
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la pilotarea centrelor unificate  

de prestare a serviciilor publice 

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

În temeiul art. 3 din Legea nr. 25/2018 pentru ratificarea Acordului de 

finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 

și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului 

„Modernizarea serviciilor guvernamentale” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 105-107, art. 195), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se lansează pilotarea, până la 1 ianuarie 2023, a centrelor unificate de

prestare a serviciilor publice (în continuare – Program-pilot CUPS). 

2. Pilotarea fiecărui centru unificat de prestare a serviciilor publice se

realizează în termen de 9 luni de la data lansării activității acestuia, cu 

respectarea termenului indicat la punctul 1. 

3. În sensul prezentei hotărâri, centrul unificat de prestare a serviciilor

publice (în continuare – CUPS) este un canal de prestare a serviciilor publice, 

prin care segmentul de primă linie (front-office) de prestare a serviciilor este 

preluat de către o entitate terță care, la solicitarea beneficiarilor de servicii, 

completează și transmite prestatorilor de servicii cererile de prestare a serviciilor 

și, după caz, anexează actele necesare și/sau eliberează beneficiarilor de servicii 

rezultatele prestării serviciilor. În acest caz, prestatorii de servicii examinează 

cererile remise și produc rezultatele prestării serviciilor (back-office). 

4. În cadrul implementării Programului-pilot CUPS, CUPS devin puncte

de acces suplimentare de prestare a serviciilor publice atribuite în competența 

Casei Naționale de Asigurări Sociale și, respectiv, a Instituției Publice Agenția 

Servicii Publice (în continuare – prestatori de servicii). Prestarea serviciilor 
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publice prin intermediul CUPS nu substituie activitatea propriu-zisă a 

prestatorilor de servicii, beneficiarii de servicii dispunând în continuare de 

opțiunea de a solicita prestarea serviciilor direct de la aceștia. 

5. La implementarea Programului-pilot CUPS participă misiunile

diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare indicate în 

anexa nr. 1 și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi indicate în anexa 

nr. 2, cu acordul prealabil al autorităților administrației publice locale respective 

privind pilotarea în teritoriul administrat a unui CUPS. 

6. Decizia cu privire la pilotarea CUPS în cadrul unei unități

administrativ-teritoriale de nivelul întâi se aprobă de către consiliul local 

respectiv. În cadrul unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi, CUPS poate 

fi instituit inclusiv ca o subdiviziune internă a autorității administrației publice 

locale respective. 

7. În procesul de prestare a serviciilor publice prin intermediul CUPS,

participanții la Programul-pilot CUPS nu vor interveni în exercitarea de către 

prestatorii de servicii a competențelor de examinare a cererilor de prestare a 

serviciilor publice, precum și de soluționare a cererilor respective.  

8. Rolurile și responsabilitățile participanților și prestatorilor de servicii

în cadrul implementării Programului-pilot CUPS, lista serviciilor publice prestate 

prin intermediul CUPS, precum și modalitățile de achitare și restituire a plăților 

pentru serviciile publice se stabilesc în acordurile de colaborare în vederea 

pilotării CUPS, semnate între Instituția Publică Agenția de Guvernare 

Electronică și prestatorii de servicii, pe de o parte, și Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare 

ale Republicii Moldova peste hotare și, corespunzător, autoritățile administrației 

publice de nivelul întâi respective, pe de altă parte (în continuare – acorduri de 

colaborare).  

9. În contextul implementării agendei de digitalizare, ținând cont de

prioritățile strategice prevăzute în Programul de activitate și Planul de acțiuni ale 

Guvernului, la inițiativa Instituției Publice Agenția de Guvernare Electronică sau 

a participanților la Programul-pilot CUPS, lista serviciilor publice prestate prin 

intermediul CUPS poate fi completată, prin semnarea unor acorduri adiționale la 

acordurile de colaborare. 

