
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2023 

Chișinău 
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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2020  

cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice 

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

 

În temeiul articolului 32 alineatul (4) din Legea nr. 98/2012 privind 

administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de 

către Agenția Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020,  

nr. 372-382, art. 1145), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) notele la tabelul din anexa nr. 2 se completează cu punctul 6 cu 

următorul cuprins:  

„6. Plățile achitate prin intermediul serviciului guvernamental de plăți 

electronice (MPay) pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice se 

încasează în moneda națională, conform tarifelor stabilite de prezenta hotărâre. În 

cazul în care achitarea tarifelor a fost efectuată prin intermediul serviciului 

guvernamental de plăți electronice (MPay), dovada achitării se verifică prin 

sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă de 

recepționarea cererii, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hârtie.”; 

2) la punctul 17 din anexa nr. 3, cuvintele „pe suport de hârtie” se exclud. 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru       NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor                                           Dumitru Budianschi 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice 

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

Proiectul a fost elaborat de către Agenția Servicii Publice (în continuare – ASP),  
cu suportul Cancelariei de Stat.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite 

Elaborarea proiectului este motivată de necesitatea actualizării prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.966/2020 ,,Cu privire la serviciile prestate de către Agenția 
Servicii Publice”, în partea ce ține de modul de achitare/încasare a plăților pentru 
serviciile publice din domeniul înregistrării și evidenței populației, prestate prin 
intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene (în continuare – MAEIE), în contextul dezvoltării 
sistemului de prestare a acestor servicii prin aplicarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăţi  electronice 
(MPay) și Hotărârii Guvernului nr. 180/2022 pentru aprobarea Regulamentului 
privind modul de funcţionare şi utilizare a serviciului guvernamental de livrare 
(MDelivery). 

Totodată, în scopul alinierii cu principiile de bază ale Legii nr. 234/2021 cu 
privire la serviciile publice, în partea ce ține de creșterea numărului canalelor de 
prestare a serviciului public, prestarea în mod prioritar, în format electronic, inclusiv 
obținerea rezultatului prestării serviciului sub forma unui document electronic, a 
apărut necesitatea modificării punctului 17 din anexa nr. 3, care are scopul de a 
asigura posibilitatea pentru categoriile prevăzute la literele a) și b) din același punct 
(persoane cu dizabilități, pensionari etc.) de obținere a extraselor din resursele 
informaționale ale Agenției Servicii Publice, sub formă de documente electronice fără 
perceperea unor plăți, ca și în cazul celor pe suport de hârtie. În modul respectiv, 
categoriile respective de persoane pot opta atât pentru obținerea gratuită a extraselor 
fie în format electronic, fie pe suport de hârtie. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

La momentul actual, achitarea plăților pentru serviciile ASP prestate prin 
intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (în continuare – MDOC) se 
efectuează de către beneficiarii de servicii în valuta străină (euro, dolari SUA), 
conform tarifelor stabilite anual prin acordul bilateral dintre ASP şi MAEIE, pe 
conturile de decontare ale MDOC. Transferarea mijloacelor bănești în valuta străină 
la contul ASP se efectuează de către MDOC la finele fiecărui luni pentru serviciile 
solicitate pe parcursul lunii. 



În cadrul dezvoltării serviciilor prestate de către ASP, inclusiv prin utilizarea 
infrastructurii comune de servicii de e-guvernare, a apărut necesitatea utilizării SIA 
”Oficiul Web”, care este deja integrat cu serviciul guvernamental de livrare 
MDelivery și serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, pentru serviciile 
prestate prin intermediul MDOC, fapt ce va aduce la modificarea modului de achitare 
a plăților pentru serviciile menționate: se preconizează că achitarea tarifelor de către 
beneficiari va fi asigurată direct la contul ASP în moneda națională.   

În legătură cu faptul că integrarea serviciilor prestate prin intermediul MDOC 
va fi asigurată treptat, cu aplicarea concomitentă a două modalități de 
achitare/încasare a plăților, solicitanții serviciilor prestate prin MDOC vor avea 
posibilitatea de a alege opțiunea de achitare a plăților – în valută străină sau în monedă 
națională. În cazul achitării în monedă națională, procesarea plăților va fi efectuată 
prin MPay, iar solicitantului îi va fi oferită posibilitatea de comandare a serviciului 
guvernamental de livrare MDelivery.  

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.966/2020 prevede: 

- completarea notelor din Anexa nr. 2  la Hotărârea Guvernului nr.966/2020  
„Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifelor 
acestora” cu punctul 6 cu următorul cuprins ”6. Plățile achitate prin intermediul 
serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru serviciile prestate de 
Agenția Servicii Publice se încasează în moneda națională, conform tarifelor 
stabilite de prezenta hotărâre. În cazul în care achitarea tarifelor a fost efectuată 
prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), dovada 
achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana 
responsabilă de recepționarea cererii, fără a fi solicitată dovada achitării pe 
purtător de hârtie”.  

- modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 ”Categoriile 
serviciilor Agenției Servicii Publice prestate cu înlesniri” prin excluderea din 
punctului 17 a cuvintelor „pe suport de hârtie”. 

Având în vedere multiplele solicitări din partea cetățenilor Republicii Moldova 
aflați în străinătate cu privire la implementarea serviciului de livrare MDelivery 
pentru serviciile ASP comandate prin MDOC, și ținând cont de disponibilitatea 
lansării proiectului din punct de vedere tehnic, se propune ca intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri să fie asigurată la data publicării. 
5. Fundamentarea economico-financiară 

Amendamentele propuse la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 ,,Cu privire la 
serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice” nu necesită cheltuieli 
suplimentare din bugetul de stat. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ca urmare a aprobării prezentului proiect de hotărâre de Guvern nu va fi 
necesară modificarea altor acte normative. 

 



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat 
(https://cancelaria.gov.md/), secțiunea – „Transparența decizională”, a fost asigurată 
plasarea anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și a proiectului 
însoțit de nota informativă. 
8. Constatările expertizei anticorupție  

În condițiile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legii integrității 
nr.82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție (Raport nr. EHG22/8346 
din 23.11.2022), obiecțiile și propunerile fiind luate în considerare la definitivarea 
acestuia. 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația 
UE, exceptându-se astfel de la efectuarea expertizei de compatibilitate. 
10. Constatările expertizei juridice 

Propunerile și obiecțiile din expertiza Ministerului Justiției nr.04/9108 din 
24.10.2022 și nr. 04/10010 din 21.11.2022 au fost acceptate, iar proiectul a fost 
definitivat corespunzător. 
11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi efectuate în 
condițiile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.  

 

 
 
 
Secretar general al Guvernului   /semnat electronic/   Igor TALMAZAN 
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