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Abstract 
Acest ghid descrie procesul de lucru cu MPower 
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1 Generalități 
Denumire serviciu MPower 

Versiune 0.3 

Titlul document Ghidul utilizatorului  

2 Terminologie  
Termen  Definiție 

Împuternicirea 
de reprezentare 

este actul juridic unilateral al unei persoane fizice sau persoane juridice de drept 
public sau de drept privat (reprezentat), creat în cadrul SIA „MPower”, prin care 
aceasta abilitează o altă persoană (reprezentant) să o reprezinte și să acționeze 
în raport cu terții, în numele și pe seama sa.   

Împuternicire tip  Reprezintă lista de tipuri de împuterniciri pentru care se pot acorda împuterniciri 
de reprezentare prin intermediul MPower.   

Reprezentat persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat care 
utilizează SIA „MPower” pentru acordarea, vizualizarea sau revocarea 
împuternicirii de reprezentare; 

Reprezentant persoana fizică care în baza unei împuterniciri de reprezentare creată prin 
intermediul SIA „MPower” este împuternicită să acționeze în numele 
reprezentatului; 

MPower Registrul împuternicirilor de reprezentare 

IDNP Numărul unic de identificare ale persoanelor fizice (în RM) 

IDNO Numărul unic de identificare al unităților de drept (în RM) 

3 Pictograme utilizate  
Pictogramă   Definiție 

 
Împuterniciri de reprezentare schițe  

 
Împuterniciri de reprezentare acordate  

 
Împuterniciri de reprezentare primite  

 
Identifică o unitate de drept  

 
Identifică o persoană fizică  

 
Identifică o dată calendaristică   

4 Scopul documentului și publicul țintă  
Acest document descrie funcționalitățile SIA „MPower”. SIA „MPower” are scopul de a oferi 

persoanelor fizice și juridice de drept public și privat un mecanism eficient, fiabil și modern de creare, 

verificare a valabilității și anulare a împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. 

Publicul țintă al documentului sunt persoanele fizice și administratorii persoanelor juridice, în calitatea 

lor de utilizatori autentificați și neautentificați.  

5 Ce este MPower  
MPower este un serviciul guvernamental prin care o persoană fizică sau o persoană juridică pot 

împuterniciri o altă persoană fizică (reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa în raport cu 

terții.  
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6 Accesarea serviciului  
Serviciul MPower poate fi accesa prin intermediul portalului mpower.gov.md. Accesarea portalului este 

disponibilă atât prin autentificarea cât și fără autentificare.  

Pentru accesarea portalului se recomandă utilizarea ultimelor versiuni ale celor mai populare browsere 

(Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat de pe dispozitivele desktop. 

Utilizatorii autentificați pot vizualiza împuternicirile primite sau acordate, pot acorda și verifica 

împuterniciri. 

7  Autentificare  
Autentificare se realizează prin intermediului MPass (Serviciul de autentificare și control al accesului).  

Se vor urma pașii:  

1. selecați opțiunea Autentificare (din colțul drept de sus al portalului)  

 
 

2. veți fi direcționat spre MPass, unde se va selecta metoda de autentificare dorită  

 
 

Ulterior autentificării cu succes prin intermediul MPass, veți fi autentificat în MPower. In colțul 

drept de sus al portalului se afișează numele de utilizator.  

 

În cazul în care sunteți administratorul unei unități de drept, înainte de a fi autentificați, MPower 

va solicita selectarea rolului  
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În colțul drept de sus al portalului se afișează numele de utilizator (în funcție de rolul ales – nume și 

prenume pentru persoană fizică sau denumirea companiei pentru unitatea de drept).  

 

8 Modificare rol  

MPower operează cu 2 roluri:  

• persoană fizică atunci când se acționează din nume propriu  

• rolul de administrator al unității de drept atunci când se acționează din numele unei unități 

de drept. O persoană fizică poate avea rolul de administrator la mai multe unități de drept. 

Pentru a modifica rolul se vor urma pașii:  

1. accesați pagina Împuterniciri  

2. din meniul vertical de navigare, selectați opțiunea Alege alt rol  

3. din lista de rolului disponibile, se va selecta rolul dorit  

La modificarea rolului, în colțul drept de sus al portalului se va afișa denumirea unității de drept (dacă 

rolul selectat este de administrator la unității de drept).  

