
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea Conceptului serviciului 

guvernamental de livrare (MDelivery) 

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

În temeiul art. 18 alin. (1) și art. 22 lit. d) 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: 

1. Se aprobă Conceptul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) (se

anexează). 

2. Se desemnează Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică în calitate

de posesor și deținător al serviciului guvernamental de livrare (MDelivery). 

3. Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică:

1) va asigura crearea serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) în termen

de 6 luni; 

2) va elabora și va prezenta, în termen de 6 luni, Guvernului spre aprobare

Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de 

livrare (MDelivery); 

3) va asigura funcționarea și dezvoltarea continuă a serviciului guvernamental

de livrare (MDelivery). 

4. În scopul implementării prezentei hotărâri, Cancelaria de Stat, în comun cu

Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică, va evalua anual costurile necesare 

administrării și dezvoltării continue a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) 

și va înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare Ministerului Finanțelor în 

conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 

nr. 181/2014, pentru a fi incluse în legea bugetului de stat pe anul respectiv. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru 

pentru digitalizare Iurie ȚURCANU 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

CONCEPTUL  

serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) 

INTRODUCERE 

Guvernul este hotărât să schimbe fundamental modul în care serviciile 

publice sunt furnizate în Republica Moldova, printr-o varietate de intervenții în 

vederea combaterii corupției, promovării unei culturi de prestare a serviciilor 

publice axate pe nevoile clienților, a îmbunătățirii accesului la servicii publice, 

precum și a creșterii eficienței autorităților publice.  

Serviciul public furnizează un rezultat solicitantului doar la sfârșitul 

procesului de livrare. În funcție de canalul de livrare, rezultatul poate fi unul 

electronic, care nu necesită transport și preluare, sau un bun fizic, care necesită 

transportare către destinatar. În momentul actual, în cazul serviciilor publice care 

au ca rezultat bunuri fizice (de exemplu pașapoarte, legitimații, certificate, 

extrase, permise de conducere etc.), persoanelor fizice sau juridice li se cere să 

ridice personal aceste bunuri de la oficiile prestatorilor de servicii publice. 

Datorită faptului că în zilele noastre utilizatorii s-au obișnuit cu noi 

mijloace de furnizare a serviciilor, așteptând același nivel de varietate de servicii 

și în sectorul public, ei doresc ca interacțiunile lor să fie convenabile și preferă 

mediul online față de prezența fizică. 

Livrarea trimiterilor poștale este o parte integrantă a unei societăți digitale 

și mobile. Prin urmare, serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) (în 

continuare – serviciul MDelivery) va introduce un mecanism de livrare unificat și 

integrat (punct de integrare standard între actorii participanți la procesul de 

livrare) pentru a îmbunătăți capacitatea logistică a prestatorilor de servicii 

publice de a livra bunurile fizice, rezultate ale prestării serviciilor publice, către 

beneficiarii lor, persoane fizice și juridice. 

Serviciul MDelivery va fi o soluție complexă care va asigura un mecanism 

fiabil, flexibil și eficient pentru livrarea trimiterilor poștale, utilizând opțiuni cu 

diferite termene de livrare, precum și pentru manipularea, sortarea și urmărirea 

locului în care trimiterile poștale sunt marcate și etichetate corespunzător în 

timpul livrării. 

Necesitatea instituirii acestui serviciu este dictată inclusiv de situația 

pandemică creată ca urmare a numărului mare de infecții cu COVID-19, precum 

și de restricțiile impuse pentru a stopa răspândirea acesteia. Astfel, ca urmare a 

accesării serviciilor publice, apare necesitatea recepționării rezultatului lor fără 

deplasare la sediul prestatorilor de servicii publice, și serviciul MDelivery va 

realiza livrarea, reducând la minimum interacțiunea dintre oameni. 
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Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Serviciul MDelivery reprezintă o soluție informatică care are drept

obiectiv principal asigurarea necesităților informatice și informaționale pentru 

realizarea procesului de livrare.  

2. Serviciul MDelivery este parte componentă a sistemelor informaționale

de stat şi reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaționale, 

mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune, destinat 

livrării fizice a rezultatelor prestării serviciilor publice sau private către persoane 

fizice și juridice. 

3. Scopul dezvoltării serviciului MDelivery este de a oferi autorităților,

instituțiilor publice și prestatorilor de servicii publice o soluție software eficientă, 

fiabilă și modernă, care urmează a fi utilizată în calitate de mecanism unic de 

livrare fizică a rezultatelor prestării serviciilor publice către persoane fizice și 

juridice și un mecanism de livrare pentru persoanele fizice și juridice de drept 

privat.  

4. Serviciul MDelivery poate fi dezvoltat prin completarea spectrului

produselor livrate, ținând cont de prevederile normelor legale. 

5. În sensul prezentului Concept, se utilizează următoarele noțiuni:

comandă de livrare – cerere de solicitare a livrării rezultatului prestării 

serviciului public; 

destinatar – persoană fizică sau juridică de drept privat care recepționează 

fizic de la expeditor, prin intermediul furnizorului de servicii poștale, trimiteri 

poștale ce conțin rezultate ale prestării serviciilor publice solicitate de aceasta; 

expeditor – persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat 

care expediază o trimitere poștală prin intermediul serviciului MDelivery;

furnizor de servicii poștale – astfel cum este definit conform prevederilor 

Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016; 

trimitere poștală – astfel cum este definită conform prevederilor Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016. 

