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Către: 

 Cancelaria de Stat  

Agenția Servicii Publice  

 

Aviz 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Conceptului Sistemului informaţional „Acte de stare civilă” 

(număr unic 299/CS/ASP/2022) 

 

1. Considerații generale 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional „Acte de stare 

civilă” (în continuare – Conceptul SI ASC). 

CALM a analizat prevederile proiectului HG în cauză prin prisma respectării 

principiilor de organizare, funcționare și a intereselor autorităților administrației publice 

locale (APL). 

Scopul proiectului Hotărârii Guvernului constă în modernizarea serviciilor publice 

prin transpunerea noului model (engl. TO-BE) de prestare a serviciilor publice de stare 

civilă, elaborat în urma exerciţiului de reinginerie, și implementarea digitalizării acestui 

serviciu public. 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediția oficială 

"Tratate internaționale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006; 

❖ Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006. 

 

3. Constatări/obiecții 

În urma analizei proiectului Hotărârii Guvernului, CALM a remarcat următoarele 

prevederi: 

SI ASC este constituit dintr-un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, 

mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune, destinate 

înregistrării evenimentelor şi actelor de stare civilă de către autorităţile abilitate să 

înregistreze evenimente şi acte de stare civilă - ASP, în calitate de organ de stare civilă, 

autorităţile administraţiei publice de nivelul întâi, misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale Republicii Moldova peste hotare (pct.2) 

În pct.9 subpunctul 13) din Conceptul Sistemului informaţional „Acte de stare 

civilă” se prevede, că la crearea SI ASC trebuie luate în considerare mai multe acte 

normative, inclusiv Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală. 
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Din prevederile Conceptului Sistemului informaţional „Acte de stare civilă”  nu este 

clar cum va fi organizat accesul la date al reprezentanților autorităților administrației 

publice locale, în condițiile în care la moment primăriile înregistrează acte de stare civilă 

în legătură cu naşterea, căsătoria şi decesul, însă nu au acces la informațiile din Registrul 

de stat al populaţiei. 

Accesul primăriilor la datele cu privire la numărul populației din unitatea 

administrativ-teritorială este de o importanță majoră, dat fiind faptul că transferurile cu 

destinaţie generală se efectuează inclusiv în funcţie de populaţia unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul întîi, precum și transferurile cu destinație specială pentru bugetele 

locale de nivelul întîi, inclusiv pentru bugetele municipale Bălți și Chișinău, sînt calculate 

și distribuite proporțional numărului populației din teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale respective, în baza datelor oficiale existente la momentul calculării acestora. 

 

4. Propuneri și recomandări 

Pentru a nu crea blocaje în activitatea autorităţilor publice locale și a asigura 

capacitatea acestora de a presta servicii pulbice de calitate, propunem ca în Conceptul 

Sistemului informaţional „Acte de stare civilă” să fie descris modul de organizare a 

accesului la date al reprezentanților autorităților administrației publice locale. 

 

Congresul Autorităților Locale din Moldova consideră că proiectul Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional „Acte de 

stare civilă” poate fi propus pentru aprobare doar după operarea modificărilor 

menţionate mai sus. 

Cu respect, 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 
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