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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma

tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 145), cu modificările ulterioare, se completează cu 

punctul 13 cu următorul cuprins:   

„13. Consiliul Concurenței”. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 378/2014 pentru aprobarea Conceptului

sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 427) se modifică după cum 

urmează: 

1) punctele 2 și 3 din hotărâre vor avea următorul cuprins:

„2. Se desemnează Consiliul Concurenței în calitate de posesor și deținător 

al Sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”, care va 

asigura implementarea, funcționarea şi dezvoltarea acestuia.  

3. Se desemnează Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și

Securitate Cibernetică” în calitate de administrator tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”, care va asigura 

administrarea tehnică și menținerea acestuia în bază de contract.”;  

2) la punctul 13 din Concept:

a) în denumire, după textul „deținătorul,” se introduce textul

„administratorul tehnic,”; 

b) subpunctele 2) și 3) vor avea următorul cuprins:

„2) Posesor și deținător al RAS este Consiliul Concurenței, care este 

responsabil pentru crearea și ținerea RAS, precum și pentru executarea obligațiilor 
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și exercitarea funcțiilor stabilite la art. 12 și 13 din Legea nr. 71/2007 cu privire la 

registre. 

3) Administrator tehnic al RAS este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia

Informației și Securitate Cibernetică”, care asigură administrarea tehnică și 

menținerea acestuia.” 

3. Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de

stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1112/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 1204), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

1) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Posesor și deținător al Registrului este Consiliul Concurenței.”; 

2) punctul 6 se abrogă;

3) punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” este administratorul tehnic al Sistemului informațional automatizat 

„Registrul ajutoarelor de stat” (în continuare – Sistem).”;  

4) punctul 11 va avea următorul cuprins:

„11. Consiliul Concurenței, prin ordin al președintelui, numește 

administratorul Sistemului, care efectuează controlul introducerii datelor, 

monitorizează acțiunile utilizatorilor, determină nivelul de acces și exercită alte 

funcții aferente administrării Sistemului.”; 

5) se completează cu punctul 111 cu următorul cuprins:

„111. Consiliul Concurenței, în baza acordului încheiat cu Instituția Publică 

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, beneficiază de 

serviciile platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) și de 

serviciile de administrare tehnică, menținere și suport tehnic al Sistemului.”; 

6) punctul 20 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Pentru asigurarea schimbului de date cu registrele și sistemele 

informaționale de stat, Registrul se integrează cu platforma de interoperabilitate 

(MConnect), în conformitate cu cadrul normativ cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate.”; 

7) se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:

„201. Registrul este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală 

comună (MCloud) și interacționează cu următoarele servicii electronice 

guvernamentale: 

1) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului

(MPass) – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul Registrului, 

utilizând diverse metode de autentificare: semnătura electronică, semnătura 

mobilă, buletinul de identitate electronic; 

2) serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică

(MSign) – pentru semnarea documentelor electronice în cadrul utilizării 

Registrului; 
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3) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru

asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în Registru.” 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei 

și infrastructurii Anatol Usatîi 
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