
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

 

 

Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, art. 11, 12, 17 și 19 din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art. 314), cu 

modificările ulterioare, precum și în conformitate cu art. 22 lit. b) și 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 HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (se 

anexează). 
 

2.  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Instituția Publică „Unitatea de 

implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității” și 

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” în comun cu Instituția Publică 

„Agenția de Guvernare Electronică” vor institui comisia de transmitere și vor 

asigura transmiterea Sistemului informațional automatizat de gestionare și 

eliberare a actelor permisive în administrarea Instituției Publice „Agenția de 

Guvernare Electronică”, conform Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.901/2015. 
 

3. Ministerul Finanțelor, în scopul implementării prezentei hotărâri, va 

asigura redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 

2021 în vederea administrării și dezvoltării Sistemului informațional automatizat 

de gestionare și eliberare a actelor permisive între Ministerul Economiei și 

Infrastructurii și Cancelaria de Stat, fondator al Instituției Publice „Agenția de 

Guvernare Electronică”, la propunerea autorităților vizate. 
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4. În scopul implementării prezentei hotărâri, fondatorul Instituției Publice 

„Agenția de Guvernare Electronică” în comun cu Instituția Publică „Agenția de 

Guvernare Electronică” vor evalua anual costurile necesare pentru administrarea 

și dezvoltarea continuă a Sistemului informațional automatizat de gestionare și 

eliberare a actelor permisive, precum și vor înainta către Ministerul Finanțelor 

propuneri de solicitare a mijloacelor financiare 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. 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Anatol Usatîi 
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Aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 753/2016 pentru aprobarea Conceptului 

mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni 

privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 163-168, art. 810), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

1) în hotărâre: 

a) la punctul 11, textul „Posesor – Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

Deținător – Agenția Servicii Publice;” se substituie cu textul „Posesor și deținător 

– Instituția publică «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

a) la punctul 61,  cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

2) în anexa nr.1: 

la punctul 18, cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare Electronică»”. 

 

2. Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și 

eliberare a actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 550/2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 195-209, art. 597), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 16 subpunctul 2),  acronimul „ASP” se substituie cu textul 

„Instituției Publice «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

2) punctul 20 va avea următorul cuprins: 

„20. Posesorul și deținătorul SIA GEAP este Instituția Publică «Agenția de 

Guvernare Electronică».”; 

 

3) punctul 21 se abrogă. 

 

3. Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului actelor 

permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 (Monitorul Oficial al 
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Republicii Moldova, 2018, nr.195-209, art.598), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 9,  cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

2) la punctul 10,  textul „Instituția Publică «Agenția Servicii Publice»” se 

substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

3) la punctul 16,  textul „Instituția Publică «Agenția Servicii Publice»” se 

substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

4) la punctul 26, prima propoziție se exclude;  

 

5) la punctul 38,  cuvântul „deținătorul”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvântul „registratorul”, la forma gramaticală corespunzătoare;  

 

6) la punctul 60,  textul „Agenției Servicii Publice și a Serviciului 

Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” se substituie cu textul 

„platformei de interoperabilitate «MConnect»”; 

 

7) la punctul 64 subpunctul 5), cuvintele „Agenției Servicii Publice” se 

substituie cu textul „Instituției Publice «Agenția de Guvernare Electronică»”; 

 

8) la punctul 67,  cuvintele „Agenția Servicii Publice” se substituie cu 

cuvântul „posesor”. 

 

4. Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 

resursei informaționale în domeniul comerțului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1236/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.24-

28, art.39), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 1,  textul „ , Ordinului  I. P. «Agenția Servicii Publice»” 

nr. 101/2017 cu privire la aprobarea Politicii în domeniul securității datelor cu 

caracter personal a Instituției Publice «Agenția Servicii Publice»” se exclude; 

 

2) la punctele 6,  27, 28,  29,  45 și 47, textul „I.P. „Agenția Servicii 

Publice»” se substituie cu textul „Instituția Publică «Agenția de Guvernare 

Electronică»”; 

 

3) la punctul 7,  textul „I.P. «Agenția Servicii Publice» și” se exclude; 

 

4) la punctul 16,  prima propoziție se exclude; 



6 

 

 

5) la punctul 19, textul „I.P. «Agenția Servicii Publice»” se substituie cu 

cuvintele „autorităților emitente”; 

 

6) punctul 20 se abrogă. 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea  unor hotărâri ale 

Guvernului 

 

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

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului este 

elaborat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii (în continuare - MEI) 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 

Scopul principal al proiectului constă în preluarea de către Instituţia publică 

„Agenția de Guvernare Electronică” a funcţiilor de posesor și deținător al Sistemului 

informaţional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive (în 

continuare - SIA GEAP) care, în prezent, sunt exercitate de către MEI și Instituţia publică 

„Agenţia Servicii Publice”. 

Actualmente, în cadrul funcţionării SIA GEAP se formează Registrul actelor 

permisive (în continuare - RAP). 

La rândul său, SIA GEAP a fost creat și pus în aplicare în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 753/2016 pentru aprobarea Conceptului 

mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni 

privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic, 

Hotărârii Guvernului nr. 550/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi 

Hotărârii Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de ţinere a Registrului actelor permisive. Totodată, prin aprobarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1236/2018 cu privire la instituirea resursei informaţionale în domeniul comerţului - 

funcțiile SIA GEAP au fost extinse. 

