
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea  

Instrucţiunii cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale  

ale Registrului garanţiilor reale mobiliare 

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

Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la 

modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției în colaborare cu Agenția Resurse Informaționale 

Juridice. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite 

Elaborarea proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucţiunii 

cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale 

mobiliare a fost determinată de necesitatea implementării pct.13 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 210 din 26.02.2016 „Cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54, art. 240). 

Registrul garanţiilor reale mobiliare este o platformă unică de înregistrare, stocare şi 

verificare a oricăror drepturi de garanţie (gajul bunurilor mobile, leasingul financiar şi a altor 

drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile) a căror înregistrare este stabilită prin lege, doar 

în format electronic. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestei 

platforme, cu excluderea totală a fluxurilor funcţionale pe hîrtie.  

Beneficiile sistemului: 

- înregistrarea prin modalităţi on-line; 

- înregistrarea în mod obligatoriu a garanţiilor, prevăzute de legislaţie pentru 

înregistrare obligatorie în Registrul garanţiilor reale mobiliare (gaj, leasing financiar și alte 

drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile); 

- integrarea cu platformele e-Gov; 

- utilizarea cheilor electronice pentru acces şi identificare. 

3.  Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectului Instrucțiunii cu privire la modul de evidență a obiectelor informaționale 

ale Registrului garanțiilor reale mobiliare stabileşte modalitatea de înregistrare, modificare, 

radiere a gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra 

bunurilor mobile în Registrul garanţiilor reale mobiliare, precum şi regulile generale de 

utilizare a sistemului informaţional automatizat, de creare şi circulaţie a documentelor 

electronice și este structurat în III capitole după cum urmează: 

1) Dispoziții generale, se referă la obiectul de reglementare al acestui act, termenii şi 

noţiunile necesare; 

2) Regulile de utilizare a SIA RG (Sistemul Informațional Automatizat Registrul 

garanţiilor reale mobiliare), care cuprinde 12 secțiuni. 

Acest capitol prevede scopul Registrului garanţiilor reale mobiliare, atribuţiile 

categoriilor abilitate cu acces la registrul menţionat, fluxul actelor înregistrate în registru şi 

modalitatea de expediere şi recepţionare a acestora; 



  

Capitolul dat stabilește acțiunile care pot fi executate de participanții sistemului la 

realizarea circulației electronice a documentelor, procedura de conectare şi accesare la 

sistem, crearea şi încărcarea documentelor electronice, semnarea documentelor electronice, 

interacțiunea cu sistemul informațional al Serviciului Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică, principalele cerințe privind Sistemul Informațional Automatizat, recepționarea 

documentelor electronice, procedura de înregistrare, modificare și radiere a gajului, 

procedura de obținere a extrasului din SIA RG, acceptarea documentelor electronice și 

păstrarea documentelor electronice.  

Aceleași reguli de înregistrare, modificare și radiere prevăzute gajului bunurilor 

mobile se aplică și în cazul înregistrării leasingului financiar sau altor drepturi de garanţie 

asupra bunurilor mobile. 

Procedura de modificare a informaţiei din registru este similară procedurii de 

înregistrare şi este tratată procedural ca o nouă înregistrare. Totodată, modificările în registru 

sunt vizibile, astfel încît este clar cine a introdus modificarea, în baza căror acte, cînd a fost 

introdusă modificarea şi care este înregistrarea primară. Deci, registrul este unul complex şi 

permite vizualizarea informaţiei în ansamblu, fiind astfel minimalizat riscul fraudelor. 

3) Asigurarea funcționării continue și a securității informaționale a SIA RG, la 

compartimentul dat se referă administrarea şi exploatarea mijloacelor software şi hardware, 

participanții la SIA RG şi atribuţiile cu care sunt investiți aceștia, precum şi metodele de 

protecţie a informaţiei conţinută în acest registru. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de ordin nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actelor normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte normative. 

6. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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