
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 

privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) 

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

 

În temeiul art. 22 lit. b) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare 

și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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 14 cu următorul cuprins: 

„14. Curtea Supremă de Justiție”. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

  



 
Nota informativă 

 la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.128/2014 privind 
platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
    Proiectul este elaborat de către Cancelaria de Stat 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
    Proiectul este elaborat în temeiul art. 22 lit. b) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele  
informaționale de stat. Astfel, scopul elaborării proiectului  în cauză constă în completarea listei entităților publice, 
autorităţilor administrative autonome faţă de Guvern, beneficiare ale platformei guvernamentale (MCloud) prevăzute 
în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.128/2014, privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) 
- cu entitatea publică Curtea Supremă de Justiție. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu 
legislaţia Uniunii Europene 
    Proiectul nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
   Reieșind din circumstanțe obiective, și anume necesitatea primordială de asigurare a unui nivel deplin de securitate 
a datelor prelucrate de către Sistemele informaționale din posesia Curții Supreme de Justiție dar și întru evitarea 
investițiilor în infrastructurii TIC proprii, în scopul economisirii bugetului de stat, proiectul poate fi aprobat de către 
Guvernul demisionar. 
    Prin urmare, proiectul vine cu completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014, în vederea completării 
listei entităților publice care beneficiază gratuit de serviciile platformei guvernamentale (MCloud), cu entitatea publică 
Curtea Supremă de Justiție.  
     În context remarc,  că proiectul se încadrează  în limita noțiunii de ,,administrare a treburilor publice” prin prisma 
alin. (ii), (iv), (vi), (vii) și (viii) pct.44 din Hotărârea Curții Constituționale nr.7/2021, dat fiind faptul că acesta: I) 
transpune în viață prevederile art. 22 lit. b) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele  
informaționale de stat; II) nu urmărește asumarea unor inițiative politice importante în privința unor chestiuni care au 
provocat dificultăți înainte de demisia  sau a determinat în final această demisie; III) nu urmărește angajarea durabilă a 
liniei politice a viitorului Guvern; IV) nu urmărește numirea în funcție a funcționarilor publici, inițierea reformelor sau 
întreprinderea altor acțiuni importante. 
5. Fundamentarea economico-financiară 
    Implementarea prevederilor proiectului se va încadra în volumul alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 
2021 în vederea administrării și dezvoltării platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud). Pentru anul 
2021, din bugetul de stat, pentru extinderea capacității de procesare și stocare sunt alocate 8 757,0 mii lei. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
    Adoptarea hotărârii nu implică modificarea sau abrogarea 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 (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională a fost asigurată prin 
plasarea:  

- anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și  
- proiectului, împreună cu nota informativă. 

    Proiectul este înregistrat de către Cancelaria de Stat cu numărul unic 90/CS/STISC/2021 și a fost supus avizării 
repetate de către toate autoritățile și instituțiile a căror avizare este necesară. 
     
8. Constatările expertizei anticorupție 

    Proiectul a fost supus expertizei anticorupție (nr. 06/2-2739 din 28.04.2021). În redacția propusă, proiectul nu conține 
factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție. 
 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
    Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

    Proiectul a fost supus expertizei juridice (nr.04/2792 din 22.04.2021), obiecțiile și propunerile de ordin juridic fiind 
luate în considerare la definitivarea acestuia. 

11. Constatările altor expertize 
   Nu este necesar 

 
 

Secretar general al Guvernului     /semnat electronic/    Liliana IACONI 
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