De menționat că, SIA GEAP contribuie la facilitarea procesului de eliberare a 

actelor permisive, atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile emitente de acte 

permisive, prin utilizarea unui singur sistem informațional pentru gestionarea procesului 

de primire a cererilor, comunicare și schimb de informații între autoritățile implicate în 

eliberarea actelor permisive și, ulterior, eliberarea acestora. Astfel, SIA GEAP asigură 

funcţionarea mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive stabilit în 

Hotărârea Guvernului nr. 753/2016.  

De evidenţiat că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.760/2010 

cu privire la Instituţia Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Agenția va putea 

asigura dezvoltarea continuă a SIA GEAP în calitate de posesor și deținător al acestuia.  

Totodată, este de remarcat că scenariile de bază stipulate de Hotărârea Guvernului 

nr. 753/2016; Hotărârea Guvernului nr. 550/2018; Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 şi 

Hotărârea Guvernului nr. 1236/2018 ce ţin de depunerea cererilor de către solicitanţii de 

acte permisive şi notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, cu eliberarea 

ulterioară a acestor acte permisive, rămân în vigoare în competența autorităților emitente 



11 

 

de acte permisive. Solicitanţii vor alege cel mai potrivit scenariu disponibil într-un caz 

concret. 

De remarcat că, în baza propunerilor comune ale Cancelariei de Stat și a Instituţiei 

Publice „Agenția de Guvernare Electronică” la partea dispozitivă a proiectului de 

hotărâre au fost introduse prevederi noi, pct.2 prin care se stipulează că ”2. Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii, Instituția publică „Unitatea de implementare a Proiectului 

Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității” şi Instituţia publică „Agenţia Servicii 

Publice”, în comun cu Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”, vor 

institui comisia de transmitere şi vor asigura transmiterea Sistemului informaţional 

automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive în administrarea Instituţiei 

publice „Agenţia de Guvernare Electronică”…, pct.3 care evocă că, ”3. Ministerul 

Finanțelor, în scopul implementării prezentei hotărâri, va asigura redistribuirea 

alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, în scopul administrării 

şi dezvoltării Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor 

permisive, între Ministerul Economiei și Infrastructurii și fondatorul Instituţiei Publice 

„Agenţia de Guvernare Electronică”, precum și pct. 4 care enunță că, ”4. În scopul 

implementării prezentei hotărâri, fondatorul Instituţiei Publice „Agenţia de Guvernare 

Electronică”, în comun cu Instituţia Publică „Agenţia de Guvernare Electronică”, vor 

evalua anual costurile necesare pentru administrarea şi dezvoltarea continue a 

Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, 

precum şi vor înainta către Ministerul Finanţelor solicitarea mijloacelor financiare în 

conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

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

Subsidiar, menționăm că intrarea în vigoare a hotărîrii abordate la data publicării 

acesteia în Monitorul Oficial se indică, deoarece transmiterea promptă în administrare a 

SIA GEAP către Instituţia publică „Agenția de Guvernare Electronică” va asigura 

activitatea neîntreruptă și durabilă a ghișeului unic național pentru eliberarea actelor 

permisive care este stabilit pe platforma SIA GEAP – ceia ce se prevede în acţiunea nr.5 

din Programul de guvernanţă economică pentru Republica Moldova (DPO-3). 

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia 

Uniunii Europene 

 

Proiectul de hotărâre nu face parte din categoria actelor normative cu scop de 

armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidenţierea elementelor noi 

 

Prin implementarea prezentului proiect funcţiile de posesor și deținător ale SIA 

GEAP vor fi transmise de la MEI și Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” către 

Instituţia publică „Agenția de Guvernare Electronică”. În acest context, se propun  

modificări în Hotărârea Guvernului nr. 753/2016; Hotărârea Guvernului nr. 550/2018; 

Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 și în Hotărârea Guvernului nr. 1236/2018. 

Esența modificărilor propuse a fi operate în actele normative nominalizate au drept 

scop aducerea acestora în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pornind de la funcțiile de 

bază ale Instituţiei publice „Agenția de Guvernare Electronică” în domeniul elaborării, 
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implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale 

comune. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea prevederilor proiectului elaborat necesită alocarea mijloacelor 

financiare de la bugetul de stat. Astfel, în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 

2021 Ministerului Economiei și Infrastructurii sunt planificate alocații în sumă de 1000 

mii lei pentru administrarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului informaţional 

automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive. Urmare aprobării proiectului 

de hotărîre mijloacele finaciare vor fi redistribute către Cancelaria de Stat - fondatorul 

Instituţiei Publice „Agenţia de Guvernare Electronică” pentru administrarea şi 

dezvoltarea continue a Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a 

actelor permisive. 

 

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

 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative şi nu presupune  

modificarea cadrului normativ sau elaborarea unor acte normative noi. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect de hotărâre a fost supus avizării/expertizării 

şi consultării publice. 

 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Conform rezultatelor expertizei anticorupţie, proiectul nu conţine factori de risc 

care să genereze riscuri de corupţie. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărârii de Guvern nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Constatările expertizei juridice au fost reflectate în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor la proiect, opinia cu privire la acestea fiind, de asemenea, prezentată 

corespunzător, iar, după caz, și cu amendarea respectivă a prevederilor proiectului. 

 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidenţa altor expertize necesare de a fi efectuate în 

condiţiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

Ministru   (semnat electronic)    Anatol USATÎI 
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