
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

și abrogarea unor acte normative 

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

În temeiul art. 22 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. Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2010 cu privire la

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 150-152, art. 832), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) punctul 29 se completează cu subpunctele 9
1
) și 9

2
) cu următorul

cuprins: 

„9
1
) aprobă condițiile contractuale pentru utilizarea serviciilor electronice 

guvernamentale din posesia Agenției; 

9
2
) instituie soluții tehnico-tehnologice pentru managementul contractelor 

referitoare la utilizarea serviciilor electronice guvernamentale din posesia 

Agenției;”; 

2) la punctul 34, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) granturile primite de la bugetul de stat prin intermediul fondatorului;”. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic

guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr. 4-8, art. 2), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvintele „operator tehnico-tehnologic”, la

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „administrator tehnic”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 
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serviciilor de probare a identității;”;  

2) în hotărâre:

a) la punctul 4, subpunctul 5) se abrogă;

b) se completează cu punctele 4
1
 și 4

2
 cu următorul cuprins:

„4
1
. Alte autorități și instituții publice decât cele menționate la pct. 4 și 

organizațiile necomerciale cărora, conform art. 22 din Legea nr. 86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate publică 

pot utiliza gratuit, în condițiile prezentei hotărâri, serviciul electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). 

4
2
. Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat care dețin 

sisteme informaționale pot solicita Instituției publice „Agenția de Guvernare 

Electronică” încheierea unui contract cu titlu oneros în scopul utilizării 

serviciilor de autentificare și autorizare prin serviciul electronic guvernamental 

de autentificare și control al accesului (MPass).”; 

c) punctul 5 se abrogă;

d) punctul 6 se completează cu subpunctele 2
1
), 2

2
) și 7) cu următorul

cuprins: 

„2
1
) va asigura prestarea gratuită a serviciilor de autentificare şi autorizare 

prin serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului 

(MPass) subiecților prevăzuți la pct. 4 și 4
1
; 

2
2
) va asigura prestarea contra plată a serviciului guvernamental de 

autentificare și control al accesului (MPass) persoanelor fizice și 

persoanelor juridice de drept privat;”; 

„7) va aproba condițiile contractuale pentru utilizarea serviciului 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) și regulile de 

utilizare aferente.”; 

e) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. În scopul implementării prezentei hotărâri, Cancelaria de Stat în comun 

cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” evaluează anual 

costurile necesare administrării și dezvoltării continue a serviciului electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) și înaintează 

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.”; 

3) în Regulament:

a) la punctul 5:

subpunctul 10) va avea următorul cuprins: 

„10) încheie contracte cu prestatorii de servicii publice și private în scopul 

utilizării serviciului MPass;”; 

subpunctul 11) se abrogă; 

subpunctul 12) va avea următorul cuprins: 

„12) încheie contracte cu furnizorii de identitate în scopul prestării 
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subpunctul 14) va avea următorul cuprins: 

„14) încheie contracte cu operatorii de validare a conturilor de utilizator în 

scopul prestării serviciilor de validare a conturilor de utilizator;”; 

b) la punctul 7:

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) încheie contracte cu posesorul serviciului MPass.”; 

subpunctul 3) se abrogă; 

c) la punctul 8, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) încheie contracte cu posesorul serviciului MPass;”; 

d) la punctul 9, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:

„5) încheie contracte cu posesorul serviciului MPass în scopul utilizării 

serviciilor de probare a identității.”; 

e) la punctul 11, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) încheie contracte cu posesorul serviciului MPass în scopul utilizării 

serviciilor de validare a conturilor de utilizator.” 

3. Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvintele „operator tehnico-tehnologic”, la

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „administrator tehnic”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 

2) în hotărâre:

a) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Alte autorități și instituții publice decât cele menționate la pct. 4 și 

organizațiile necomerciale cărora, conform art. 22 din Legea nr. 86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate publică 

pot utiliza gratuit, în condițiile prezentei hotărâri, serviciul electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).”; 

b) se completează cu punctul 5
1
 cu următorul cuprins:

„5
1
. Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat care dețin 

sisteme informaționale pot solicita Instituției publice „Agenția de Guvernare 

Electronică” încheierea unui contract cu titlu oneros în scopul utilizării 

serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică 

(MSign).”; 

c) punctul 6:

se completează cu subpunctele 2
1
)-2

3
) cu următorul cuprins: 

„2
1
) va asigura prestarea gratuită a serviciului electronic guvernamental 

integrat de semnătură electronică (MSign) subiecților prevăzuți la pct. 4 și 5; 
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2
2
) va asigura prestarea contra plată a serviciului electronic guvernamental 

integrat de semnătură electronică (MSign) persoanelor fizice și persoanelor 

juridice de drept privat; 

2
3
) va aproba condițiile contractuale pentru utilizarea serviciului electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) și regulile de utilizare 

aferente.”; 

subpunctul 7) se abrogă; 

d) punctul 7 se abrogă;

e) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. În scopul implementării prezentei hotărâri, Cancelaria de Stat în comun 

cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” evaluează anual 

costurile necesare administrării și dezvoltării continue a serviciului electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) și înaintează 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.”; 

3) în Regulament:

a) la punctul 5:

subpunctul 8) va avea următorul cuprins: 

„8) încheie contracte cu prestatorii de servicii publice și private în scopul 

utilizării serviciului MSign.”; 

subpunctele 9) și 10) se abrogă; 

b) la punctul 7, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) încheie contracte cu posesorul serviciului MSign.”; 

c) la punctul 8, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) încheie contracte cu posesorul serviciului MSign;”; 

d) la punctul 9, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) încheie cu posesorul serviciului MSign contracte privind integrarea 

(inclusiv aplicarea şi verificarea autenticităţii semnăturii electronice) în serviciul 

MSign.” 

4. Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic

guvernamental de jurnalizare (MLog) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 261-267, art. 756), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvintele „operator tehnico-tehnologic”, la

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „administrator tehnic”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 

2) în hotărâre:

a) punctele 6 și 7 se abrogă;

b) se completează cu punctul 6
1
 cu următorul cuprins:
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„6
1
. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”: 

1) va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea continuă a

serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog); 

2) va asigura prestarea gratuită a serviciului electronic guvernamental de

jurnalizare (MLog) subiecților prevăzuți la pct. 4 și 5; 

3) va aproba condițiile contractuale pentru utilizarea serviciului electronic

guvernamental de jurnalizare (MLog) și regulile de utilizare aferente.”; 

c) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. În scopul implementării prezentei hotărâri, Cancelaria de Stat în comun 

cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” evaluează anual 

costurile necesare administrării și dezvoltării continue a serviciului electronic 

guvernamental de jurnalizare (MLog) și înaintează 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.”; 

3) în Regulament:

a) la punctul 4, subpunctele 5) și 6) vor avea următorul cuprins:

„5) încheie contracte cu deținătorii de sisteme informaționale pentru 

utilizarea serviciului MLog în scopul jurnalizării; 

6) încheie contracte cu utilizatorii serviciului MLog pentru utilizarea

serviciului MLog în scopul auditului;”; 

b) la punctul 7, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) încheie contracte cu posesorul serviciului MLog pentru utilizarea 

serviciului MLog în scopul jurnalizării;”; 

c) la punctul 8 subpunctul 3), textul „încheind acorduri sau, după caz,

contracte cu posesorul serviciului MLog, conform modelelor aprobate de 

Cancelaria de Stat” se substituie cu cuvintele „încheind contracte cu posesorul 

serviciului MLog”; 

d) la punctul 11, cuvântul „digitală” se substituie cu cuvântul

„electronică”. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 717/2014 privind platforma guvernamentală

de registre și acte permisive (PGRAP) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 261-267, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) în hotărâre:

a) la punctul 4 subpunctul 2), cuvântul „acorduri” se substituie cu cuvântul

„contracte”; 

b) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Alte autorități și instituții publice decât cele menționate la pct. 4 și 

organizațiile necomerciale cărora, conform art. 22 din Legea nr. 86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate publică 
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pot utiliza, în condițiile prezentei hotărâri, PGRAP în procesul de dezvoltare a 

serviciilor electronice.”; 

c) se completează cu punctul 5
1
 cu următorul cuprins:

