
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.672/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale 

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

În temeiul art.6 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Hotărârea Guvernului nr.672 din 28 august 2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.775), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare textul „Legii nr.161 din 7 iulie 2016 pentru

modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr.369-378, art.745)” se substituie cu textul „ art.102 alin.(5) din 

Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116) și art.2 

alin.(1)  din Legea nr.71 din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007. Nr.70-73, art.314)”; 

2) în textul hotărârii:

în punctul 3 subpunctul 2) cuvintele „contracte privind serviciile de 

administrator tehnic și alte servicii” se substituie cu cuvintele „acorduri privind 

administrarea tehnică și mentenanța sistemului informațional și alte servicii 

aferente”;  

3) în anexa nr.1:

a) în punctul 6 la noțiunea „administrator tehnic”, după cuvintele

„administrarea tehnică” se completează cu textul ”, mentenanța și dezvoltarea”; 
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după cuvintele „hardware şi software de sistem” se completează cu textul  

„ , modificarea și dezvoltarea hardware-ului și software-ului”; 

cuvintele „şi fără drepturi şi obligaţii de modificare a software-ului 

dezvoltat” se exclud; 

b) în punctul 10 sintagma „contractul încheiat” se substituie cu sintagma

„acordurile încheiate”; 

c) în punctul 46 subpunctul 3) cuvîntul „contractului” se substituie cu

cuvîntul „acordului”; 

d) punctul 50 va avea următorul cuprins:

„50. Conturile de acces se acordă la cererea scrisă a participantului la 

Registru, cu respectarea prevederilor punctelor 22 și 23, în care se vor indica 

următoarele date: numele, prenumele, funcţia angajatului autorizat, numărul de 

identificare de stat al persoanei fizice/IDNP (în cazul acordării accesului prin 

semnătura electronică), poşta electronică şi datele de contact a fiecărui angajat 

desemnat.”; 

4) în anexa nr.2:

în punctul 13: 

a) subpunctul 2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) data, ora, numele, prenumele persoanei responsabile, care a finalizat 

controlul sau a înaintat notificarea;”; 

b) subpunctul 3) litera f) va avea următorul cuprins:

„f) data, ora, numele, prenumele persoanei responsabile şi motivul/ 

argumentele renunţării la notificarea înaintată, cu ataşarea obligatorie a 

documentului semnat de către şeful oficiului teritorial în modul stabilit;”; 

în punctul 19 subpunctul 1): 

litera a) se completează cu textul „ ,extragerea statisticii”; 

la litera b) şi litera c) după cuvîntul „vizualizarea” se completează cu 

cuvintele  „ și extragerea”. 

Prim-ministru    Natalia GAVRILIȚA 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea  

hotărârii Guvernului nr.672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu 

privire la Registrul de stat al actelor locale 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 

Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat.  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat în scopul asigurării și securizării 

funcționării continue a Registrului de stat al actelor locale (Registru), inclusiv pentru 

oferirea unor competențe suplimentare Instituției Publice „Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate Cibernetică” (IP STISC) - administrator tehnic al resursei 

informaționale respective, pentru realizarea sarcinilor de îmbunătățire, eficientizare și 

modernizare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Pe lîngă asigurarea mentenanței, funcţionalităților și securității logistice la nivel de 

hardware şi software, proiectul hotărîrii de Guvern prevede atribuirea IP STISC a 

calității de dezvoltator al Registrului. 

Conex, acesta stabilește cerințe revăzute pentru acordarea conturilor de acces 

utilizatorilor și include anumite funcționalități (extragere și vizualizare de date) în 

compartimentul „Control administrativ” al Registrului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului  nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea actului normativ nu implică amendarea cadrului normativ în vigoare. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul și setul de documente aferent elaborării proiectului vizat a fost  



publicat pentru consultări publice pe pagina web www.particip.gov.md. 

Proiectul a fost avizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, Instituția Publică  

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Acesta corespunde scopului declarat și 

este în conformitate cu interesul public.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, 

exceptîndu-se astfel, de efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice. Obiecțiile și propunerile au fost luate în 

considerație la definitivarea proiectului.  

 

 

 

Secretar general adjunct 

al Guvernului    /semnat electronic/           Adrian ERMURACHI 

  

http://www.particip.gov.md/



