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Aprobată  

prin Ordinul Cancelariei de Stat 

nr.___   din  ___________  2017 

 

 

INSTRUCŢIUNE 

privind ținerea lucrărilor de secretariat 

în cadrul Cancelariei de Stat 

 

Capitolul I  

DISPOZIȚII GENERALE 

  

1.1. Obiectul de reglementare 

 

 1.1.1. Prezenta Instrucțiune reglementează modul de recepționare, 

expediere, evidență şi perfectare a documentelor, precum şi exercitarea controlului 

asupra executării, păstrării și utilizării acestora. 

 

 1.1.2. Prezenta Instrucţiune se aplică documentelor oficiale, cu excepția 

celor cu parafă de secretizare și petițiilor, a căror modalitate de întocmire și 

păstrare se stabilește prin instrucțiuni speciale, în baza Legii nr.245-XVI din 

27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legii nr.190-XIII din 19 iulie 

1994 cu privire la petiţionare, Regulamentului cu privire la asigurarea regimului 

secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 22 decembrie 2010, şi Instrucţiunii privind 

ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, 

organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995.  

 

 1.1.3. Prevederile prezentei instrucțiuni sînt obligatorii pentru angajaţii 

Cancelariei de Stat, Cabinetului Prim-ministrului, Corpului de control al Prim-

ministrului, Cabinetului viceprim-ministrului fără portofoliu. 

 

1.1.4. Conducătorii subdiviziunilor structurale ale Cancelariei de Stat poartă 

răspundere pentru: 

a) organizarea și ținerea corectă a lucrărilor de secretariat în subdiviziune, 

păstrarea documentelor și predarea acestora în arhivă; 

b) asigurarea predării-primirii dosarelor și documentelor conform 

nomenclatorului dosarelor, în cazul transferului sau eliberării din funcție; 

c) familiarizarea angajaților subdiviziunii cu prevederile prezentei 

Instrucțiuni; 
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d) întreprinderea măsurilor necesare pentru reducerea volumului de 

documente, evitînd emiterea documentelor privind problemele ce ar putea fi 

soluţionate verbal sau în mod direct. 

 

1.1.5. În cazul concedierii, transferării în altă funcție, plecării în concediu 

sau în misiuni de serviciu îndelungate, angajatul este obligat să predea toate 

documentele altei persoane, la indicația șefului direct, prin întocmirea actului de 

primire-predare. 

 
Capitolul II 

ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR 

 

2.1. Documentele oficiale. Definiţii şi clasificări 

 

2.1.1. În sensul prezentei Instrucţiuni prin documente sînt desemnate toate 

tipurile de acte normative şi de dispoziţie întocmite în cadrul Cancelariei de Stat, 

precum şi corespondenţa.  

 

2.1.2. Documentele au următoarele semne caracteristice: 

 

a) sînt emise de persoane oficiale sau sînt adresate persoanelor oficiale; 

b) conţinutul lor vizează probleme ce ţin de relaţii oficiale (administrative, 

juridice, de afaceri etc.); 

c) sînt redactate în stilul oficial. 

 

2.1.3. După criteriul de circumscriere, evidenţiem: 

a) corespondenţa internă (între subdiviziunile sau angajaţii aceleiaşi 

instituţii); 

b) corespondenţa externă (către sau de la o instituţie spre mediul exterior – 

altă instituţie sau persoană). 

 

2.1.4. După domeniul de activitate, distingem: 

a) corespondenţa juridică (contestaţia, cererea prealabilă, notificarea, 

plîngerea, cererea de chemare în judecată etc.); 

b) corespondenţa administrativă (referatul, raportul, darea de seamă, 

procesul-verbal, decizia, ordinul, dispoziţia); 

c) corespondenţa protocolară (invitaţii, scrisori de felicitare, felicitări, 

corespondenţa tehnică a departamentelor de protocol etc.); 

d) corespondenţa comercială (cererea de ofertă, oferta, comanda, reclamaţia 

economică, avizul de însoţire a mărfii, scrisoarea de garanţie etc.); 

e) corespondenţa diplomatică (nota diplomatică, scrisorile de acreditare, 

protestul diplomatic, nota verbală etc.). 

 

 



4 

 

2.1.5. După scopul ei, deosebim: 

a) corespondenţa de solicitare (cererea economică, juridică etc.); 

b) corespondenţa de informare (oferta, raportul, darea de seamă etc.); 

c) corespondenţa de constatare (procesul-verbal etc.); 

d) corespondenţa de decizie, îndrumare, control (ordinul, decizia); 

e) corespondenţa de reclamaţie (reclamaţia economică, juridică); 

f) corespondenţa însoţitoare de acte. 

 

2.1.6. În funcţie de iniţiativa trimiterii scrisorii, distingem: 

a) scrisoare iniţială; 

b) scrisoare de răspuns; 

c) scrisoare de revenire (avertizări, reclamaţii). 

 

2.1.7. După modul de întocmire: 

a) documente tipizate, care sînt întocmite pe formulare-tip şi conţin un text 

tipărit cu elementele de rigoare. Din ele fac parte diferite acte, precum şi unele 

documente economice tipizate. Redactarea lor se face prin completarea spaţiilor 

libere ale coloanelor cu datele sau textul cerut, ţinînd cont de specificul 

documentului şi indicaţiile de completare; 

b) documente netipizate sau întocmite în mod liber, faţă de care sînt aplicate 

anumite reguli de redactare. Din ele fac parte scrisorile, regulamentele, 

reclamaţiile, ordinele, procesele-verbale. 

 

2.1.8. Toate documentele întocmite în cadrul Cancelariei de Stat trebuie să 

corespundă normelor lingvistice şi rigorilor de tehnoredactare stabilite în prezenta 

Instrucţiune.  

 

2.2. Cerințe generale de tehnoredactare 

 

2.2.1. La întocmirea documentelor se vor respecta următoarele exigenţe 

tehnice:  

– 25 mm – cîmpul din stînga;  

– 15 mm – cîmpul din dreapta;  

– 20 mm – cîmpul inferior;  

– 60 mm – cîmpul superior (pentru foaia cu antet) sau 20 mm (pentru foaia 

fără antet). 

 

2.2.2. Documentele se întocmesc în format electronic, cu fontul Times New 

Roman, respectînd următoarele cerințe: 

 – corpul de literă 14 și intervalul 1–1,15 – pentru actele normative, precum 

și materialele adiționale la ele, pentru indicații, procese-verbale și stenograme, 

regulamente și instrucțiuni;  

– corpul de literă 12–14 și intervalul 1–1,15 – pentru corespondență, note 

informative și alte documente utilizate în activitate;  
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– corpul de literă 10–12 și intervalul 1–1,15 – pentru tabele, mențiuni cu 

privire la anexe, alte mențiuni suplimentare pe documente.  

 

2.2.3. Alineatele în text se poziționează la intervalul 1,25 de la cîmpul din 

stînga.  

 

2.2.4. Documentele vor fi dactilografiate, obligatoriu, cu diacritice. 

 

2.2.5. Numerotările (punctelor, în liste etc.) se vor face manual, şi nu 

automat. 

 

2.2.6. Se permite utilizarea doar a abrevierilor consacrate în dicţionarele 

ortografice. Totodată, nu se recomandă abrevierea denumirilor instituţiilor (în 

special în actele normative, în planuri, programe etc.). 

 

2.2.7. Toate paginile documentului vor fi numerotate. 

 

2.2.8. Este contraindicată spaţierea folosind tasta Space (spaţiu). În aceste 

scopuri va fi folosită tasta Tab. 

 

2.2.9. Între sfîrșitul cuvîntului, al propoziției sau al frazei și semnele de 

punctuaţie (punct [.], virgulă [,], semnul exclamării [!], semnul întrebării [?], 

ghilimele [„”], punct şi virgulă [;], două puncte [:]) nu se pune pauză (casă, nu casă 

,). 

 

2.2.10. Se va evita despărţirea cuvintelor în silabe la capătul rîndului. 

 

2.2.11. Textul va fi continuat pe o filă nouă numai dacă acesta conţine 

minimum două rînduri. 

 

2.2.12. Enumerările pot fi structurate în mod diferit: prin alineate, prin 

liniuţe, prin litere cu o paranteză sau cifre cu o paranteză. 

 

2.3. Antetul 

 

2.3.1. Documentele se întocmesc, de regulă, pe foi cu antet, executate pe 

hîrtie de formatul A4 (297 x 210 mm) şi formatul A5 (210 x 148 mm), care se pun 

la dispoziţia subdiviziunilor Cancelariei de Stat, în variantă electronică, de către 

Direcţia managementul documentelor și petiții. 

 

2.3.2. Antetul este alcătuit din denumirea și adresa unității emitente. El 

cuprinde și mențiuni suplimentare: numărul de telefon și fax, adresa electronică 

(e-mail), pagina web, numărul contului de decontare etc. 
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2.3.3. În cadrul Cancelariei de Stat se utilizează următoarele tipuri de foi cu 

antet pentru scrisori, demersuri și indicații, precum şi pentru actele normative. 

 

Foi cu antet pentru scrisori și demersuri: 

foi cu antet al Guvernului (anexa nr. 1); 

foi cu antet al Guvernului color (anexa nr. 2); 

foi cu antet al Guvernului cu traducere în rusă (anexa nr. 3); 

foi cu antet al Guvernului cu traducere în rusă color (anexa nr.4); 

foi cu antet al Guvernului cu traducere în engleză (anexa 5); 

foi cu antet al Guvernului cu traducere în engleză color (anexa nr. 6); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat (anexa nr. 7); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat color (anexa nr. 8); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat cu traducere în rusă (anexa nr. 9); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat cu traducere în rusă color (anexa nr. 10); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat cu traducere în engleză (anexa nr. 11); 

foi cu antet al Cancelariei de Stat cu traducere în engleză color                       

(anexa nr. 12); 

foi cu antet al Cabinetului Prim-ministrului (anexa nr. 13); 

foi cu antet al viceprim-ministrului (anexa nr. 14); 

foi de antet pentru ordine ale şefului Corpului de control al Prim-ministrului 

(anexa nr. 15). 

 

Foi cu antet pentru indicații: 

foi cu antet pentru indicații ale Guvernului (anexa nr. 16);  

foi cu antet pentru indicații ale Cancelariei de Stat (anexa nr. 17); 

Foi cu antet pentru actele normative  

 

foi cu antet pentru hotărîri de Guvern în limba română (anexa nr. 18); 

foi cu antet pentru hotărîri de Guvern în limba rusă (anexa nr. 19); 

foi cu antet pentru dispoziţii ale Prim-ministrului în limba română (anexa 

nr. 20); 

foi cu antet pentru dispoziţii ale Prim-ministrului în limba rusă (anexa 

nr. 21); 

foi cu antet pentru decizii protocolare în limba română (anexa nr. 22); 

foi cu antet pentru decizii protocolare în limba rusă (anexa nr. 23);  

foi cu antet pentru ordine ale Cancelariei de Stat (anexa nr. 24). 

 

2.3.4. Se interzice utilizarea foilor de antet netipizate, altele decît cele 

specificate în pct. 2.3.3. 
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2.4. Foi cu antet pentru subdiviziunile Cancelariei de Stat 

 

Biroul relații cu diaspora, Direcţia managementul documentelor și petiții, 

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de 

ființe umane utilizează foi cu antet conform anexei nr. 25.  

 

 

2.5. Scrisoarea oficială. Elemente componente  

 

2.5.1. Scrisoarea oficială are următoarea structură: 

– antetul; 

– numărul şi data; 

– destinatarul; 

– obiectul scrisorii/referinţa; 

– formula de salut/de adresare; 

– conţinutul; 

– formula de încheiere/de salut; 

– semnătura; 

– anexe. 

 

2.5.2. Foile cu antet vor fi selectate în funcţie de persoana care semnează 

actul. Astfel, de exemplu, scrisorile semnate de Prim-ministru vor fi imprimate pe 

antete „Guvernul Republicii Moldova” sau „Prim-ministru al Republicii 

Moldova”, iar cele semnate de secretarul general al Guvernului/ secretarii generali 

adjuncţi ai Guvernului – pe antetele Cancelariei de Stat.  

 

2.5.3. Numărul de înregistrare şi data se indică pe toate documentele. Ele 

determină identitatea scrisorii, momentul de la care curg obligaţii (de a răspunde 

la o scrisoare, de a executa o lucrare, de a pune în aplicare un ordin etc.) şi stau la 

baza clasării numerice şi cronologice. 

 

Numărul documentului de ieşire este constituit din: 

- indicele subdiviziunii structurale care a întocmit documentul;  

- numărul dosarului conform nomenclatorului dosarelor în care va fi inclus 

originalul sau copia documentului;  

- numărul curent de înregistrare.  

 

De ex.: Nr. 18-06-25 

 

Data documentului se consideră cea a semnării, adoptării şi aprobării lui sau 

data desfăşurării evenimentului fixat în el (şedinţei, consfătuirii). 

 

În cazul documentelor interne, numărul de înregistrare va fi indicat pe verso.  
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Data documentului (ziua, luna şi anul) se indică prin două metode: 

a) ziua – cu cifre arabe, luna – cu litere, anul – cu cifre arabe 

 

De ex.: 10 iunie 2015 

  

b) doar cu cifre arabe 

 

De ex.: 10.06.2015 

 

Dacă numărul ce indică ziua sau luna constă dintr-o singură cifră, înaintea 

ei se va scrie cifra „0”.  

 

De ex.: 01.06.2016 

 

În cazul în care luna este scrisă cu litere, iar numărul ce indică ziua constă 

dintr-o singură cifră, înaintea acesteia nu se scrie „0”. 

 

De ex.: 5 mai 2018 

 

Pe formularele cu antet, numărul de înregistrare şi data se indică în spaţiul 

special rezervat sau, dacă aceste elemente lipsesc, se plasează în partea stîngă, din 

alineat, utilizînd caractere cu 1-2 puncte mai mici decît corpul scrisorii: 

  

De ex.:  
 

Nr. 18-24-15 

din 5 octombrie 2017 

 

sau  

 
Nr. 18-24-15 

din 05.10.2017 

 

În cazul documentelor întocmite în comun cu alte organe, data  

documentului se consideră cea a semnării de către ultimul organ. 
 

Notă: Pentru a evita confuziile, trebuie să ţinem seama că data se scrie diferit în alte 

limbi. Forma britanică este asemănătoare celei româneşti: mai întîi ziua şi apoi luna (16th 

January). În SUA şi în unele părţi ale Asiei se scrie mai întîi luna şi apoi ziua (January 16, 

2002). Modul standard internaţional este anul, luna, ziua – 2017.02.15. 

 

2.5.4. În cazul unor documente, pe lîngă dată se indică şi locul emiterii 

acestora. Locul de emitere se plasează înaintea datei şi se separă prin virgulă. 

Această formulă este folosită în special în cazul corespondenţei diplomatice, 

căreia nu i se atribuie număr. 
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De ex.:  

Chişinău, 15 decembrie 2017 

  

 

Unele foi cu antet conţin deja tipărit locul de emitere (vezi, de ex., anexele 

nr. 1-5). 

 

2.5.5. La expedierea documentelor se utilizează mai multe formule vizînd 

destinatarul. Destinatari ai documentelor pot fi: 

a) instituţii sau subdiviziuni ale acestora; 

b) persoane cu funcţie de răspundere; 

c) persoane fizice. 

 

Adresa destinatarului cuprinde: 

a) denumirea instituţiei (subdiviziunii acesteia); 

b) prenumele, numele destinatarului; 

c) strada, numărul blocului, apartamentului, codul poştal, localitatea. În 

cazul ministerelor şi autorităţilor publice, adresa nu este obligatorie. 