9 Acordare împuternicire de reprezentare   
Pentru a acorda o împuternicire de reprezentare unei persoane terțe, este necesar să vă autentificați 

(a se vedea Cap. 7 Autentificare).  
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O împuternicire de reprezentare acordată este valabilă și poate fi utilizată de către persoana abilitată 

(reprezentant) în scop de reprezentare și acțiune în raport cu terții, în numele și pe seama utilizatorului 

care a abordat-o (reprezentat).    

Pentru a acorda o împuternicire de reprezentare, se vor urma pașii:  

1. accesați pagina Împuterniciri  

 
 

2. din meniul de navigare vertical se va selecta opțiunea Împuternicire nouă pentru a deschide 

formularul de creare a împuternicirii de reprezentare  

 
 

3. datele Reprezentatului (persoana care acordă împuternicirea) se completează automat în funcție 

de rolul selectat.  
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4. selectați tipul de împuternicire pe care doriți să îl acordați  

 
 

 

5. completați IDNP-ul sau IDNO-ul persoanei care urmează să vă reprezinte, IDNP/IDNO automat se 

va valida prin intermediul MConnect, iar datele persoanei se vor afișa automat.  
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6. completați termenului de valabilitate. 

 
Implicit termenul de valabilitate este de 3 ani de la data acordării împuternicirii.  

 

7. În funcție de tipul împuternicirii de reprezentare selectate, formularul poate conține câmpuri 

suplimentare care se vor completa. 

 
 

Dacă toate datele împuternicirii de reprezentare sunt completare, în zona butoanelor se va tasta 

butonul SALVARE ȘI ACTIVARE pentru acordare împuternicirii de reprezentare.  
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Împuternicirea de reprezentare poate fi salvată în schiță, fără a fi acordată. În acest scop se va tasta 

butonul CREARE.  

 

O împuternicire de reprezentare în stare schiță poate fi editată fără limitări, acordată ulterior sau 

ștearsă, această nu produce nici un efect și nu este accesibilă publicului larg.  

Pentru acordare împuternicirii de reprezentare în stare schiță, din detaliile împuternicirii tastați butonul 

Activează sau din listă împuternicirilor de reprezentare pictograma , și sa va urma pasul 8.  

 

8. Prin intermediu fereastra afișată, confirmați acțiunea de acordare prin tastarea butonului DA  

 

Important: O împuternicire de reprezentare acordată produce efect.  

 

9. Veți fi direcționați spre MSign, selectați opțiunea se semnare și confirmați acordare împuternicirii 

de reprezentare  

 

10. La confirmare acordării, se va afișa rezultatul acțiunii de acordare. 

Din acest moment împuternicirea de reprezentare acordată poate fi valabilă.  

Notă: În unele cazuri împuternicirea acordată, pentru a deveni valabilă, va necesita acceptarea de 

către Reprezentant (a se vedea Cap. 11 Acceptare împuternicirii de reprezentare). 

Împuternicirea de reprezentare acordată, nu poate fi editată sau ștearsă, iar pentru a retrage 

împuternicirea de reprezentare, este necesar ca aceasta să fie revocată (a se vedea Cap. 13). 

10 Vizualizarea împuternicirilor de reprezentare proprii   
Pentru a vizualiza detalii sau/și lista de împuterniciri de reprezentare acordate unei persoane abilitate  

și primite  de la persoane abilitate, este necesar să vă autentificați (a se vedea Cap. 7 Autentificare).  

Imediat la autentificare, se va accesa pagina Împuterniciri unde se poate vizualiza lista împuternicirilor 

de reprezentare în care sunteți parte.  
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Lista împuternicirilor poate fi filtrată conform opțiunilor disponibile în cadrul meniului de navigare 

vertical – Schițe, Acordate valabile și nevalabile, Primite valabile și nevalabile.   