10. Acordul-tip de colaborare în vederea pilotării CUPS, regulamentul-

cadru cu privire la pilotarea CUPS, procedurile operaționale de prestare a 

serviciilor prin intermediul CUPS și, după caz, indicațiile metodologice privind 

pilotarea CUPS se elaborează de către Instituția Publică Agenția de Guvernare 
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Electronică, în coordonare cu prestatorii de servicii, și se aprobă de către 

secretarul general al Guvernului, după coordonarea prealabilă cu viceprim-

ministrul pentru digitalizare. 

11. Pentru o interacțiune mai eficientă cu participanții și prestatorii de

servicii în cadrul implementării Programului-pilot CUPS, Instituția Publică 

Agenția de Guvernare Electronică poate institui grupuri de lucru în componența 

cărora vor intra reprezentanții autorităților/instituțiilor respective.  

12. Programul de lucru al CUPS în cadrul implementării Programului-pilot

CUPS se stabilește de comun acord de către participanții și prestatorii de servicii. 

13. În cadrul implementării Programului-pilot CUPS, participanții și

prestatorii de servicii sunt obligați să asigure informarea cetățenilor despre 

modul de prestare a serviciilor prin intermediul CUPS, prin afișarea informațiilor 

respective la sediile lor, publicarea acestora pe site-urile lor web oficiale și 

transmiterea informațiilor instituțiilor mass-media. 

14. La prestarea serviciilor publice, specialistul CUPS:

1) deține certificarea obținută la cursurile de instruire organizate de către

Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică în comun cu prestatorii de 

servicii; 

2) acționează în conformitate cu actele normative ce reglementează

serviciile publice respective, procedurile operaționale de prestare a serviciilor 

prin intermediul CUPS, iar exercitarea atribuțiilor lui de serviciu nu poate fi 

contrară scopului pentru care aceste servicii au fost reglementate; 

3) răspunde, în condițiile legii, disciplinar, civil, contravențional sau

penal, după caz, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

atribuțiilor sale de serviciu legate de prestarea serviciilor publice, precum și 

pentru divulgarea în procesul prestării serviciilor publice a informațiilor oficiale 

cu accesibilitate limitată referitoare la beneficiarii serviciilor. 

15. Cheltuielile în cadrul implementării Programului-pilot CUPS pentru

procurarea echipamentului tehnic, pentru lucrările de reparație și dotarea cu 

mobilier a încăperilor din clădirile primăriilor satelor (comunelor) care vor 

găzdui CUPS și pentru organizarea instruirilor specialiștilor CUPS se acoperă 

din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. 

16. Procedurile de achiziție necesare implementării Programului-pilot

CUPS se desfășoară de către Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică 

în conformitate cu directivele Băncii Mondiale cu privire la achiziții. 
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17. Cheltuielile necesare pentru întreținerea echipamentului tehnic din

incinta CUPS și a încăperilor din clădirile primăriilor satelor (comunelor) care 

vor găzdui CUPS, cheltuielile de salarizare a specialiștilor CUPS și alte cheltuieli 

curente operaționale necesare funcționării CUPS se acoperă din contul alocațiilor 

aprobate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în bugetul de stat 

pentru promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului 

diplomatic și, corespunzător, din contul bugetelor locale de nivelul întâi ale 

satelor (comunelor) participante la Programul-pilot CUPS, în urma acceptului 

acestora confirmat prin semnarea acordurilor de colaborare în vederea pilotării 

CUPS. 

18. Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică:

1) în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale și Instituția Publică

Agenția Servicii Publice, va asigura instruirea specialiștilor CUPS; 

2) până la lansarea pilotării Programului-pilot CUPS, va elabora și va

prezenta spre aprobare acordul-tip de colaborare în vederea pilotării CUPS, 

regulamentul-cadru cu privire la pilotarea CUPS, procedurile operaționale de 

prestare a serviciilor prin intermediul CUPS și, după caz, indicațiile 

metodologice privind pilotarea CUPS; 

3) până la 30 iunie 2023, va asigura elaborarea și promovarea, prin

intermediul Cancelariei de Stat, a cadrului normativ necesar implementării la 

nivel național a CUPS, luând în considerare rezultatele implementării 

Programului-pilot CUPS. 