 

Destinatarul va fi scris cu litere aldine, drepte, aliniate pe stînga, în partea 

dreaptă a paginii, astfel încît rîndurile să conţină elemente logice (de exemplu, 

numele într-un rînd, funcţia în alt rînd, evitîndu-se, pe cît posibil, scrierea numelui 

şi a prenumelui/funcţiei/instituţiei în rînduri diferite). Numele de familie va fi scris 

cu majuscule (excepţie: în cazul Prim-ministrului, Preşedintelui Republicii 

Moldova şi Preşedintelui Parlamentului vor fi scrise cu majuscule atît numele, cît 

şi prenumele).  

 

Recomandat: 

 Dlui Vasile FLOREA,  

ministru al economiei şi infrastructurii  
 

 

 

Nerecomandat:  

 Dlui Vasile Florea,  

Ministrul economiei şi 

infrastructurii  

 

 

Dacă documentul este adresat unei instituţii sau unei subdiviziuni a acesteia, 

fără a se indica  persoana cu funcţie de răspundere concretă, denumirea se scrie la 

cazul nominativ.  

 

De ex.: 
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 Ministerul Economiei şi Infrastructurii  
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 

MD-2033, mun. Chişinău  

 

 Ministerul Finanţelor  

Direcţia administrativă 

       

Dacă documentul este adresat unei persoane cu funcţie de răspundere 

concrete, prenumele şi numele se indică fiind însoţite de abrevierea „dlui”/ 

cuvîntul „domnului” sau „dnei”/”doamnei”, iar denumirea instituţiei se scrie la 

cazul nominativ. Dacă după nume urmează funcţia sau denumirea instituţiei, între 

acestea se pune virgulă.  
 

Unei persoane ne adresăm cu numele său complet. Nu se recomandă 

abrevierea prenumelor, în special a celor feminine. 

 

De ex.:       

 Dnei Ioana MORARU, 

ministru al finanţelor  

 
 

În cazul în care se indică funcţia persoanei, aceasta se scrie la cazul 

nominativ, nearticulat, cu literă mică (cu excepţia funcţiilor de nivel înalt).  

 

De ex.:  

 Dlui Mihai BOTNARU, 

specialist principal,  

Ministerul Finanţelor 

 
 Dlui Ion POPESCU, 

şef al Direcţiei economie,  

Ministerul Finanţelor 
  

Dlui Alexei IONESCU, 

Preşedinte al Parlamentului  
 

       

 

Dacă nu cunoaştem numele persoanei căreia ne adresăm, folosim 

următoarele formule: 

 

 Directorului general  

SA „FLOARE” 
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SA „FLOARE” 

În atenţia directorului general  

 

Documentul poate fi adresat unui număr mai mare de destinatari.  

 

De ex.:     

 Ministerul Justiţiei 

Ministerul Finanţelor 

Biroul Naţional de Statistică 

Agenţia Rezerve Materiale 
  

În cazul unui număr prea mare de destinatari se întocmeşte o listă de 

expediere. Pe document se indică obligatoriu destinatarul principal, iar celelalte 

autorităţi se includ în lista de expediere. 

 

De ex.:  

 Ministerul Finanţelor (convocare) 

Ministerele, alte autorităţi 

administrative centrale (conform listei) 

 
 

Dacă documentul se expediază în mai multe organizaţii similare, destinatarii 

se indică la general.  

 

De ex.: 

 Consiliile raionale 

 

 Directorilor de întreprinderi 

      

Dacă documentul se expediază unei persoane fizice, se indică mai întîi 

prenumele şi numele destinatarului, apoi adresa. De exemplu:  

 

 Dnei Larisa Plugaru 

      

str. Mioriţa, nr. 12, bl. 1, ap. 10 

MD-2027, mun. Chişinău  

 

 
       

2.5.6. Referinţa poate fi marcată prin cuvintele „Referitor la” sau 

abrevierea „Ref.:”  şi include, într-o singură frază, esenţa actului sau indicele de 

înregistrare şi data documentului la care se dă răspuns. În acest ultim caz poate fi 

folosită şi formula „La nr. ___ din _____”.  
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Referinţa la documentul de intrare sau la obiectul scrisorii se plasează mai 

jos de numărul şi data scrisorii şi se scrie din alineat. Se va dactilografia cu litere 

cursive, cu caractere cu un 1-2 puncte mai mici decît corpul scrisorii. La sfîrşit nu 

se va pune punct.  

 

De ex.:  

 
La nr. 15/07 din 14.07.2017 
Ref.: angajare 

Ref.: demersul Ministerului Finanţelor nr. 25-02 din 15 iulie 2017  

 
Notă: Data se va scrie similar celor menţionate la punctul 2.5.3.  

 

Includerea obiectului scrisorii nu este obligatorie şi poate fi omisă în cazul 

în care problema tratată în scrisoare este prezentată pe scurt în primul paragraf al 

ei. 

  

2.5.7. Doar scrisorile adresate unei persoane vor conţine formulă de 

adresare. 

 

Formulele cele mai utilizate sînt „Domnule….”, „Doamnă….” şi „Stimate 

Domnule…”, „Stimată Doamnă”. 

 

Uzanţa administrativă recomandă adresarea după funcţie: „Stimate 

Domnule Ministru”, „Doamnă Preşedinte”. 

În cazul în care persoana căreia ne adresăm cumulează mai multe funcţii, 

deţine diferite grade şi titluri, le vom folosi pe cele relevante scopului scrisorii 

noastre.  

 

Există cuvinte a căror formă de feminin este marcată doar prin titluri de 

politeţe: „Doamnă Ministru”, „Doamnă Judecător” etc. 

 

În cazul petiţiilor sau altor scrisori adresate persoanelor fizice, se va utiliza 

numele persoanei respective (fără prenume): „Stimate Domnule Vrabie”. 

 

Prenumele va fi folosit doar în cazul răspunsurilor oficiale la solicitări care 

necesită precizie (de ex. răspuns la o cerere de alocare a mijloacelor financiare, 

informare privind cîştigarea unui premiu etc.). 

 

Formulele folosite în cazul în care nu cunoaştem persoanele cărora ne 

adresăm (nici numele, nici funcţiile), dar şi în cazul scrisorilor circulare, folosim 

formulele generale „Stimate Domn/Stimată Doamnă/Stimaţi Domni/Stimate 

Doamne”.  
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Nu se recomandă folosirea în aceeaşi adresare atît a numelui, cît şi a funcţiei. 

Nu vom spune „Domnule primar Popescu”, ci „Domnule Primar”.  

 

În formulele de adresare nu se utilizează niciodată abrevieri ale numelui sau 

funcţiei (gen Dle G.Iargu, D-ra, stimată dnă, Stimate Ghe.Rapcea etc.).  Nu se va 

folosi termenul „domnişoară”.  

 

Titlurile de politeţe (domnule, doamnă) din adresări vor fi scrise cu prima 

literă majusculă, la fel şi funcţiile.  

 

Formula de adresare se scrie pe rînd separat, din alineat, cu litere drepte, 

aldine. După formula de salut se pune virgulă. 

 

2.5.8. Conţinutul este partea cea mai importantă a scrisorii şi de aceea 

trebuie redactată cu deosebită atenţie. 

Conţinutul scrisorii cuprinde: 

- introducerea; 

- mesajul (sau cuprinsul); 

- încheierea. 

Cele trei părţi se scriu cu alineat şi se separă eventual printr-un spaţiu dublu 

faţă de distanţa dintre rînduri la care este scris textul. 

 

Introducerea este strîns legată de obiectul scrisorii la care face referire sau 

pe care îl conţine, de exemplu: confirmarea primirii unei corespondenţe, mărfuri, 

documente, formularea unui răspuns la o scrisoare anterioară etc. 

 

Exemple: 

1) Pentru scrisorile iniţiale: 

„Prin prezenta vă informăm că …/ vă aducem la cunoştinţă că…/facem 

cunoscut faptul că… /confirmăm…/delegăm…” 

„Ne folosim de acest prilej pentru …” 

„Rugăm  a aproba / a dispune / a trimite / a ne comunica…” 

„Vă trimitem (transmitem, restituim, înaintăm, prezentăm)…” 

 

2) Pentru scrisorile de răspuns: 

„Ca răspuns la scrisoare dumneavoastră nr. … din data de …” 

 „Referitor la scrisoarea dumneavoastră nr. … din data de …” 

„Conform celor comunicate de …” 

„Folosim acest prilej pentru a vă mulţumi pentru scrisoarea 

dumneavoastră nr. … din data de …” 

 

3) Pentru scrisorile de revenire: 

„Revenim la scrisoarea noastră nr. … din data de …” 

„Întrucît nu am primit răspuns la scrisoarea noastră nr. ….” 
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Mesajul (cuprinsul) conţine punctul de vedere al expeditorului faţă de 

problemele tratate, de aceea ideile mesajului trebuie exprimate cît mai clar, într-o 

înlănţuire logică, folosind un vocabular adecvat şi un ton corespunzător. Este 

indicată folosirea frazelor scurte, fiecare idee distinctă făcînd obiectul unui 

paragraf separat. 

 

La redactarea mesajului propriu-zis se poate folosi una dintre cele două 

metode: 

a) metoda directă – motivare – concluzie: „Întrucît documentul nu 

corespunde din punctul de vedere al calităţii, nu îl putem accepta pentru 

promovare”; 

b) metoda indirectă – concluzie – motivare: „Nu putem accepta documentul 

pentru promovare, întrucît nu corespunde din punctul de vedere al calităţii”. 

Metoda indirectă este considerată şi metoda modernă. Avantajul acestei 

metode constă în aceea că destinatarul cunoaşte de la început obiectul scrisorii, 

ceea ce îl determină să analizeze în timpul citirii mai atent argumentarea. 

De asemenea, organizarea indirectă a mesajelor este indicată, din punctul 

de vedere al stilului (ton şi impact): 

– pentru majoritatea scrisorilor neutre (răspunsul la cereri de informaţii, 

darea de instrucţiuni şi explicaţii); 

– pentru mesajele care conţin veşti bune (de exemplu: aprobarea unor 

solicitări, cereri, anunţarea promovării); 

– pentru mesajul care exprimă bunăvoinţă (felicitări, aprecieri pozitive etc.). 

Nu este însă potrivită pentru anumite situaţii în care mesajul este de 

convingere sau conţine elemente ce vin în contradicţie cu interesele destinatarului 

(răspuns nefavorabil la o solicitare sau cerere, refuzarea unei convenţii etc.). 

În cazul acestor mesaje negative se adoptă metoda directă, care presupune 

pregătirea destinatarului pentru vestea negativă. Alegerea metodei se face în 

funcţie de importanţa care se dă motivării; dacă este nevoie de o documentare şi o 

argumentare mai amplă, se foloseşte metoda directă, iar dacă motivarea este 

simplă, se foloseşte metoda indirectă. 

 

Încheierea mesajului trebuie să reprezinte concluzia logică a punctului de 

vedere cuprins în mesaj. Aceasta se poate materializa în exprimarea unei 

promisiuni, a unei dorinţe de continuare sau întărire a relaţiilor de colaborare cu 

partenerul, a mulţumirilor pentru modul în care acesta a rezolvat unele probleme, 

a unor scuze anumite unele erori etc. 

 

De ex.: 

„Aşteptăm răspunsul Dumneavoastră.” 

„Vă mulţumim pentru încrederea /sprijinul/confirmarea acordată” 

 „Dorim să ştim care este opinia Dumneavoastră în legătură cu propunerea 

făcută.” 
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La redactarea scrisorilor se vor utiliza fraze scurte şi concise, se vor evita 

paragrafele mai mari de 5-7 rînduri. Limbajul va fi politicos, corect gramatical.  

 

Formula de încheiere se plasează la 1-2 rînduri sub text, înaintea 

semnăturii.  

Pentru scrisorile destinate unor oficialităţi înalte, cele mai folosite formule 

de încheiere sînt: 

„Vă rog să acceptaţi expresia distinselor mele sentimente.” 

„Vă rog să binevoiţi a agrea/a accepta/ a primi expresia sentimentelor mele 

distinse/celor mai bune sentimente ale mele/ înaltei mele consideraţii.” 

 

De reţinut că, pentru a respecta armonia între formula de adresare (salut) şi 

formula de încheiere, aceasta din urmă o reia pe prima, plasînd-o între virgule. 

 

„Stimate Domnule Ministru, 

---- 

Vă rog să agreaţi, Domnule Ministru, expresia înaltei mele consideraţii.” 

 

„Vă rog să primiţi, Domnule Procuror, cele mai respectuoase sentimente.” 

„Vă rog să primiţi, Domnule Preşedinte, omagiul celui mai profund 

respect.” 

„Vă rog să primiţi, Domnule Ambasador, Excelenţa Voastră, asigurarea 

întregii noastre stime.” 

 

Alte formule folosite: 

Pentru scrisorile oficiale: 

„Cu stimă”, „Cu respect”  

Pentru alte tipuri de scrisori: 

„Cu cele mai bune sentimente” – formulă mai familiară, folosită de la egal 

la egal sau pe o scară ierarhică superioară. 

„Cu sentimente alese” 

„Cu sinceritate” 

„Al dumneavoastră” 

„Cu cele mai alese gînduri.” 

 

În corespondenţa protocolară şi diplomatică formula de încheiere este 

obligatorie.  

 

Formula finală sau de curtoazie constituie ultimul paragraf. Se 

dactilografiază cu litere drepte, urmate de virgulă. 

 
Notă: Dacă ne adresăm unei instituţii şi nu folosim formula de salut, va lipsi şi 

formula de încheiere.  
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2.5.9. Semnătura constituie un element important al scrisorii, întrucît ea 

este cea care dă autenticitate. 

Aranjarea semnăturii în pagină se face dactilografiind la 2 rînduri de text 

funcţia semnatarului, se lasă un spaţiu pentru semnătura olografă, apoi se 

dactilografiază numele şi prenumele celui care va semna. 

Semnătura digitală se aplică conform Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind 

semnătura electronică și documentul electronic. 

 

2.5.10. Elementele ocazionale sînt: 

- Menţiunea „anexe” – apare atunci cînd scrisoarea este însoţită de anexe şi 

acestea se scriu sub numele expeditorului principal, în stînga. 

- Datele de contact ale persoanei care a redactat scrisoarea în colţul din 

stînga jos. 

 

2.5.11. Anexele documentelor pot fi de trei tipuri: 

- aprobate sau puse în circulaţie prin anumite documente de dispoziţie; 

- ce explică sau completează conţinutul documentului de bază; 

- cu valoare de documente independente, expediate cu o scrisoare de 

însoţire. 

 

Anexele trebuie să conţină elementele obligatorii ale documentului (titlul, 

semnăturile persoanelor responsabile, data, menţiuni cu privire la vizare, aprobare 

etc.). 

 

În cazul documentelor de dispoziţie, atunci când se aprobă o singură anexă, 

în colţul din dreapta sus se face următoarea menţiune: 

 
Aprobat 

prin Ordinul Cancelariei de Stat 

            nr.___________ din ______  

 

 

 

În cazul a mai multe anexe, acestea se numerotează, iar în colţul din dreapta 

sus menţionează: 
Anexa nr.1/nr.2 etc.  

prin Ordinul Cancelariei de Stat 

            nr.___________ din ______  

 

      

         Dacă documentul conţine anexe ce sînt enumerate în text, menţiunea cu 

privire la prezenţa lor se scrie sub text, înaintea elementului „Semnătura”, se 

culege din alineat şi se întocmeşte după cum urmează: 
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De ex.: 
 

Anexă: 10 file în 2 ex. 

