
Paşaportul serviciului comercial „Servicii de parcare a automobilelor”  
 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Acordarea locurilor de parcare persoanelor juridice/fizice  pentru staţionare şi pază 
Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de către  Clubul sportiv Central  al Armatei Naţionale în comun 

acord cu Ministerul Apărării prin prestarea serviciilor conform tarifelor stabilite de  Clubul 
sportiv central al Armatei Naţionale 

Prestatorul 
serviciului 

Clubul sportiv central  al Armatei Naţionale 

Posesorul serviciului Ministerul Apărării al Republicii Moldova 
Funcţia serviciului Gestionarea şi acumularea surselor financiare din serviciile prestate 
Actele normative - Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27.03.2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale 

Ministerului Apărării”; 
-  Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată, de către marile unităţi, 
unităţile militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării şi Regulamentul, 
privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor special, aprobate prin ordinul 
Ministrului apărării  nr.95 din 18.04.2006; 
-  Regulamentul Clubului sportiv central al Armatei Naţionale (cap. II, pct.8, spct.9), aprobat 
prin ordinul Ministrului apărării  nr.462 din 14.09.2015; 
- autorizaţie de funcţionare a parcării auto cu plată, certificat de înregistrare în Registrul 
bunurilor imobile, autorizaţie sanitară de funcţionare 

Informaţii de contact -MD-2009, mun. Chişinău, str. I. Nistor,16, tel.-fax 022797249; 
- mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 59/2, tel. 022746942; 
- e-mail: csca-rm@mail.ru 

Programul de lucru - Luni - duminică: 0000-2400 (str. Calea Ieşilor 59/2)- programul de lucru al parcării; 
- Luni-vineri: 0830-1700 - programul de lucru al  Clubului sportiv central al Armatei Naţionale   

Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Prezentarea documentelor şi capacitatea de plată 

Documentele 
necesare 

Buletin de identitate , certificate de înregistrare a automobilului persoanei fizice, contracte cu 
persoanele juridice 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Nelimitat 

Tariful Serviciile sunt contra plată conform legislaţiei în vigoare 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Loc accesibil şi supravegheat  video, intervenţia serviciului Pază de Stat la necesitate, regimul 
de lucru 24 din 24 ore. 

Serviciu electronic Nu există 
Limba Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 
Serviciile aferente Acordarea consultaţiilor tehnice 
Serviciile similare Nu sunt 
Procesul 
administrativ 

În conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Timp rezonabil 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


