
 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1006  

din  28.12.2012  

privind Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat 

Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 14  

    În conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    1. Se aprobă Lista datelor prezentate în cadrul inventarierii resurselor şi sistemelor informaţionale 

(se anexează). 

    2. Se stabileşte: 

    1) posesorul Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat este Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor; 

    2) deţinătorul Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat este Întreprinderea de Stat 

„Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”; 

    3) registratorii Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat sînt:  

    a) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în partea ce ţine de înregistrarea 

resurselor informaţionale de stat (inclusiv a obiectelor informaţionale care intră în componenţa 

resurselor informaţionale de stat), sistemelor informaţionale de stat (inclusiv a documentaţiei 

tehnice), documentelor şi blanchetelor de strictă evidenţă (a certificatelor de înregistrare a 

domenelor, certificatelor de conformitate a sistemelor informaţionale);  

    b) Centrul de Guvernare Electronică, în partea ce ţine de înregistrarea serviciilor informaţionale 

prestate cu ajutorul sistemelor informaţionale, clasificatoarelor utilizate în resursele informaţionale 

de stat. 

    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: 

    1) va efectua, în termen de 6 luni, inventarierea resurselor, sistemelor informaţionale de stat şi a 



altor obiecte care urmează a fi introduse în Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de 

stat  şi care în prezent se află în posesia autorităţilor administraţiei publice; 

    2) conform rezultatelor inventarierii, va efectua o analiză în baza căreia, în decurs de trei luni, va 

elabora şi va aproba prin ordin Regulamentul privind modul de înregistrare a obiectelor Registrului 

resurselor şi sistemelor informaţionale de stat şi îl va publica în modul stabilit de Legea nr. 173-XIII 

din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale. 

    4. Autorităţile administraţiei publice centrale, în mod obligatoriu, iar autorităţile administraţiei 

publice locale, cu titlu de recomandare: 

    1) vor prezenta Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în scopul efectuării 

inventarierii, toată informaţia necesară, inclusiv datele privind documentaţia tehnică referitoare la 

resursele şi sistemele informaţionale existente, conform anexei;  

    2) vor asigura ulterior înscrierea în Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat a 

tuturor sistemelor şi resurselor informaţionale pe care le posedă, precum şi vor asigura prezentarea 

informaţiei pentru actualizarea periodică a datelor din Registrul menţionat. 

    5. Finanţarea dezvoltării şi mentenanţei Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat 

se realizează din contul bugetului de stat. 

 

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT 

 

    Contrasemnează: 

    Ministrul tehnologiei  

    informaţiei şi comunicaţiilor                                     Pavel Filip 

    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa 
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