 

În cazul în care documentul conţine anexe ce nu sînt enumerate în text, 

denumirea lor se scrie indicîndu-se numărul de file în fiecare anexă şi numărul de 

exemplare. De exemplu:  

 

De ex.: 
 

Anexă:  

1. Inventarul dosarelor cu termen permanent de păstrare pentru anii 2005-    

2010, pe 5 file, în 4 ex. 

2. Procesul-verbal cu privire la nimicirea documentelor, al căror termen de 

păstrare a expirat, pentru anii 1999-2009, pe 2 file, în 3 ex. 

 

Dacă la document se anexează un alt document cu anexă, menţiunea despre 

prezenţa anexei se indică în modul următor: 

 

Anexă: scrisoarea Serviciului de Stat de Arhivă din 17.01.15 nr. 01-4/52 şi 

    anexa la ea, în total – 7 file. 

 

În cazul în care anexa nu se expediază pe toate adresele indicate în 

document, menţiunea despre prezenţa acesteia se scrie în modul următor: 

 

De ex.: 

 

Anexă: 6 file în 2 ex., în prima adresă. 

 

Dacă anexele sînt sub formă de broşură, numărul filelor nu se indică. 

 

2.5.12. Pe toate documentele de ieşire se indică numele executantului, care 

se scrie complet, şi numărul de telefon de serviciu, e-mail (în caz de necesitate), 

care se plasează jos sau, în lipsă de spaţiu, pe versoul ultimei file a documentului, 

jos, în colţul din stînga, sub elementul „Semnătura”; şi se culege din poziţia „0”, 

cu caractere cursive.  

 

De ex.: 

 

Ex.: Elena Ţurcanu  

Tel.: 02223 24 25   

e-mail: elena.turcanu@gov.md 

 

 2.5.13. Modele de scrisori sînt prezentate în anexa nr. 26. 

 

mailto:elena.turcanu@gov.md
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Capitolul III 

TIPURI DE DOCUMENTE ŞI STRUCTURA ACESTORA 
 

 3.1. Actul normativ 

 

3.1.1. Proiectele de hotărîri, dispoziţii şi ordonanţe ale Guvernului (în 

continuare – acte normative) elaborate de către subdiviziunile Cancelariei de Stat 

se înregistrează în sistemul e-Management, la compartimentul „Documente 

interne”, și trebuie să conțină următoarele elemente:  

 

a) denumire; 

b) preambul; 

c) clauză de adoptare, iar pentru proiectele cu sigla „UE” – şi clauză de 

armonizare; 

d) dispoziţii generale; 

e) dispoziţii de conţinut; 

f) dispoziţii finale; 

g) dispoziţii tranzitorii; 

h) anexe; 

i)  formula de atestare a autenticității actului (semnătura Prim-ministrului 

şi contrasemnăturile miniştrilor, dacă este cazul). 

 

Structura proiectului actului normativ poate să nu conţină unul sau mai 

multe dintre elementele constitutive prevăzute la lit. b), f)–h). 

 

3.1.2. Respectarea cerințelor față de pregătirea actelor oficiale prin 

redactarea (în limba română și în limba rusă), corectarea și formatarea actelor 

normative înaintate spre examinare în ședință de Guvern și a corespondenței 

oficiale ținute în numele conducerii Guvernului și Cancelariei de Stat este 

asigurată de către Direcția pregătire ședințe de Guvern. 

 

3.1.3. Se supun procedurii de redactare doar proiectele de acte normative 

definitivate, sub aspect conceptual şi tehnico-legislativ, de către subdiviziunile 

Cancelariei de Stat responsabile de promovarea proiectelor. 

 

3.1.4. Varianta în limba rusă a proiectelor de acte normative se va redacta 

după definitivarea sub aspect conceptual, tehnico-legislativ, precum și tehnico-

redacțional a versiunii în limba română, cu condiţia acceptării lor pentru 

promovare în şedinţă de Guvern. 

 

3.1.5. Orice modificări ulterioare în textul proiectelor de acte normative 

prezentate deja Cancelariei de Stat spre promovare vor fi efectuate utilizînd 
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opţiunea TrackChanges, în versiunile finale, redactate, care vor fi puse la 

dispoziţie de către Direcţia pregătire şedinţe de Guvern, la solicitare. 

 

3.1.6. Proiectele actelor normative se imprimă pe foi A4 cu antet (conform 

anexelor nr. 19-24) după redactarea şi tehnoredactarea acestora în cadrul Direcţiei 

pregătire şedinţe de Guvern. 

 

3.1.7. La tipărirea actelor normative se vor utiliza următoarele valori pentru 

marginile paginii: stînga – 32 mm, dreapta: 17 mm, sus: 20 mm, jos: 25 mm. 

Textul va respecta o spaţiere între rînduri de 1 linie. Textul din cadrul paragrafelor 

va fi aliniat între marginile din stînga şi dreapta (justified). Titlurile vor fi centrate, 

fiind scrise cu litere aldine. Fontul utilizat pentru redactare va fi Times New 

Roman, cu dimensiunea de 14 puncte, utilizînd diacriticele specifice limbii 

române. Numerotarea paginilor se face începînd cu prima pagină (cea cu antet) 

pînă la ultima pagină a actului, neîntrerupt, inclusiv anexele. Numărul apare 

începînd cu pagina 2. Numărul de pagină se inserează în antetul paginii, centrat. 

Anexele vor începe din pagină nouă.  

 

3.1.8. Actele normative ale Guvernului se numerotează, pe categorii, 

începînd cu cifra „1” în fiecare an calendaristic. Actele emise se înregistrează într-

un registru special.  

 

3.2. Ordinul 

 

3.2.1. Ordinele conducerii Cancelariei de Stat se imprimă pe foi cu antet, 

conform modelului din anexa nr. 18, și trebuie să conțină următoarele elemente:  

a) numărul și data înregistrării;  

b) denumirea ordinului, poziționată pe stînga, cu litere aldine, cursive, care 

reflectă obiectul reglementării exprimat sintetic;  

c) preambulul, după caz, ce exprimă scopul și motivul emiterii ordinului;  

d) clauza de adoptare, ce stabilește temeiul legal și exprimă decizia de 

emitere a ordinului;  

e) partea dispozitivă, ce reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, 

structurat pe puncte, numerotate cu cifre arabe însoțite de punct. Articolele unice 

nu se numerotează. Punctele pot conține, după caz, mențiuni cu privire la anexe, 

precum și prevederi distincte de abrogare a ordinelor emise anterior privind 

problemele respective sau de modificare şi completare a acestora;  

f) formula de atestare a autenticității actului (funcţia, numele, prenumele şi 

semnătura conducătorului, poziționată pe centru). 

 

3.2.2. La redactarea ordinelor se vor folosi formele verbale de prezent 

reflexiv (se aprobă, se stabileşte) şi viitor (vor întreprinde, vor efectua, vor 

monitoriza etc.) şi se vor evita formulările de tipul: [ordon] a înceta raporturile 
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de serviciu, a aproba structura (recomandat: se încetează raporturile de serviciu, 

se aprobă structura etc.).   

 

3.2.3. Proiectele ordinelor conducerii Cancelariei de Stat se vizează de autor 

şi de alte persoane în a căror competenţă sînt problemele examinate, în special: 

 – Direcția financiar-administrativă vizează ordinele și dispozițiile ce 

implică cheltuieli bugetare;  

– Serviciul resurse umane vizează toate dispozițiile și ordinele cu privire la 

personal.  

 

3.2.4. Ordinele cu privire la personal pot conține, după caz, mențiunea „De 

luat cunoștință”, aplicată pe versoul foii cu antet. 

 

3.2.5. Proiectul de ordin se coordonează obligatoriu cu Direcția juridică a 

Cancelariei de Stat și, după caz, cu subdiviziunile structurale interesate și se 

contrasemnează de către secretarii generali adjuncți ai Cancelariei de Stat. În 

proiectul definitivat poate face rectificări doar conducătorul care semnează şi 

datează ordinul. 

 

3.2.6. Ordinele se numerotează consecutiv în fiecare an calendaristic. 

Ordinele cu privire la activitatea de bază, personal, concedii se întocmesc separat. 

La numărul ordinului referitor la activitatea de bază se adaugă litera „A”, la 

personal „P”, la concedii – „C” etc. 

 

3.3. Procesul-verbal 

 

3.3.1. Procesul-verbal este documentul prin care se consemnează cu 

exactitate fapte, acţiuni, discuţii şi hotărîri ale unei comisii, instituții, subdiviziuni, 

grup de lucru etc. și poate cuprinde soluţii sau măsuri.  

 

Tipuri de procese-verbale: 

a) de consemnare a unei ședințe: 

- a ședinței Guvernului; 

- a ședințelor operative la Prim-ministru și secretarul general al 

Guvernului; 

- a altor ședințe de lucru; 

b) de constatare; 

c) de predare–primire. 

 

3.3.2. Procesele-verbale ale ședințelor Guvernului se întocmesc pe foi 

fără antet și vor conține, în mod obligatoriu: 

a) denumirea Proces-verbal nr. (numărul de ordine) al ședinței Guvernului 

din (data ședinței); 

b) numele și funcția persoanei care a prezidat ședința (Prim-ministrul); 
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c) lista persoanelor prezente la ședință; 

d) proiectele incluse și cele excluse din proiectul ordinii de zi, inclusiv la 

inițiativa cărei persoanei (nume și funcție) au fost excluse sau incluse; 

e) clauza de aprobare a ordinii de zi cu numărul de subiecte spre 

examinare; 

f) proiectele examinate, numele raportorului și ale persoanelor care au luat 

cuvîntul, decizia adoptată; 

g) indicațiile Prim-ministrului date în ședință; 

h) semnătura Prim-ministrului; 

i) numele și datele de contact ale persoanei care a întocmit procesul-

verbal.  

 

3.3.3. Procesele-verbale ale ședințelor Guvernului se întocmesc de Direcția 

pregătire ședințe de Guvern și se numerotează consecutiv în fiecare an 

calendaristic. 

 

3.3.4. După semnarea de către Prim-ministru, procesele-verbale se plasează 

pe site-ul oficial al Guvernului, în decurs de trei zile de la data desfășurării 

ședinței, și se expediază autorităților publice conform indicatorului de expediere.  

 

3.3.5. Originalele proceselor-verbale se păstrează în Direcția pregătire 

ședințe de Guvern și se predau la sfîrșitul anului, împreună cu stenogramele 

ședințelor, în arhiva Cancelariei de Stat. 

  

3.3.6. Procesele-verbale ale ședințelor operative desfășurate la Prim-

ministru și secretarul general al Guvernului se imprimă pe foi fără antet, se 

semnează de către Prim-ministru/secretarul general al Guvernului. Ele trebuie să 

conțină, în mod obligatoriu:  

a) denumirea Proces-verbal al şedinţei operative (tipul şedinţei) nr. 

(numărul de ordine) din (data ședinței); 

b) persoanele prezente; 

c) indicațiile date în cadrul ședinței, cu termene de executare, dacă au fost 

stabilite; 

d) semnătura; 

e) numele și telefonul persoanei care a întocmit procesul-verbal.  

 

3.3.7. Procesele-verbale ale şedinţelor operative se numerotează consecutiv 

în fiecare an calendaristic. 

 

3.3.8. După semnare, procesele-verbale ale ședințelor operative la Prim-

ministru se expediază persoanelor prezente la ședință, ministerelor și, dacă este 

cazul, altor autorități administrative centrale, iar procesele-verbale ale ședințelor 

operative la secretarul general se expediază tuturor subdiviziunilor Cancelariei de 

Stat.  
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3.3.9. Procesele-verbale se păstrează la persoanele responsabile de 

întocmirea lor pînă la predarea în arhivă, la sfîrșitul anului.  

 

3.3.10 Procesele-verbale de consemnare a altor ședințe se întocmesc de 

către secretarii organelor respective sau de către alte persoane împuternicite cu 

redactarea lor și vor cuprinde următoarele: 

a) denumirea documentului: Proces-verbal nr. (se va indica numărul de 

ordine) al ședinței, urmată de denumirea autorității, subdiviziunii, comisiei, 

consiliului etc. și data desfășurării ședinței; 

b) numele și funcția persoanei care prezidează ședința; 

c) lista celor prezenți la ședință (nume și funcții), lista persoanelor care 

lipsesc, lista invitaților, după caz. De regulă, participanții se înscriu în ordinea 

ierarhică a funcțiilor deținute; 

d) ordinea de zi a ședinței; 

e) persoanele care au luat cuvîntul, iar în cazul în care nu există stenogramă, 

și esența luărilor de cuvînt; 

f) mențiuni cu privire la hotărîrile luate; 

g) semnătura persoanei care a prezidat; 

h) semnătura secretarului și a participanților, după caz; 

i) date despre persoana care a întocmit procesul-verbal (nume și date de 

contact). 

 

3.3.11. Procesele-verbale de constatare a anumitor fapte se întocmesc de 

către comisii sau persoane împuternicite, de regulă, pe formulare tipizate, și conțin 

următoarele: 

a) titlul și obiectul procesului-verbal, numărul de ordine și data; 

b) numele, prenumele și funcțiile persoanelor care au făcut constatarea, în 

caz de necesitate, cu indicarea actului de împuternicire; 

c) consemnarea detaliată a faptelor, elementelor pe care se întemeiază; 

d) numărul de exemplare în care a fost întocmit, dacă este cazul, și destinația 

fiecărui exemplar; 

e) semnăturile persoanelor care l-au întocmit; 

f) numele şi telefonul persoanei care a întocmit procesul-verbal.  

 

3.3.12. Procesul-verbal de predare–primire se încheie în urma 

transmiterii drepturilor şi obligaţiilor referitoare la gestiune, de la cel care predă la 

cel care primeşte. Elementele lui obligatorii sînt următoarele:  

a) titlul Proces-verbal de predare-primire, urmat obiectul procesului-verbal 

și data încheierii; 

b) temeiul legal al operațiunii; 

c) părțile participante; 

d) mențiunea privind caracterul temporar sau definitiv al operațiunii; 

e) numele, prenumele și funcțiilor persoanelor prezente; 
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f) lista completă a bunurilor transmise, care se poate întocmi în anexă; 

g) semnăturile, precedate de cuvintele „am predat”, „am primit”, „am 

asistat”; 

h) numele şi telefonul persoanei care a întocmit procesul-verbal.  

 

3.3.13. Modele de procese-verbale sînt prezentate în anexa nr. 28. 

 

3.4. Adeverința este un document emis de o autoritate, la cererea unei 

persoane fizice, prin care se atestă (se adeverește) un fapt, un drept, o situație. 

Aceasta se eliberează în temeiul unor registre, acte etc.  

 

Structura adeverinței: 

a) antetul instituției sau autorității; 

b) numărul și data (în stînga); 

d) denumirea „Adeverință”; 

e) conținutul, care începe cu: „Prin prezenta se adeverește că…”. Din alineat 

se indică scopul pentru care este eliberată adeverința: „Prezenta adeverință este 

eliberată pentru  a fi….”; 

f) funcția, semnătura, numele și prenumele persoanei care a eliberat 

adeverința; ștampila instituției, autorității. 

Un model de adeverință este prezentat în anexa nr. 29.  

 

 3.5. Indicaţia 

 

3.5.1. Indicaţia se emite, de regulă, referitor la probleme cu caracter 

metodic şi informativ sau de organizare a executării ordinelor, dispoziţiilor, 

instrucţiunilor şi altor acte administrative. 