19. După finalizarea Programului-pilot CUPS și până la promovarea

cadrului normativ necesar implementării la nivel național a CUPS, centrele 

unificate de prestare a serviciilor publice deja instituite își pot continua 

activitatea prin semnarea acordurilor de colaborare între prestatorii de servicii, pe 

de o parte, și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare 

și, corespunzător, autoritățile administrației publice de nivelul întâi respective, pe 

de altă parte. Organizarea și desfășurarea activității centrelor respective se 

realizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și ale actelor de 

punere în aplicare subsecvente, indicate la punctul 10. 

20. Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate

Cibernetică, în baza cererilor prezentate de către participanții la Programul-pilot 

CUPS, va asigura eliberarea semnăturilor electronice avansate calificate 

specialiștilor CUPS. 

21. Monitorizarea și controlul asupra executării prevederilor prezentei

hotărâri se pune în sarcina viceprim-ministrului pentru digitalizare. 
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22. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul

Oficial al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru 

pentru digitalizare Iurie ȚURCANU 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Nicolae POPESCU 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

LISTA  

misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova 

peste hotare în care se pilotează centre unificate  

de prestare a  serviciilor publice  

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italia (or. Roma) 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia (or. Ankara) 
Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc 

(or. Lisabona) 
Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main 
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano 
Consulatul General al Republicii Moldova la Padova 
Consulatul Republicii Moldova la Odesa 
Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa 
Consulatul General al Republicii Moldova la Barcelona 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

LISTA  

unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi în care se pilotează 

centre unificate de prestare a  serviciilor publice  

Comuna Albota de Sus, raionul Taraclia 
Comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei 
Comuna Chiperceni, raionul Orhei 
Satul Colibași, raionul Cahul 
Satul Corjeuți, raionul Briceni 
Satul Holercani, raionul Dubăsari 
Comuna Pelinia, raionul Drochia 
Satul Limbenii Noi, raionul Glodeni 
Comuna Lozova, raionul Strășeni 
Satul Mereni, raionul Anenii Noi 
Comuna Parcova, raionul Edineț 
Comuna Pănășești, raionul Strășeni 
Comuna Pepeni, raionul Sîngerei 
Satul Peresecina, raionul Orhei 
Satul Pîrjolteni, raionul Călărași 
Comuna Sculeni, raionul Ungheni 
Comuna Taxobeni, raionul Fălești 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la pilotarea                                                   

centrelor unificate de prestare a serviciilor publice 
 

 

1.  Denumirea autorului proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat de Instituția publică „Agenția de Guvernare 

Electronică”, ca instituție implementatoare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” 

și se promovează prin intermediul Cancelariei de Stat, ca și autoritate responsabilă de asigurarea 

promovării politicii în domeniul modernizării serviciilor publice, conform pct.7 lit.j2) din 

Regulamentul său de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657/2009. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul este promovat în scopul realizării uneia din acțiunile prioritare din Programul de 

activitate al Guvernului „MOLDOVA VREMURILOR BUNE”, la Capitolul „Buna Guvernare”, care 

prevede sporirea accesibilității serviciilor publice prestate la nivel central prin instituirea centrelor 

unificate de prestări servicii (în continuare - CUPS) în parteneriat cu autoritățile locale, precum și a 

unei serii de acțiuni la Capitolul „Politici pentru diasporă” orientate spre asigurarea accesibilității 

serviciilor publice în egală măsură cetățenilor din țară, cât și moldovenilor din diasporă. 

Acțiunea privind pilotarea CUPS se regăsește și la pct.1.10. din Planul de acțiuni privind 

reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.966/2016.  