6. Obiectivele de bază specifice, stabilite pentru serviciul MDelivery, sunt:

1) abordarea unificată a livrării fizice a rezultatelor prestării serviciilor

publice sau private; 

2) sporirea accesibilității serviciilor publice;

3) reducerea efortului operațional și a tarifului de livrare;

4) evidența electronică și trasabilitatea livrării rezultatelor prestării

serviciilor publice. 
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7. Sarcinile de bază realizate de serviciul MDelivery sunt:

1) eficientizarea procesului de livrare a rezultatelor prestării serviciilor

publice; 

2) facilitarea interacțiunii rapide dintre autorități, instituții publice și

prestatorii de servicii, pe de o parte, şi furnizorii de servicii de plată, pe de altă 

parte; 

3) asigurarea confidențialității, securității şi protecției datelor cu caracter

personal conținute în informațiile gestionate; 

4) ținerea evidenței informațiilor aferente procesului de livrare;

5) generarea de statistici şi rapoarte;

6) asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaționale de stat în

scopul livrării rezultatelor prestării serviciilor publice sau private. 

8. Principiile de bază ale serviciului MDelivery sunt:

1) principiul legalității, care presupune crearea și exploatarea serviciului

MDelivery în conformitate cu legislația națională; 

2) principiul respectării drepturilor omului, care presupune exploatarea

serviciului MDelivery în strictă conformitate cu legislația națională, tratatele și 

acordurile internaționale din domeniul drepturilor omului la care Republica 

Moldova este parte și, în special, cu dreptul la viața privată; 

3) principiul conformității prelucrării datelor cu caracter personal, prin

care se înțelege prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor 

serviciului MDelivery în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 

nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

4) principiul integrității datelor, care presupune păstrarea conținutului și

interpretarea univocă în condițiile unor acțiuni accidentale. Integritatea datelor se 

consideră a fi păstrată dacă datele nu au fost denaturate sau distruse; 

5) principiul veridicității datelor, care presupune efectuarea livrărilor prin

intermediul serviciului MDelivery în baza unor date autentice; 

6) principiul plenitudinii datelor, prin care se înțelege asigurarea

volumului complet al informației necesare pentru livrarea prin intermediul 

serviciului MDelivery, în conformitate cu actele normative; 

7) principiul confidențialității informației, care se referă la restricționarea

accesului persoanelor neautorizate la informația cu accesibilitate limitată, în 

conformitate cu legislația, în scopul neadmiterii ingerinței în viața privată a 

subiecților datelor cu caracter personal sau cauzării prejudiciilor persoanelor 

juridice; 

8) principiul îndrumării procesului de utilizare a serviciului MDelivery,

care garantează accesul operativ la informație al utilizatorului, în limitele 

competenței stabilite prin actele normative și nivelul de acces; 

9) principiul securității informaționale, care presupune asigurarea

nivelului integrității, exclusivității, accesibilității și eficienței protecției datelor 
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împotriva pierderii, alterării, denaturării, deteriorării, modificării, accesului și 

utilizării neautorizate. Securitatea serviciului MDelivery presupune rezistența la 

atacuri, protecția caracterului confidențial al informației, a integrității și 

pregătirea pentru lucru atât la nivel de sistem, cât și la nivel de date prezentate în 

această informație; 

10) principiul compatibilității serviciului MDelivery cu sistemele

informaționale publice existente în țară; 

11) principiul modularității și scalabilității, ce reprezintă posibilitatea de a

dezvolta serviciul MDelivery cu intervenții minime asupra componentelor create 

anterior; 

12) principiul neexcesivității și pertinenței, care relevă necesitatea limitării

volumului de informații cu accesibilitate limitată prelucrate, în așa fel încât să fie 

prelucrate doar informațiile relevante și necesare în contextul realizării sarcinilor 

serviciului MDelivery. 

Capitolul II 

CADRUL NORMATIV-JURIDIC AL SERVICIULUI MDELIVERY 

9. Dezvoltarea serviciului MDelivery este inclusă în Planul de acțiuni

privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2016.  

10. Crearea și funcționarea serviciului MDelivery este reglementată, în

particular, de următoarele acte normative: 

1) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele

informaționale de stat; 

2) Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;

3) Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

4) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul

electronic; 

5) Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;

6) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

7) Hotărârea Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și

resurselor informaționale automatizate de stat; 

8) Concepția guvernării electronice, aprobată prin Hotărârea Guvernului

nr. 733/2006; 

9) Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 

personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010; 

10) Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de

autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1090/2013; 



7 

publice; 

 

11) Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea

platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 128/2014; 

12) Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare

(MLog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2014; 

13) Regulile privind prestarea serviciilor poștale, aprobate  prin Hotărârea

Guvernului nr. 1457/2016; 

14) Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 201/2017; 

15) Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de

consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a 

administrării sistemelor informaționale de stat; 

16) Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de

interoperabilitate (MConnect), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2019; 

17) Regulamentul privind modul de ținere Registrului împuternicirilor de

reprezentare în baza semnăturii electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 375/2020; 

18) Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului

guvernamental de notificare electronică (MNotify), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 376/2020; 

19) Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului

guvernamental de plăți electronice (MPay), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 712/2020; 

20) Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului”

RT 38370656-002:2006, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării 

informaționale nr. 78/2006; 

21) Ordinul viceministrului dezvoltării informaționale nr. 94/2009 cu

privire la aprobarea unor reglementări tehnice. 