 

3.5.2. Indicaţia se semnează de către Prim-ministru sau unul din 

conducătorii Cancelariei de Stat.   

 

3.5.3. Partea dispozitivă a indicaţiei semnate de Prim-ministru începe cu 

cuvintele „Solicit să examinați”, „Se aprobă”. 

 

3.5.4. Partea dispozitivă a indicaţiei semnate de secretarul general al 

Guvernului începe cu cuvintele „Rog să examinați”, „Spre examinare”. 

 

3.5.5. Modele de indicații sînt prezentate în anexa nr. 30. 

 

3.6. Circulara 

 

3.6.1. Circulara este o modalitate de comunicare între un organ ierarhic 

superior/conducător și unităţile din subordine/subordonaților, realizată în scris sau 

electronic. De obicei, este folosită pentru transmiterea prevederilor unor 
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dispoziţii, ordine şi hotărîri, pentru explicarea regulamentelor şi practicilor 

specifice instituției, precum și pentru delimitarea responsabilităţilor angajaților.  

 

3.6.2. Scopul circularei constă  atît în motivarea angajaţilor, cît şi în punerea 

lor periodică la curent cu politica, scopurile, strategia aleasă de instituție sau cu 

unele schimbări, cum ar fi: crearea unei noi structuri, extinderea activității, 

schimbarea adresei, inaugurarea unei activități, promovarea de politici etc. 

 

3.6.3. În funcție de entitatea ierarhică care le emite, există două tipuri de 

circulare: oficială şi cu caracter informativ. 

 

3.6.4. Circulara oficială este un mesaj elaborat de un organ/conducător 

superior şi adresat unităților din subordine/subalternilor pentru a transmite 

anumite decizii, dispoziţii, reguli de comportament sau pentru a comunica anumite 

schimbări de ordin general, survenite în activitatea unităţii în cauză (anexa nr. 31).  

Structura unei circulare oficiale cuprinde următoarele elemente: 

– adresantul (În atenția angajaților din cadrul subdiviziunilor Cancelariei 

de Stat…); 

– preambulul (motivația) (În scopul asigurării unui proces de transmitere 

organizat a documentelor…) 

– cuprinsul propriu-zis; 

– expeditorul/semnatarul (Secretar General al Guvernului…). 

 

Scrisorile de acest tip au număr de ordine (ex.: Circulara nr. __) și dată. 

 

3.6.5. Circulara cu caracter informativ este mesajul transmis, concomitent 

și cu același conținut, de către un conducător/angajat subalternilor/colegilor în 

scopul de a asigura consecvența activităților zilnice ale acesteia, de a anunţa 

diferite schimbări sau de a preciza anumite lucruri. 

Structura unei circulare cu caracter informativ include următoarele 

elemente: 

– adresantul (Angajaţilor Cancelariei de Stat); 

– formula de adresare (Stimaţi colegi…); 

– preambul (motivația) (În legătură cu…); 

– cuprinsul propriu-zis; 

– expeditorul (Direcţia managementul documentelor şi petiţii). 

 

3.6.6. Circularele, ca și instrucţiunile, nu suportă răspuns. La destinatar ele 

primesc rezoluţia ,, în evidenţă”, pentru a fi avute permanent în vedere. Ele au o 

singură semnătură – a conducătorului. 

 

3.7. Cererea  
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3.7.1. Cererea este un text cu destinaţie oficială, prin care solicităm unei 

instituţii, adresîndu-ne conducătorului ei, rezolvarea unei probleme, eliberarea 

unor acte oficiale, aprobări pentru anumite situaţii etc. (anexa nr. 32). 

Cereri pot depune atît persoanele fizice, cît și cele juridice, ținînd cont de 

toate elementele obligatorii într-un asemenea text.  

 

3.7.2. Cererile se întocmesc pe coli A4. 

 

3.7.3. Cererea are următoarea structură: 

a) destinatarul, indicat în partea dreaptă de sus a paginii, cuprinde numele 

și prenumele conducătorului unității și denumirea acesteia. 

 

De ex.:  
Doamnei Iulia HÎNCU,  

Secretar General al Guvernului  

 

ori  

 
Secretarului General al Guvernului,  

dna Iulia HÎNCU 

 

 Spre deosebire de formula de adresare, substantivul ce denumește funcția 

sau termenul de politețe va lua forma cazului dativ: doamnei, domnului, 

președintelui, directorului.  
 

Notă: Adresarea se poate face și la subsolul textului, fiind delimitată prin spațiu 

de rîndul unde sînt plasate data și semnătura; 

 

b) formula de adresare, care trebuie să cuprindă neapărat cuvîntul 

„domnule/doamnă”, urmat de funcţia destinatarului (Domnule Preşedinte, 

Doamnă Primar, Domnule Director etc.), fără a indica şi numele persoanei care 

deţine funcţia. 

Denumirile de funcții se recomandă a fi scrise în cerere cu majuscule; 

 

c) textul cererii se amplasează în centrul paginii, în raport cu celelalte 

elemente, fiind constituit din: formula de identificare a solicitantului, alcătuită 

din cuvîntul subsemnatul/subsemnata şi numele complet al acestuia plasat între 

virgule (Subsemnatul/a, Eugen/Eugenia Barbu, …). Dacă cererea este adresată 

altei instituţii decît cea la care lucrează cel care o întocmeşte (Primărie, de 

exemplu), solicitantul indică date de identificare complete (buletin, domiciliu, 

IDNP, dacă este cazul, funcţia etc.), iar dacă cererea este adresată unei persoane 

din cadrul instituţiei unde lucrează solicitantul, acest se identifică doar cu postul 

pe care îl deţine şi subdiviziunea; concluzia, care prezintă obiectul acesteia prin 

formula „vă rog să…”, ,,vă rugăm a dispune…”, „vă rog ca în conformitate cu… 
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să îmi…”, ,,vă rugăm a aviza….”. Așadar, din concluzie trebuie să se înțeleagă ce 

se cere.   

Nu se vor folosi formule de tipul „vă rog din suflet să…”; 

 

d) solicitarea soluționării problemei, cu sau fără expunerea ei, care poate fi 

însoțită de formule ce exprimă mulțumiri anticipate sau speranțe în acest sens; 

 

e) data depunerii cererii (jos, în stînga). 

 

f) semnătura (jos, în dreapta). 

 

3.7.4. Cuvîntul „cerere” nu se scrie. 

 

3.8. Planul de activitate 
 

3.8.1. Planul de activitate este un act în care este proiectată munca unui 

angajat/ a unei subdiviziuni/ a unei instituţii pe un anumit termen, în mod 

compartimentat și eșalonat, cu obiectivele respective, cu termenele de îndeplinire 

a fiecărei activități și cu alte detalii specifice domeniului de activitate. 

 

3.8.2. Structura planului de activitate cuprinde: 

1) mențiunea „Aprobat”, cu denumirea funcției, numele și semnătura 

persoanei care a  aprobat actul (sus, în dreapta). 

Parafa de aprobare se plasează sus, în colţul din dreapta al documentului. 

Parafa de aprobare trebuie să conţină cuvîntul APROB (scris cu majuscule, 

fără ghilimele), funcţia persoanei de răspundere care aprobă documentul, 

semnătura personală, prenumele, numele şi data. De exemplu: 

 

         APROB 

       Secretarul General al Guvernului  

_____________ Ion Chetraru 

    (semnătura) 

20.03.17 

 

La aprobarea documentului de către mai multe persoane cu funcţii de 

răspundere de acelaşi rang, semnăturile lor se plasează la acelaşi nivel.  

 

De ex.: 

 

 APROB  

Secretar general adjunct al Guvernului 

___________ Vasile Lungu  

(semnătura)  

20.03.10  

 APROB  

Secretar general adjunct al Guvernului 

___________ Vasile Mocanu 

  (semnătura)  

20.03.10 
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2) data aprobării (sus, în dreapta, sub semnătură); 

3) denumirea Plan de activitate, urmată de numele deplin și funcția 

persoanei (sau de denumirea unității) a cărei activitate este planificată și de 

indicarea termenului muncii planificate; 

4) conținutul compartimentat pe genuri de activitate și rubricile necesare. 

Se vor prevedea, în mod obligatoriu, următoarele rubrici (coloane): numărul 

curent, denumirea acţiunii, termenul de realizare, responsabilul de executare, 

indicatorii de progres/performanţă; 

5) denumirea funcției, numele și semnătura persoanei a cărei activitate este 

planificată. 

 

3.8.3. Planul de activitate se mai numește plan de lucru, program de lucru, 

program de activitate. El poate prevedea activitatea unei persoane sau a unei 

unități (instituție, întreprindere etc.). Este alcătuit din fraze concise, în formă 

nominativă. 

 

3.8.4. Pentru a avea valoare de act, planul de activitate trebuie aprobat de 

organul sau persoana învestită cu împuternicirile respective. 

 

3.8.5. De regulă, planurile se întocmesc conform unor modele stabilite la 

nivel de autoritate, pentru o generalizare mai uşoară a acestora.  

 

3.9. Raportul, darea de seamă 

 

3.9.1. Raportul este un act prin care se comunică informaţii adunate şi 

prelucrate în vederea atingerii unui anumit scop. Raportul reprezintă un mijloc de 

sistematizare a anumitor rezultate ori este produsul colectării, combinării, 

asamblării şi interpretării datelor, fiind o unealtă importantă în procesul de luare a 

deciziilor. 

 

3.9.2. În funcţie de scopul urmărit, distingem diferite tipuri de rapoarte: de 

activitate, de autoevaluare, de audit, de producție, de evaluare, special, de gestiune, 

de bilanț, de control etc.  

 

3.9.3. Fiecare raport are anumite particularităţi de structură şi conţinut, însă, 

în general, acesta constă din trei părţi: 

a) introducerea precede corpul raportului şi cuprinde: 

- pagina de titlu sau coperta; 

- motivarea întocmirii raportului prin care se atrage interesul cititorului 

(opţional); 

- tabla de materii sau cuprinsul; 

- listele abrevierilor, tabelelor şi figurilor (dacă se folosesc); 
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- rezumatul ce oferă o privire generală clară şi completă asupra 

raportului; 

 

b) corpul raportului, care cuprinde:  

- partea introductivă: definirea problemei, scopul întocmirii raportului, 

definirea termenilor de referinţă, metodologia de realizare; 

- conţinutul raportului: faptele, problemele, caracterul investigaţiei, 

explicarea şi prezentarea detaliilor, metodologia folosită, procedurile urmărite, 

rezultatele obţinute, analiza acestora; 

- finalul: include concluziile şi recomandările; 

c) secţiunea de încheiere, ce cuprinde materiale care susţin datele prezentate 

în raport şi care sînt puse la dispoziţia cititorului, în caz că acesta are nevoie de 

ele. Principalele componente ale acestei secţiuni sînt: 

- bibliografia; 

- anexele. 

 

3.9.4. Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza 

activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Aceasta este prezentată de conducere 

în faţa colectivului de salariaţi sau de acţionari în adunarea generală, în şedinţa de 

analiză a muncii, şedinţă care poate avea loc lunar, trimestrial sau anual.  

 

3.9.5. Darea de seamă se întocmeşte pe baza rapoartelor de activitate 

prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de 

conducere. Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntîndu-

se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor 

obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutăţile 

întîmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa următoare.  

 

3.9.6. Darea de seamă se alcătuieşte, în mod obişnuit, după un plan şi 

cuprinde:  

− titlul ,,Dare de seamă” (şi se specifică a cui activitate se prezintă);  

− perioada pentru care se prezintă darea de seamă;  

− introducerea (se fac consideraţii asupra condiţiilor în care se desfăşoară 

activitatea);  

− obiectivele desprinse din planul de activitate;  

− analiza activităţii pentru perioada dată;  

− realizările;  

− lipsurile şi cauzele lor;  

− greutăţile întîmpinate;  

− concluziile şi propunerile.  

 

3.9.7. Darea de seamă poate fi: internă, cuprinzînd analiza activităţii proprii 

pe o anumită perioadă, şi externă, cuprinzînd centralizarea datelor unităţilor 

subordonate; poate fi statistică şi contabilă. 
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3.10. Nota informativă, nota explicativă  

 

3.10.1. Nota informativă (anexa nr. 33) este un act în care o persoană/o 

subdiviziune prezintă unor organe administrative informaţii asupra unui fapt. 

 

3.10.2. Structura notei informative este următoarea: 

1) denumirea funcţiei şi numele destinatarului şi denumirea acestuia (sus, 

în dreapta); 

2) denumirea „Notă informativă”; 

3) conţinutul, începînd cu formula de prezentare, după care urmează 

îmbinarea „vă informez” şi informaţia propriu-zisă; 

4) semnătura (jos, în dreapta); 

5) data (jos, în stînga). 

 

3.10.3. Nota explicativă este un act prin care o persoană prezintă unor 

organe administrative explicaţiile motivelor unui fapt în care este implicată. 

 

3.10.4. Structura notei explicative cuprinde: 

1) denumirea funcţiei şi numele destinatarului sau denumirea acestuia; 

2) denumirea „Notă explicativă”; 

3) conţinutul, începînd cu formula de prezentare, după care urmează 

explicarea faptului; 

4) semnătura (jos, în dreapta); 

5) data (jos în stînga). 

 

3.10.5. Nota explicativă se aseamănă mult cu nota informativă, însă există 

şi diferenţe: 

- în nota informativă se prezintă doar informaţii despre un fapt, iar în nota 

explicativă sînt date explicaţiile faptului; 

- persoana care dă explicaţiile este numaidecît implicată în faptul respectiv, 

pe cînd persoana care prezintă informaţii nu este neapărat implicată în realizarea 

faptului. 

 

Nota explicativă trebuie redactată laconic, dar convingător, pentru că de 

explicarea faptelor şi de forţa ei de convingere ar putea depinde consecinţele. 

 

3.11. Petiţia 

 

3.11.1. Petiţia este o cerere, reclamaţie, propunere, sesizare adresată 

organelor de resort, inclusiv cererea prin care se contestă un act administrativ sau 

nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.  

 

3.11.2. Petiţia trebuie să cuprindă:  
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1) denumirea/numele și adresa autorității sau funcționarului căruia îi este 

adresată petiția; 

2) numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului; 

3) descrierea faptei care formează obiectul petiţiei; 

4) indicarea exactă a doleanțelor pe care autoritatea ar trebui să le 

îndeplinească (de exemplu: să interzică ceva, să permită ceva, să construiască sau 

să repare ceva etc.)/indicarea făptuitorului, dacă este vorba de o plîngere la adresa 

unei persoane; 

5) indicarea mijloacelor de probă; 

6) semnătura; 

7) data. 

 

3.11.3. Petiţia se face personal de către persoana vătămată sau, în numele 

acesteia, de către o persoană împuternicită. 

 

3.12. Referinţa, scrisoarea de recomandare 

 

3.12.1. Referința este un act în care se dă o informație despre situația unei 

persoane (anexa nr. 34).  

 

3.12.2. Sub aspect structural, referința se aseamănă cu recomandarea, dar se 

deosebește de aceasta din urmă prin anumite aspecte de conținut și aspecte ce țin 

de procedura eliberării și prezentării actului. 

 

3.12.3. Referința se dă pentru alte cazuri care necesită cunoașterea persoanei 

decît pentru facilitarea angajării într-o funcție. Prin urmare, în referință poate fi 

orice informație, inclusiv pentru angajare, în funcție de necesitățile celui care o 

solicită. 

 

3.12.4. În referință se prezintă o informație obiectivă despre persoana 

vizată, spre deosebire de recomandare, care se redactează într-un stil elogios, 

arătîndu-se în special părțile pozitive ale persoanei.  