„5
1
. Persoanele juridice de drept privat pot solicita Instituției publice 

„Agenția de Guvernare Electronică” încheierea unui contract cu titlu oneros în 

scopul utilizării PGRAP.”; 

d) la punctul 6:

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) va aproba condițiile contractuale pentru utilizarea PGRAP și regulile 

de utilizare aferente;”; 

se completează cu subpunctele 4) și 5) cu următorul cuprins: 

„4) va asigura utilizarea gratuită a PGRAP de către subiecții prevăzuți la 

pct. 4 și 5; 

5) va asigura utilizarea contra plată a PGRAP de către persoanele fizice și

persoanele juridice de drept privat.”; 

e) punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

„7. Cancelaria de Stat va exercita monitorizarea și controlul asupra 

executării prezentei hotărâri. 

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

cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” evaluează anual 

costurile necesare administrării și dezvoltării continue a PGRAP și înaintează 

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.”; 

2) în Regulament:

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „operator tehnico-tehnologic”, la

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „administrator tehnic”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 6, cuvintele „operator tehnico-tehnologic al platformei

MCloud”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „posesor al platformei 

MCloud”; 

c) la punctul 7, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) încheie cu beneficiarii contracte în scopul utilizării PGRAP;”; 

d) la punctul 8, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) încheie cu furnizorul contracte în scopul utilizării PGRAP;”; 

e) punctul 9 se abrogă;

f) la punctul 12, cuvintele „un acord de prestare a serviciilor PGRAP după

modelul aprobat de Cancelaria de Stat” se substituie cu cuvintele „un contract de 

prestare a serviciilor PGRAP”, iar cuvântul „Acordul” se substituie cu cuvântul 

„Contractul”; 
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g) la punctele 13, 15, 26, 29 și 30, cuvântul „acord”, la orice formă

gramaticală, se substituie cu cuvântul „contract”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

6. La punctul 29 din anexa nr. 1 la 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 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 474), cu modificările ulterioare, 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) granturile primite de la bugetul de stat prin intermediul fondatorului;”. 

7. Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de 

interoperabilitate (MConnect) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 132-138, art. 254) se modifică după cum urmează: 

1) în hotărâre:

a) la punctul 2, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) serviciul electronic de acces la date, proprietate a statului, parte 

componentă a platformei de interoperabilitate (MConnect).”; 

b) la punctul 6, după cuvintele „participanții publici la schimbul de date”

se introduce textul „și organizațiile necomerciale cărora, conform articolului 22 

din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit 

statutul de utilitate publică”; 

2) în Regulament:

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „serviciul MAccess”, la orice formă

gramaticală, se substituie cu cuvintele „serviciul de acces la date”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 3, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) serviciul de acces la date – serviciu parte componentă a platformei 

MConnect, care servește drept interfață, portal de acces la date autentice și 

preluate, la cerere, în timp real din sursele administrative de date, în limitele 

drepturilor și temeiului legal. Serviciul de acces la date este implementat prin 

intermediul Portalului guvernamental unic de date deschise (www.date.gov.md), 

modulul „Date cu acces autorizat”;”; 

c) punctul 8 se completează cu subpunctul 27) cu următorul cuprins:

„27) în cazul consumatorului de date participant privat, achită taxa de 

configurare și taxa pentru schimb de date, conform facturilor înaintate de 

autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și 

ale contractului semnat de părți în scopul realizării schimbului de date.”; 

d) la punctul 17 subpunctul 5), cuvintele „interfață de acces la date prin

serviciul MAccess” se substituie cu cuvintele  „serviciu de acces la date”; 

e) punctul 46 va avea următorul cuprins:

lex:HGHG20180508414
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la subpunctul 2), cuvintele „acordul-tip și contractul-tip” se substituie cu 

cuvintele „condițiile contractuale”; 
 

„46. Consumul de date prin intermediul serviciului de acces la date se 

efectuează prin accesarea de către consumator a URL-ului https://date.gov.md, 

modulul „Date cu acces autorizat”, care este interfața web de acces la date, pusă 

la dispoziție de autoritatea competentă.”;  

f) la punctul 48 subpunctul 4), cuvintele „paginii MAccess” se substituie

cu cuvântul „paginii”; 

g) la punctul 49 subpunctul 3), cuvintele „create în MAccess” se substituie

cu textul „serviciului de acces la date, creată”; 

h) punctele 62-64 vor avea următorul cuprins:

„62. Autoritatea competentă prezintă lunar participantului privat factura 

pentru achitarea taxei pentru schimb de date. 