10.1 Schițe 
Împuternicirile de prezentare în starea Schiță sunt împuternicirile de reprezentare care au fost create, 

dar nu au fost acordate. Aceste împuterniciri sunt vizibile numai de către utilizatorul care le-a creat 

dacă a fost creată din rolul de persoană fizică, sau de către utilizatorii asociați rolului persoanei juridice.  

Schițele sunt marcate cu galben și sunt compuse din:  

- zona verticală a butoanelor    

- zona de detalii unde se pot vizualiza: codul unic al împuternicirii de reprezentare, tipul 

împuternicirii, prestatorul de servicii, data când împuternicirea de reprezentare a fost creată și 

părțile implicate.  

 

Acțiunile posibile asupra schițelor:   

Buton Descriere  

 
Editează  - editarea datelor împuterniciri de reprezentare  

 

Șterge pentru ștergerea împuternicirii de reprezentare. 
Ștergerea este o acțiune ireversibilă  

 
Descarcă pentru descărcare formei imprimabile a împuternicirii de reprezentare 

 

Activează pentru a acorda împuternicirea de reprezentare (detalii conform Cap. 9 Acordare 
împuternicirii de reprezentare)  

Notă: butoanele indicate se regăsesc și în detaliile împuternicirii de reprezentare.  
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10.2 Acordate  
Împuternicirile de reprezentare acordate sunt acele împuterniciri care au fost acordate de către 

dumneavoastră, în cadrul rolului selectat, unei persoane abilitate.  

Împuternicirile de reprezentare acordare se divizează în:  

- Valabile sunt împuternicirile de reprezentare care pot fi utilizate de către persoana abilitată  în 

scop de reprezentare  

- Nevalabile sunt împuternicirile de reprezentare care nu pot fi utilizate de către persoana 

abilitată în scop de reprezentare ca urmare a expirării termenului de valabilitate sau anulării 

de către una dintre părțile implicate.   

Împuternicirile de reprezentare acordare se diferențiază în lista prin culoarea albastră și sunt descrise 

de următoarele:   

- zona verticală a butoanelor  

- zona de detalii unde se pot vizualiza: codul unic al împuternicirii de reprezentare, tipul 

împuternicirii, prestatorul de servicii, data când împuternicirea de reprezentare a fost creată și 

părțile implicate.  

 

 

Acțiunile posibile asupra împuternicirilor de reprezentare acordate:  

Buton Descriere 

 

Descarcă pentru descărcare formei imprimabile a împuternicirii de reprezentare 

 

Revocă pentru anularea împuternicirii de reprezentare acordate unei părți abilitate înainte de 
termenul de expirare. Revocare este o acțiune ireversibilă, mai multe detalii conform Cap. 13 

 

Suspendă în scopul de a stopa temporar utilizarea împuternicirii de reprezentare de către 
persoana utilizată.  

Notă: butoanele indicate se regăsesc și în detaliile împuternicirii de reprezentare.    

10.3 Primite 
Împuternicirile de reprezentare primite sunt acele în care pot fi utilizate de către dumneavoastră în 

scop de reprezentare și acțiune în raport cu terții, în numele și pe seama persoanei care a acordat-o.  

Împuternicirile de reprezentare acordare se divizează în:  

- Valabile sunt împuternicirile de reprezentare care pot fi utilizate de către persoana abilitată  în 

scop de reprezentare  

- Nevalabile sunt împuternicirile de reprezentare care nu pot fi utilizate de către persoana 

abilitată în scop de reprezentare ca urmare a expirării termenului de valabilitate sau anulării 

de către una dintre părțile implicate.   

Împuternicirile de reprezentare primite se diferențiază în lista prin culoarea verde a zonei de butoane, 

și sunt descrise de următoarele:   

- zona verticală a butoanelor  

- zona de detalii unde se pot vizualiza: codul unic al împuternicirii de reprezentare, tipul 

împuternicirii, prestatorul de servicii, data când împuternicirea de reprezentare a fost creată și 

părțile implicate.  
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Acțiunile posibile asupra împuternicirilor de reprezentare primite:  

Buton Descriere 

 

Descarcă pentru descărcare formei imprimabile a împuternicirii de reprezentare 

 

Respinge pentru anularea împuternicirii de reprezentare primite înainte de termenul de 
expirare. Renunțare este o acțiune ireversibilă, mai multe detalii conform Cap. 14 

 

Acceptare pentru acceptarea împuternicirii de reprezentare primite, mai multe detalii privind 
acceptare conform Cap. 11.  

