
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul unic al procurilor” 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului, scopul și obiectivele urmărite. 

Ministerul Justiției promovează proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor”. 

Ministerul Justiţiei este abilitat să coordoneze lucrările de implementare a SRSJ care include 

acţiuni de consolidare a capacităţilor instituţionale şi dezvoltare profesională a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, 

administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

În contextul dat, Registrul Unic al Procurilor (RUP) este parte a activităţii notarilor 

reglementată prin Legea Nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, Monitorul Oficial Nr. 154-

157 din 21.11.2002.  

Demararea proiectului dat a fost propusa Ministerului Justiției de către Centrul de Guvernare 

Electronică la indicația Prim-Ministrului Republicii Moldova după consultările cu reprezentanții 

mediului de afaceri (inclusiv AMCHAM), urmată de Indicaţia Guvernului nr. 0105-24 din 6 

februarie 2014 cu privire la implementarea mecanismului de utilizare a semnăturii digitale în 

activitatea notarială, în principal pentru 2 motive: 

1) Necesitatea verificării centralizate a procurilor (valabilitate, termen, substituirea); 

2) Initierea posibilitatii dezvoltării procurii electronice în calitate de document electronic 

(Legea Republicii Moldova nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic) 

și de reinginerie a serviciului public respectiv. 

Organizarea şi funcţionarea Registrului procurilor, cerinţele de securitate şi integritate ale 

acestuia, precum şi modul de transmitere de către deţinătorul Registrului procurilor a datelor despre 

procurile înregistrate către deţinătorii altor registre precum şi modul de coordonare a funcţiilor între 

registre sînt reglementate prin regulamentul aprobat de Guvern. 

Finalităţile urmărite prin promovarea acestui proiect sunt: 

- crearea registrului unic al procurilor;  

- elaborarea cadrului normativ necesar funcţionării acestui registru;  

- asigurarea suportului financiar necesar pentru crearea, dezvoltarea şi funcţionarea 

Registrului procurilor.  

Necesitatea demarării unui proiect tehnologic complet nou, în defavoarea îmbunătățirii 

soluției tehnice existente, a fost dictată de cîteva motive:  

1) Necesitatea asigurării interoperabilității cu alte sisteme informaționale prin intermediul 

sistemelor deschise și “web-based”.  

2) Cerinta e-Gov de migrare a tuturor sistemelor informaționale a autorităților publice pe 

MCloud și integrarea cu platformele MSign, MPass, MPay, etc. 
 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi. 

 

Registrul Unic al Procurilor (RUP) este destinat ca platforma unica de elaborare, stocare si 

verificare a procurilor autentificate notarial, inclusiv doar in format electronic. Toate procedurile 

urmeaza a fi efectuate prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcționale pe 

hîrtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hîrtie – ca spre exemplu informarea la solicitare 

pe suport de hîrtie). 

Conceptul tehnic al SIA „Registrul unic al procurilor” include următoarele capitole: 

1) Generalități: denumirea completă și prescurtată a SIA „Registrul unic al procurilor” 

(SIA „e-Procura”); scopul creării SIA „e-Procura”; principiile de bază privind crearea SIA „e-

Procura”; cadrul normativ al SIA „e-Procura”;  

2) Spațiul funcțional al SIA „e-Procura”: funcțiile de bază ale SIA „e-Procura”; contururile 



funcționale ale SIA „e-Procura”.  

3) Structura organizațional a SIA „e-Procura”: proprietarul, posesorul și deținătorul SIA 

„e-Procura”.  

4) Documentele de bază ale SIA „e-Procura”: documentele de intrare și de ieșire a SIA „e-

Procura”.  

5) Spațiul informațional al SIA „e-Procura”: obiectele informaționale de evidență, scenariile de 

bază și fluxurile informaționale în cadrul SIA „e-Procura”: interacțiunea SIA „e-Procura” cu alte 

sisteme informaționale.  

6) Spațiul tehnologic al SIA „e-Procura”.  

7) Asigurarea securității informației în cadrul SIA „e-Procura”.  

8) Încheiere.  
 

Fundamentarea economico-financiară. 

 

Asigurarea creării și funcţionării Sistemului informaţional automatizat „Registrul unic al 

procurilor” se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Ministerului Justiției din bugetul 

de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege. 
 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative care trebuie elaborate sau modificate. 

 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu implică modificarea sau completarea altor acte normative. 
 

Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative remise spre coordonare”) și pe portalul guvernamental www.particip.gov.md. 
 

 

 

 

Ministru Vladimir CEBOTARI 

 

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

