
Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni Strășeni în anul 2022 

În anul 2022, Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Strășeni a înregistrat 2244 de 

cereri. Persoanele juridice au depus 1189 de cereri , iar cele fizice 1055 de cereri.  Pe perioada lunilor iunie 

și iulie au fost primite cele mai multe cereri, peste 250 de solicitări, iar în lunile ianuarie și decembrie cele 

mai puține, în jur de 150 de solicitări: 

 

La depunerea cererilor din partea persoanele fizice, cele mai active au fost femeile:  

 

În mediu, la CISC Strășeni au fost depuse 204 de solicitări pe lună de către 104 de beneficiari unici.  Tipul 

cererilor le vedeți în tabelul de mai jos: 

 

Serviciul Administrativ 

Numărul de 
cereri 

Durata 
medie de 
procesare 

(ore) 

Durata 
medie de 
procesare 

(zile) 

Alte documente 526 318 13 

Petiții 269 290 12 



Adeverința despre componența familiei 181 30 1 

Scrisori oficiale 149 339 14 

Notificarea inițierii activității comerciale / prestări servicii 49 85 4 

Certificat de Urbanism pentru proiectare 38 162 7 

Autorizație de construire 34 131 5 

Certificate de luare în evidenţă a copil care rămîne în ţară, 
al cărui părinte/tutore/curator se angajează la muncă peste 
hotare 

15 248 10 

Scrisoare-recomandare de eliberare a actelor din instituţia 
de învăţămînt 

12 22 1 

Adeverința privind confirmarea adresei 11 29 1 

Certificat de Urbanism informativ 11 108 5 

Extras din registrul de evidența a gospodăriilor populației 4 66 3 

Adeverința privind întreținerea minorului 1 116 5 

Extrase din Registre și Liste cadastrale 1 623 26 

Autorizația de desființare 1 97 4 

Total 1302 248 10 

 

CISC Strășeni a fost deschis în anul 2020 cu suportul Programului Comunitatea Mea finanțat de 

USAID Moldova. Programul a pus la dispoziția Primăriei un soft de gestiune electronică a documentelor   

e-Cancelaria. Prin intermediul acestui software, parcursul de soluționare a unei cereri se poate vedea la 

adresa: https://cancelaria.straseni.md/ , introducând numărul de intrare și numele de familie a 

beneficiarului, ce poate vedea de la distanță dacă cererea sa a fost soluționată. 

https://cancelaria.straseni.md/