Proiectul se întemeiază pe dispozițiile: 

•  art. 3 din Legea nr. 25/2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului 

„Modernizarea serviciilor guvernamentale”, care a stabilit sarcina Guvernului de întreprindere a 

măsurilor necesare pentru realizarea prevederilor acordurilor în cauză. 

De menționat, în acest sens, că, la Anexa nr. 1 Secțiunea 1.3., aceste tratate internaționale prevăd ca 

și activitate „Expansiunea punctelor de acces pentru serviciile electronice oferite de autoritățile 

centrale ale guvernului: Facilitarea accesului la serviciile administrative guvernamentale la nivel 

local prin crearea ghișeelor CUPS pe teritoriul Împrumutatului, precum și suport pentru crearea 

capacității în vederea promovării serviciilor de facilitare centrate pe cetățean la CUPS…”, iar la litera 

(b) prevăd, ca și o etapă, „Implementarea în regim pilot a CUPS prin intermediul diferitor sisteme de 

prestare”. 

•  art. 5 lit. d) și art. 6 lit. j) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, care stabilesc 

competența Guvernului de a gestiona, asigura accesul, prestarea și modernizarea serviciilor publice 

pentru care este responsabil.  

Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern a fost precedată de efectuarea unui studiu de 

fezabilitate pentru CUPS, iar decizia privind inițierea pilotării CUPS a fost luată de către Consiliul 

național pentru reforma administrației publice din 3 iulie 2020 (proces-verbal al ședinței nr.29-04-

5894),, conform atribuțiilor acestui Consiliu, stipulate în pct.6 din Regulamentul CNRAP, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 716/2015. 

Finalitățile urmărite prin proiect constau în lansarea procesului de pilotare a CUPS, definirea 

conceptului de „centre unificate de prestare a serviciilor publice” și reglementarea unor aspecte 

aferente realizării acestui exercițiu, ce necesită intervenția Guvernului, conform competențelor. 

Conform dispozițiilor tratatelor internaționale sus-menționate, ulterior procesului de pilotare a 

CUPS, urmează a fi: 

• evaluate rezultatele implementării în regim pilot; 

• elaborat cadrul instituțional pentru CUPS; 

• lansate CUPS pe plan național;  

• creat un call centru unificat pentru cetățeni, mediul de afaceri și entități guvernamentale 

pentru acces la informații cu privire la servicii, solicitări de suport, soluționarea problemelor și 

solicitarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor administrative guvernamentale și sporirii 

accesibilității lor pentru toate tipurile de grupuri vulnerabile; și 
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• reparate spațiile existente din clădirile care vor găzdui celelalte CUPS, pentru a oferi o 

viziune consecventă și condiții mai bune cetățenilor. 

Astfel, prin pilotarea CUPS și, ulterior, prin extinderea lor pe plan național se urmărește 

atingerea următoarelor obiective:  

- sporirea accesului beneficiarilor la servicii publice prin diversificarea canalelor/opțiunilor de 

accesare a acestora; 

- asigurarea incluziunii sociale, în special a persoanelor cu dizabilități și a păturilor vulnerabile; 

- apropierea Guvernului de cetățeni și sporirea încrederii cetățenilor în modernizarea serviciilor 

publice; 

- crearea premiselor pentru o colaborare interinstituțională între diferiți prestatori de servicii 

publice și alte autorități publice centrale și locale.  

Totodată, se menționează că la nivelul administrației publice locale, serviciile de front-office 

acordate de către CUPS vor fi gratuite, plata urmând a fi efectuată doar către prestatorii de servicii 

pentru serviciile publice solicitate, iar la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova peste hotare, serviciile de front-office ale CUPS-urilor se vor achita în 

conformitate cu prevederile Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.  

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
 

Proiectul hotărârii de Guvern prevede pilotarea, până la 1 ianuarie 2023, a centrelor unificate de 

prestare a serviciilor publice (în continuare – Programul-pilot CUPS). 