 

10.4 Vizualizare detaliilor împuternicirii de reprezentare  
Pentru a vizualiza detaliile împuterniciri de reprezentare se vor urma pașii:  

1. autentificați-vă în MPower (Cap. 7) 

2. accesați pagina Împuterniciri  

3. identificați împuternicirea necesară  

4. click pe denumirea tipului de împuternicire   

 
 

În detaliile împuternicirii de reprezentare conține următoare informație:  

 

- Zona butoanelor  

o Revocă / Renunță – pentru a anula împuternicire de reprezentare acordată și valabilă, 

mai multe detalii în Cap 13. Revocarea împuternicirii de reprezentare   

o Suspendă – pentru a stopa împuternicirea de reprezentare pentru a perioadă de timp  

o Descarcă – pentru a descărcă împuternicirea de reprezentare în forma imprimabil 

  

- Secțiunea DETALII – afișează detaliile împuternicirii de reprezentare și anume: părțile 

implicate, termenul de valabilitate, alte date  

 

- Secțiunea EVENIMENTE – afișează evenimentele care au fost realizate asupra împuternicirii 

de reprezentare. 

 

- Bara informativă – în bază de culoare se determină dacă este o schiță, împuternicire de 

reprezentare acordată sau primită.  
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11 Acceptarea împuternicirii de reprezentare  
În cadrul MPower sunt împuterniciri de reprezentare care necesită să fie acceptate de către persoana 

abilitată (reprezentant) pentru a deveni valabile.  

Împuternicirile de reprezentare se pot accepta numai de către utilizatorii autentificați în MPower (a se 

vedea Cap. 7 Autentificare). De asemenea, pentru a fi acceptată de către Reprezentant, 

împuternicirea de reprezentare trebuie să fie acordată.   

Pentru a accepta o împuternicire de reprezentare se vor urma pașii:  

1. accesați pagina Împuterniciri  

 

2. filtrați lista după Primite -> Valabile sau căutați împuternicire 

de reprezentare în baza codului unic 

 

3. din zona verticală a butoanelor tastați butonul Acceptă 

(conform imaginii de mai jos), sau accesați detaliile 

împuternicirii și tastați butonul Acceptă.   

 

În cazul în care nu doriți să acceptați Împuternicirea de 

reprezentare, tastați butonul Respinge (disponibil atât din listă, 

cât și din detalii), astfel împuternicire de reprezentare va deveni 

nevalabilă.  

 

 

Împuternicirea de reprezentare a fost acceptată și devine valabilă (poate fi utilizată în scop de 

reprezentare și acțiune în raport cu terții).  

12 Suspendare împuternicirilor de reprezentare  
Suspendare împuternicirii de reprezentare retragerea pentru o perioadă determinată a capacității 

reprezentantului să vă reprezinte și sa acționeze în numele dumneavoastră în raport cu persoanele 

terțe.  

Se pot suspenda împuternicirile de reprezentare acordare și valabile, și numai de către utilizatorii 

autentificați (a se vedea Cap. 7 Autentificare).  

Pentru suspendarea împuternicirii de reprezentare se vor urma pașii:  
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1. accesați pagina Împuterniciri  

 

2. filtrați lista după Acordate -> Valabile sau căutați împuternicire de reprezentare în baza codului 

unic 

 

3. tastați butonul Suspendă (disponibil atât din listă, cât și din detalii) 

 
 

4. completați motivul suspendării și termenul de suspendare și tastați butonul DA  

 

Notă: perioada de suspendare predefinită de MPower, reprezintă termenul de valabilitate al 

împuternicirii selectate pentru suspendare.  
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5. confirmați suspendare prin semnătura electronică (MSign) 

 

Împuternicire de reprezentare este suspendată. La trecerea perioadei de suspendare, acesta va 

deveni automat valabilă sau expirată, în funcție de caz.  

Împuternicirile de reprezentare suspendate nu pot fi utilizate în scop de reprezentare.  