 

3.12.5. Persoana care face obiectul referinței nu cunoaște conținutul 

acesteia, deoarece actul este transmis direct persoanei care are nevoie de această 

informație, fără a ajunge în mîna persoanei vizate. 

 

3.12.6. Exemple de utilizare a referințelor: 

- la angajarea unor persoane, atunci cînd datele din CV sau din 

recomandări nu sînt suficiente sau nu inspiră încredere; 

- pentru atestarea cadrelor de către unele comisii sau servicii personale. 

 

3.13. Currículum Vítae (CV) este o scurtă autobiografie, scrisă pe un 

formular tipizat (de ex. model Europass), care cuprinde date referitoare la studii, 
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pregătirea profesională, carieră și care ajută  autorul să îşi prezinte competenţele 

şi calificările într-un mod eficient şi clar. 

 

3.14. Invitația 

 

3.14.1. Invitația este un text scurt prin care cineva este invitat undeva. 

Invitația scrisă este un mod de prezentare a gazdei și a evenimentului care are loc, 

dar ea informează și despre locul, data, cauza  desfășurării respectivei manifestări. 

Aspectul invitaţiei este foarte important: mărimea, culoarea, conținutul, grafica – 

toate trebuie să corespundă imaginii instituției.  

 

3.14.2. Structura unei invitații cuprinde următoarele elemente: 

– denumirea și sigla instituției;  

– numele și, eventual, funcția celui care lansează invitația;  

– formularea invitației;  

– evenimentul propriu-zis (genul de manifestare);  

– scopul întîlnirii (manifestării);  

– data, ora;  

– locul;  

– instrucțiuni speciale;  

– unde se poate răspunde. 

 

Invitația oficială cuprinde titlul gazdei fără nume (dar adăugarea numelui nu 

reprezintă o greșeală), ori denumirea instituției.  

 

De ex.:  

 

Președintele Fundației ....                      

sau                       

Președintele Fundației..., domnul Viorel Lungu 

 

De asemenea, o invitație poate fi transmisă în numele unei persoane, al unui 

grup sau al unei instituții: 

 

De ex.: 

 

Președintele Fundației…, domnul Viorel Lungu, şi membrii Consiliului de 

Administrație 
 

sau  

UNICEF în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova 

  

În afară de numele gazdei, pe invitație mai poate fi trecut numele unei 

personalități de al cărei prestigiu beneficiază evenimentul. Înainte de a-i imprima 
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numele, ne vom asigura că această persoană este de acord, prezentîndu-i proiectul 

textului.  

 

De ex.: 

Sub patronajul Președintelui …, 

Domnul ..... 

 

3.14.3. O invitație poate fi nominală sau nenominală:  

- nominală – dacă în text este scris (cel mai indicat de mînă) numele 

invitatului. Pe invitație se va scrie fie titlul invitatului fără nume, fie numele și 

titlul, fie doar numele;  

- nenominală – în text nu este scris numele invitatului. 

 

3.14.4. Formulele cele mai utilizate sînt: 

 

are plăcerea să vă invite la ...; 

vă roagă să îi faceți onoarea de a participa (de a asista) la …; 

vă roagă să onorați cu prezența Dumneavoastră etc. 

 

3.14.5. Gazda trebuie să aleagă cuvintele, formula cea mai potrivită pentru a 

clarifica scopul (motivul) invitației. 

 

Formule folosite: 

în onoarea 

cu prilejul 

la dejunul în onoarea… 

la cina oferită cu ocazia ... 

la semnarea acordului dintre…  

la inaugurarea pavilionului ... 

la vernisajul.... 

la o recepție cu ocazia vizitei delegației etc. 

 

3.14.6. În ceea ce privește data și ora, acestea trebuie precizate cu mare 

exactitate.  

 

Joi, 30 septembrie 2003, de la ora 19.00 la ora 21.00. 

 

Se va indica și ora-limită. 

 

Dacă se cere punctualitate, aceasta trebuie motivată.  

 

De ex.: 

 

Deoarece evenimentul este televizat, vă rugam să nu întîrziați. 
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3.14.7. Locul – constituie adresa exactă (eventual o schiță). O adresă cuprinde 

numele clădirii (dacă are nume), numele sălii, strada și numărul. 

 

De ex.:  

Academia de Științe a Moldovei 

Sala Azurie  

mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 1. 

 

sau 

în incinta Casei Guvernului (sala de ședințe, et. 1, str. Pușkin). 

 

3.14.8. În finalul invitației destinatarul este rugat să confirme participarea. Se 

menționează un număr de telefon unde se vor primi confirmările, o persoană de 

contract și o dată-limită.  

 

De ex.: 

 

Tel.:257789, e-mail: ion.macari@gov.md  

 

Vă rugam să confirmați participarea Dumneavoastră pînă cel mai tîrziu pe 

10.04 2003 (tel.: 73 98 09) 
 

Din cauza spațiului limitat, accesul se va face doar pe baza confirmărilor. 
 

Dacă sînteți interesați, vă rugăm să ne confirmați participarea pînă mîine, 

13 iulie 2016, ora 08.00 la adresa presa@gov.md. 

 

3.14.9. În ultimul timp,  se folosește din ce în ce mai des formula R.S.V.P., 

o abreviere a formulei din limba franceză „Repondez s'il vous plait” (Răspundeți, 

vă rugăm), și este urmată de un număr de telefon sau fax. De asemenea, se poate 

adăuga: ,,înainte de”. 

 

De ex.: 

 

R.S.V.P. înainte de…  

Tel./fax: 234459 

 

3.14.10. Este important, dacă evenimentul o cere, indicarea pe invitație a 

ținutei: ,,semiformal”,   „formal”  sau ,,ținută de zi”. 

Se vor da și alte informații pentru a-i ajuta pe invitați (de exemplu: parcare 

specială în spatele hotelului sau în caz de ploaie, evenimentul se amînă sau nu). 

 

3.14.11. Invitațiile trebuie trimise cu suficient timp înaintea evenimentului, 

pentru ca invitații să-și poată rezerva timpul necesar. Uzanța protocolară pretinde 

mailto:ion.macari@gov.md
mailto:presa@gov.md
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ca invitațiile să primească un răspuns prompt. Răspunsul de confirmare sau refuz 

se poate realiza printr-o scrisoare sau telefonic. 

 

3.15. Mesajul telefonic serveşte pentru transmiterea informaţiilor. La 

transmiterea mesajului telefonic se indică: destinatarul, funcţia, prenumele şi 

numele semnatarului, data şi ora transmiterii, persoana care a transmis şi care a 

recepţionat mesajul, numărul de telefon al executorului. 

 

 

3.16. Vizarea documentelor pe intern, în cadrul Cancelariei de Stat, se 

efectuează prin aplicarea vizei pe versoul documentului, care se va păstra în arhiva 

dosarului, în modul următor: 

 

Nume, prenume Funcţia Data Semnătura 

Iulia HÎNCU Secretar General al Guvernului   

Ion Covali Şef al Direcţiei managementul 

documentelor și petiții 

  

Marina Cuciuc Consultant principal, Direcţia 

managementul documentelor și 

petiții (executor) 

  

 

Cabinetul Prim-ministrului 

 

Vasile ARDELEANU, 

consilier principal de stat al 

Prim-ministrului pe politici sociale 

 

 

Capitolul IV 

ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR 

 

4.1. Recepționarea și înregistrarea documentelor de intrare 

 

4.1.1. Primirea şi prelucrarea iniţială a corespondenţei de intrare în 

Cancelaria de Stat se face în mod centralizat în Direcția managementul 

documentelor și petiții, sectorul „recepție”. 

 

4.1.2. Corespondenţa (scrisori, demersuri, adresări, cereri) parvenită pe 

adresa Guvernului, a Prim-ministrului sau a Cancelariei de Stat, cu excepţia celei 

cu parafa de secretizare, va fi înregistrată, în mod obligatoriu, de către Direcţia 

managementul documentelor și petiții în sistemul electronic „e-Management”, 

indiferent de modul în care aceasta a intrat în Cancelaria de Stat. 
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Corespondenţa cu caracter secret se va recepționa și se va înregistra de către 

Serviciul securitate și integritate, iar petițiile – de către Direcţia managementul 

documentelor și petiții în sistemul „Managementul petițiilor”.  

 

4.1.3. Toate plicurile se deschid, verificîndu-se conţinutul lor. Dacă se atestă 

deteriorări, lipsa documentului sau a anexei, precum şi necorespunderea 

numărului indicat pe plic cu numărul documentului, se informează expeditorul. 

De regulă, plicurile se distrug, cu excepţia cazurilor în care adresa expeditorului 

sau timpul expedierii şi primirii documentului pot fi stabilite numai cu ajutorul 

plicului. 

 

4.1.4. Pe toate documentele de intrare, jos, în colţul din stînga, pe versoul 

primei file, se aplică ştampila de înregistrare, pe care se indică numărul de intrare 

al documentului, conform sistemului e-Management, destinatarul și data primirii. 

 

4.1.5. Sînt admise spre înregistrare sau evidență documentele întocmite în 

modul stabilit, care permit identificarea expeditorului, a datei expedierii şi a 

destinatarului, a anexelor enumerate sau indicate în conţinutul acestora. 

Corespondența neînregistrată în modul stabilit nu se acceptă spre examinare în 

cadrul Cancelariei de Stat. 

 

4.1.6. Nu se supun înregistrării ediţiile periodice, alte tipuri de documente 

recepţionate în baza abonamentelor, precum şi cele menționate în anexa nr.35 la 

prezenta Instrucțiune. 

 

4.1.7. Documentele recepționate se înregistrează în ziua primirii, iar în cazul 

depunerii acestora după programul de lucru sau în zile nelucrătoare, se 

înregistrează în ziua lucrătoare imediat următoare. 

 

4.2. Distribuirea documentelor 

 

4.2.1. Corespondenţa adresată Prim-ministrului va fi remisă, în copie, și 

Cabinetului Prim-ministrului, iar corespondenţa parvenită de la partenerii externi 

şi cea privind evenimentele la care urmează să participe Prim-ministrul va fi 

remisă direct Cabinetului acestuia și secretarului general al Guvernului. 

 

4.2.2. Direcția managementul documentelor și petiții transmite  secretarului 

general al Guvernului documentele parvenite direct pe numele acestuia și pe 

numele Prim-ministrului, documentele din partea Președintelui Republicii 

Moldova, Președintelui Parlamentului și deputaților, care vizează problemele de 

politică, problemele de importanță națională sau conțin informații privind 

problemele vitale ale organului respectiv, pentru a căror soluționare este necesară 

cere decizia secretarului general al Guvernului sau a Prim-ministrului.  



36 

 

În cazul în care în rezoluția semnată de secretarul general al Guvernului sînt 

vizați secretarii generali adjuncți ai Guvernului, aceștia asigură repartizarea 

documentului spre executare către subdiviziunile interne sau structurile 

organizaționale din sfera de competență a instituției ori asigură executarea 

nemijlocită a acestuia. 

 

4.2.3. Rezultatele examinării documentelor se reflectă în rezoluţiile aplicate 

pe documentele pe suport de hîrtie sau prin sistemul electronic e-Management. 

Rezoluţia trebuie să conţină indicaţii clare şi exhaustive privind modul şi 

caracterul executării documentelor, executantul şi termenul de executare a 

documentului.  

Modificarea rezoluției poate fi efectuată doar de către persoana care a 

aplicat-o, la cererea argumentată a executantului, astfel încît să fie asigurată 

executarea în termen a documentului. 

 

4.2.4. Responsabil de executarea documentului este prima persoană 

nominalizată în rezoluţie, dacă aceasta nu conţine o altă menţiune. 

Responsabilului de executare i se acordă dreptul de a implica coexecutanţi. 

Coexecutanţii documentului prezintă responsabilului răspunsul în scris 

(prin sistemul e-Management), în termen de cel mult 2 zile, pînă la expirarea 

termenului de executare. Ei poartă responsabilitate pentru prezentarea la timp a 

proiectelor de documente şi pentru calitatea acestora. 

 

4.2.5. Executorul responsabil de examinarea corespondenței va elabora 

proiectul scrisorii de răspuns sau, după caz, va întocmi, în termen de 3 zile, pe 

adresa Prim-ministrului sau a conducerii Cancelariei de Stat o notă informativă, 

care va conţine descrierea succintă a informației (pe o pagină), cu propunerile şi 

concluziile ce se impun. În caz de necesitate, executorul va elabora proiectul 

indicației către autorităţile de competenţa cărora ţine examinarea chestiunilor 

abordate în corespondenţa respectivă.  

 

4.2.6. După înregistrarea și  introducerea în sistemul electronic  a scrisorii  

de răspuns și/sau a indicației semnate de Prim-ministru sau de conducerea 

Cancelariei de Stat și remiterea acestora de către Direcția managementul 

documentelor și petiții în adresa solicitanților și a autorităţilor vizate în indicație,  

executorul va completa în cîmpul „Note despre executare” referința privind 

statutul documentului. 

 

4.2.7. Monitorizarea executării calitative şi în termen a indicaţiilor este pusă 

în sarcina subdiviziunii responsabile de examinarea corespondenţei respective.  

Direcția managementul documentelor și petiții va prezenta săptămînal, în 

fiecare zi de luni, conducerii Cancelariei de Stat și Cabinetului Prim-ministrului  

informaţia privind neexecutarea în termen a indicațiilor expediate de către 

Cancelaria de Stat. 
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Totodată, Direcţia managementul documentelor şi petiţii va remite lista 

indicaţiilor neexecutate şi pe adresa electronică a miniştrilor şi altor conducători 

ai autorităţilor administrative centrale, în vederea atenţionării acestora şi 

întreprinderii acţiunilor ce se impun. 

 

4.2.8. Răspunsurile la indicaţiile Prim-ministrului sau ale conducerii 

Cancelariei de Stat vor fi analizate de către executorul responsabil de examinarea 

corespondenței, fiind cumulate şi păstrate în dosarele gestionate de subdiviziunea  

respectivă cu închiderea acestora în sistemul electronic e-Management. 

 

4.2.9. În cazul în care, după cumularea tuturor actelor necesare, se impune 

informarea Prim-ministrului despre rezultatele executării indicaţiei, nota 

respectivă va fi prezentată Prim-ministrului.  

 

4.2.10. După soluţionarea definitivă a subiectului abordat în corespondenţa 

de intrare, materialele cumulate vor fi transmise „la dosar” de către persoana 

responsabilă de examinarea corespondenţei, cu reflectarea concomitentă în 

sistemul electronic e-Management.  

 

4.2.11. Dosarul corespondenţei examinate va fi păstrat în  subdiviziunea 

responsabilă de examinare timp de doi ani, iar după expirarea acestui termen va fi 

transmis pentru păstrare în arhiva Cancelariei de Stat. 

 

4.3. Regulile de expediere a documentelor  

 

4.3.1. Circulaţia documentelor de ieşire include: întocmirea proiectului 

documentului, vizarea, semnarea (aprobarea), înregistrarea (documentelor 

înregistrabile) şi expedierea. 

 

4.3.2. Pînă la transmiterea documentului întocmit spre semnare, executantul 

trebuie să verifice conţinutul lui, corectitudinea perfectării, prezenţa parafelor de 

confirmare şi de vizare, prezenţa anexelor. Documentul prezentat spre semnare 

este însoţit de documentele în baza cărora a fost elaborat, este vizat de către toate 

persoanele implicate în perfectarea documentului (indicate în viza de executare a 

documentului, cu menţiunea privind numărul fișei de intrare a documentului 

referit), inclusiv de către executori. 