Capitolul III 

SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SERVICIULUI MDELIVERY 

11. Funcția de bază a serviciului MDelivery o constituie livrarea fizică a

rezultatelor prestării serviciilor. 

12. Serviciul MDelivery poate fi extins prin introducerea de noi

funcționalități. 

13. Având în vedere funcțiile serviciului MDelivery, sistemul va avea

următoarele contururi de bază: 

1) conturul „Spațiul expeditorului”, care asigură următoarele funcții

specifice: 

a) gestionarea detaliilor de livrare a rezultatelor prestării serviciilor
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b) anularea solicitării de livrare a rezultatelor prestării serviciilor până la

transmiterea spre livrare către furnizorul de servicii poștale în cazurile prevăzute 

de cadrul normativ aferent prestării serviciilor solicitate; 

c) generarea rapoartelor și a statisticilor de utilizare;

2) conturul „Spațiul destinatarului”, care asigură următoarele funcții

specifice: 

a) crearea, modificarea și ștergerea datelor în profilul destinatarului

livrării; 

b) gestionarea adresei fizice de livrare;

c) selectarea furnizorului de servicii poștale și a opțiunilor de livrare;

d) verificarea statutului livrării;

e) confirmarea livrării trimiterii poștale;

3) conturul „Spațiul furnizorului de servicii poștale”, care asigură

următoarele funcții: 

a) gestionarea opțiunilor de livrare disponibile;

b) furnizarea cuantumului comisioanelor aferente livrării fizice a

rezultatelor prestării serviciilor publice; 

c) recepționarea informațiilor/căutarea rezultatelor prestării serviciilor

publice ce urmează a fi livrate; 

d) recepționarea solicitărilor de anulare a livrării rezultatelor prestării

serviciilor publice; 

e) actualizarea statutului livrării trimiterii poștale;

f) generarea rapoartelor și statisticilor de utilizare;

4) conturul „Administrare și control”, care asigură următoarele funcții:

a) gestionarea interfețelor programatice pentru interconexiunea cu

sistemele informaționale; 

b) gestionarea utilizatorilor și a drepturilor acestora;

c) gestionarea copiilor de rezervă;

d) gestionarea rapoartelor și a statisticilor de utilizare;

e) jurnalizarea evenimentelor de sistem;

f) monitorizarea performanței sistemului;

g) suportul tehnic și mentenanța.

Capitolul IV 

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SERVICIULUI MDELIVERY 

14. Proprietarul serviciului MDelivery este statul.

15. Posesorul și deținătorul serviciului MDelivery este Instituția Publică

Agenția de Guvernare Electronică (în continuare – posesor). 

16. Administratorul tehnic al sistemului informațional aferent serviciului
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17. Utilizatorii serviciului MDelivery sunt:

1) destinatarii livrării – categorie de utilizatori a căror identitate a fost

stabilită fie de expeditor, fie prin autentificarea în cadrul serviciului și care au 

acces la funcționalitățile de vizualizare a statutului livrării trimiterii poștale; 

2) expeditorul – categorie de utilizatori autentificați care au acces la

funcționalitățile destinate expedierii rezultatelor prestării serviciilor publice și 

vizualizării statutului livrării; 

3) furnizorul de servicii poștale – categorie de utilizatori autentificați care

au acces la funcționalitățile de vizualizare a rezultatelor prestării serviciilor 

publice disponibile spre livrare și de actualizare a statutului de livrare a acestora; 

4) administratorul de sistem – categorie de utilizatori autentificați,

angajați ai posesorului, responsabili de administrarea serviciului MDelivery. 

Această categorie de utilizatori deține acces avansat la funcționalitățile 

sistemului, administrează clasificatoarele sistemului, dispune de instrumente de 

configurare și ajustare a sistemului și a funcționalităților acestuia, administrează 

bazele de date și monitorizează activitatea utilizatorilor și a sistemului în general. 

Capitolul V 

DOCUMENTELE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI MDELIVERY 

18. Documentele de bază ale serviciului MDelivery se clasifică după cum

urmează: 

1) documente de intrare;

2) documente de ieșire;

3) documente tehnologice.

19. Documentele de intrare ale serviciului MDelivery sunt considerate:

1) datele documentului privind plasarea comenzii pentru livrare;

2) solicitarea de anulare a documentului privind plasarea comenzii pentru

livrare; 

3) notificarea privind livrarea comenzii de către furnizorul de servicii

poștale; 

4) confirmarea recepționării comenzii de către destinatar.

20. Documentele de ieșire ale serviciului MDelivery sunt considerate:

1) confirmarea plasării comenzii pentru livrare;

2) informații privind etapele livrării;

3) notificarea privind disponibilitatea recepționării comenzii.

21. Documentele tehnologice ale serviciului MDelivery sunt considerate:

1) șabloanele documentului privind plasarea comenzii;

2) șabloanele confirmării recepționării comenzii;

3) documentele tehnologice privind parametrii de sistem;
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4) documentele ce conțin înregistrări de audit privind acțiunile

utilizatorilor în cadrul serviciului MDelivery; 

5) rapoartele și statisticile agregate privind utilizarea sistemului.