În sensul proiectului, centrul unificat de prestare a serviciilor publice (denumirea abreviată – 

„CUPS”) reprezintă un canal de prestare a serviciilor publice, prin care segmentul de primă linie 

(front-office) de prestare a serviciilor este preluat de către o entitate terță care, la solicitarea 

beneficiarilor de servicii, completează și transmite prestatorilor de servicii cererile de prestare a 

serviciilor, și, după caz, anexează acte necesare și/sau eliberează beneficiarilor de servicii rezultatele 

prestării serviciilor. În acest caz, prestatorii de servicii examinează cererile remise și produc 

rezultatele prestării serviciilor (back-office). 

Astfel, potrivit conceptului CUPS, în cadrul implementării Programului-pilot CUPS, acestea 

vor acționa doar ca interfață pentru prestatorii de servicii de recepționare a cererilor și, după caz, a 

actelor necesare și/sau de eliberare beneficiarilor de servici a rezultatelor prestării acestora, în 

conformitate cu procedurile operaționale de prestare a serviciilor în cadrul Programului-pilot CUPS. 

Totodată, cererile transmise prestatorilor de servicii prin intermediul CUPS vor fi examinate și 

soluționate de către aceștia și, respectiv, rezultatele prestării serviciilor publice vor fi eliberate 

beneficiarilor de servicii în conformitate cu actele normative ce reglementează serviciile publice 

respective.  

Din aceste prevederi pot fi extrase următoarele concluzii: 

- specialiștii CUPS vor asigura prestarea unor servicii publice doar prin preluarea unor activități 

ce țin de interacțiunea cu publicul, iar serviciul în sine va fi în continuare prestat de către 

autoritatea/instituția de competența căreia ține prestarea serviciului respectiv; 

- specialiștii CUPS vor asigura accesul mai larg al populației la serviciile publice, competențele 

lor rezumându-se la recepționarea cererilor de prestare a serviciilor și, după caz, a actelor necesare și 

transmiterea acestora prestatorilor, și/sau eliberarea beneficiarilor de servicii a rezultatelor prestării 

serviciilor (front-office); 

- procesarea datelor și emiterea deciziilor/actelor cu privire la prestarea serviciilor sau refuzul 

de a le presta (back-office) va fi efectiv realizată de prestatorii de servicii, puterea de decizie 

aparținând acestora. 

Se prevede ca, în procesul pilotării CUPS, la primă etapă, prin intermediul acestora, să fie 

prestate o serie de servicii publice atribuite în competența Instituției publice „Agenția Servicii 

Publice” (ASP) și Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).  
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Proiectul prevede pilotarea CUPS-urilor în cadrul misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare 

peste hotare ale Republicii Moldova, indicate în anexa nr.1, și în cadrul autorităților administrației 

publice locale de nivel întâi, indicate în anexa nr.2. 

În ceea ce privește lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, precizăm că aceasta a 

fost întocmită în coordonare cu MAEIE.  

De asemenea, luând în considerare că raporturile Guvernului cu autoritățile administrației 

publice locale se bazează pe principiile autonomiei locale și colaborării, lista primăriilor care vor 

participa la pilotarea CUPS a fost întocmită în urma discuțiilor purtate și cu acordul autorităților APL 

respective. 

Proiectul prevede ca la baza instituirii CUPS-urilor vor sta acordurile de colaborare încheiate 

între AGE, prestatorii de servicii publice – ASP și CNAS, precum și Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare sau reprezentantul unității 

administrativ-teritoriale de nivelul I. Acordurile respective vor stabili rolurile și responsabilitățile 

participanților și prestatorilor de servicii în cadrul implementării Programului-pilot CUPS, precum și 

lista serviciilor publice prestate prin intermediul CUPS. Totodată, proiectul prevede dreptul AGE de 

a solicita prestatorilor de servicii completarea listei serviciilor publice prestate prin intermediul 