 

4.3.3. Corespondența de ieșire adresată Președintelui Republicii Moldova, 

Președintelui Parlamentului, deputaților și procurorului general se prezintă spre 

semnare Prim-ministrului ulterior coordonării acesteia de către  toate persoanele 

vizate în rezoluție, inclusiv cu titlu de informare, respectînd următoarea 

consecutivitate: 

a) executorul nemijlocit; 

b) șeful/șefii ierarhic superior/i; 
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c) consilierul Prim-ministrului, responsabil de domeniu; 

d) secretarul general adjunct al  Guvernului responsabil de domeniul de 

activitate, atunci cînd corespondența vizează subiecte de importanță majoră pe 

domenii de activitate; 

e) secretarul general al Guvernului. 

 

4.3.4. Scrisorile de răspuns se întocmesc în două exemplare, primul 

exemplar se anexează deasupra celui care conține pe verso tabelul pentru vizare, 

conform pct. 3.17. 

 

4.3.5. Documentele semnate se transmit Direcției managementul 

documentelor și petiții (sectorul expediţie) pentru înregistrare şi expediere, 

indicîndu-se pe versoul originalului numerele de înregistrare a documentelor de 

referință. 

 

4.3.6. Toată corespondența Cancelariei de Stat se expediază prin 

intermediul Direcției managementul documentelor și petiții (sectorul expediție). 

 

4.3.7. În funcție de destinație și de caracterul corespondenței, aceasta se 

expediază destinatarului prin intermediul: biroului de curieri speciali, Î.S. „Poșta 

Moldovei”, poștei electronice oficiale cancelaria@gov.md. 

 

4.3.8. Pentru expedierea corespondenței pe suport de hîrtie, executorul este 

obligat să prezinte setul corespunzător deschis, în original, cu indicarea numărului 

de înregistrare (primele patru cifre, prin cratimă) și a adresei destinatarului. 

 

4.3.9. Numărul de înregistrare este compus din indicele subdiviziunii și 

numărul dosarului, conform Nomenclatorului dosarelor Cancelariei de Stat, iar 

numărul de ordine se atribuie de către persoana responsabilă de expediere a 

documentelor. 

 

4.3.10. Documentul cu semnătură rămîne la executor, iar exemplarele 

pentru destinatari se expediază cu ștampilă. 

Documentele adresate Președintelui Republicii Moldova, Președintelui 

Parlamentului, Biroului Permanent al Parlamentului, deputaților Parlamentului, 

Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție, 

judecătorilor, partenerilor de dezvoltare, corespondența adresată conducerii 

procuraturilor, petiționarilor, precum și procurile se expediază cu semnătura 

conducerii în original. 

 

4.3.11. În cazul în care documentul conține mai mulți destinatari (de la 5), 

reprezentantul subdiviziunii întocmește indicatorul de expediere și, respectiv, 

numărul de copii necesare. Pentru legalizarea copiei documentului, se aplică 

mailto:cancelaria@gov.md
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ștampila Direcției managementul documentelor și petiții, care cuprinde o parte din 

denumirea funcţiei persoanei care a semnat documentul. 

 

4.3.12. Corespondența pentru expediere se prezintă cel tîrziu pînă la ora 

14.00, cu excepția documentelor urgente. Toată corespondența care se prezintă 

după ora 14.00 va fi expediată în ziua următoare. 

 

4.3.13. Persoana responsabilă de expediție va asigura transmiterea 

corespondenței la timp. 

 

4.4. Ştampila, sigiliul 

 

4.4.1. Ştampila autentifică semnătura conducătorului. Ea se aplică pe 

documentele cu caracter economico-financiar, certificate, adeverinţe, statute, 

regulamente, fișe de post, procese-verbale, instrucţiuni, precum şi pe alte 

documente, după caz. 

 

4.4.2. Pe documentele prevăzute pentru acte normative speciale, ştampila se 

aplică pe locul indicat în documentul-model respectiv, pe celelalte – amprenta 

ştampilei trebuie să cuprindă o parte din denumirea funcţiei persoanei care 

semnează documentul şi o parte din semnătura personală. Dacă documentul este 

întocmit pe foaie cu antet, după semnare nu este necesară aplicarea ştampilei 

Cancelariei de Stat decît în cazul în care scrisoarea conţine obligaţii financiare şi, 

în mod obligatoriu, conţine semnătura contabilului-şef al instituţiei. 

 

4.4.3. În cadrul Cancelariei de Stat se utilizează ștampile și sigilii, după cum 

urmează: 

- ștampila roșie a Guvernului Republicii Moldova cu stema pe centru se 

aplică pe felicitări, diplome cu semnătura Prim-ministrului şi viceprim-miniştrilor; 

- ștampila roșie a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu stema pe 

centru nr. 2 se aplică pe felicitări, diplome cu semnătura secretarului general  al 

Guvernului şi secretarilor generali adjuncţi ai Guvernului; 

- ștampila albastră a Guvernului Republicii Moldova cu traducere în limba 

rusă și cu stema pe centru se aplică pe documente oficiale, documente financiare 

ieşite de la Guvernul Republicii Moldova; 

- ștampila albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu stema pe 

centru nr. 4 se aplică pe documente oficiale, documente financiare ieşite de la 

Cancelaria de Stat; 

- ștampila albastră mică a Guvernului Republicii Moldova cu stema pe 

centru se aplică pe legitimaţii eliberate membrilor Guvernului, consilierilor 

principali de stat, şefilor de direcţii şi secţii din cadrul Cancelariei de Stat şi 

autorităților administrației publice centrale şi autorităților publice locale cu 

semnătura Prim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor; 
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- ștampila albastră mică a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu stema 

pe centru nr. 5 se aplică pe legitimaţiile eliberate salariaţilor Cancelariei de Stat, 

conducătorilor subdiviziunilor Cancelariei de Stat cu semnătura secretarului 

general al Guvernului sau a secretarilor adjuncţi ai Guvernului. 

Direcția managementul documentelor și petiţii aplică următoarele ștampile: 

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova – pe copiile 

dispoziţiilor Prim-ministrului emise; 

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea 

completă a direcției pe centru – pe foile de delegare; 

- albastră dreptunghiulară a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu 

spațiu pentru nr. de intrare, index și dată – pe documentele de intrare (trei 

ștampile); 

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea 

completă a direcției pe centru nr. 3 – pe documentele de ieșire; 

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea 

completă a direcției și mențiunea „Pentru pachete” pe centru – pe plicurile care se 

expediază prin intermediul Serviciului Curieri Speciali și al ÎS „Poşta Moldovei”, 

pe borderourile acestora, totodată aceasta se aplică ca sigiliu pentru documentele 

destinate expedierii, care se coase de către Serviciul arhivă al Cancelariei de Stat; 

- ștampila cu mențiunea „URGENT” – pe documentele de ieșire cu regim 

de expediere și examinare prioritar. 

Direcția pregătire ședințe de Guvern dispune de următoarele ștampile: 

- albastră, care se aplică de către redactori pe versoul actelor normative 

redactate şi conţine cîmpuri pentru semnăturile executantului, şefului direcţiei 

responsabile, a redactorului, a şefului Direcţiei expertiza juridică a actelor 

normative;  

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea 

completă a direcției pe centru, care se aplică pe copiile proceselor-verbale, precum 

şi pe copiile actelor normative (ordonanţe, hotărîri de Guvern şi decizii 

protocolare) emise. 

Direcția financiar-administrativă dispune de două ștampile (una mică, una 

mare) albastre ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu stema pe centru, 

care se aplică în scopul autentificării documentelor financiare. 

Direcția resurse umane utilizează următoarele ștampile: 

- ștampila albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu stema pe 

centru nr. 7, care se aplică pentru autentificarea certificatelor semnate de 

conducerea Cancelariei de Stat şi pentru deschiderea noilor carnete de muncă; 

- albastră a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea 

completă a direcției pe centru, care se aplică la efectuarea înscrierilor în carnetele 

de muncă; 

- albastră dreptunghiulară a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, 

urmată de denumirea completă a direcției cu spațiu pentru nr. de intrare și dată, 

care se aplică pe documentele de intrare; 
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- ștampila cu denumirea completă a serviciului, care se aplică pentru 

autentificarea copiilor carnetelor de muncă; 

- ștampila cu mențiunea „CONFORM ORIGINALULUI”, care se aplică 

pentru autentificarea copiilor de pe ordine și de pe carnetele de muncă. 

 

4.4.4. Ștampilele și sigiliile ce vin în asigurarea regimului secret în cadrul 

Cancelariei de Stat se țin în evidență și se păstrează în cadrul Serviciului securitate 

și integritate. 

 

4.5. Menţiunea cu privire la autentificarea copiei  

 

4.5.1. Copia documentului reprezintă redarea exactă a tuturor elementelor 

documentului şi se eliberează numai cu permisiunea conducerii instituţiei sau a 

conducătorului subdiviziunii structurale respective. 

 

4.5.2. Pentru autentificarea copiei de pe document, mai jos de elementul 

„Semnătura” se face menţiunea „Pentru conformitate”, înscriindu-se funcţia pe 

care o deţine persoana care a autentificat copia, semnătura, prenumele, numele 

semnatarului şi data.  

 

De ex.: 

 

Pentru conformitate 

Contabil-şef  (semnătura personală)   Daniela Bugat 

25.12.2015 

  

4.5.3. Copia documentului se autentifică cu ştampila Direcției 

managementul documentelor și petiții (ştampila rotundă a Cancelariei de Stat 

poate fi aplicată doar pe semnătura conducătorului sau a adjuncţilor acestuia). 

 

4.6. Stenografierea ședințelor 

 

4.6.1. Stenografierea reprezintă procesul de stenografiere (scrierea prin 

semne), înregistrarea audio și descifrarea înregistrărilor ședințelor desfășurate sub 

președinția Prim-ministrului sau a conducerii Cancelariei de Stat. 

 

4.6.2. Stenografierea ședințelor este asigurată de către Direcția pregătire 

ședințe de Guvern. 

 

4.6.3. Se supun obligatoriu stenografierii:  ședințele de Guvern, inclusiv 

subiectele cu parafa secretă din ședința Guvernului, ședințele operative, ședințele 

de lucru prezidate de Prim-ministru sau de secretarul general al Guvernului. La 

indicația conducerii Guvernului sau a Cancelariei de Stat pot fi stenografiate și 

alte tipuri de ședințe, inclusiv cele cu caracter secret. 
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4.6.4. Persoana care stenografiază este obligată să descifreze ședințele 

operativ şi corect din punct de vedere gramatical. 

 

4.6.5. Stenografierea materialelor se face în caiete speciale, care se 

păstrează în cadrul Direcției pregătire ședințe de Guvern, iar la sfîrșit de an se 

predau în arhivă. 

 

4.6.6. Descifrarea materialelor cu caracter urgent se efectuează cel tîrziu în 

ziua următoare şedinţei, iar a celorlalte – în cel mult două zile lucrătoare. 

 

4.6.7. Stenogramele poartă un caracter restricționat şi nu se transmit 

ministerelor și altor autorităţi administrative centrale decît la indicația conducerii 

Guvernului sau a Cancelariei de Stat. 

 

4.6.8. Persoana care stenografiază ţine evidenţa tuturor materialelor 

stenografiate într-un registru special (electronic). 

 

4.6.9. Înregistrările audio ale ședințelor stenografiate se păstrează în format 

electronic în cadrul Direcției pregătire ședințe de Guvern timp de un an. 

 

 

Capitolul V 

CONTROLUL EXECUTĂRII DOCUMENTELOR 

 

5.1. Cerințele de bază privind organizarea controlului executării 

documentelor 

 

5.1.1. Controlul asupra executării documentelor şi a dispoziţiilor ce se 

conţin în ele este realizat de către conducătorii Cancelariei de Stat şi ai 

subdiviziunilor în procesul semnării sau aprobării acestora, precum şi de către 

Direcţia managementul documentelor și petiții. Controlul asupra termenelor de 

executare a documentelor se pune în sarcina Direcţiei managementul 

documentelor și petiții. 

 

5.1.2. Categoriile documentelor ce urmează a fi monitorizate sînt stabilite, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, în instrucţiuni şi regulamente cu privire la 

ţinerea lucrărilor de secretariat.  

 

 5.1.3. Controlul asupra executării actelor legislative, decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, dispoziţiilor şi însărcinărilor 

Guvernului se reglementează prin Instrucţiunea-tip despre organizarea şi derularea 

controlului asupra executării actelor legislative, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, hotărîrilor, dispoziţiilor şi însărcinărilor Guvernului în 
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autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi în prefecturi, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.287 din 28 martie 2000. 

 

5.2. Termenele de executare a documentelor 

 

5.2.1. Termenele de executare a documentelor se clasifică în: termene-tip şi 

termene individuale. 

 

5.2.2. Termenele tip de executare se stabilesc, de regulă, pentru categoriile 

generale de documente ce urmează a fi monitorizate conform listei din anexa 

nr. 36. 

 

În celelalte cazuri, termenele de executare a documentelor nu vor depăşi 10 

zile lucrătoare. Un termen mai lung poate fi stabilit pentru executarea 

documentelor dificile prin caracterul executării lor. 

 

5.2.3. Termenele individuale de executare se stabilesc în rezoluţiile Prim-

ministrului, conducătorilor Cancelariei de Stat şi ai subdiviziunilor acesteia sau se 

indică direct în document. 

La stabilirea termenului de executare se ţine cont de complexitatea 

documentului şi de posibilităţile practice de executare. Dacă termenul individual 

de executare a documentului diferă de termenul-tip stabilit pentru categoria 

respectivă de documente, termenul executării se consideră cel individual. 

 

5.2.4. În cazul în care în documentul de intrare este indicat termenul la care 

se aşteaptă răspuns, acest termen trebuie respectat. 

 

5.2.5. Termenul de executare a documentului de intrare se calculează 

începînd cu momentul intrării lui în Cancelaria de Stat. 

 

5.2.6. Termenul de executare a documentului poate fi prelungit numai de 

către persoana sau instituţia care l-a stabilit. Prelungirea termenului de executare 

trebuie efectuată cu cel puţin 2-3 zile înainte de expirarea termenului de executare, 

în cazurile în care se constată imposibilitatea respectării termenului indicat. În caz 

contrar, se consideră că documentul nu a fost executat în termenul stabilit. 

Prelungirea termenului de executare a petiţiilor se va efectua în conformitate cu 

prevederile legislaţiei cu privire la petiţionare. 

 

5.2.7. În cazul tergiversării executării documentului, conducătorii, inclusiv 

ai subdiviziunilor structurale, sînt obligaţi să ia măsuri pentru a elucida şi a înlătura 

cauzele tergiversării şi pentru a asigura executarea în termen a documentului. 

 

5.3. Efectuarea controlului asupra termenelor de executare a 

documentelor 
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5.3.1. Controlul asupra termenelor de executare a documentelor şi 

însărcinărilor conducătorului se face în baza fişelor din sistemul electronic în care 

au fost înregistrate documentele se bifează parafa „Control”.  

 

5.3.2. Documentul se consideră executat numai în cazul în care sînt 

soluţionate toate problemele abordate în el şi s-a expediat răspunsul corespunzător. 

 

5.3.3. După executare, controlul asupra documentelor se ridică. Datele 

privind executarea documentului şi ridicarea controlului se includ în fişa din 

sistemul electronic e-Management. 

 

5.3.4. Informația privind executarea documentelor monitorizate se 

generalizează săptămînal. 

 

5.3.5. Informația cu privire la rezultatele controlului executării 

documentelor se analizează periodic. În baza acestor analize se elaborează 

propuneri privind urgentarea executării documentelor, sporirea responsabilităţii 

executanţilor şi perfecţionarea organizării controlului. 