Capitolul VI 

SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SERVICIULUI MDELIVERY 

Secțiunea 1 

Obiectele informaționale gestionate de serviciu 

22. Totalitatea obiectelor informaționale de bază, care reprezintă resursa

informațională a serviciului MDelivery, se determină în funcție de destinația 

acestuia și include: 

1) expeditorul;

2) destinatarul;

3) comanda de livrare;

4) furnizorul de servicii poștale.

23. Identificatorul obiectului informațional „expeditor” este constituit din:

1) numărul unic recepționat de la serviciul electronic guvernamental de

autentificare și control al accesului (MPass) şi/sau numărul de identificare de stat 

al persoanei juridice (IDNO) – pentru expeditori persoane juridice; 

2) numărul unic recepționat de la serviciul electronic guvernamental de

autentificare și control al accesului (MPass) și/sau numărul de identificare de stat 

al persoanei fizice (IDNP) – pentru expeditori persoane fizice. 

24. Identificatorul obiectului informațional „destinatar” este constituit din:

1) numărul unic recepționat de la serviciul electronic guvernamental de

autentificare și control al accesului (MPass) și/sau numărul de identificare de stat 

al persoanei juridice (IDNO) – pentru destinatari persoane juridice; 

2) numărul unic recepționat de la serviciul electronic guvernamental de

autentificare și control al accesului (MPass) și/sau numărul de identificare de stat 

al persoanei fizice (IDNP) – pentru destinatari persoane fizice. 

25. Identificatorul obiectului informațional „comandă de livrare” este

constituit de un cod unic de identificare complex (alfanumeric), generat în mod 

aleatoriu de serviciul MDelivery. 

26. Identificatorul obiectului informațional „furnizor de servicii poștale”

este numărul unic recepționat de la serviciul electronic guvernamental de 

autentificare şi control al accesului (MPass) și/sau numărul de identificare de stat 

al persoanei juridice (IDNO) – pentru destinatarii persoane juridice. 
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27. Obiectele informaţionale împrumutate – „expeditor” (după caz

persoană fizică sau juridică), „destinatar” (după caz persoană fizică sau juridică) 

și „furnizor de servicii poștale” – sunt iniţial înregistrate şi identificate în alte 

sisteme, respectiv Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor 

de drept, pentru care nemijlocit în serviciul MDelivery se menţin numai 

numerele de identificare de stat (IDNP sau IDNO) – în acest caz nu se admite 

modificarea identificatorului. Toate datele suplimentare necesare sunt accesibile 

în Registrul de stat al populaţiei sau Registrul de stat al unităţilor de drept, iar în 

caz de necesitate pot fi completate sau accesate din alte sisteme informaţionale 

de stat. 

28. Obiectele informaționale reprezintă totalitatea de date care le

caracterizează: 

1) datele despre obiectul informațional „expeditor” persoană fizică:

a) numele, prenumele;

b) IDNP;

c) certificatul cheii publice;

d) adresa;

e) adresa URL a sistemului informatic conectat cu serviciul MDelivery;

2) datele despre obiectul informațional „expeditor” persoană juridică:

a) denumirea;

b) IDNO;

c) certificatul cheii publice;

d) adresa;

e) adresa URL a sistemului informatic conectat cu serviciul MDelivery;

3) datele despre obiectul informațional „destinatar” persoană fizică:

a) numele, prenumele;

b) IDNP;

c) certificatul cheii publice;

d) adresa pentru livrare;

4) datele despre obiectul informațional „destinatar” persoană juridică:

a) denumirea;

b) IDNO;

c) certificatul cheii publice;

d) adresa pentru livrare;

5) datele despre obiectul informațional „comandă de livrare”:

a) numărul unic al comenzii generat de serviciul MDelivery;

b) numărul comenzii generat de expeditor;

c) identificatorul unic al serviciului public;

d) statutul comenzii;

e) data emiterii;

f) termenul estimat de livrare;

g) termenul real de livrare;
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h) modalitatea de livrare;

i) tariful de livrare;

j) datele despre destinatar (numele și prenumele persoanei fizice sau

denumirea persoanei juridice, identificatorul persoanei); 

k) tipul destinatarului (persoană fizică sau juridică);

6) datele despre obiectul informațional „furnizor de servicii poștale”:

a) denumirea;

b) IDNO;

c) adresa;

d) certificatul cheii publice;

e) adresa URL a sistemului informatic conectat cu serviciul MDelivery.

Secțiunea a 2-a 

Scenariul de bază aferent serviciului MDelivery 

29. Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor

informaționale gestionate. 

30. Scenariul de bază în cazul livrării prin intermediul serviciului

MDelivery a rezultatelor serviciilor publice include următoarele evenimente: 

1) Destinatarul inițiază o comandă de livrare a rezultatului prestării

serviciului public în sistemul informațional al expeditorului, în cazul în care 

serviciul de livrare se solicită simultan cu serviciul public, sau în cadrul 

serviciului MDelivery, în cazul în care se solicită livrarea unui bun deja 

comandat. 

2) Detaliile de livrare (dimensiunea, greutatea și cantitatea bunurilor,

identificatorul persoanei fizice și/sau juridice etc.) sunt transmise către serviciul 

MDelivery de sistemul informațional al expeditorului. 

3) Destinatarul indică adresa pentru livrare în cadrul serviciului

MDelivery. 

4) Serviciul MDelivery interoghează furnizorii de servicii poștale pentru a

returna opțiunile de livrare disponibile și tariful acestora. 