CUPS, prin semnarea unor acorduri adiționale la acordurile de colaborare 

De asemenea, fiind necesar un cadru metodologic mai detaliat pentru pilotarea CUPS, proiectul 

prevede că acordul-tip de colaborare în vederea pilotării CUPS, regulamentul-cadru cu privire la 

pilotarea CUPS, procedurile operaționale de prestare a serviciilor prin intermediul CUPS și, după 

caz, indicațiile metodologice privind pilotarea CUPS se elaborează de Instituția publică „Agenția de 

Guvernare Electronică”, în coordonare cu prestatorii de servicii, și se aprobă de către secretarul 

general al Guvernului, luând în considerare competența Cancelariei de Stat de promovare a politicii 

în domeniul modernizării serviciilor publice, conform pct.7 lit.j2) din Regulamentul său de organizare 

și funcționare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657/2009.   

Potrivit proiectului, cheltuielile pentru procurarea echipamentelor tehnice în cadrul 

implementării Programului-pilot CUPS și pentru reparația încăperilor din clădirile primăriilor satelor 

(comunelor) care vor găzdui CUPS se acoperă din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea 

serviciilor guvernamentale”, iar procedurile de achiziție necesare implementării pilotării CUPS se vor 

desfășura de către AGE în conformitate cu directivele cu privire la achiziții ale Băncii Mondiale. 

Totodată, se prevede ca, cheltuielile necesare pentru întreținerea echipamentului tehnic din 

incinta CUPS și a încăperilor din clădirile primăriilor satelor (comunelor) care vor găzdui CUPS, 

cheltuielile  de salarizare a specialiștilor CUPS și alte cheltuieli curente operaționale necesare 

funcționării CUPS se acoperă din contul alocațiilor aprobate Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene în bugetul de stat pentru promovarea intereselor naționale prin intermediul 

instituțiilor serviciului diplomatic, și, corespunzător, din contul bugetelor locale de nivelul întâi ale 

satelor (comunelor)  participante la Programul-pilot CUPS, în urma acceptului acestora confirmat 

prin semnarea acordurilor de colaborare în vederea pilotării CUPS. 

În dispozițiile finale ale proiectului se stabilește sarcina AGE: 

a) în comun cu CNAS și ASP să asigure instruirea specialiștilor centrelor unificate de prestare 

a serviciilor; 

b) până la lansarea pilotării Programului-pilot CUPS, va elabora și va prezenta spre aprobare 

Acordul-tip de colaborare în vederea pilotării CUPS, regulamentul-cadru cu privire la pilotarea 

CUPS, procedurile operaționale de prestare a serviciilor prin intermediul CUPS și, după caz, 

indicațiile metodologice privind pilotarea CUPS; 

c) până la 30 iunie 2023 să elaboreze și promoveze, prin intermediul Cancelariei de Stat, cadrul 

normativ necesar implementării la nivel național a CUPS-urilor. 

Luând în considerare că scopul proiectului constă în realizarea angajamentelor internaționale 

ale Republicii Moldova, asumate prin tratatele internaționale semnate în vederea realizării proiectului 

„Modernizarea serviciilor guvernamentale”, ratificate prin Legea nr.25/2018, și a faptului că situația 

epidemiologică din Republica Moldova a influențat procesele de elaborare și definitivare a actului 

normativ și, implicit, la depășirea termenelor de adoptare a acestuia, în conformitate cu art.56 alin.(3) 
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din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, se prevede ca actul normativ respectiv să intre 

în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.     

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

           Pilotarea, timp de 9 luni, a CUPS în cadrul misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova peste hotare și respectiv, în cadrul autorităților administrației publice locale de 

nivel întâi, va implica costuri în sumă de circa 7523746,71 lei, dintre care 3,5 mil. lei reprezintă 

cheltuieli pentru reparația încăperilor din clădirile primăriilor, care vor găzdui CUPS, 650 mii lei 

achiziția de mobilier, 2,00 mil. lei achiziționarea echipamentului TI, iar 1373746,71 cheltuieli 

adiționale - toate acestea urmând a fi acoperite din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea 

serviciilor guvernamentale”. 

