
A. DOCUMENTE APROBATE 
 

Regulamentul Direcţiei tehnologii 
şi sisteme informaţionale a Primăriei 

municipiului Chişinău 
 
 

I. Dispoziţii generale 
 
1.1. Direcţia tehnologii şi sisteme informaţionale (în continuare - Direcţie) este 

subdiviziune a Primăriei municipiului Chişinău (în continuare - Primărie). 
1.2. Structura, statele de funcţii şi numărul personalului se stabilesc de 

Consiliul municipal, în conformitate cu tematica şi volumul lucrărilor. 
Direcţia se finanţează din resursele bugetare. 

1.3. Direcţia funcţionează în baza legilor Republicii Moldova, hotărârilor 
Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, deciziilor Consiliului 
municipal Chişinău şi Primăriei, dispoziţiilor Primarului General şi 
conform prevederilor prezentului regulament. 

1.4. Direcţia efectuează lucrările privind crearea, modernizarea şi exploatarea 
sistemului informaţional integral al Primăriei. 

1.5. Direcţia este condusă de către şeful direcţiei numit şi destituit din funcţie 
de către Consiliul municipal Chişinău la propunerea Primarului General al 
municipiului Chişinău. Şeful direcţiei dirijează şi poartă răspundere de 
activitatea direcţiei, asigură îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce reies 
din prezentul Regulament. 

 
II. Funcţiile şi sarcinile de bază ale direcţiei 
 
Principalele funcţii ale Direcţiei tehnologii şi sisteme informaţionale sunt: 
 
2.1. Elaborarea, implementarea, exploatarea şi supravegherea proiectelor 

informaţionale în Primărie şi în subdiviziunile ei. 
2.2. Efectuarea cercetărilor analitice în vederea elaborării noilor proiecte 

informaţionale în cadrul Primăriei şi în subdiviziunile ei. 
2.3. Elaborarea strategiei de automatizare a proceselor de pregătire, prelucrare 

şi păstrare a informaţiei în Primărie şi în subdiviziunile ei. 
2.4. Coordonarea lucrărilor de proiectare şi exploatare a sistemelor 

informaţionale în subdiviziunile Primăriei. 
2.5. Elaborarea propunerilor privind raţionalizarea tehnologiei de prelucrare a 

informaţiei în scopul sporirii eficacităţii şi operativităţii ei. 



2.6. Implementarea noilor realizări din domeniul tehnicii de calcul şi sistemelor 
de programare. 

2.7. Organizarea şi desfăşurarea perfecţionării specialiştilor implicaţi în 
exploatarea sistemului informaţional integral al Primăriei. 

2.8. Crearea şi administrarea reţelei corporative de calculatoare a Primăriei. 
2.9. Crearea şi administrarea bazelor de date de uz public şi de uz comun ale 

Primăriei. 
2.10. Executarea lucrărilor de deservire tehnică a tehnicii de calcul, mijloacelor 

de telecomunicaţii şi altor mijloace tehnice, amplasate în Primărie şi în 
subdiviziunile ei, cu forţe proprii sau în comun cu firmele specializate. 

 
 

III. Obligaţiunile Direcţiei tehnologii şi sisteme informaţionale 
 
Direcţia tehnologii şi sisteme informaţionale este obligată: 
 
3.1. Să înainteze propuneri privind dotarea cu tehnică de calcul şi mijloace de 

telecomunicaţii a Primăriei şi subdiviziunilor ei. 
3.2. Să asigure pregătirea personalului din cadrul Primăriei şi din subdiviziunile 

ei pentru activitate în condiţiile trecerii la sistemul automatizat de dirijare. 
3.3. să efectueze dirijarea şi controlul exploatării de către utilizatori a 

sistemului informaţional al Primăriei. 
3.4. Să execute la nivel calitativ înalt şi în termenele stabilite lucrările de 

prelucrare a informaţiei. 
3.5. Să pună la dispoziţia conducerii Primăriei dările de seamă privind lucrările 

îndeplinite. 
3.6. Să efectueze planificarea resurselor umane şi materiale necesare pentru 

îndeplinirea lucrărilor. 
 

IV. Drepturile direcţiei 
 
Direcţia tehnologii şi sisteme informaţionale are dreptul: 
4.1. Să recepţioneze actele normative ale Guvernului, deciziile şi dispoziţiile 

elaborate în cadrul Primăriei, ce ţin de activitatea direcţiei. 
4.2. Să dea recomandaţii subdiviziunilor Primăriei referitor la problemele ce ţin 

de activitatea Direcţiei. 
4.3. Să participe la seminare, conferinţe, simpozioane, ce ţin de domeniul 

activităţii. 
4.4. Să participe la elaborarea planurilor strategice de computerizare a 

subdiviziunilor Primăriei. 



4.5. Să înainteze conducerii Primăriei propuneri privind dotarea subdiviziunilor 
Primăriei cu tehnică de calcul, mijloace de telecomunicaţii şi alte mijloace 
tehnice. 

