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Nr. 

 

 

Acţiuni 

 

 

Sub-acțiuni 

 

 

Indicatori  de  

produs/rezult

at 

 

Termen de 

realizare 

 

Responsabil 

 

Obiectivele CÎS: 

1. Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative 

2. Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

3. Optimizarea procesului de lucru 

4. Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

5. Mediatizarea activităţii Camerei Înregistrării de Stat 
 

 

Obiectivul nr.1: Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative 

 

1.1 Stabilirea caracterului consultativ pentru 

controalele de stat efectuate la întreprinderile 

mici şi mijlocii pe parcursul a trei ani de la 

înființarea întreprinderilor în cauză 

 

Participarea la 

elaborarea cadrului 

normativ 

Proiect de lege 

elaborat și 

remis spre 

aprobare 

30 mai, 2016 Direcţia juridică 

Mihail Dragan 

 

1.2 Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului „Cu 

privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 926 

din 12.07.2002  privind aprobarea tarifelor la 

serviciile cu plată, prestate de Î.S.” Camera 

Înregistrării de Stat”” 

 

 Proiect de 

Hotărâre 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Odată cu adoptarea 

proiectului de lege 

privind modificarea 

Legii  nr. 220-XVI 

din 19.10.2007 

privind 

înregistrarea de stat 

a persoanelor 

juridice şi a 

întreprinzătorilor 

individuali 

Direcţia juridică 

Mihail Dragan 

 

1.3 Elaborarea proiectului de act normativ privind 

modul, condiţiile şi criteriile privind evaluarea 

 Proiect 

elaborat 

Odată cu adoptarea 

proiectului de lege 

Direcţia juridică 

Mihail Dragan 
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de serviciu a registratorului. privind modificarea 

Legii  nr. 220-XVI 

din 19.10.2007 

privind 

înregistrarea de stat 

a persoanelor 

juridice şi a 

întreprinzătorilor 

individuali 

 

1.4 Elaborarea proiectelor actelor interne ale 

Camerei Înregistrării de Stat 

 Proiecte 

elaborate 

Permanent Direcţia juridică 

Mihail Dragan 

 

Direcţia baza de 

date şi tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

Direcţia 

economie şi 

finanţe  

Victoria Bulat 

 

Secţia 

organizare şi 

control intern  

Victor Harcenco 

 

Secţia logistică 

Ion Izvoreanu 

 

Biroul personal 

şi lucrări de 

secretariat 

Angela Bivol-

Danilov 
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Obiectivul nr.2: Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

 

2.1 Introducerea transparenței depline a tuturor 

societăților comerciale înregistrate în Republica 

Moldova. Asigurarea accesului public la 

Registrul de stat al persoanelor juridice. 

 

Asigurarea 

actualizării 

permanente a 

Registrului de stat al 

persoanelor juridice 

Registru 

actualizat 

Permanent Direcţia baza de 

date şi tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

2.2 Reducerea numărului și tarifelor pentru servicii 

publice prestate agenților economici contra plată, 

extinderea e-serviciilor și aplicarea universală a 

conceptului de ghișeu unic 

 

Extinderea e-

serviciilor în 

procesul prestării 

serviciilor publice 

agenților economici 

Numărul 

serviciilor 

digitalizate 

 

Trimestrul IV, 

2016 

Direcţia baza de 

date şi tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

2.3 Planificarea lucrărilor de realizare a următoarelor 

iteraţii ale proiectului „Întreprinderi” (SIA 

RSUD) 

(1) Elaborarea soft-lui; 

(2) Formularea obiecţiilor şi 

recomandărilor. 

 

 Obiecţii  şi 

recomandări 

formulate faţă 

de SIA RSUD 

şi înaintate Î.S. 