Costurile curente anuale de funcționare a CUPS-urilor (salarizarea specialiștilor, întreținerea 

curentă a spațiului și echipamentului tehnic), care conform estimărilor constituie circa 1,7 mil. lei, 

vor fi acoperite din contul și limita bugetului MAEIE destinat finanțării activității misiunilor 

diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare și  din contul bugetelor locale 

ale autorităților administrației publice locale de nivel întâi participante în procesul de pilotare, cu 

mențiunea că în cazul MAEIE nu sunt necesare cheltuieli financiare de implementare a proiectului. În 

acest context, este necesar de precizat că  autoritățile administrației publice locale de nivel întâi ce 

vor participa la pilotare au exprimat acordul în suportarea costurilor aferente salariului specialiștilor 

CUPS, întreținere a spațiului și semnătura electronică necesară desfășurării activității specialiștilor 

respectivi.  

Totodată, menționăm că activitatea de instituționalizare a CUPS-urilor și de creare a acestora la 

nivel local a fost inclusă și în Cadrul bugetar pe termen mediu (2019 - 2021), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 851/2018 (a se vedea în acest sens Capitolul „Servicii generale de stat”, pct. 93). 

 

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

Proiectul de hotărâre a Guvernului se integrează organic în cadrul normativ în vigoare și se 

întemeiază pe competențele Guvernului stabilite în art.6 lit. j) din Legea nr.136/2017 cu privire la 

Guvern și art. 3 din Legea nr. 25/2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului 

„Modernizarea serviciilor guvernamentale”.  

Intrarea în vigoare a viitorului act normativ nu va necesita modificarea sau abrogarea altor acte 

normative. 
 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost înregistrat de către Cancelaria de Stat cu numărul unic 10/CS/AGE/2021, supus 

avizării/expertizării și consultării publice.   

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

decizional, a fost asigurată plasarea pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat 

(https://cancelaria.gov.md/), la secțiunea „Transparența decizională”, și pe portalul  

https://particip.gov.md, a: 

- anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului; 

- proiectului, împreună cu nota informativă (Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la 

pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor | Particip.gov.md_ 

Proiectul a fost definitivat luând în considerare propunerile și obiecțiile autorităților/instituțiilor 

avizatoare, precum și recomandările părților interesate recepționate în rezultatul consultării publice a 

proiectului 

De asemenea, versiunea inițială a proiectului a fost definitivată în scopul aducerii în 

concordanță cu dispozițiile Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea domeniilor de competență ale 

viceprim-ministrului pentru digitalizare și modificarea unor acte normative, adoptată în ședința 

Guvernului din 12.08.2021. 

https://cancelaria.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotaririi-de-guvern-cu-privire-la-pilotarea-centrelor-unificate-de-prestare-a-serviciilor/8104
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotaririi-de-guvern-cu-privire-la-pilotarea-centrelor-unificate-de-prestare-a-serviciilor/8104
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8. 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. 

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este supus expertizei juridice (avizele Ministerului Justiției nr.04/1911 din 23.03.2021  

și nr.04/6666 din 03.09.2021), obiecțiile și propunerile fiind luate în considerare la definitivarea  

acestuia. 

10. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul este supus expertizei anticorupție (avizul nr.06/2-5644 din 26.08.2021), propunerile 

fiind luate în considerare la definitivarea acestuia. 

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, presupunând un proces de pilotare pentru acumularea 

experienței necesare implementării la nivel național a centrelor unificate de prestare a serviciilor. Prin 

urmare, proiectul nu cade sub incidența Metodologiei de analiză a impactului în procesul de 

fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.23/2019. 

 
 

Viceprim-ministru pentru digitalizare                          Iurie ȚURCANU 
 




