
 

 

Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din ________________20___ 

Chişinău 

 

pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

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

 

În temeiul art. 11, art. 12, art.17, art. 19 ale Legii cu privire la registre nr.71-

XVI din 22 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, 

art. 314), cu modificările ulterioare, Guvernul 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se 
anexează). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii      Serghei RAILEAN 

 

Nr.____ Chișinău, __________ 2020 

 

  



Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului 
nr.___ din __ _______ 2020 

 

 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
 

 

1. Hotărîrea 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) punctul 1

1
 - cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și 

„Agenția Servicii Publice” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de 
Guvernare Electronică” ”; 

b) punctul 6
1
 - cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” ”. 

2) în anexa nr.1: 

 punctul 18 - cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie 
cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”. 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr.550/2018 cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și 
eliberare a actelor permisive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr.195-209, art.597), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1) în anexă: 
a) punctul 16, subpunctul 2) - acronimul „ASP” se substituie cu cuvintele 

„Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”; 
b) punctul 20 va avea următorul cuprins: 

„20. Posesorul și deținătorul SIA GEAP este Instituția Publică „Agenția de 
Guvernare Electronică”.”; 

c) punctul 21 se exclude. 

 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.195-209, art.598), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1) în anexă: 
a) punctul 9 - cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 

substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică””; 

b) punctul 10 - cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice” se 

substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică””; 

c) punctul 16 - cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice” se 

substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” ”; 



d) punctul 26 - textul „Agenția Servicii Publice este obligată să 
monitorizeze utilizarea datelor din RAP în modul stabilit de legislația în vigoare” se 
exclude; 

e) punctul 38 - cuvintele „deținătorul” și „deținătorului” se substituie, 

respectiv, prin cuvintele „registratorul” și „registratorului”; 
f) punctul 60 - cuvintele „Agenției Servicii Publice și a Serviciului 

Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” se substituie prin cuvintele 
„platformei de interoperabilitate „MConnect” ”; 

g) punctul 64, subpunctul 5) - cuvintele „Agenției Servicii Publice” se 

substituie cu cuvintele „Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” ”; 

h) punctul 67 - cuvintele „Agenția Servicii Publice” se substituie prin 
cuvântul „posesor”, iar cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se 
substituie cu cuvintele „Cancelaria de Stat”. 
 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 1236/2018 cu privire la instituirea resursei 
informaționale în domeniul comerțului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2019, nr.24-28, art.39), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1) în anexa nr. 4: 

a) 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; 

b) punctul 6 - cuvintele „I.P. „Agenția Servicii Publice” ” se substituie cu 
cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” ”; 

c) punctul 7 - cuvintele „I.P. „Agenția Servicii Publice” și” se exclud; 
d) punctul 16 - textul „Agenția Servicii Publice este obligată să 

monitorizeze utilizarea datelor din Registrul actelor permisive în modul stabilit de 
legislația în vigoare.” se exclude; 

e) punctul 19 - cuvintele „I.P. „Agenția Servicii Publice” ” se substituie cu 

cuvintele „autorităților emitente de acte permisive”; 
f) punctul 20 - se exclude; 

g) punctele 27-29, punctul 45 și punctul 47 - cuvintele „I.P. „Agenția 
Servicii Publice”” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de 
Guvernare Electronică”.” 

 

 

 

 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea  unor hotărîri ale 
Guvernului 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

este elaborat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii (în continuare - MEI), în 
scopul aducerii acestora în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pornind de la funcțiile 
de bază ale Instituţiei publice „Agenția de Guvernare Electronică” în domeniul 
elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice 
guvernamentale comune. 

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 Hotărîrii 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, 

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

Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi 
Hotărîrii 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 Hotărîrea Guvernului nr. 753/2016.  

De evidenţiat că, în conformitate cu prevederile Hotărîrii 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. Concomitent, conform pct.1

1
 al Hotărîrii în cauză controlul extern 

asupra modului de ținere a RAP se va efectua de către Cancelaria de Stat ca fondator al 

Instituţiei publice „Agenţia de Guvernare Electronică”. 
Astfel, reieșind din cele expuse, considerăm oportun să fie transmise funcțiile de 

posesor și deținător ale SIA GEAP de la MEI și Instituţia publică „Agenţia Servicii 

Publice” către Instituţia publică „Agenția de Guvernare Electronică”. 