CRIS 

„Registru 

 

Pe parcursul anului Direcţia baza de 

date şi tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

2.4 Modificarea şi actualizarea după cerinţe noi a 

setului de programe utilizate de subdiviziunile 

CÎS (Registru,  Evidenţa contabilă, Extras, 

Evidenţa  întreprinderilor,  Select Lista,  Select 

Info, Act Norm, Cadre, Aplicaţie web "Avizele 

agenţilor economici") 

 Programe 

modificate şi 

actualizate 

Pe parcursul anului Direcţia baza de 

date şi 

tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

Obiectivul nr.3: Optimizarea procesului de lucru 

 

3.1 Controlul activităţii filialelor C.Î.S.  Controale ale 

activităţii 

filialelor şi 

subdiviziunilor 

CÎS efectuate 

Conform graficului Comisia de 

control  

 

3.2 Organizarea şedinţelor grupului de studii 

conform Planului tematic de instruire 

 Şedinţe ale 

grupului de 

semestrial 

 

Secţia 

organizare şi 
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profesională a angajaţilor C.Î.S. studii 

organizate  

control intern 

Victor Harcenco 

3.3 Elaborarea Planului de acţiuni al  CÎS pentru 

anul 2017 

 Plan elaborat şi 

remis 

Consiliului de 

administraţie 

spre aprobare 

30 decembrie Secţia 

organizare şi 

control intern 

Victor Harcenco 

3.4 Elaborarea Planului tematic de instruire 

profesională a angajaţilor C.Î.S. pe anul 2017 

 Plan elaborat şi 

aprobat 

30 decembrie Secţia 

organizare şi 

control intern 

Victor Harcenco 

 

Obiectivul nr.4: Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

 

4.1. Asigurarea condiţiilor necesare de activitate în 

oficiile  teritoriale ale C.Î.S.  pentru: 

a) sezonul primăvară – vară 
 

 Oficii pregătite 

pentru sezonul: 

primăvară -

vară 

 

 

31 martie 

Secţia logistică 

Ion Izvoreanu 

 

b) sezonul toamnă  –  iarnă 
 
 

 toamnă - iarnă 30 octombrie 

4.2. Organizarea participării angajaţilor C.Î.S. la Ziua 

Naţională de Înverzire a Plaiului 

 Măsuri  

organizatorice 

întreprinse 

30 octombrie  Secţia logistică 

Ion Izvoreanu 

 

4.3. Pregătirea mijloacelor de transport auto pentru 

revizia tehnică 

 

 

 Mijloace de 

transport auto 

supuse reviziei 

tehnice 

 30 iunie Secţia logistică 

Ion Izvoreanu 

 

4.4. Inventarierea bunurilor materiale  Proces-verbal 

al comisiei de 

inventariere 

Noiembrie - 

decembrie 

Comisia pentru 

inventariere 

 

4.5. Elaborarea planului de achiziţionare a bunurilor, 

serviciilor şi efectuare a lucrărilor de reparaţie a 

edificiilor C.Î.S. şi încheiate contractelor pentru 

achiziţionare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor 

pentru asigurarea activităţii CÎS 

 1.Plan elaborat 

2.Contracte 

încheiate  

Conform planului Secţia logistică 

Ion Izvoreanu 

 

4.6 Organizarea administrării sediilor aparatului  Sedii Permanent Secţia logistică 
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central şi filialelor cu familiarizarea permanentă 

a conducătorilor cu starea de lucruri. 

administrate 

raţional 

Ion Izvoreanu 

 

     

Obiectivul nr.5: Mediatizarea activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

 

5.1. Publicarea articolelor / comunicatelor de presă 

privind activitatea CÎS  

 1. Numărul 

articolelor  

publicate. 

2. Numărul 

comunicatelor 

de presă 

publicate 

Pe parcursul anului Conducerea CÎS 

Victor Cebotari 

5.2 Publicarea Buletinului electronic al  C.Î.S.  Buletin  

electronic 

publicat 

Lunar Direcţia baza de 

date şi 

tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

5.3 Actualizarea informaţiei afişate pe pagina 

oficială a CÎS– www.cis.gov.md  

 Pagina oficială 

a CÎS 

actualizată 

Pe parcursul anului Direcţia baza de 

date şi 

tehnologii 

informaţionale 

Nelli Afanasieva 

 

http://www.cis.gov.md/