5) Destinatarul selectează furnizorul de servicii poștale și opțiunea de

livrare convenabilă. 

6) Serviciul MDelivery salvează opțiunile de livrare pentru procesare

ulterioară și returnează un identificator al comenzii de livrare. 

7) Destinatarul examinează comanda finală, care include detalii despre

livrare (furnizorul de servicii poștale, tariful livrării, data estimată de livrare etc.) 

și detalii despre bunul solicitat (expeditorul, denumirea bunului, tariful etc.), 

afișate de serviciul MDelivery. 

8) Destinatarul confirmă comanda către MDelivery, fiind ulterior

redirecționat către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) în 

vederea efectuării plății serviciului public și/sau a serviciului de livrare. 
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9) După confirmarea detaliilor de plată, serviciul guvernamental de plăți

electronice (MPay) confirmă achitarea plății către serviciul MDelivery în partea 

ce ține de livrarea rezultatului prestării serviciilor publice și către prestatorul de 

servicii publice în partea ce ține de achitarea serviciului public.  

10) După executarea și pregătirea comenzii, prestatorul de servicii publice

notifică serviciului MDelivery disponibilitatea ridicării trimiterii poștale. 

11) Furnizorul de servicii poștale primește notificarea de la serviciul

MDelivery despre trimiterile poștale în așteptare și actualizează statutul acestora 

ca urmare a ridicării lor de la expeditori. Statutul este actualizat  de mai multe ori 

pe parcursul procesului de livrare, pentru urmărirea progresului livrării.  

12) Destinatarul poate verifica statutul livrării în orice moment.

13) După predare, destinatarul confirmă livrarea produsului prestării

serviciilor publice către furnizorul de servicii poștale. 

14) După livrarea trimiterii poștale, furnizorul de servicii poștale

actualizează statutul livrării în cadrul serviciului MDelivery, care la rândul său 

confirmă livrarea către expeditor (dacă este furnizat un serviciu de trimitere 

recomandată). 

15) În cazul nelivrării trimiterii poștale din cauza destinatarului, furnizorul

de servicii poștale păstrează trimiterea poștală la sediul său, în limitele 

termenului prevăzut de actele normative, pentru a putea fi ridicată personal de 

către destinatar. După expirarea termenului de păstrare, furnizorul de servicii 

poștale returnează trimiterea poștală către prestatorul de servicii publice în 

conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea furnizorilor de 

servicii poștale.  

Secțiunea a 3-a 

Interacțiunea cu alte sisteme și platforme electronice guvernamentale 

31. În vederea asigurării funcționalității serviciului MDelivery, se

realizează interacțiunea cu următoarele servicii electronice guvernamentale: 

1) platforma de interoperabilitate (MConnect) – pentru schimbul de date

cu registrele și sistemele informaționale de stat; 

2) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al

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

sistemului; 

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

asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în cadrul serviciului 

MDelivery; 

4) serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) – pentru

notificarea electronică în cadrul sistemului; 

5) platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) – pentru

găzduirea sistemului; 



14 

 

6) serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) – pentru achitarea

serviciilor de livrare; 

7) registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice

(MPower) – pentru acordarea și verificarea împuternicirilor de reprezentare; 

8) portalul guvernamental al cetățeanului – pentru vizualizarea comenzilor

efectuate de către persoanele fizice și a stării acestora; 

9) portalul guvernamental al antreprenorului – pentru vizualizarea

comenzilor efectuate de către persoanele juridice și a stării acestora. 

32. În vederea realizării procesului de livrare, serviciul MDelivery

interacționează cu sistemele informaționale ale expeditorilor și ale furnizorilor de 

servicii poștale, precum și cu sistemele informaționale de stat, în conformitate cu 

cadrul normativ în domeniul schimbului de date și interoperabilității.  

Capitolul VII 

SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SERVICIULUI MDELIVERY 

33. La dezvoltarea serviciului MDelivery se va aplica arhitectura

multinivel (având cel puțin următoarele nivele – baza de date, logica de aplicație 

și interfața cu utilizatorul) și principiile de dezvoltare agilă a produselor soft 

(Agile Software Development Principles). Utilizarea unei astfel de arhitecturi și a 

unor astfel de principii va permite o cuplare redusă între componente, în care 

responsabilitățile fiecărei componente sunt specializate, precum și 

implementarea iterativă, operarea modificărilor și flexibilitate în implementare. 

34. Platforma tehnică va utiliza standarde deschise și va fi compatibilă cu

sisteme care, la fel, utilizează standarde nonproprietare, precum și cu standardele 

naționale și internaționale existente. 

35. Arhitectura complexului software-hardware, lista produselor software

și a mijloacelor tehnice utilizate la crearea infrastructurii informaționale se 

determină de posesor la etapele ulterioare de dezvoltare a sistemului, ținând cont 

de: 

1) implementarea unei soluții bazate pe SOA (Service Oriented Arhitecture

– arhitectură software bazată pe servicii), care oferă posibilitatea reutilizării unor

funcții ale sistemului cu noi funcționalități fără a afecta funcționarea sistemului; 

2) implementarea funcționalităților de copiere de rezervă automatizată

(backup) și restabilire în caz de incidente. 