 

5.4. Evidenţa şi asigurarea executării calitative şi în termen a 

indicaţiilor verbale ale Prim-ministrului expuse în cadrul şedinţelor 

Guvernului, şedinţelor operative la Prim-ministru, şedinţelor Comisiei 

Guvernamentale pentru Integrare Europeană etc. 

 

5.4.1. Responsabilii de monitorizare din cadrul Direcţiei managementul 

documentelor şi petiţii vor prelua stenograma şedinţelor de la Direcţia pregătire 

şedinţe de Guvern şi vor insera neîntîrziat în sistemul e-Management indicaţiile 

verbale ale Prim-ministrului expuse în cadrul şedinţelor Guvernului, şedinţelor 

operative la Prim-ministru, şedinţelor Comisiei Guvernamentale pentru Integrare 

Europeană etc. 

 

5.4.2. În acelaşi timp, executorii din direcţiile de profil, în termen de o zi, 

vor asigura elaborarea indicaţiilor respective pe adresa autorităţilor responsabile. 

Totodată, responsabilii de monitorizare din cadrul Direcţiei managementul 

documentelor și petiții vor atenţiona executorii din cadrul subdiviziunilor de profil 

în caz de tergiversare a remiterii indicaţiilor în cauză pe adresa autorităţilor. 

 

5.4.3. Monitorizarea şi controlul privind executarea indicaţiilor verbale ale 

Prim-ministrului expuse în cadrul şedinţelor sus-menţionate se pune în sarcina 

subdiviziunilor de profil şi a Direcţiei managementul documentelor şi petiţii prin 

intermediul sistemului e-Management. 
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Direcţia managementul documentelor şi petiţii, la solicitarea Secretariatului 

Parlamentului, va prezenta informaţii lunare referitor la executarea legilor de către 

Guvern. 

  

 

Capitolul VI 

CONSTITUIREA DOSARELOR ȘI ARHIVAREA 

DOCUMENTELOR 

 

6.1. Întocmirea nomenclatorului dosarelor 

 

6.1.1. După executare documentele se îndosariază. 

 

6.1.2. În scopul îndosarierii corecte, ce ar asigura găsirea rapidă a 

documentelor după conţinut şi categorii, se întocmeşte nomenclatorul dosarelor. 

 

6.1.3. Nomenclatorul dosarelor serveşte la repartizarea şi clasificarea în 

dosare a documentelor executate ca indicator al indicelor de înregistrare a 

documentelor şi al termenelor de păstrare a dosarelor, ca schemă pentru întocmirea 

fişierului informativ al documentelor executate şi ca document de evidenţă a 

dosarelor cu termen temporar de păstrare (pînă la 25 ani inclusiv) în arhiva 

Cancelariei de Stat. 

 

6.1.4. Nomenclatoarele dosarelor pentru anul următor se întocmesc sau se 

precizează cu subdiviziunile structurale la sfîrşitul anului în curs. 

În baza nomenclatoarelor dosarelor subdiviziunilor structurale, Direcția 

managementul documentelor și petiții întocmeşte Nomenclatorul dosarelor 

Cancelariei de Stat. 

Nomenclatorul se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă și se aprobă 

de către conducătorul Cancelariei de Stat. 

Nomenclatorul dosarelor se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie a 

fiecărui an. 

 

6.1.5. Nomenclatorul dosarelor aprobat este valabil pentru mai mulţi ani şi 

este supus reîntocmirii şi aprobării numai în cazul în care intervin schimbări în 

structura Cancelariei de Stat. Dacă asemenea modificări nu au intervenit, 

nomenclatorul dosarelor se actualizează şi se reaprobă de către conducător la 

sfîrşitul fiecărui an.  

 

6.1.6. Nomenclatorul dosarelor se întocmeşte conform direcţiilor de 

activitate ale Cancelariei de Stat. 

 

6.1.7. Fiecărui dosar inclus în nomenclator i se atribuie un indice. Indicele 

dosarului constă din simbolul subdiviziunilor structurale sau direcţiilor de 



46 

 

activitate şi din numărul de ordine al dosarului în cadrul subdiviziunii sau direcţiei 

de activitate respective. Indicele dosarului se notează cu cifre arabe.  

 

De ex.:  

01-12, unde 01 indică subdiviziunea structurală, iar 12 – numărul de ordine 

al titlului dosarului conform nomenclatorului. 

 

6.1.8. Titlurile dosarelor se înscriu în compartimentele respective ale 

nomenclatorului în funcţie de gradul de importanţă a documentelor. 

Titlurile dosarelor se stabilesc în funcţie de conţinutul documentelor grupate 

în dosare, indicîndu-se tipul lor (ordine, dispoziţii, procese-verbale etc.), precum 

şi alte date care precizează conţinutul dosarului: informaţii referitoare la autor şi 

la data evenimentului, indicaţii cu privire la autenticitatea documentului sau 

prezenţa copiilor. 

 

6.1.9. Dacă pe parcursul anului se creează subdiviziuni structurale noi şi/sau 

se constituie dosare neprevăzute, acestea se includ suplimentar în nomenclator. În 

acest scop, în compartimentele nomenclatorului se rezervă cîteva numere. 

 

6.1.10. Rubrica „Numărul dosarelor (volumelor)” din nomenclator se 

completează la sfîrşitul anului calendaristic. 

 

6.1.11. La rubrica „Note” se fac însemnări cu privire la constituirea 

dosarelor, întocmirea dosarelor transmisibile, selectarea dosarelor pentru nimicire, 

transmiterea dosarelor în altă unitate pentru a fi continuate etc. 

 

6.1.12. La sfîrşitul anului, nomenclatorul se încheie cu o înscriere de 

totalizare privind numărul dosarelor la momentul respectiv. 

 

6.2. Constituirea dosarelor 

 

6.2.1. Constituirea dosarelor în conformitate cu nomenclatorul dosarelor se 

efectuează în subdiviziunile structurale în care au fost executate documentele.  

 

6.2.2. La constituirea dosarelor se înlătură duplicatele, maculatoarele, filele 

nescrise, precum şi acele, agrafele, clamele, foliile. 

În procesul grupării documentelor se verifică corectitudinea perfectării lor 

(prezenţa semnăturii, datei, indicelui, menţiunii „În dosarul nr. ...”, semnăturii de 

certificare etc.). 

Documentele neperfectate sau întocmite greşit se restituie executantului 

pentru finalizare. 

Fiecare dosar trebuie să conţină cel mult 250 de file (cu grosimea de 30-

40 mm). 
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6.2.3. În dosare se clasifică documentele acumulate pe parcursul unui an. 

Excepţie fac dosarele transmisibile. 

 

6.2.4. Gruparea documentelor în dosar se efectuează în ordinea soluţionării 

problemelor, în ordine cronologică, alfabetică sau a indexării (numerotării) 

documentelor. Aceste principii pot să varieze sau pot fi îmbinate. 

 

6.3. Sistematizarea unor categorii de documente 

 

6.3.1. Documentele de dispoziţie (ordinele, procesele-verbale etc.) se 

îndosariază pe categorii, în ordine cronologică, conform numerelor, împreună cu 

anexele referitoare la ele. 

 

6.3.2. Documentele referitoare la procesele-verbale se îndosariază împreună 

cu procesul-verbal. 

 

6.3.3. Ordinele, dispoziţiile cu privire la activitatea de bază, la personal, la 

concedii se grupează separat. 

Corespondenţa cu organele administrative de specialitate şi cele ierarhic 

superioare se grupează conform problemelor concrete abordate. 

 

6.3.4. Petiţiile cetăţenilor şi documentele privind examinarea lor se 

grupează separat de corespondenţa generală. 

 

6.4. Pregătirea documentelor pentru păstrare de stat şi valorificarea 

lor ulterioară 

 

6.4.1. Pregătirea documentelor pentru păstrare şi valorificarea lor ulterioară 

constau în expertiza valorii documentelor, perfectarea dosarelor, întocmirea 

inventarelor dosarelor, asigurarea integrităţii documentelor, depunerea dosarelor 

spre păstrare în Arhiva Națională a Republicii Moldova. 

 

6.5. Expertiza valorii documentelor 

 

6.5.1. Expertiza valorii documentelor constă în stabilirea valorii ştiinţifice, 

istorice, economice şi socioculturale a documentelor în scopul selectării lor pentru 

păstrare de stat şi fixarea termenelor de păstrare. 

 

6.5.2. Expertiza valorii se efectuează de către Comisia Centrală de Expertiză 

(în continuare – CCE), care activează permanent în cadrul Cancelariei de Stat, și 

de către Comisia de expertiză (în continuare – CE), care activează în cadrul 

oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. 
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6.5.3. CCE şi CE se instituie prin ordinul secretarului general al Guvernului 

și sînt compuse din 5 membri. Preşedinte al comisiilor respective este unul dintre 

secretarii generali adjuncţi ai Guvernului. În activitatea lor CCE şi CE se conduc 

de îndrumările, instrucţiunile şi indicaţiile Serviciului de Stat de Arhivă al 

Republicii Moldova privind organizarea lucrului cu documentele, de indicatoarele 

documentelor-tip şi al termenelor de păstrare a lor, de nomenclatorul dosarelor. 

 

6.5.4. Membrii CCE şi CE, în comun cu alţi specialişti ai Cancelariei de 

Stat, verifică corectitudinea selectării documentelor pentru păstrare permanentă 

sau pentru nimicire, examinînd inventarele dosarelor, procesele-verbale de 

nimicire a documentelor al căror termen de păstrare a expirat. 

Selectarea nemijlocită a documentelor se efectuează de către persoanele 

responsabile din cadrul subdiviziunilor structurale ale Cancelariei de Stat și 

persoana responsabilă de arhivă. 

 

6.5.5. Selectarea documentelor şi a dosarelor pentru nimicire se 

consemnează într-un proces-verbal de nimicire a documentelor al căror termen de 

păstrare a expirat. 

Procesele-verbale sînt examinate de către CCE sau CE, sînt semnate de către 

preşedintele şi membrii comisiei, coordonate cu Arhiva Națională şi aprobate de 

către conducători. 

 

6.5.6. Nimicirea documentelor incluse în procesele-verbale se efectuează 

numai după aprobarea inventarelor dosarelor cu termen permanent de păstrare şi 

coordonarea celor cu termen lung de păstrare pentru perioada de timp respectivă 

de către Serviciul de Stat de Arhivă. 

 

6.6. Perfectarea dosarelor 

 

6.6.1. Executorii sînt obligați să pregătească documentele pentru a fi predate 

la arhivă. În acest scop se definitivează şi se perfectează dosarele constituite pe 

parcursul anului. Perfectarea dosarelor include un complex de lucrări: completarea 

datelor pe prima copertă a dosarelor, îndosarierea, numerotarea filelor şi 

certificarea dosarelor. 

 

6.6.2. Dosarele cu termen permanent şi lung de păstrare se îndosariază în 

coperte tari şi filele dosarelor se numerotează sus, în colţul din dreapta, cu creion 

simplu. În dosarele compuse din mai multe volume, filele fiecărui volum se 

numerotează separat. 

Fila de orice format, cusută dintr-o margine, se numerotează ca o singură 

filă; fila îndoiată şi cusută la mijloc urmează a fi descusută şi numerotată ca o 

singură filă.  

Dacă la o filă sînt anexate alte documente, acestea se numerotează separat. 

Fila cu o fotografie lipită pe ea se numerotează ca una singură. 
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Plicurile îndosariate, avînd inscripţii pe ele sau conţinînd documente, de 

asemenea se numerotează, după care se numerotează fiecare document din plic în 

ordine consecutivă. 

La sfîrşitul dosarului, pe o filă adăugită sau pe ultima pagină rămasă nescrisă 

a registrelor şi condicelor, se face următoarea certificare: „În prezentul dosar 

(registru, condică etc.) sînt numerotate şi cusute ... file” (numărul de file se indică 

cu cifre şi litere). Se indică data cînd a fost efectuată certificarea şi se pune 

semnătura executantului. 

Dosarele cu termen temporar de păstrare (pînă la 10 ani inclusiv) nu sînt 

supuse perfectării. Evidenţa lor se ţine conform nomenclatorului dosarelor. 

 

6.6.3. Completarea datelor pe coperta dosarului se efectuează conform 

modelului stabilit (anexa nr. 37). 

 

6.6.4. La sfîrşitul anului calendaristic pe copertele dosarelor se 

concretizează următoarele: 

- dacă a fost schimbată denumirea subdiviziunii structurale sau dacă dosarul 

a fost transmis pentru finalizare în altă subdiviziune structurală, se introduc 

modificările respective; 

- pe dosarele ce conţin documente de dispoziţie (ordine, dispoziţii, procese-

verbale etc.) se indică numerele lor, se fac menţiuni cu privire la originalul 

documentelor sau prezenţa copiilor; 

- dacă dosarul ce conţine corespondenţa este constituit din cîteva volume, 

titlul dosarului se completează conform nomenclatorului, pentru fiecare volum, cu 

menţiunile privind corespondentul, autorul, teritoriul vizat, data (ziua, luna, anul) 

începerii şi încheierii lui;  

- dacă dosarul conţine documente-anexe pentru anii ce preced începutul 

dosarului, pe coperta lui, sub dată, se face menţiunea: „Conţine documente pentru 

anii ...”; 

- pe coperta dosarului se scrie numărul de file indicat în inscripţia de 

certificare a lui; 

- după includerea dosarului în inventar, pe coperta lui se scrie numărul 

inventarului şi numărul dosarului în inventarul respectiv. 

 

6.6.5. Inscripţiile pe copertele dosarelor cu termen permanent şi lung de 

păstrare trebuie făcute cu cerneală rezistentă la lumină sau cu tuş şi să fie scrise 

clar, citeţ. În cazul apariţiei unor dificultăţi privind perfectarea dosarelor ce vor fi 

transmise la păstrare de stat, se va consulta Serviciul de Stat de Arhivă. 

 

6.7. Întocmirea inventarelor dosarelor 

 

6.7.1. Inventarul dosarelor este un ghid arhivistic, un document de evidenţă 

ce reprezintă o listă sistematizată a titlurilor dosarelor, a componenţei şi a 

conţinutului documentelor îndosariate. 



50 

 

 

6.7.2. Persoana responsabilă de arhivă (lucrător titular) întocmeşte 

compartimentele anuale, separat, pentru documentele cu termen permanent şi 

pentru cele cu termen lung de păstrare (de la 15 pînă la 75 de ani inclusiv). 

Inventarele dosarelor cu termen permanent şi lung de păstrare necesită a fi 

aprobate de către CEC a Serviciului de Stat de Arhivă cel mult peste doi ani după 

scoaterea dosarelor din lucrările de secretariat curente. 

 

6.7.3. Inventarele se întocmesc în mod separat pentru dosarele: 

- cu termen permanent de păstrare; 

- cu termen lung de păstrare; 

- referitoare la personal. 

Compartimentele anuale ale inventarelor dosarelor se numerotează 

consecutiv pe parcursul mai multor ani. Inventarele se închid numai cu acordul 

Serviciului de Stat de Arhivă respective. 