4.6. Să efectueze controlul respectării tehnologiei de prelucrare a informaţiilor 
şi exploatării tehnicii de calcul în subdiviziunile Primăriei. 

4.7. În caz de necesitate, de comun acord cu Primarul General, să încheie 
contracte cu întreprinderile şi organizaţiile specializate, în vederea 
reparaţiei tehnicii de calcul şi îndeplinirii altor lucrări ce ţin de activitatea 
direcţiei. 

4.8. Să fie dotată cu materiale, aparate şi utilaje necesare pentru funcţionarea 
sistemului informaţional. 

  
V. Dispoziţii finale 
 
5.1. Funcţionarii Direcţiei se angajează în baza Legii Republicii Moldova 

privind serviciul public nr. 443-XIII din 04.05.95. 
5.2. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin decizie a 

Consiliului municipal Chişinău în modul stabilit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretar al Consiliului municipal Chişinău    Vladimir Şarban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. PROIECTE DE DOCUMENTE PENTRU APROBARE 
 

                 Anexa nr. __ 
               la dispoziţia Primarului general 
               al municipiului Chişinău 
               nr. ___din  ___ ____________ 
 

 

Regulamentul 
Secţiei tehnologii şi sisteme informaţionale 

a Aparatului Primăriei municipiului Chişinău 
 
 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1. Secţia tehnologii şi sisteme informaţionale (în continuare – Secţie) este 
subdiviziune a Primăriei municipiului Chişinău (în continuare - Primărie); 

1.2. Structura, statele de funcţii şi numărul personalului se stabilesc de către 
Consiliul municipal, în conformitate cu tematica şi volumul lucrărilor. 
Secţia se finanţează din resursele bugetare; 

1.3. Secţia funcţionează în baza legilor Republicii Moldova, hotărârilor şi 
Guvernului Republicii Moldova, deciziilor Consiliului municipal 
Chişinău, dispoziţiilor Primarului General şi conform prevederilor 
prezentului regulament; 

1.4. Secţia are ca obiect de activitate stabilirea strategiei de informatizare a 
Primăriei municipiului Chişinău şi primăriilor din localităţile componente 
a municipiului Chişinău şi coordonarea realizării şi integrării 
subsistemelor informatice pentru administraţia publică locală reieşind din 
Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale; 

1.5. Secţia coordonează lucrările privind crearea, modernizarea şi exploatarea 
sistemului informaţional integral al Primăriei şi primăriilor localităţilor 
din componenţa municipiului Chişinău; 

1.6. Secţia este condusă de către şeful secţiei. Şeful secţiei dirijează şi poartă 
răspundere de activitatea secţiei, asigură îndeplinirea obligaţiilor şi 
drepturilor ce reies din prezentul Regulament.  

 
II. SARCINILE DE BAZĂ ALE SECŢIEI 
 

2.1. Definirea obiectivelor strategice şi elaborarea planului de dezvoltare a 
domeniului tehnologii informaţionale şi comunicaţii a Primăriei şi 
primăriilor localităţilor din componenţa municipiului Chişinău; 

2.2. Avizarea  şi coordonarea programelor şi lucrărilor cu specific de 
informatică pentru Primărie şi primăriile localităţilor din componenţa 



municipiului Chişinău în vederea asigurării dezvoltării unitare a 
sistemului informatic şi compatibilitatea sistemelor informaţionale; 

2.3. Efectuarea  cercetărilor  analitice în vederea elaborării noilor proiecte 
informaţionale în cadrul Primăriei şi primăriilor localităţilor din 
componenţa municipiului Chişinău;  

2.4. Elaborarea strategiei de automatizare a proceselor de pregătire, 
prelucrare şi păstrare a informaţiei în Primărie şi în primăriile 
localităţilor din componenţa municipiului Chişinău; 

2.5. Coordonarea  lucrărilor de proiectare şi exploatare a sistemelor 
informaţionale în Primărie şi în primăriile localităţilor din componenţa 
municipiului Chişinău; 

2.6. Elaborarea propunerilor privind raţionalizarea tehnologiei de 
prelucrare a informaţiei în scopul sporirii eficacităţii şi operativităţii ei. 

 

III. ATRIBUŢIILE SECŢIEI 
 

3.1. Promovarea unei strategii unice în domeniul informaticii în 
subdiviziunile Primăriei şi în primăriile localităţilor din componenţa 
municipiului Chişinău; 

3.2.  Implementarea noilor realizări din domeniul informaticii; 
3.3.  Colaborarea în limitele competenţei sale cu instituţiile de profil; 
3.4.  Monitorizarea utilizării resurselor informatice; 
3.5.  Organizarea perfecţionării specialiştilor implicaţi în exploatarea 

sistemului informaţional integral;  
3.6.  Dezvoltarea sistemului informaţional a Primăriei şi a infrastructurii de 

comunicaţii dintre subdiviziunile Primăriei şi a primăriilor localităţilor 
din componenţa municipiului Chişinău; 

