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Cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a semnăturilor 

electronice calificate, create utilizând un certificat calificat al cheii 

publice eliberat de un prestator de servicii de încredere 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 91/2014 privind semnătura 

electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 174-177, art. 397), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se recunosc semnăturile electronice calificate, create utilizând un 

certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene ca având valoare juridică similară cu 

semnăturile electronice avansate calificate, create conform prevederilor Legii 

nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. 

 

2. Verificarea autenticității semnăturii electronice aplicate pe un 

document în format PDF, utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat 

de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

se realizează prin intermediul dispozitivului de verificare a semnăturii 

electronice. 

 

3. Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică va pune la dispoziția Instituției Publice Agenția de Guvernare 

Electronică dispozitivul de verificare a semnăturii electronice, pentru a fi integrat 

cu serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign). 

 

4. Alți prestatori de servicii de certificare acreditați în domeniul aplicării 

semnăturii electronice avansate calificate, care prestează servicii de verificare a 

autenticității semnăturii electronice în sensul prezentei hotărâri, sunt în drept să 
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integreze dispozitivul de verificare a semnăturii electronice și/sau produsul 

asociat semnăturii electronice destinate acestui scop. 

 

5. Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică, în termen de 5 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, va asigura funcționarea dispozitivului de 

verificare a semnăturilor electronice în conformitate cu recomandările Comisiei 

Europene referitoare la preluarea și adăugarea certificatelor calificate emise de 

subiecții din lista de încredere a prestatorilor de servicii de încredere calificați, 

precum și cu normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate 

calificate. 

 

6. Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică, în termen de 

5 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

va asigura dezvoltarea serviciului electronic guvernamental integrat de 

semnătură electronică (MSign) în vederea integrării dispozitivului de verificare a 

semnăturii electronice, create utilizând un certificat calificat al cheii publice 

eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene. 

 

7. Prevederile hotărârii se aplică semnăturilor electronice considerate 

calificate conform prevederilor legislației Uniunii Europene, create în 

conformitate cu prevederile standardului SM ETSI TS 102 778 Semnăturile 

electronice și infrastructuri (ESI). Profilurile semnăturilor electronice avansate 

PDF. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru 

pentru digitalizare     Iurie ȚURCANU  

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de 

recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat 

calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-

un stat membru al Uniunii Europene 

 

1.  Denumirea autorului proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat de către Viceprim-ministrul pentru 

digitalizare, cu suportul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” și 

Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 91/2014 privind 

semnătura electronică și documentul electronic, precum și întru executarea acțiunii 

2.1.12. din Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 235/2021 prin care se impune necesitatea reglementării de 

către Guvern a modului de recunoaşterea semnăturilor electronice avansate 

calificate, bazate pe certificate eliberate de un stat-membru al Uniunii Europene.   

Respectivul mecanism de recunoaștere se va extinde doar asupra semnăturilor 

electronice create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un 

prestator de servicii de încredere desemnat ca fiind calificat conform prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 

23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

Conform art. 3 pct. 15 și 20 din Regulamentul, „certificat calificat pentru 

semnătură electronică” înseamnă un certificat pentru semnăturile electronice care 

este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care îndeplinește 

cerințele prevăzute în anexa I a Regulamentului, iar „prestator de servicii de 

încredere calificat” înseamnă un prestator de servicii de încredere care prestează 

unul sau mai multe servicii de încredere calificate și căruia i se acordă statutul de 

calificat de către organismul de supraveghere. 

Prin proiectul hotătârii se propune ca verificarea autenticității semnăturii 

electronice europene aplicate pe un document în format PDF să se realizeze într-un 

mod identic ca și verificarea autenticității semnăturii electronice din Republica 

Moldova, utilizând în acest sens serviciul electronic guvernamental integrat de 

semnătură electronică (MSign) și dispozitivului de verificare a semnăturii 

electronice din posesia Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi 

Securitate Cibernetică”. 

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 cuprinde reglementări care au ca obiectiv reglementarea modului de 

recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat 

calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat 

membru al Uniunii Europene.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

  Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea resurselor 

financiare de la bugetul de stat. Activitățile necesare prevăzute de proiectul hotărârii 

vor fi realizate de angajații Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” și 

Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”. 

  

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.22 din Legea nr. 

467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.   

7. Avizarea și 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 

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 

301/CS/AGE/2022 și este supus avizării de către toate autoritățile și instituțiile a 

căror avizare este necesară. 

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. 

04/4284 din 16.05.2022 și 04/4835 din 01.06.2022), obiecțiile și propunerile fiind 

luate în considerare la definitivarea acestuia. 

10. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul este supus expertizei anticorupție (scrisoarea nr. 06/2-3365 din 

10.06.2022) și nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de 

corupție. 



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, dat fiind faptul că nu 

reglementează activitatea de întreprinzător, nu conține reglementări cu impact asupra 

bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia și nu prevede 

reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale 

instituțiilor publice. 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        
 




