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1. Informații generale 

 

Acest ghid este destinat utilizatorilor cu rol de solicitant (în continuare „Solicitat(ți)”) 

și are drept scop îndrumarea, pas cu pas, a solicitanților, în procesul de depunere a 

unei cereri online de solicitare a unui sau mai multor servicii din domeniul cadastru 

prin intermediul platformei de dezvoltare a serviciilor electronice a Agenției de 

Guvernare Electronică (PDSE). 

 

Prin intermediul PDSE poate fi solicitată prestarea următoarelor servicii cadastrale: 

1. Eliberarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile; 

2. Eliberarea certificatului privind valoarea bunului imobil; 

3. Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile; 

4. Eliberarea extrasului din capitolul supliment al Registrului bunului imobil 

(valoarea bunului imobil); 

5. Eliberarea planului cadastral pentru primul sector cadastral; 

6. Eliberarea planului cadastral pentru fiecare sector ulterior; 

7. Eliberarea planului cadastral al terenului cu/fără construcţie; 

8. Eliberarea planului încăperii izolate; 

9. Eliberarea planului locului de parcare; 

10.  Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane 

fizice/juridice din banca centrală de date. 

 

 

2. Termeni și abrevieri 

 

Termen Definiție 

PDSE Sistem dezvoltat în baza platformei de dezvoltare a serviciilor 

electronice a Agenției de Guvernare Electronică 

ASP Agenția Servicii Publice 

Solicitant Persoană fizică sau juridică care solicită online prestarea 

serviciului din domeniul cadastru prin PDSE 

IDNP Numărul de identificare de stat al persoanei fizice 

IDNO Numărul de identificare de stat al unităţii de drept  

BCD  Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile  

SCT Serviciu cadastral teritorial 

CM Centrul multifuncțional al ASP 

CNAS Casa Națională de Asigurări Sociale 

CNDDCM Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității 

de Muncă 

MPass Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului 
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MSign Serviciul guvernamental de semnătură electronică 

MDelivery Serviciul guvernamental de livrare  

MPay Serviciul guvernamental de plăți electronice  

MPower Registrul împuternicirilor de reprezentare 

MCabinet Portalul guvernamental al cetățeanului/antreprenorului 

 

 

3. Accesarea PDSE  

 

Platforma de dezvoltare a serviciilor electronice a AGE poate fi accesată de către 

solicitant(ți) prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md, 

prin intermediul paginii web oficiale a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md, 

accesând rubrica Servicii / Servicii electronice / Comanda online / Bunuri 

imobile, prin intermediul portalului cetățeanului/antreprenorului 

www.mcabinet.gov.md sau prin recepționarea link-ului de acces 

https://eservicii.gov.md/asp/cadastru/cerere/ prin mijloace electronice de 

comunicare. 

 

 
 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.asp.gov.md/
http://www.mcabinet.gov.md/
https://eservicii.gov.md/asp/cadastru/cerere/
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Urmare a accesării serviciului, solicitantul va fi redirecționat pe PDSE, în vederea 

depunerii unei cereri online de solicitarea a serviciului din domeniul cadastru. 

Cererea va putea fi depusă atât de persoanele autentificate pe PDSE cât și de cele 

neautentificate. 

Persoanele autentificate vor putea recepționa documentul solicitat în format 

electronic (implicit) - în MCabinet, iar la solicitare pe suport de hârtie.  

Persoanele neautentificate vor beneficia de opțiunea recepționării documentului în 

format electronic, doar după recepționarea acestuia pe suport de hârtie (după 

confirmarea identității - prin prezentarea unui act de identitate și după confirmarea dreptului 

asupra bunului imobil - prin prezentarea documentelor confirmative aferente serviciului 

solicitat) și doar în cazul în care dețin o semnătură electronică.  
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4. Autentificarea solicitantului pe PDSE 

 

Pentru a vă autentifica pe PDSE, în interfața deschisă, accesați butonul 

”Autentificare”, din colțul drept de sus. 

 

 
 

Ulterior, veți fi redirecționat pe MPass, unde veți selecta modalitatea de 

autentificare și veți efectua autentificarea. 