3.7.  Crearea şi administrarea reţelei corporative de calculatoare a Primăriei 
şi a primăriilor localităţilor din componenţa municipiului Chişinău; 

3.8.  Crearea şi administrarea bazelor de date ale Primăriei. 
 

 
IV. RESPONSABILITĂŢILE SECŢIEI 
 

4.1. Să întocmească, împreună cu compartimentele aparatului de 
specialitate ale Primăriei documentaţia necesară achiziţionării de bunuri 
şi servicii pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltarea sistemului 
informatic (echipamente de tehnică de calcul, piese de schimb, 
consumabile, servicii pentru tehnica de calcul, reţea de calculatoare şi 
comunicaţii, etc.); 

4.2.  Să asigure asistenţă tehnică pentru utilizarea aplicaţiilor informatice din 
cadrul Primăriei municipiului Chişinău; 

4.3. Să înainteze propuneri privind dotarea cu tehnică de calcul, mijloace 



de telecomunicaţii şi aplicaţii a Primăriei şi subdiviziunilor ei; 
4.4.  Să efectueze dirijarea şi controlul exploatării de către utilizatori a 

sistemului informaţional al Primăriei; 
4.5. Să execute la un nivel calitativ înalt şi în termenele stabilite lucrările de 

prelucrare a informaţiei; 
4.6. Să elaboreze şi să transmită date statistice la solicitarea instituţiilor 

administraţiei locale şi centrale; 
4.7. Să efectueze planificarea resurselor umane şi materiale necesare pentru 

îndeplinirea lucrărilor; 
4.8. Să pună la dispoziţia conducerii Primăriei dările de seamă privind 

lucrările îndeplinite; 
4.9. Să execute lucrările de deservire tehnică a tehnicii de calcul, 

mijloacelor de telecomunicaţii şi altor mijloace tehnice, amplasate în 
Primărie şi în subdiviziunile ei, cu forţe proprii sau în comun cu firmele 
specializate. 

 
V. ÎMPUTERNICIRILE SECŢIEI 
 

5.1. Să înainteze conducerii Primăriei propuneri privind dotarea 
subdiviziunilor Primăriei cu tehnică de calcul, mijloace de 
telecomunicaţii, softuri şi alte mijloace; 

5.2. Să efectueze controlul respectării tehnologiei de prelucrare a 
informaţiilor şi exploatării tehnicii de calcul în subdiviziunile Primăriei; 

5.3. Să participe la seminare, conferinţe, simpozioane, ce ţin de domeniul 
activităţii; 

5.4. Să participe la elaborarea planurilor strategice de computerizare a 
subdiviziunilor Primăriei şi a primăriilor localităţilor din componenţa 
municipiului Chişinău. 

 
 
VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI 
 

6.1. Secţia tehnologii şi sisteme informaţionale este condusă de Şeful Secţiei, 
numit  în funcţie şi eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6.2. În cadrul Secţiei activează 4 persoane, inclusiv: 
- Şef al secţiei – 1 persoană; 
- specialist – 1 persoană; 
- inginer pentru exploatarea sistemelor informaţionale – 1 persoană; 
- inginer pentru securitatea informaţională – 1 persoană.   

 
 
 



VII. LUCRĂRILE DE SECRETARIAT ÎN CADRUL SECŢIEI 
 

7.1. Efectuează primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei de intrare şi de  
ieşire, controlul  asupra  corectitudinii  întocmirii documentelor de ieşire din 
secţie şi expedierea corespondenţei de intrare/ieşire. 

 
VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 

8.1. Şeful Secţiei, specialistul secţiei tehnologii şi sisteme informaţionale, se 
angajează în baza Legii Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008,  iar inginerii în baza 
Legii nr. 158 art.4 p(3)c. 

8.2. Modificarea prezentului Regulament, reorganizarea şi suspendarea 
activităţii secţiei poate fi efectuată prin decizia Consiliului municipal Chişinău 
în modul stabilit.  

 
 
 
 
Secretar al Consiliului municipal           Valeriu DIDENCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. PROPUNERI DE DOCUMENTE ŞI PROIECTE  
 
1. Elaborarea strategiei de informatizare a autorităţii publice locale a 

municipiului Chişinău; 

2. Elaborarea proiectului de constituire a reţelei de comunicaţii electronice 

pentru Primăria municipiului Chişinău şi primăriile localităţilor din 

componenţa municipiului Chişinău; 

3. Participarea la elaborarea unui sistem complex informaţional (logistica, soft, 

hard) a Primăriei municipiului Chişinău şi primăriilor localităţilor din 

componenţa municipiului Chişinău cu ulterioara posibilitate de elaborare a 

studiului de fezabilitate şi implementare a sistemului dat. 

4. Elaborarea proiectului de modificare/reconstrucţie a sălii serverelor; 

5. Modernizarea  echipamentului de calcul din cadrul Primăriei municipiului 

Chişinău. 

 