 

6.7.4. La întocmirea inventarelor dosarelor se ţine cont de următoarele 

cerinţe: 

- în inventar se includ numai dosarele închise (scoase din lucrările de 

secretariat); 

- titlurile dosarelor se grupează pe compartimente, în ordinea în care sînt 

incluse în nomenclator; 

- documentele personalului se sistematizează în inventar în ordine alfabetică 

sau cronologică; 

- numerotarea dosarelor în inventar se efectuează consecutiv pentru mai 

mulţi ani; 

- dacă în inventar sînt incluse cîteva volume ale aceluiaşi dosar, se scrie 

deplin doar titlul primului volum, pe celelalte volume se indică menţiunea „idem”, 

iar alte date se completează deplin; 

- dosarele transmisibile se includ în inventar în anul încheierii lor; 

- rubrica „Note din inventar” se foloseşte pentru indicarea stării fizice a 

dosarului, documentelor, datelor referitoare la primirea sau transmiterea 

documentelor etc. 

 

6.7.5. Compartimentele anuale ale inventarelor se întocmesc conform 

modelului prevăzut în legislația în vigoare. Pentru dosarele cu termen permanent 

de păstrare, ele se întocmesc în patru exemplare, pentru dosarele cu termen lung 

de păstrare şi cele privind personalul scriptic – în trei exemplare. Inventarele şi 

istoricul fondului, semnate şi verificate, se expediază spre aprobare CEC ale 

arhivei de stat.  

Dosarele personale se păstrează în arhivă timp de 75 ani, după care se 

nimicesc în ordinea stabilită. 
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6.7.6. La transmiterea documentelor spre păstrare de stat, inventarele 

trebuie să conţină: cuprinsul, lista abrevierilor, prefaţa, indicatoarele, foaia de titlu. 

 

6.7.7. Foaia de titlu a inventarului se întocmeşte la prima transmitere a 

dosarelor în arhivele (arhiva) de stat şi se completează de fiecare dată în cazurile 

în care intervin schimbări în denumirea instituţiei sau în a organului ei ierarhic 

superior. 

 

6.8. Asigurarea integrităţii documentelor 

 

6.8.1. Conducătorii subdiviziunilor structurale și executorii poartă 

răspundere pentru păstrarea documentelor. 

De la momentul deschiderii dosarelor şi pînă la predarea lor în arhivă, 

acestea se păstrează în birourile subdiviziunilor structurale, iar pe cotoarele 

dosarelor se notează indicele lor din nomenclator. 

 

6.8.2. În cazuri excepţionale (de exemplu, la solicitarea organelor judiciare), 

o asemenea ridicare se poate face doar cu înștiințarea conducerii Cancelariei de 

Stat, lăsîndu-se o copie a documentului ridicat şi un proces-verbal privind cauzele 

ridicării originalului. 

 

6.8.3. Eliberarea dosarelor în interes de serviciu funcţionarilor altor 

subdiviziuni structurale se face numai cu permisiunea conducerii Cancelariei de 

Stat. 

Menţiunea despre eliberarea dosarelor se fixează într-un registru sau pe o 

fişă specială, indicîndu-se denumirea subdiviziunii structurale, indicele dosarului, 

data eliberării şi restituirii, prenumele, numele şi semnătura persoanei căreia i-a 

fost eliberat dosarul. 

 

6.9. Depunerea documentelor spre păstrare în arhivă 

 

6.9.1. Asigurarea păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii 

Moldova şi a documentelor cu termen lung de păstrare şi de însemnătate practică 

(inclusiv documentele personalului), ţinerea evidenţei, utilizării, selectării şi 

pregătirii documentelor cu termen permanent de păstrare pentru transmitere la 

păstrare de stat o realizează arhiva. 

 

6.9.2. În arhivă se depun dosarele cu termen permanent şi lung de păstrare, 

precum şi dosarele personale, conform inventarelor dosarelor. Dosarele cu termen 

temporar de păstrare nu se depun în arhivă, ci se păstrează în subdiviziunile 

structurale, iar după expirarea termenului de păstrare fixat se nimicesc în modul 

stabilit.  
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6.9.3. Predarea dosarelor din subdiviziunile structurale la arhivă se face 

personal de către executor, conform graficului stabilit, întocmit de persoana 

responsabilă de arhivă, coordonat de către conducătorii subdiviziunilor structurale 

şi aprobat de către conducătorul instituţiei. 

 

6.9.4. Preluarea dosarelor în arhivă se execută de către persoana 

responsabilă de arhivă, în prezenţa lucrătorului din subdiviziunea structurală 

respectivă, conform procesului-verbal, întocmit în 2 exemplare. 

În ambele exemplare ale procesului-verbal se fac menţiuni despre prezenţa 

sau lipsa fiecărui dosar. La sfîrşitul inventarului se indică (cu cifre şi cu litere) 

numărul dosarelor preluate la păstrare, numerele dosarelor care lipsesc, data 

primirii şi semnăturile persoanelor care au predat-recepţionat dosarele. 

 

6.9.5. Persoana responsabilă de arhivă este obligată să ţină permanent 

evidenţa dosarelor ce se păstrează în arhivă. 

 

6.9.6. Documentele pot fi scoase din evidenţa arhivei în cazul selectării spre 

nimicire, deteriorării irecuperabile, predării la păstrare de stat sau constatării lipsei 

dosarelor. 

În toate cazurile menţionate mai sus, persoana responsabilă de arhivă este 

obligată să întocmească un proces-verbal, care va fi prezentat conducătorului spre 

aprobare, fiind mai întîi coordonat cu Arhiva Națională a Republicii Moldova. 

 

6.9.7. După expirarea termenelor de păstrare provizorie a documentelor 

stabilite de Regulamentul cu privire la Fondul Arhivistic de Stat, ele se predau 

pentru păstrare permanentă în Arhiva Națională. 

 

Capitolul VII 

Examinarea petiţiilor cetăţenilor 

 

7.1. Lucrul cu petițiile 

 

7.1.1. Lucrările de secretariat în sectorul petiţii al Direcției managementul 

documentelor și petiții se ţin separat şi se efectuează în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului nr.208 din 31 martie 1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, 

adresate organelor de stat instituţiilor și organizaţiilor Republicii Moldova”. 

 

7.1.2. Toate petiţiile cetăţenilor se recepționează de către sectorul recepţie 

al Direcției managementul documentelor și petiții, unde se aplică doar ştampila și 

data primirii, după care se transmit sectorului petiţii. 

 

7.1.3. Petiţiile scrise, inclusiv cele primite în audienţă și mesajele 

electronice, se înregistrează, se repartizează și se introduc de către funcționarii 
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sectorului petiții în programul e-Management Petiții, conform fișei de evidenţă şi 

control în format electronic. 

 

7.1.4. Numărul de înregistrare a petițiilor se stabilește conform 

Nomenclatorului dosarelor din subdiviziunile Cancelariei de Stat, care constituie 

și numărul de ieșire a indicațiilor și scrisorilor de însoțire către executanții externi 

și a scrisorii-aviz pentru petiționari. 

 

7.1.5. Funcționarii sectorului petiţii, după înregistrarea și examinarea 

petiţiilor, vin cu propuneri de remitere către organele competente, de asemenea 

perfectează proiecte de indicații pentru a fi prezentate conducerii.  

 

7.1.6. Scrisorile de însoțire adresate organelor competente și avizele de 

informare adresate petiţionarilor sînt semnate de către şeful Direcției 

managementul documentelor și petiții. 

 

7.1.7. Petițiile în care sînt abordate probleme de importanță majoră se 

transmit direct conducerii Guvernului și a Cancelariei de Stat pentru aplicarea 

indicației de rigoare. Originalul indicației semnate rămîne în interiorul dosarului, 

copia cu aplicarea ștampilei se expediază executorului. 

 

7.1.8. Examinarea primară a petițiilor se efectuează în termen de 5 zile 

lucrătoare, după care se expediază organelor competente, asupra acestui fapt fiind 

informați petiţionarii. 

 

7.1.9. Petițiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen 

de 30 zile lucrătoare, termenul de satisfacere a cererilor de acces la informație este 

de 15 zile lucrătoare. 

 

7.1.10. Dacă executantul extern nu a examinat petiţia în termenul stabilit 

din motive obiective, el poate solicita în scris prelungirea termenului cu cel mult 

30 zile lucrătoare. 

 

7.1.11. În funcţie de importanța problemelor abordate, unele petiţii se ţin 

sub control pînă la examinarea definitivă de către organele competente. Astfel, în 

fişa de evidenţă, se bifează mențiunea „control”. 

 

7.1.12. Sectorul petiţii ţine la control şi poartă răspundere pentru 

examinarea în termen a petițiilor de către organele corespunzătoare. În cazul 

depășirii termenelor de examinare se perfectează avertizări în adresa acestora. 

 

7.1.13. Dacă la petiție se dă un răspuns intermediar, aceasta continuă să fie 

sub control, fapt despre care se informează petiţionarul. Controlul se consideră 

încheiat numai după prezentarea definitivă a răspunsului de către organele 
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competente. Aceste petiţii se păstrează într-o mapă separată pînă la examinarea 

definitivă. 

 

7.1.14. Imediat ce parvin rezultatele examinării de la organele competente, 

petiția se plasează la dosar. În cazurile examinării petițiilor la indicația conducerii, 

rezultatele sînt prezentate acesteia. 

 

7.1.15. Dosarul petiției conține toate materialele de lucru și rezultatele 

examinării. Acestea se clasează în ordine cronologică, conform numărului de 

înregistrare, și se păstrează 3 ani. 

 

7.1.16. Sectorul petiții sistematizează și analizează petițiile cetățenilor, 

prezentînd conducerii nota informativă semestrială și anuală. 

 

 

Capitolul VIII 

Comunicarea internă  

 

8.1. Lucrul informativ 

 

8.1.1. Comunicarea internă în Cancelaria de Stat se asigură prin circulația 

rapidă, completă și în termen a informațiilor atît pe orizontală, cît și pe verticală, 

și invers, pentru exercitarea de către colaboratori a atribuțiilor de serviciu. 

Managerii trebuie să se asigure că nu există bariere în prezentarea informațiilor 

necesare la îndeplinirea atribuțiilor.  

Remiterea informației cu caracter general se va efectua prin intermediul 

platformelor info@cs.md și info@ot.md, sistemului electronic  „e-Management” 

și e-mail cu subdomeniul „@gov.md”.   

8.1.2. În vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin, colaboratorii Cancelariei 

de Stat se pot informa: 

la recepţie – despre corespondenţa primită în Cancelaria de Stat; 

la expediţie – despre predarea corespondenţei expediate la destinaţie, despre 

organizaţiile cărora li s-au expediat documentele; 

la biblioteca Cancelariei de Stat – despre literatura informativă, specială 

tehnică, economică etc.; 

la sectorul petiţii – despre petiţiile (propunerile, reclamaţiile) cetăţenilor 

adresate Guvernului, Cancelariei de Stat. 

 

 

8.2. Instruirea în domeniul lucrărilor de secretariat 

 

8.2.1. Instruirea personalului în domeniul lucrărilor de secretariat o 

realizează Direcția managementul documentelor și petiții.  

 

mailto:info@cs.md
mailto:info@ot.md
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8.2.2. Instruirea personalului în domeniul lucrărilor de secretariat are loc 

prin aplicarea diferitor forme de activităţi de dezvoltare profesională: instruire 

iniţială, sesiuni informative, instruire la locul de muncă, instruiri individuale, 

consultare, diseminare a materialelor informative din domeniu etc. 

 

8.2.3. Instruirea în domeniul lucrărilor de secretariat se efectuează: 

- la angajare, în perioada de integrare; 

- la reîncadrare în funcţie; 

- periodic, în cazurile în care sînt introduse procese noi sau sînt modificate 

procesele anterioare. 
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70 

 
Anexa nr. 15 
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Anexa nr. 26 

 
 

 

 



85 

 

 
 

 

 



86 

 

 
 

 

 

 



87 

 

 

 

 
 

 



88 

 

 
 

 

 

 



89 

 

 
 

 

 

 



90 

 

 
 

 

 

 



91 

 

 
 

 

 



92 

 

 

 
 

 



93 

 

 

 
 

 

 

 

 



94 

 

 
 

 

 

 



95 

 

 
 

 

  



96 

 

Anexa nr. 27  
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Anexa nr. 30 
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Anexa nr. 31 
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Anexa nr. 32  
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Anexa nr. 33  
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Anexa nr. 34  
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Anexa nr. 35 

 

 

L I S T A 

corespondenţei care nu se înregistrează 

 

1. Cărţi, ziare, reviste, buletine şi alte ediţii periodice. 

2. Culegeri statistice, documente şi forme ale dărilor de seamă statistice. 

3. Anunţuri publicitare, pliante cu informaţii tehnico-ştiinţifice, afişe, cataloage 

de preţuri, programe şi ordini de zi ale conferinţelor, ale şedinţelor, alte materiale 

informative de referinţă expediate spre informare. 

4. Cărţi poştale de felicitare şi invitaţii. 

5. Facturi, recipise, contracte, scrisori de trăsură, devize de cheltuieli. 
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Anexa nr. 36 

L I S T A 

documentelor monitorizate cu indicarea termenelor de executare 

 

1. Legile, hotărîrile şi scrisorile Parlamentului Republicii Moldova, decretele 

şi însărcinările Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi scrisorile 

Curţii de Conturi, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului 

Republicii Moldova: 

- conform termenelor indicate în conţinutul lor, iar dacă termenele nu sunt 

stabilite, termenul de executare va fi 1 lună. 

 

2. Proiectele de acte legislative şi propunerile legislative înaintate Guvernului 

spre avizare de către Preşedintele Republicii Moldova, de deputaţi sau de 

Adunarea Populară a UTA Găgăuzia:  

- în cazul în care documentele respective atrag după sine majorarea sau 

reducerea veniturilor bugetare sau a împrumuturilor, precum şi majorarea 

sau reducerea cheltuielilor bugetare, cel mult 15 zile lucrătoare de la data 

recepţionării adresării; 

- în celelalte cazuri, cel mult 30 de zile lucrătoare de la data recepţionării 

adresării.  

 

3. Interpelările şi întrebările deputaţilor, în cazul solicitării răspunsului în scris 

la acestea: 15 zile lucrătoare, dacă nu este indicat un alt termen. 

 

4. Guvernul, în termen de: 

 

- 3 luni, de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, va prezenta 

Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea sau 

abrogarea actului normativ sau a unor părţi ale acestuia declarate 

neconstituţionale. Proiectul de lege respectiv va fi examinat de Parlament 

în mod prioritar; 

- 3 luni, va informa Curtea Constituţională despre rezultatele examinării 

observaţiilor (constatărilor) Curţii Constituţionale privind lacunele 

(omisiunile) reglementărilor normative datorate nerealizării unor prevederi 

constituţionale, indicate în adresă; 

- 2 luni de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, va modifica, va 

completa sau va abroga actul sau unele părţi ale acestuia declarate 

neconstituţionale şi, după caz, va emite sau va adopta un nou act. 

 

5. Termenul de avizare a proiectelor de acte legislative şi normative este de 10 

zile lucrătoare, iar în cazul în care proiectul este voluminos şi necesită o 

examinare minuţioasă – de 30 de zile lucrătoare. 
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6. Indicaţiile conducerii Guvernului şi Cancelariei de Stat: 

- conform termenelor indicate în conţinutul lor, iar dacă termenele nu sînt 

stabilite, termenul de executare va fi de 10 zile lucrătoare. 

 

7. În restul cazurilor, termenul de executare a documentelor este de 10 zile 

lucrătoare, în cazul în care conducerea Guvernului şi Cancelariei de Stat 

nu dispune altfel. 

 

8. Termenele de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor sînt stabilite în Legea 

nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

 

9. Termenele de realizare a cererilor de acces la informaţie urmează a fi 

examinate în conformitate cu prevederile Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 

privind accesul la informaţie. 

 

 



111 

 

Anexa nr. 37 

 
 