36. Serviciul MDelivery va fi găzduit pe platforma MCloud, care permite

accesul, la cerere, pe bază de rețea la totalitatea configurabilă a resurselor de 

calcul virtualizabile, ce pot fi puse rapid la dispoziție cu un efort minim de 

administrare sau interacțiune cu furnizorul acestor servicii. În acest fel, serviciul 
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MDelivery va putea fi ușor scalat la necesitate, prin extinderea resurselor 

hardware utilizate, pentru a acomoda numărul necesar de utilizatori, atât în regim 

normal de lucru, cât și în perioadele de vârf. 

37. Sistemul de comunicații se va baza pe infrastructura și echipamentul

rețelelor guvernamentale, care includ posibilitatea conectării la internet. 

Infrastructura existentă va fi planificată în mod corespunzător, pentru a asigura 

nivelele adecvate de performanță și capacitate. 

38. Interfața de utilizare a serviciului MDelivery se va adapta automat la

diverse rezoluții de afișare și va fi disponibilă în limbile română, rusă și engleză. 

39. Interfața de utilizare a serviciului MDelivery va fi implementată

folosind tehnologii care vor asigura funcționarea serviciului pe dispozitivele 

mobile. 

40. Având în vedere importanța MDelivery în cadrul sistemului serviciilor

publice, este necesară o disponibilitate înaltă și accesul neîntrerupt la sistem. Din 

acest motiv, întreaga soluție va fi construită în regim de înaltă disponibilitate 

(24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). 

Capitolul VIII 

ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE 

41. Securitatea informațională presupune protecția serviciului MDelivery,

la toate etapele proceselor de creare, procesare, stocare și transmitere a datelor, 

de acțiuni accidentale sau intenționate cu caracter artificial sau natural, care au ca 

rezultat cauzarea prejudiciului posesorului și utilizatorilor resurselor 

informaționale și infrastructurii informaționale. 

42. Asigurarea securității informației va fi realizată în conformitate cu

Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 201/2017. Pentru gestiunea riscurilor de securitate va fi 

implementată o politică generală de securitate. Personalul implicat în utilizarea și 

administrarea serviciului MDelivery va fi instruit în ceea ce privește riscurile de 

securitate la care poate fi expus. Politica de securitate va include prevederi 

referitoare la organizarea auditului periodic de securitate pentru a verifica 

politica și conformitatea cu regulile de securitate, precum și pentru a stabili 

domeniile care necesită îmbunătățiri. 

43. Pericolele securității informaționale sunt:

1) colectarea și utilizarea ilegală a datelor;

2) încălcarea tehnologiei de prelucrare a datelor;
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3) implementarea în produsele software și hardware a componentelor care

îndeplinesc funcții neprevăzute în documentația aferentă acestor produse; 

4) elaborarea și răspândirea programelor ce afectează funcționarea normală

a sistemelor informaționale și de telecomunicații, precum și a sistemelor 

securității informaționale; 

5) nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea

mijloacelor și a sistemelor de prelucrare a datelor, de telecomunicații și 

comunicații; 

6) influențarea sistemelor cu parolă-cheie de protecție a sistemelor

automatizate de prelucrare și transmitere a datelor; 

7) compromiterea cheilor și a mijloacelor de protecție criptografică a

informației; 

8) scurgerea informației prin canale tehnice;

9) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea 

informației în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare și transmitere a datelor 

utilizând sistemele de comunicații, precum și în încăperile de serviciu ale 

autorităților administrației publice; 

10) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de

informație mecanice sau de alt tip; 

11) interceptarea datelor în rețelele de transmitere a datelor și în liniile de

comunicații, decodificarea acestei informații și impunerea unei informații false; 

12) utilizarea tehnologiilor informaționale naționale și internaționale

necertificate, a mijloacelor de protecție a informației, a mijloacelor de 

informatizare, de telecomunicații și comunicații la crearea și dezvoltarea 

infrastructurii informaționale de telecomunicații; 

13) accesul nesancționat la resursele informaționale din băncile și bazele

de date; 

14) încălcarea restricțiilor legale privind răspândirea informației;

15) încălcarea prevederilor cadrului normativ în materie de protecție a

datelor cu caracter personal. 

44. Serviciul MDelivery asigură următoarele obiective de securitate:

1) autentificarea – zonele restricționate ale serviciului MDelivery sunt

accesibile doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin serviciul electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass); 

2) autorizarea – utilizatorii autentificați prin serviciul electronic

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa 

serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces: 

3) confidențialitatea – datele înregistrate în serviciul MDelivery nu pot fi

accesate de o parte terță neautorizată; 

4) integritatea – datele înregistrate în serviciul MDelivery nu au fost

modificate sau alterate de o parte terță neautorizată; 
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5) nonrepudierea – documentele de livrare solicitate prin serviciul

MDelivery nu pot fi negate mai târziu. 