63. Participantul privat achită lunar taxa pentru schimb de date, prin

transfer la contul indicat de autoritatea competentă, conform facturilor emise de 

către aceasta. 

64. Pentru neachitarea în decurs de 60 de zile a taxei pentru schimb de

date, autoritatea competentă dispune suspendarea serviciului configurat pentru 

participantul privat în cauză. Serviciul poate fi restabilit, la solicitarea 

participantului privat, cu condiția confirmării exprese privind stingerea datoriei. 

În cazul neachitării taxei pentru schimb de date în decurs de 30 de zile de la data 

suspendării, autoritatea competentă dispune deconectarea serviciului configurat 

pentru participantul privat în cauză.”; 

i) punctele 65-67 se abrogă;

j) la punctul 109 subpunctul 7), textul „2 luni consecutive” se substituie cu

textul „90 de zile”. 

8. Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului

serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a 

Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului 

guvernamental de notificare electronică (MNotify) (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2020, nr. 149-151, art. 476), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în hotărâre:

a) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Alte autorități și instituții publice decât cele menționate la pct. 4 și 

organizațiile necomerciale cărora, conform art. 22 din Legea nr. 86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate publică 

pot utiliza gratuit, în condițiile prezentei hotărâri, serviciul guvernamental de 

notificare electronică (MNotify).”;  

b) la punctul 6, după cuvintele „unui contract” se introduc cuvintele „cu

titlu oneros”; 

c) punctul 7:

https://date.gov.md/
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se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins: 

„5) va asigura prestarea contra plată a serviciilor de notificare prin 

intermediul serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) 

persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat.”; 

2) în anexa nr. 2:

a) la punctul 8 subpunctul 4), textul „acorduri/contracte” se substituie cu

cuvântul „contract”; 

b) la punctul 12 subpunctul 1), cuvintele „acordul-tip și contractul-tip” se

substituie cu cuvântul „contractul”. 

9. Hotărârea Guvernului nr. 411/2020 pentru aprobarea Conceptului

Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță 

(e-Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 180-187, art. 612) se 

modifică după cum urmează: 

1) în hotărâre:

a) la punctul 8, cuvântul „acorduri” se substituie cu cuvântul „contracte”;

b) punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Alte autorități și instituții publice decât cele specificate în punctul 8 și 

organizațiile necomerciale cărora, conform articolului 22 din Legea nr. 86/2020 

cu privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate 

publică pot utiliza gratuit, în condițiile prezentei hotărâri, platforma 

guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning), încheind în acest sens 

contracte cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”.”; 

c) la punctul 10, după cuvintele „pot utiliza” se introduc cuvintele „contra

plată”; 

d) la punctul 11, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) va aproba condițiile contractuale privind utilizarea platformei 

guvernamentale de instruire la distanță (e-Learning) de către furnizorii de 

instruire;”; 

2) la punctul 13 subpunctul 7) din anexa nr. 1:

a) la litera a), cuvântul „acord” se substituie cu cuvântul „contract”;

b) la litera b), textul „acord/” se exclude;

