
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministerului Justiţiei cu privire la aprobarea 

Regulilor privind scrierea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale 

în documentele de stare civilă 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

            Proiectul Ordinului Ministerului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulilor privind 

scrierea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă - în 

continuare Reguli - a fost elaborat de către Serviciul Stare Civilă în conformitate cu Planul de 

activitate al Serviciului Stare Civilă pentru anul 2016. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Proiectul are drept scop stabilirea unui cadru normativ de reglementare a unor norme de 

scriere a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale la eliberarea documentelor de stare civilă 

în conformitate cu actele de stare civilă întocmite în diferite perioade de timp istorice. 

Proiectul are drept obiectiv stabilirea unor reguli de scriere corectă a denumirilor 

unităţilor administrativ-teritoriale care au suferit multiple reorganizări în anumite perioade de 

timp.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare 

           Proiectul Regulilor propune o reglementare suplimentară pentru a acoperi situaţii 

problematice de scriere a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare 

civilă, a căror soluţionare nu cad sub incidenţa Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind 

actele de stare civilă şi a Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, 

aprobată prin Ordinul Departamentului Dezvoltării Informaţionale nr.4 din 21 ianuarie 2004. 

Actul normativ are drept scop asigurarea proceselor interne de lucru de către funcţionarii 

Serviciului Stare Civilă, inclusiv oficiilor stare civilă, prin asigurarea corectitudinii înscrierii unei 

localităţi într-un document de stare civilă, informaţie necesară pentru atestarea locului naşterii 

unei persoane concrete.  

Imperativitatea elaborării actului normativ rezidă în existenţa anterioară a unor acte 

departamentale ce reglementau diferit scrierea denumirilor unităţilor administrativ- teritoriale, 

locul naşterii persoanei fizice fiind înscris după principiul organizării administrativ-teritoriale a 

acesteia la momentul întocmirii actului de naştere sau aşa cum rezultă din actele de identitate, 

din certificate sau acte de stare civilă, din alte înscrisuri prezentate de declarant ori primite de la 

autorităţile prevăzute de lege. 

Respectiv, înscrierea unei localităţi cu statut modificat (localităţi redenumite, comasate, 

dispărute etc.), în conformitate cu actele departamentale anterioare existente, au  avut drept 

consecinţă apariţia unor divergenţe de scriere a rubricii „locul naşterii” în mai multe documente 

de stare civilă deţinute de una şi aceeaşi persoană.  

           Prin urmare, întru stabilirea unei practici unice de scriere a locului naşterii, precum şi a 

păstrării denumirilor de localităţi anterior existente, Serviciul Stare Civilă a iniţiat elaborarea 

proiectului Ordinului Ministrului Justiţiei (cu caracter normativ) privind reglementarea scrierii 

denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă, organizând în acest 

sens şedinţe comune cu reprezentanţii autorităţilor publice pe acest segment. 

           Şedinţele de lucru au fost desfăşurate cu participarea specialiştilor în domeniul cercetării 

evoluţiei diviziunii administrativ teritoriale a Republicii Moldova în diferite perioade de timp ale 

secolului XX, inclusiv până la proclamarea independenţei acesteia, fiind propusă spre abordare şi 

problema localităţilor redenumite, comasate, dispărute ş.a. Astfel, participarea la aceste şedinţe a 

fost asigurată prin delegarea reprezentanţilor din partea instituţiilor: Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Arhiva Naţională şi Biroul Naţional de Statistică. 

             Ca rezultat al acestor şedinţe, a fost apreciată importanţa legiferării practicilor existente a 

instituţiilor într-o normă de drept şi atestată lipsa unor reglementări în prezent a scrierii în 

documentele de stare civilă a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale. 
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Fundamentarea economico-financiară 

            Implementarea prezentului proiect de act normativ nu atrage cheltuieli financiare.  

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

            Proiectul Ordinului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulilor privind 

scrierea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă va fi 

plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „Consultaţii publice”), Serviciului Stare Civilă (directoriul „Transparenţa 

decizională”, compartimentul „Consultarea publică”) şi pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md. ca rezultat al respectării procedurii de consultare publică a proiectului, în 

vederea identificării propunerilor de reglementare sau obiecţiilor din partea societăţii civile pe 

marginea conţinutului acestora. 

Denumirea autorităţilor care au avizat proiectul de act normativ. Rezultatele avizării şi al 

expertizelor efectuate. 

            Proiectul Ordinului Serviciului Stare Civilă cu privire la aprobarea Regulilor privind 

scrierea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă este 

expediat spre avizare, conform competenţei, următoarelor instituţii: Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Arhiva Naţională şi Biroul Naţional de Statistică. 

            Propunerile şi obiecţiile înaintate în contextul avizării proiectului vor fi examinate şi 

totodată, întreprinse măsuri ce se impun în vederea corespunderii rigorilor legale. 
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