45. Pentru contracararea pericolelor de securitate, menționate la pct. 43,

serviciul MDelivery dispune de mai multe mecanisme de securitate: 

1) semnătura electronică – mecanism ce asigură integritatea și

nonrepudierea mesajelor și a documentelor în cadrul serviciului MDelivery; 

2) firewall – filtrul firewall face parte din arhitectura tehnică a platformei

tehnologice (MCloud) pentru a asigura un mecanism de apărare împotriva 

utilizatorilor externi; 

3) antivirus/antispam – soluțiile hardware și/sau software asigură protecția

antivirus și antispam pentru toate serverele. Fișierele se scanează la încărcare în 

sistem. În cazul detectării unui fișier infectat, procedura de încărcare este oprită, 

iar fișierul – respins; 

4) sistem de detectare a intruziunilor – sistem de detectare a accesului

neautorizat la nivelul componentelor de sistem al serviciului MDelivery; 

5) comunicare sigură (transferuri de date) între serverele web și utilizatori

– schimbul de informații confidențiale este securizat;

6) backup sistematic al datelor păstrate – permite recuperarea rapidă și

fiabilă a datelor în caz de incident care a dus la pierderea sau deteriorarea 

datelor; 

7) instrument de înregistrare a evenimentelor de audit – toate activitățile

desfășurate de către utilizatori, indiferent dacă au succes sau nu (cum ar fi 

conectările încercate, dar nereușite), sunt monitorizate și înregistrate în jurnalele 

serviciului MDelivery cu acces limitat pentru utilizatorii neautorizați. 

46. În cadrul serviciului MDelivery se asigură generarea și păstrarea

înregistrărilor de audit al securității pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, în condițiile cadrului normativ în materie de protecție a datelor 

cu caracter personal. Înregistrările de audit al operațiunilor și rezultatele acestora 

pot fi accesate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

și puse la dispoziția acestuia în scopul investigării potențialelor încălcări ale 

regimului de prelucrare/protecție a datelor cu caracter personal. 

47. Serviciul MDelivery va minimiza cantitatea de informații de

identificare personală stocate. 

48. Utilizatorii serviciului MDelivery vor fi autorizați să acceseze doar

blocurile funcționale și datele pentru care au permisiunile necesare, conform 

rolurilor fiecăruia. Utilizatorii și rolurile acestora vor fi gestionate prin 

intermediul serviciului MPass. Sistemul va prelua rolurile utilizatorilor din 

serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului 

(MPass). 
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49. O necesitate importantă legată de securitate este păstrarea

înregistrărilor de audit pentru analiza integrității sistemului și pentru 

monitorizarea activității utilizatorilor.  

50. Dată fiind necesitatea funcționării non-stop a serviciului MDelivery

pentru asigurarea prestării în regim continuu a serviciilor publice electronice, 

infrastructura serviciului MDelivery va include circuite cu noduri de rezervă ce 

vor prelua încărcătura sistemului pe perioada cât sistemul principal se află în 

proces de mentenanță sau restaurare. 

Capitolul IX 

ÎNCHEIERE 

51. Implementarea serviciului MDelivery va duce la modernizarea

complexă a serviciilor publice prin crearea unui mecanism unic de livrare fizică a 

rezultatelor prestării serviciilor publice către beneficiari. 

52. Serviciul MDelivery va crea un mecanism sigur de livrare fizică a

rezultatelor prestării serviciilor publice, cu reducerea la minimum a contactului 

fizic dintre persoane. 



1 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea       

Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) 

1. Denumirea autorului proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de 

livrare (MDelivery) a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, de comun cu Instituția publică „Agenția 

de Guvernare Electronică”. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul a fost elaborat în executarea acțiunii 1.11. din Planul de acțiuni privind reforma de 

modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.966/2016. 

În prezent, în procesul solicitării unor servicii publice, solicitanții serviciilor nu beneficiază de un 

mecanism sistematizat de livrare fizică a rezultatelor prestării serviciilor publice (excepție fiind livrarea 

unui spectru restrâns de acte cum ar fi: actele de identitate și adeverințele, documentele privind 

înmatricularea transportului și calificarea conducătorilor auto, direct de către Agenția Servicii Publice sau 

prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” și doar în anumite regiuni ale țării), iar 

solicitantul serviciului trebuie singur să ridice rezultatul prestării serviciului public, astfel asumându-și 

cheltuieli suplimentare pentru transport, dar și utilizând ineficient timpul propriu dacă ridicarea fizică a 

rezultatului prestării serviciului public are loc în timpul zilei de muncă a beneficiarului acestui serviciu.  

Necesitatea aprobării Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) este dictată de 

cerința modernizării complexe a serviciilor publice prin crearea unui mecanism unic de livrare fizică a 

rezultatelor prestării serviciilor publice către beneficiari.  

Promovarea proiectului de hotărâre de Guvern este determinată suplimentar și de situația 

epidemiologică generată de infecția cu COVID-19. Astfel, pentru evitarea aglomerării unui număr mare 

de persoane la solicitarea serviciilor, precum și la ridicarea rezultatelor acestor servicii, se impune 

instituirea unui mecanism sigur de livrare fizică a rezultatelor prestării serviciilor publice cu implicarea 

la minimum a contactului fizic dintre persoane.  

Serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) va fi dezvoltat pentru a crea o platformă unică, prin 

conexiunea celor 3 subiecți: prestatorul serviciului public, în calitate de expeditor, beneficiarul serviciului 

public, în calitate de destinatar al livrării, și furnizorul de servicii poștale. Această platformă va diminua 

costurile pentru toate cele trei părți implicate și anume: 

- semnarea unui singur contract atât pentru expeditori, cât și pentru furnizori de servicii poștale 

privind accesul la serviciul MDelivery. Părțile vor semna un contract cu Agenția de Guvernare 

Electronică privind accesul la serviciul Mdelivery. Prin urmare, toți expeditorii parte a platformei, vor 

putea folosi serviciile de livrare prestate de toți furnizorii de servicii poștale care au semnat un contract 

cu Agenția în limita autorizației deținute; 

- gestionarea tuturor livrărilor rezultatelor prestării serviciilor publice prin intermediul unei 

singure platforme; 

- asigurarea accesului securitizat al persoanelor fizice și juridice la serviciile de livrare. 