3) în anexa nr. 2:

a) la punctul 9, textul „acordurilor/” se exclude;

b) la punctul 17 subpunctul 1), cuvântul „acordului” se substituie cu

cuvântul „contractului”; 

c) la punctul 19 subpunctul 10), cuvintele „acorduri și” se exclud;

d) punctul 26 va avea următorul cuprins:
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„26. Solicitarea serviciilor platformei e-Learning de către furnizorii de 

resurse de instruire se efectuează în baza contractului încheiat cu posesorul 

platformei.”; 

e) punctul 27 se abrogă;

f) la punctul 28, textul „acordul sau, după caz,” se exclude;

g) la punctul 29, textul „acordului/” se exclude;

h) la punctul 31, textul „Acordul/contractul” se substituie cu cuvântul

„Contractul”; 

i) la punctul 32, textul „acordului/” se exclude;

j) la punctul 53 subpunctul 4), textul „/expirarea/rezilierea sau revocarea

acordului/contractului de prestări servicii cu privire la utilizarea platformei 

e-Learning, încheiat dintre” se substituie cu cuvintele „sau încetarea contractului 

încheiat între”; 

k) la punctul 64, textul „în acordul sau, după caz,” se exclude;

l) la punctul 79:

textul „acordul/” se exclude; 

la subpunctul 2), cuvântul „acordurile” se substituie cu cuvântul 

„contractele”. 

10. Punctul 33 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2020 cu

privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2020, nr. 267-271, art. 879) se modifică după cum 

urmează: 

1) subpunctul 6) se completează cu litera d
1
) cu următorul cuprins:

„d
1
) datele bancare;”; 

2) subpunctul 8) se completează cu litera a
1
) cu următorul cuprins:

„a
1
) datele bancare;”. 

11. Se aprobă Lista actelor normative care se abrogă (se anexează).

12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a trei luni de la data

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru 

pentru digitalizare Iurie ȚURCANU 

lex:HGHG20180508414
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Aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

LISTA 

actelor normative care se abrogă 

1. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 130/2015 cu privire la

unele măsuri de executare a Hotărârii Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul 

electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 115-123, art. 281). 

2. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 413/2015 cu privire la

aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic 

guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2015, nr. 161-165, art. 458). 

3. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 451/2015 cu privire la

aprobarea Acordului-tip şi Contractului-tip privind utilizarea Serviciului 

electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 213-222, art. 620). 

4. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 645/2015 cu privire la

aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova,  2016, nr. 2-12, art. 11). 

5. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 655/2015 pentru

aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de 

registre şi acte permisive (PGRAP) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 2-12, art. 12). 

6. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 680-A/2016 cu privire la

aprobarea Acordului-tip şi Contractului-tip privind integrarea serviciilor de 

aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice în serviciul electronic 

guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 50-59, art. 127). 

7. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 377/2018 cu privire la

unele măsuri de executare a Hotărârii Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul 

electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 210-223, art. 641). 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

și abrogarea unor acte normative 

 
1.  Denumirea autorului proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat de către Cancelariei de Stat, în comun cu 

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – AGE). 
 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării aducerii actelor normative propuse a fi 

modificate în concordanță cu alte acte normative și implementarea unui model unic (contractual, 

financiar, tehnic etc.) de prestare a serviciilor electronice prin intermediul sistemelor 

informaționale din posesia AGE. 

Pct.7 subpct.2) și 4) din Hotărârea Guvernului nr.376/2020 pentru aprobarea Conceptului 

serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul 

de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) 

stabilește că AGE „va aproba acordul-tip și contractul-tip privind prestarea serviciilor de 

notificare prin serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) și regulile de utilizare 

aferente”. 

Responsabilități identice ale AGE rezultă și din alte acte normative prin care au fost 

instituite sisteme informaționale reutilizabile din posesia AGE [spre ex. Hotărârea Guvernului nr. 

411/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de 

instruire la distanță (e-Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia 

și Hotărârea Guvernului nr.712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice 

(MPay)]. Din aceste prevederi rezultă responsabilitățile AGE de a aproba: 

- condițiile contractuale pentru prestarea serviciilor electronice din posesia AGE; 

- regulile de utilizare a serviciilor electronice din posesia AGE. 

Examinând funcțiile de bază ale AGE în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării 

continue a serviciilor electronice guvernamentale, se constată lipsa unor prevederi uniforme 

referitoare la competența directorului instituției de a aproba condițiile contractuale de prestare și 

regulile de utilizare a tuturor serviciilor electronice guvernamentale, care au fost instituite deja, 

calitatea de posesor al cărora i-a fost delegată AGE. 