 

 

 

5. Depunerea cererii prin PDSE 

 

5.1 Date solicitant (introducerea datelor despre solicitantul serviciului) 

 

1. Selectați tipul solicitantului:  

a. persoană fizică;  

b. persoană juridică.  
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2. Ulterior, din lista derulantă, selectați calitatea de solicitant corespunzătoare 

dumneavoastră (statutul dumneavoastră de solicitant): proprietar, 

moștenitor, persoană împuternicită sau alt tip de solicitant. 

 
 

3. După selectarea calității de solicitant, completați câmpurile afișate 

corespunzător statutului dumneavoastră.  

Câmpurile afișate „IDNP solicitant”, „Nume solicitant” și „Prenume 

solicitant” vor fi autocompleta în cazul în care sunteți autentificat pe PDSE, 

iar în cazul în care nu sunteți autentificat, va fi necesar să le introduceți în 

mod manual; 
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În cazul în care selectați tipul de solicitant „Persoană juridică”, în formularul 

cererii din PDSE vor fi afișate 2 (două) câmpuri suplimentare: „IDNO solicitant” 

și „Nume companie solicitant”. 
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4. Introduceți numărul de contact în câmpul „Telefon solicitant” și adresa 

electronică în câmpul „Email”. 
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5. În cazul în care, solicitați serviciul din domeniul cadastru în calitate de 

„Persoană împuternicită”, în formularul cererii vor fi disponibile mai 

multe câmpuri pentru completare și opțiuni pentru selectare, 

corespunzătoare acestui tip de solicitant: 

- după introducerea datelor de contact, veți selecta tipul de împuternicire 

deținută: Procură/alte acte confirmative sau Împuternicire MPower;  

Notă: În cazul în dețineți o împuternicire de reprezentare acordată prin MPower, și sunteți 

autentificat pe PDSE, sistemul va identifica împuternicirea în mod automat. 

- ulterior, veți introduce datele personale ale proprietarului bunului imobil. 
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6. În cazul în care dumneavoastră sau persoana reprezentată de dumneavoastră 

(proprietarul bunului imobil) face parte din una dintre categoriile de solicitanți 

care pot beneficia de înlesniri datorită limitei de vârstă sau din cauza 

gradului de dezabilitate:  

- bifați caseta corespunzătoare categoriei dumneavoastră de solicitant (a 

persoanei reprezentate de dumneavoastră) ”Pensionar cu limită de 

vârstă” și/sau „Persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau 

medie”. 

 
 

Notă: PDSE va interacționa, în mod automat, cu sistemele informaționale ale CNAS/CNDDCM 

în vederea verificării statutului de solicitant pretins de dumneavoastră.  

 

Încărcați documentele în format PDF (scanate), care confirmă statutul 

dumneavoastră de solicitant sau împuternicirea, prin accesarea butonul „+”,  
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- Ulterior, selectați din lista derulantă denumirea documentului încărcat; 

 

 
 

- în câmpul „Numărul documentului” introduceți seria și numărul 

documentului încărcat; 

- din calendarul derulant, selectați data emiterii documentului. 
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După completarea tuturor câmpurilor necesare, acceptați prin bifare caseta prin 

care vă exprimați acordul la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, în conformitate cu prevederile Legii 133 din 08.07.2011 și accesați 

butonul „Pasul următor”. 

 
 

După accesarea butonului „Pasul următor” veți trece la pasul „Detalii serviciu”. 

 

 

5.2 Detalii serviciu (introducerea detaliilor referitoare la serviciul solicitat) 

 

a. Selectați una din opțiunile de căutare (identificare) a bunului imobil pentru care 

solicitați serviciul: 
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- în cazul în care selectați opțiunea „Căutarea după număr cadastral”, 

introduceți numărul cadastral al imobilului în caseta corespunzătoare și din 

lista afișată selectați obiectul cadastral necesar. 

 
Notă: Un exemplu de introducere corectă a unui numărului cadastral poate fi vizualizat prin 

accesarea pictogramei – informații . 

 
 

- în cazul în care selectați opțiunea „Căutarea după adresă”, din lista 

derulantă selectați municipiul/raionul din care face parte bunul imobil, 

ulterior selectați orașul/satul/comuna și, dacă este cazul, selectați adresa 

bunului imobil (strada, blocul, casa și apartamentul).  
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În continuare, accesați butonul „Caută” și din lista afișată selectați 

obiectul cadastral necesar. 