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 prevede aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare 

(MDelivery). 

Proiectul Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) are drept scop oferirea 

autorităților, instituțiilor publice și prestatorilor de servicii publice, unei soluții software eficiente, fiabile 

și moderne, care urmează a fi utilizată în calitate de mecanism unic de livrare fizică a rezultatelor prestării 

serviciilor publice sau private către persoane fizice și juridice și un mecanism de livrare pentru persoanele 

fizice și juridice de drept privat. 

Obiectivele de bază specifice, stabilite pentru serviciul MDelivery sunt: 

• o abordare unificată a livrării rezultatelor prestării serviciilor publice către persoane fizice și 

juridice; 



• sporirea beneficiilor serviciilor publice; 

• reducerea efortului operațional și a costurilor de livrare; 

• evidența electronică și trasabilitatea livrării rezultatelor serviciilor publice. 

În vederea reglementării relațiilor dintre subiecții raporturilor juridice participante în cadrul 

serviciului guvernamental de livrare (MDelivery), au fost definite următoarele noțiuni cheie: 

- comandă de livrare – cerere de solicitare a livrării rezultatului prestării serviciului public; 

- destinatar – persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, care recepționează fizic de la 

expeditor prin intermediul furnizorului de servicii poștale, trimiteri poștale ce conțin rezultate a prestării 

serviciilor publice, solicitate de acesta;  

- expeditor – persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat care expediază prin 

intermediul serviciului MDelivery o trimitere poștală; 

- furnizor de servicii poștale și trimitere poștală – astfel cum este definit conform prevederilor 

Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016. 

În Conceptul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) au fost descrise următoarele: 

- cadrul normativ care a stat la baza elaborării acestuia; 

- spațiul funcțional al serviciului; 

- structura organizațională a serviciului (inclusiv subiecții acestuia); 

- documentele serviciului; 

- spațiul informațional (obiectele informaționale, scenariile de bază aferente obiectelor 

informaționale, interacțiunea cu alte sisteme informaționale și platforme electronice guvernamentale); 

- spațiul tehnologic al serviciului; 

- asigurarea securității informaționale. 

În termen de 6 luni de la aprobarea proiectului Conceptului serviciului guvernamental de livrare 

(MDelivery) va fi elaborat și prezentat pentru aprobare Guvernului Regulamentul privind modul de 

funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery), care va reglementa în detalii 

mecanismul de utilizare a acestui serviciu și va stabili drepturile și obligațiile subiecților participanți în 

cadrul serviciului MDelivery. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
 

Dezvoltarea și menținerea funcționalității serviciului guvernamental de livrare (MDelivery), pentru 

primul an de implementare (anul 2021), se va realiza din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor 

guvernamentale”, implementat în baza 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”, ratificate prin Legea nr. 25 din 01.03.2018), costul estimat fiind de 

aproximativ de 3700,0 mii lei.  

Totodată, costurile anuale pentru administrarea serviciului MDelivery se estimează la circa 400,0 

mii lei, care sunt formate din costurile necesare remunerării muncii personalului antrenat în mentenanța 

serviciului (MDelivery) și vor fi acoperite din contul bugetului de stat, prin finanțarea centralizată a 

Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” pentru anul 2022. Mijloacele date vor fi planificate 

ulterior epuizării resurselor din cadrul tratatelor internaționale menționate și nemijlocit aprobării 

Conceptului serviciului MDelivery. 

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.18 alin.(1) și art.22 lit. d) din Legea nr.467/2003 

cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat. 

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune modificarea sau abrogarea altor acte 

normative.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 

În scopul respectării Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr.239/2008 

privind transparența în procesul decizional: 

anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat 

(www.cancelaria.gov.md), secțiunea – „Transparența decizională”, sub-secțiunea „Anunț privind 

inițierea elaborării deciziilor”;   

proiectul și nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web a Cancelariei de Stat 

(www.cancelaria.gov.md), secțiunea – „Transparența decizională”, sub-secțiunea „Proiecte supuse 

consultărilor publice” . 

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/proiecte-supuse-consultarilor-publice
https://cancelaria.gov.md/ro/apc/proiecte-supuse-consultarilor-publice


 

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 a fost supus expertizei juridice (avizul Ministerului Justiției nr.04/4252 din 17.06.2021), 

obiecțiile și propunerile fiind luate în considerare la definitivarea acestuia. 

 

10. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție (Raportul Centrului Național Anticorupție nr. 06/2-

4389 din 05.07.2021), obiecțiile și propunerile fiind luate în considerare la definitivarea acestuia. 

 

11. Constatările altor expertize 

În conformitate cu Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor 

de acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2019, a fost întocmită varianta inițială a 

Analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectului hotărârii Guvernului în cauză, care a fost 

consultată cu Ministerul Finanțelor (scrisoarea nr. 07/3-12-55 din 14.04.2021) și ajustată conform 

propunerilor recepționate. Documentul de analiză a impactului se anexează la dosarul de însoțire a 

proiectului.  

 

 

Viceprim-ministru pentru digitalizare       Iurie ȚURCANU 
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