Totodată, este de remarcat că scenariile de bază stipulate de Hotărîrea 
Guvernului nr. 753/2016; Hotărîrea Guvernului nr. 550/2018; Hotărîrea Guvernului nr. 

551/2018 şi Hotărîrea Guvernului nr. 1236/2018 ce ţin de depunerea cererilor de către 
solicitanţii de acte permisive şi notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ (NIAC), 

cu eliberarea ulterioară a acestor acte permisive, rămân în vigoare în competența 



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

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; Hotărîrea Guvernului nr. 550/2018; 

Hotărîrea Guvernului nr. 551/2018 și în  Hotărîrea 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, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice 
guvernamentale comune. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului elaborat nu necesită careva cheltuieli 
suplimentare de la bugetul de stat. 

 

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 scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative şi ale Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunțul 
privind consultările publice a proiectului în cauză va fi plasat pe pagina web a 

Cancelariei de Stat (www.particip.gov.md) și pe pagina web oficială a MEI 
(www.mei.gov.md), în compartimentul ”Transparenţa decizională”, directoriul 

”Anunțuri privind consultările publice”, după examinarea acestuia în cadrul ședinței 
secretarilor generali de stat. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie va fi inclusă după 
recepţionarea raportului de expertiză anticorupţie. 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărârii de Guvern nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 
10. Constatările expertizei juridice 

Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea 

proiectului de hotărâre cu alte acte normative în vigoare, precum şi respectarea 
normelor de tehnică legislativă va inclusă după recepţionarea expertizei juridice. 
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. 
 

Secretar general   (semnat electronic)   Lilia PALII 

http://www.particip.gov.md/
http://www.mei.gov.md/


 

 

 

 

Nr. 06/2-5879 din 24.09.2020 

      

          

Cancelaria de Stat 

 

 

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct.179 al Regulamentului 
Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii transmite alăturat  

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  
a proiectului de act al Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea proiectului 
 

Proiectul de hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea unor hotărîri ale 
Guvernului 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii  
 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul de hotărâre a Guvernului este  

elaborat în scopul preluării de către 
Instituţia publică „Agenția de Guvernare 
Electronică” a funcţiilor de posesor și 
deținător al Sistemului informaţional 
automatizat pentru gestionarea şi 
eliberarea actelor permisive, care în 
prezent sunt exercitate de către Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii și Instituţia 
Publică „Agenția Servicii Publice”. 

 

 

 

 

 

 

 
     Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență a corespondenței din cadrul 
Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.0000537-005, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter 

personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de 
Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.                 
 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064 

e-mail: secretariat@mei.gov.md, Pagina web: www.mei.gov.md   

Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova 

Digitally signed by Palii Lilia
Date: 2020.09.24 17:10:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.registru.datepersonale.md/
mailto:secretariat@mei.gov.md
http://www.mei.gov.md/


 

4. Lista autorităților și instituțiilor a 
căror avizare este necesară 

 

1. Cancelaria de Stat; 

2. I.P. „Agenția de Guvernare 
Electronică”; 

3. I.P. „Agenția Servicii Publice”; 

4. Ministerul Justiţiei - expertiza juridică; 
5. Centrul Naţional Anticorupţie - 

expertiza anticorupţie. 

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

 

10 zile lucrătoare. 

6. Persoana responsabilă de promovarea 

proiectului 

 

Iliaș Cezar, consultant principal, Secţia 

reglementarea mediului de afaceri şi IMM, 
Tel.022-250-635,  

E-mail: cezar.ilias@mei.gov.md . 

 

7. Anexe  

 

1. Proiectul de hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea unor hotărîri ale 
Guvernului - 3 file. 

2. Nota informativă la proiectul hotărârii 
Guvernului - 2 file. 

8. Data și ora depunerii cererii 
 

 

9. Semnătura  
  

 

 

Secretar general  (semnat electronic)   Lilia PALII 

 
  

mailto:cezar.ilias@mei.gov.md