În acest context, necesită a fi menționat că, din modificările recente ale Legii nr. 467/2003 

cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, introduse prin Legea 

nr.135/2020, rezultă că „posesorul asigură condițiile juridice, financiare și organizatorice 

pentru crearea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional de stat” [art. 

72 alin.(2)]. Astfel, pentru serviciile electronice din posesia AGE se propune instituirea unui 

model unic de gestionare a acestora, fapt ce va contribui la reducerea efortului operațional al 

instituției.  

Totodată, prin aprobarea proiectului de hotărâre în cauză se urmărește și ajustarea 

prevederilor unor acte normative la modificările recente ale Legii nr. 467/2003. 

De asemenea, în procesul implementării procesului de distribuire a prestațiilor sociale prin 

intermediul serviciului MPay s-au constat unele necesități de stocare în cadrul acestui sistem a 

unor date suplimentare, care la etapa elaborării conceptului respectivului serviciu nu au fost 

incluse. Acest fapt impune necesitatea completării Conceptului serviciului guvernamental de plăți 

electronice (MPay), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2020, cu un set nou de date care 

vor fi păstrate de sistem, și anume, datele bancare ale beneficiarilor de plăți.  
 

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.  
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4.  Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Modificările propuse în proiectul hotărârii de Guvern sunt orientate spre: 

- ajustarea cadrului normativ aferent serviciilor electronice guvernamentale din posesia 

AGE, în vederea implementării contractului-tip pentru utilizarea acestora; 

- ajustarea cadrului normativ aferent serviciilor electronice din posesia AGE, 

modificărilor la Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de 

stat, introduse prin Legea nr.135/2020; 

- ajustarea prevederilor Conceptului serviciului guvernamental de plăți electronice 

(MPay), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2020, pentru asigurarea bunei funcționări a 

procesului de distribuire a plăților prin serviciul MPay. 

      În acest sens, în proiectul hotărârii de Guvern sunt incluse modificări ale următoarelor acte 

normative: 

- Hotărârea Guvernului nr.760/2010 cu privire la Instituția publică „Agentia de Guvernare 

Electronică”; 

- Hotărârea Guvernului nr.1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de 

autentificare și control al accesului (MPass); 

- Hotărârea Guvernului nr.405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de 

semnătură electronică (MSign); 

- Hotărârea Guvernului nr.708/2014 privind serviciul electronic guvernamental de 

jurnalizare (MLog); 

- Hotărârea Guvernului nr.717/2014 privind platforma guvernamentală de registre și acte 

permisive (PGRAP); 

- Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect); 

- Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului 

guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de 

funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify); 

- Hotărârea Guvernului nr. 411/2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)” și a 

Regulamentului privind utilizarea și administrarea acestuia; 

- 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 712/2020 cu privire la Serviciul guvernamental de plăți 

electronice (MPay). 

Totodată, având în vedere propunerea de atribuire a competenței AGE de aprobare a 

condițiilor contractuale pentru utilizarea serviciilor electronice din posesia AGE, în conformitate 

cu art.7 lit.g) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, se prevede abrogarea următoarele acte 

normative departamentale, emise de secretarul general al Guvernului, după cum urmează: 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 130/2015 cu privire la unele măsuri de 

executare a Hotărârii Guvernului nr.1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic 

guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr.115-123, art. 281 ); 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 413/2015 cu privire la aprobarea 

Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și 

control al accesului (MPass) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.161-165, art. 

458); 

- Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 451/2015 cu privire la aprobarea 

Acordului-tip și Contractului-tip privind utilizarea Serviciului electronic guvernamental integrat 

de semnătură digitală (MSign) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.213-222, 

art.620); 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 645/2015 cu privire la aprobarea 

Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de 

semnătură electronică (MSign) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2016, nr.2-12, art.11 ); 

lex:HGHG20180508414
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- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 655/2015 pentru aprobarea Acordului-tip 

cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP) ( 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.2-12, art.12); 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 680-A/2016 cu privire la aprobarea 

Acordului-tip și Contractului-tip privind integrarea serviciilor de aplicare și verificare a 

autenticității semnăturii electronice în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură 

electronică (MSign) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59, art.127); 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 377/2018 cu privire la unele măsuri de 

executare a Hotărârii Guvernului nr.708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic 

guvernamental de jurnalizare (MLog) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.210-

223, art.641). 