 
 

- opțiunea de căutare „Imobilele mele” este disponibilă pentru accesare 

(selectare) doar pentru persoanele autentificate și care au statutul de 

„Proprietar”. Urmare a selectării acestei opțiuni, pe interfață va fi afișată 
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lista imobilelor deținute de dumneavoastră. Ulterior, selectați obiectul 

cadastral necesar. 

 
 

b. opțiunea „Căutarea informației din banca centrală de date” este disponibilă 

pentru accesare doar pentru persoanele care au statutul de proprietar. Urmare a 

selectării acestei opțiuni, pe interfață va fi afișată și disponibilă pentru selectare 

lista serviciilor privind eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei 

persoane fizice/juridice din banca centrală de date a cadastrului bunurilor 

imobile. Ulterior, selectați prin bifare unul sau mai multe servicii.  
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Notă: După selectarea primului serviciu, vor fi active pentru selectare doar serviciile care fac 

parte din grupul serviciului selectat inițial (care au același termen de executare), restul 

opțiunilor de selectare vor fi inactive. 

 

În cazul în care se necesită eliberarea informației din banca centrală de date 

pentru o anumită perioadă, selectați serviciul corespunzător, faceți clic pe 

butonul + și, din calendarele derulante, selectați perioada pentru care solicitați 

informația.  

 

 

 

c. În unele cazuri (dacă solicitantul este moștenitor sau alt tip de solicitant care 

acționează în calitate de soț/soție neînscris în RBI), după selectarea bunului 

imobil corespunzător, se va solicita accesarea butonul „Declarația pe propria 

răspundere”. 
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d. După accesarea butonului „Declarația pe propria răspundere”, va fi afișată o 

declarație pe propria răspundere, care va conține unele câmpuri pre-completate 

(numele și prenumele solicitantului, numărul cadastral al bunului imobil și 

adresa acestuia), e necesar de selectat unul dintre motivele solicitării 

informației iar în câmpul disponibil pentru completare de indicat (introdus) mai 

multe detalii referitoare la necesitatea solicitării serviciului.  

 

În cazul solicitării informației de către un alt tip de solicitant, și anume soț/soție 

neînscris în RBI, e necesar de introdus în declarația pe propria răspundere, de 

asemenea, numele și prenumele proprietarului și de confirmat prin bifare faptul 

că bunul imobil nu a fost supus partajului, nu a fost încheiat contract 

matrimonial, precum și faptul că extrasul urmează a fi prezentat notarului 

pentru îndeplinirea actului notarial. 
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e. După salvarea declarației pe propria răspundere (prin accesarea butonului 

„Salvează”), veți vizualiza lista serviciilor cadastrale disponibile pentru 

solicitare.  
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f. Din lista de servicii afișate, selectați prin bifare unul sau mai multe servicii. 

 

Notă: Solicitantul poate selecta mai multe servicii pentru un singur bun imobil cu condiția că 

acestea fac parte din același grup (au același termen de executare). După selectarea primului 

serviciu, vor fi active pentru selectare doar serviciile care fac parte din grupul serviciului 

selectat inițial, restul opțiunilor de selectare vor fi inactive. 
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După selectarea serviciului/serviciilor necesare, accesați butonul „Pasul 

următor”. 

 
 

 

5.3 Mod de recepționare (selectarea modului de recepționare a rezultatului 

serviciului) 

Toate documentele cadastrale solicitate prin PDSE se eliberează implicit electronic 

și pot fi descărcate din MCabinet (mcabinet.gov.md), cu condiția că solicitantul 

este autentificat pe PDSE (deține o semnătură electronică). 

https://mcabinet.gov.md/
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Notă: În cazul în care solicitantul nu este autentificat pe PDSE, acesta va putea recepționa 

documentul doar pe suport de hârtie. 

Totodată, solicitantul are opțiunea să selecteze prin bifare un mod suplimentar de 

recepționare a documentului „Recepționarea pe suport de hârtie”, cu 

posibilitatea selectării metodei de recepționare a rezultatului serviciului: 

 

a. „Livrare la ușă (prin serviciul guvernamental de livrare MDelivery)”; 
După selectarea acestei opțiuni de ridicare a documentului, accesați butonul 

„Pasul următor” și veți fi direcționat pe pagina serviciul guvernamental de 

livrare MDelivery, unde veți completa datele ce țin de livrare. 

