouri informative cu conținut anticorupție în 
toate subdiviziunile din mun. Chișinău și teritoriale ale ÎS „CRIS”Registru”. 
Totodată, au fost efectuate deplasări inopinate şi tematice în subdiviziunile 
teritoriale privind procesul de examinare a conducătorilor auto şi a procesului de 
înmatriculare a transportului auto în mun. Chişinău, Orhei, Căuşeni, Ceadîr-Lunga, 
Cahul, Străşeni. A fost verificată activitatea BEDP Ialoveni, Rîşcani, mun. 
Chişinău, Străşeni şi Orhei. 
 
 

44..33..  MMaannaaggeemmeennttuull  rreessuurrsseelloorr  uummaannee  

  

Nr. d/o Indicatorii 
Anul 
2015 

Anul 
2014 

3.1 Numărul mediu al salariaţilor 1983 2061 

3.2. Cîştigurile salariale medii ale personalului angajat 6888 7030 

3.3 Numărul angajaţilor cu studii: superioare 
medii de specialitate 

1557 
155 

1625 
165 

 
 

55..  SSAARRCCIINNII  DDEE  PPEERRSSPPEECCTTIIVVĂĂ  

  ((oobbiieeccttiivveellee  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  aannuulluuii  ccuurreenntt)) 
 
 

55..11..  DDoommeenniiuull  tteehhnnoollooggiiiilloorr  iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee    

- management pentru modernizarea tehnologică a sistemelor informaţionale ale 
ÎS „CRIS „Registru” în scopul creşterii performanţei operaţionale, a calităţii 
serviciilor oferite cetăţenilor şi a eficienţei interacţiunii şi schimbului de informaţii 
cu alte autorităţi – conform cerinţelor prezentate de beneficiari; 

- perfecţionarea cadrului normativ ce se referă la managementul sistemelor și a 
proiectelor TI, implementarea în cadrul Întreprinderii a metodologiei 
recomandate de PMBOK v.5 în organizarea și realizarea proiectelor cu 
componente TI, dezvoltarea Portofoliului de proiecte TI; 

- elaborarea documentelor conceptuale de creare şi dezvoltare a sistemelor 
informaţionale şi resurselor informaţionale de stat, elaborarea documentelor 
regulatorii aferente ciclului de viaţă al sistemelor informaţionale, precum şi 
acordarea suportului metodologic la subiectul vizat; 

- revizuirea serviciilor ÎS „CRIS „Registru” acordate în mod tradiţional şi 
formularea propunerilor pentru optimizarea/automatizarea lor. 
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55..22..  DDoommeenniiuull  aacctteelloorr  ddee  iiddeennttiittaattee  

- perfecţionarea procedurii de refuz în eliberarea paşaportului. Simplificarea 
mecanismului de verificare a persoanelor care au restricţii la ieşirea din ţară. 
Modificarea cadrului legislativ; 

- implementarea sistemului de programare on-line la serviciile prestate de 
subdiviziunile teritoriale ale ÎS „CRIS „Registru”; 

- reglementarea automatizată a fluxului de cetăţeni (complexul tehnic-aplicativ 
„Rîndul electronic”); 

- modernizarea echipamentelor pentru preluarea imaginilor grafice și prelevarea 
amprentelor digitale. Implementarea mecanismului de prevenire a furtului de 
identitate; 

- reformarea proceselor de prestare a serviciilor de confecționare și personalizare 
a actelor de identitate eliberate străinilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție 
umanitară; 

- extinderea în toate S(B)EDP din republică a procesului de programare 
electronică la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS „CRIS 
„Registru” prin intermediul modulului „Programare electronică” a subsistemului 
„Portalul serviciilor electronice” al SIA „E-Service”. 

 
 

55..33..  DDoommeenniiuull  iiddeennttiiffiiccăărriiii,,  îînnmmaattrriiccuullăărriiii  mmiijjllooaacceelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  

  şşii  ccaalliiffiiccaarree  aa  ccoonndduuccăăttoorriilloorr  aauuttoo  

- elaborarea şi prezentarea în adresa Guvernului spre examinare şi aprobare a 
noii redacţii a Regulilor de înmatriculare a mijloacelor de transport; 

- promovarea proiectului Ordinului ÎS “CRIS “Registru” „Privind aprobarea şi 
punerea în aplicare a Instrucţiunii tehnologice „Înmatricularea mijloacelor de 
transport. Descrierea operaţiunilor tehnologice”; 

- promovarea modificărilor în Legea nr.1086 din 23.06.2000 „Cu privire la 
expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar”; 

- participarea în continuare la efectuarea lucrărilor pentru îmbunătăţirea 
modulului SIA „Registrul de stat al transporturilor”, subsistemul „Evidenţa 
restricţiilor la împuterniciri”. 

- utilizarea sistemului „Autovin” la nivel centralizat, atît în cadrul Laboratorului 
central, cît şi în cadrul subdiviziunilor teritoriale. 

- participarea la lucrările de implementare a serviciului programării on-line la 
examenul de obţinere a permisului de conducere, probele teoretică şi practică; 

- dotarea în continuare a oficiilor teritoriale de înmatriculare a mijloacelor de 
transport şi calificare a conducătorilor auto cu transport special, destinat 
procesului de examinare, proba practică, pentru obţinerea permisului de 
conducere; 

- participarea la lucrările de amenajare pe lîngă oficiile teritoriale de înmatriculare 
a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto a poligoanelor de 
examinare la proba practică în vederea obţinerii permisului de conducere. 

 
 

55..44..  DDoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  pprrooiieecctteelloorr  şşii  sseerrvviicciiiilloorr  

- implementarea ecusonului de tip nou pentru inspecţia tehnică periodică; 

- elaborarea Concepţiei cu privire la utilizarea semnelor de protecţie a 
documentelor/ blanchetelor; 

- elaborarea propunerilor conceptuale privind implementarea serviciilor 
electronice; 
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- organizarea efectuării auditului de supraveghere a sistemelor de management 
al calităţii şi securităţii informaţiei conform cerinţelor standardelor SM SR EN 
ISO 9001:2011 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe” şi SM SR ISO/CEI 
27001:2016 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de 
management al securităţii informaţiei. Cerinţe”; 

- realizarea principalelor măsuri, conţinute în Acordul de finanţare dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi UE privind suportul în implementarea Planului de acţiuni 
privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014, care ţin de 
domeniul de competenţă al MTIC; implementarea sistemului de recunoaştere 
facială (SRF) în cadrul Registrului de stat al populaţiei; 

- realizarea principalelor măsuri, conţinute în Planul naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2014-2016, care ţin 
de domeniul de competenţă al MTIC; 

- extinderea numărului acordurilor de conversiune a permiselor de conducere, 
motivată prin numeroase adresări ale cetăţenilor moldoveni, stabiliţi cu traiul în 
alte state. 