De asemenea, având în vedere faptul că, pentru a se reduce efortul operațional al AGE, se 

propune instituirea unui model contractual unic în baza căruia vor fi prestate serviciile electronice 

prin intermediul sistemelor informaționale din posesia AGE, proiectul prevede  și modificarea 

sau, după ca, abrogare, dispozițiilor din hotărârile de Guvern enumerate mai sus, care stabilesc 

necesitatea semnării unor documente distincte (contracte/acorduri) cu entitățile din sectorul 

public și cel privat.  

Prin proiect se propune și abrogarea unor dispoziţii care au avut aplicare temporară și 

respectiv, au termenul de aplicare depășit (pct.2 sbpct.4; pct. 3 sbpct. 4) lit. b) şi sbpct. 5), pct. 4 

sbpct. 5) etc.). Necesitatea și conformitatea abrogărilor respective au fost analizate, prin prisma 

art.67 alin. (6) și (7) din Legea nr.100/2017.  

Astfel, pe de o parte, după cum este formulată dispoziția pct.5 din Hotărârea Guvernului 

nr.1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului 

(MPass), se poate de considerat că acesta a avut o aplicare temporară, fiind menționat termenul 

de 6 luni pentru realizarea anumitor sarcini de către Cancelaria de Stat. 

Pe de altă parte, proiectul prevede completarea pct.6 din actul normativ în cauză cu 

competențe noi pentru Agenția de Guvernare Electronică, care, la pct.5 vor figura formal, în 

continuare, în competența Cancelariei de Stat. 

 În aceste condiții, în opinia autorului, există și va exista o îndoială vizavi de raportarea 

clară a acestui pct.5 ca fiind unul temporar, ceea ce va putea da naștere la interpretări diferite din 

partea persoanelor interesate. Această opinie este susținută și prin faptul că punctul respectiv a 

mai fost și completat la finele anului 2016. 

Astfel, considerăm că punctul respectiv ar trebui calificat ca unul care și-a pierdut 

actualitatea și, prin urmare, urmează a fi abrogat – chiar dacă este un procedeu pur formal. 

Aceleași argumente sunt valabile și pentru amendamentele prevăzute la pct. 3 sbpct. 4) lit. 

b) şi sbpct. 5), pct. 4 sbpct. 5) din proiect. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prevederilor proiectului elaborat nu necesită careva cheltuieli suplimentare 

de la bugetul de stat. 

 Oferirea posibilității organizațiilor necomerciale cărora, conform art.22 din Legea nr. 

86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, le-a fost atribuit statutul de utilitate publică, de a 

folosi gratuit serviciile electronice guvernamentale din posesia AGE, nu va genera cheltuieli 

suplimentare și nu va necesita alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat.  

 Efortul de integrare a sistemelor informaționale ale organizațiilor necomerciale cu 

serviciile electronice guvernamentale din posesia AGE, va fi preluat și realizat integral de către 

personalul instituției, fără necesitatea de resurse umane suplimentare. 

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. 

lex:LPLP20031121467
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune 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 885/CS/AGE/2020, 

avizat de către autoritățile avizarea cărora s-a considerat necesară și supus expertizei juridice. 

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, 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, 

secțiunea – „Transparența decizională”, sub-secțiunea „Proiecte supuse consultărilor publice”. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, 

exceptându-se astfel, de efectuarea expertizei de compatibilitate. 

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost definitivat luând în considerare obiecțiile și propunerile expuse în avizele 

Ministerului Justiției nr. 07/3-03-163 din 23.11.2020 și nr. 04/3195 din 07.05.2021. 

10. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul este supus expertizei anticorupție (avizul Centrului Național Anticorupție nr. 

EHG21/7288 din 17.05.2021), iar potrivit concluziilor acesteia, proiectul în redacția propusă, 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.  

Proiectul 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. 
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