 

 

Pagina serviciului MDelivery va conține unele câmpuri pre-completate, și 

anume, datele de contact ale destinatarului preluate din PDSE (Numele, 

Prenumele, Adresa electronică, Telefonul de contact).  

În câmpurile necompletate, veți introduce adresa de livrare (Țara, Regiunea, 

Localitatea, Strada și Codul poștal). 

După completarea tuturor câmpurilor veți accesa butonul „Pasul următor”. 
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La acest pas, aveți posibilitatea să redactați (în caz de necorespundere) datele 

dumneavoastră (datele de contact sau adresa de livrare) prin accesarea butonului 

“Editează” și selectați unul dintre furnizorii de servicii poștale. 

După selectarea furnizorului de servicii poștale, accesați butonul „Pasul 

următor”. 
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La această etapă, de asemenea, puteți opera unele modificări în datele 

introduse anterior, prin accesarea butonului „Editează”. 

Acceptați prin bifare „Termenii și condițiile de utilizare a serviciului 

MDelivery” și „Termenii și condițiile de utilizare a serviciului 

MDelivery”, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal. 

Pentru a trece la pasul următor, accesați butonul „Achită comanda”. 
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b. „Ridicarea de la Oficiu”; 
După selectarea opțiunii „Ridicarea de la Oficiu”, se va afișa o listă 

derulantă din care veți selecta CM-ul de la care doriți să ridicați rezultatul 

serviciului solicitat. 

Notă: În cazul solicitanților neautentificați pe PDSE, la ridicarea documentelor pe suport 

de hârtie, aceștia vor prezenta documentele confirmative aferente serviciului solicitat 

(actul de identitate în original, actele ce confirmă împuternicirile reprezentantului, actele 

ce confirmă statutul de moștenitor ș.a.). 

Pentru a trece la pasul următor, accesați butonul „Pasul următor”. 
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După accesarea butonului „Pasul următor” veți fi direcționat la pasul 

„Confirmare”. 

 

5.4 Confirmarea comenzii  

La acest pas, puteți verifica corectitudinea datelor introduse în formularul 

electronic al cererii, în cazul identificării unor erori, aveți opțiunea de a trece la 

pasul anterior accesând butonul „Înapoi” (pentru a introducere unele 

modificări/corectări în solicitarea dumneavoastră), sau accesa butonul „Confirmă și 

achită” pentru a trece la pasul următor și a finaliza procesului de depunere a 

cererii. 

 

Notă: În cazul solicitării livrării rezultatului serviciului prin intermediul MDelivery, în 

formularul de confirmare va fi inclusă și taxa operatorului poștal. 

 

După accesarea butonului „Confirmă și achită”, în cazul în care sunteți 

autentificat pe PDSE,  veți fi redirecționat pe pagina Serviciului guvernamental de 

semnătură electronică MSign pentru a semna cererea completată de dumneavoastră 

și ulterior direcționat pe pagina MPay pentru a achita serviciul solicitat. 

În cazul în care nu sunteți autentificat pe PDSE, după accesarea butonului 

„Confirmă și achită” veți fi redirecționat pe pagina MPay pentru a achita 

serviciul solicitat. 
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5.5 Semnarea  

Pe pagina Serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign: 

- selectați unul dintre instrumentele de semnare; 

 
 

- aplicați semnătura. 

 

 
Imediat după aplicarea semnăturii veți fi redirecționat pe pagina MPay pentru a 

achita serviciul solicitat. 
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5.6 Achitarea 

Pe pagina serviciului guvernamental de plăți electronice MPay: 

- acceptați prin bifare termenii și condițiile de utilizare și accesați butonul 

„Confirmă”; 

 

- selectați una dintre modalitățile de plată disponibile; 

 

- după autorizarea plății, MPay va genera o nota de plată pe care, la 

necesitate, o puteți descărca. 
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După accesarea butonului „Continuă” din MPay, veți fi direcționat pe PDSE, 

unde veți vizualiza recipisa și confirmarea faptului că cererea dumneavostră a fost 

depusă cu succes.  

Recipisa, de asemenea, poate fi descărcată prin accesarea butonului „Descarcă” 

sau imprimată - prin accesarea butonului „Printează”. 

Pentru a reveni la pasul inițial și a depune o cerere nouă de solicitare a unui 

serviciu din domeniul cadastru accesați butonul „Acasă”. 

 