13 Revocarea împuternicirii de reprezentare  
O împuternicire de reprezentare acordată și valabilă poate fi revocată. Din momentul revocării 

împuternicirea de reprezentare devine nevalabilă și nu poate fi utilizată în scop de reprezentare și 

acțiune în raport cu terții, în numele și pe seama utilizatorului care a abordat-o (reprezentat).    

Revocare împuterniciri de reprezentare se poate realiza de către utilizatorul autentificat și se confirmă 

prin semnătura electronică (MSign).  

Pentru a revoca o împuternicire de reprezentare se vor urma pașii:  

1. accesați pagina Împuterniciri  

2. filtrați lista de împuternici de reprezentate după filtrele Acordate  -> Valabile 
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3. identificați împuternicirea de reprezentare care urmează să fie revocată și tastați butonul   

 
 

Butonul Revocă este disponibil și din detaliile împuternicirii de reprezentare.  

 

4. în fereastra deschisă, completați motivul revocării și tastați DA. 

 

5. confirmați revocarea prin semnătura electronică (MSign).  

Împuternicirea de reprezentare este revocată, din acest moment ea este nevalabilă și nu poate fi 

utilizată în scopuri de reprezentare și acțiune.  

Revocare este o acțiunea ireversibilă ceea ce înseamnă că împuternicirile revocate nu pot deveni 

valabile.  

14 Renunțare la împuternicirea de reprezentare  
La o împuternicire de reprezentare primită și valabilă se poate renunța. 

Din momentul renunțării împuternicirea de reprezentare devine nevalabilă și nu poate fi utilizată în 

scop de reprezentare și acțiune în raport cu terții, în numele și pe seama utilizatorului care a abordat-

o.    

Renunțarea la împuternicirea de reprezentare se poate realiza de către utilizatorul autentificat.  

Pentru a renunța la o împuternicire de reprezentare se vor urma pașii:  
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1. accesați pagina Împuterniciri  

2. filtrați lista de împuternici de reprezentate după filtrele Primite  -> Valabile 

 
 

3. identificați împuternicirea de reprezentare la care doriți să renunțați, din zona verticală a 

butoanelor selectați  

 
 

4. în fereastra de confirmare completați motivul renunțării și tastați DA  

 
Notă: este obligatoriu să completați motivul renunțării.  

  

În cazul în care doriți să renunțați, tastați Nu.  
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Ați renunțat la împuternicirea de reprezentare, din acest moment ea este nevalabilă și nu poate fi 

utilizată în scopuri de reprezentare și acțiune.  

Renunțarea este o acțiunea ireversibilă ceea ce înseamnă că împuternicirile la care s-a renunțat nu 

poate deveni valabilă.  

15 Verificarea împuternicirii de reprezentare  
Verificare împuternicirii de reprezentare poate fi realizată de către utilizatorii autentificați și 

neautentificați. Pentru a verifica împuternicirea de reprezentare, se vor urma pașii:  

1. se va tasta butonul Verifică din pagina principală sau pagina Verifică împuternicirea   

 
 

 

2. se va completa numărul împuternicirii de reprezentare (11 caractere) 

3. se bifează “Am citit și accept Termenii și condițiile de utilizare ale MPower” și se tastează 

butonul Verifică împuternicirea  

 
 

Dacă împuternicirea de reprezentare este valabilă se vor afișa informațiile aferente:  

https://mpower.dev.egov.md/#/ro/terms
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Dacă împuternicirea de reprezentare nu este valabilă sau nu există atunci se va afișa textul:  

 
 

 

16 Descărcarea împuternicirii de reprezentare  
Împuternicirea de reprezentare poate fi descărcată în format pdf, această 

funcționalitate este disponibilă numai utilizator autentificați pentru 

împuternicirile proprii acordate și primite. 

Pentru a descărca împuternicirea de reprezentare, accesați pagina 

Împuterniciri, din lista împuternicirilor se va tasta butonul , sau din 

detaliile împuternicirii butonul Descarcă. 

  

Împuternicirea de reprezentare în forma imprimabilă se va deschide într-un 

nou tab al browser-ului.  

 


