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Înregistrarea de stat a faptului nașterii

Asigurarea înregistrării de stat a evenimentelor de stare civilă şi eliberarea

documentelor de stare civilă, în vederea protejării drepturilor

fundamentale ale cetăţenilor şi a intereselor statului este pusă în sarcina

următorilor registratori:

➢ serviciile stare civilă ale Agenţiei Servicii Publice,

➢ primăriile din raza administrativ-teritorială,

➢ misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.



În Republica Moldova faptul naşterii poate fi

înregistrat la:

- 43 servicii stare civilă teritoriale ale Agenţiei

Servicii Publice,

- 870 primării (autorităţi ale administraţiei publice

locale de nivelul întîi).



Înregistrarea naşterii copilului nou-născut al cetăţenilor Republicii

Moldova care locuiesc în afara teritoriului ţării se efectuează de către 39

misiuni diplomatice şi oficii consulare ale Republicii Moldova
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Probleme definite în procesul actual de înregistrare a faptului naşterii
şi de actualizare a Registrului de stat al populaţiei

➢ instituțiile responsabile de actualizarea Registrului de stat al populației cu

privire la constatarea faptului naşterii din cadrul Ministerului Sănătăţii,

Muncii şi Protecţiei Sociale nu au sistem informaţional propriu

implementat;

➢ lipsa informaţiei electronice privind faptul naşterii contribuie la

tergiversarea declarării de către părinţi a naşterii copilului nou-născut în

termen legal stabilit (trei luni);

➢ iresponsabilitatea unor părinţi are drept consecinţă implicarea mai multor

instituţii în identificarea cazurilor de neînregistrare a copiilor nou-

născuţi.

Concluzie:

➢ actualizarea întârziată a Registrului de stat al populaţiei;

➢ obținerea tardivă a informaţiei despre înregistrarea faptelor de naştere.
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Avantajele modificării procedurii de înregistrare a faptului naşterii

➢ Excluderea totală a cazurilor de neînregistrare la organele de stare civilă a

naşterilor produse pe teritoriul RM;

➢ Completarea şi actualizarea operativă a Registrului de stat al populaţiei cu

privire la copiii nou-născuţi, precum şi la mamele acestora;

➢ Excluderea sarcinii de automatizare a avizelor medicale cu privire la

eliberarea certificatelor medicale constatatoare a naşterilor din activitatea

serviciilor stare civilă, sarcină proprie instituţiilor medicale;

➢ Dispunerea, în regim operativ, de către autorităţile/instituţiile publice

(Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Servicii Publice, Ministerului

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; subdiviziunile teritoriale ale CNAS,

etc.) şi persoane juridice private interesate (instituţii preşcolare, şcolare,

etc.) a informaţiei cu privire la faptele de naştere.



Măsurile întreprinse până la moment de Agenţia Servicii Publice

În conformitate cu Acordul de finanţare nr. 462 din 16.03.2018 între

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) şi

Agenția Servicii Publice, în proces de elaborare este Subsistemul

informaţional „Acte stare civilă” al Sistemului informațional

automatizat „Registrul de stat al populației”.

Sistemul menţionat urmează a fi utilizat de către toate autorităţile

abilitate prin Legea 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă,

în calitate de registratori, cu atribuții de înregistrare a actelor de stare civilă

până la finele anului 2020.



Mulțumesc pentru atenție!


