
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.________

din________________________
Chişinău

Pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea 
şi dezvoltarea Portalului guvernamental al cetăţeanului

În temeiul art.10 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art. 664), art. 6 alin. (1), 
art. 7 din Legea nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul 
public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.64-68, art.197) şi art. 29, 
30 şi 31 din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele 
informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 
44), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie Portalul guvernamental al cetăţeanului, în calitate de 
instrument unic de acces la informaţii oficiale despre sine, ca parte componentă a 
portalului guvernamental.

2. Se aprobă Regulamentul privind Portalul guvernamental al cetăţeanului 
(se anexează).

3. Se desemnează Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică” în 
calitate de posesor şi deţinător al Portalului guvernamental al cetăţeanului.

4. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale 
subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă 
(autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele 
aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de 
Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), 
autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau 
înfiinţate de Guvern, precum şi persoanele juridice de drept privat care, în numele 
autorităţilor şi instituţiilor publice, gestionează sau deţin sisteme informaţionale de 
stat, în limitele competenţelor prevăzute de lege:

1) vor asigura disponibilitatea datelor prin intermediul platformei de 
interoperabilitate (MConnect), în vederea asigurării dreptului de acces al persoanei 
fizice la date oficiale despre sine;

2) vor asigura integrarea serviciilor electronice prin intermediul Portalului 
guvernamental al cetăţeanului în vederea accesării acestora;

3) nu vor admite dezvoltarea soluţiilor tehnice similare, destinate accesării 
de către persoanele fizice a informaţiilor oficiale despre sine.
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5. Alte autorităţi şi instituţii publice decât cele menţionate la pct. 4 din 
prezenta hotărâre, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale, precum şi 
persoanele fizice sau juridice de drept privat, vor asigura disponibilitatea datelor 
deţinute prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în măsura în 
care acestea îşi manifestă intenţia de a expune benevol datele respective pentru a fi 
consumate în Portalul guvernamental al cetăţeanului.

6. Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”:
1) va asigura implementarea şi dezvoltarea continuă a Portalului 

guvernamental al cetăţeanului;
2) va aproba prin ordin şi va actualiza continuu clasificatorul seturilor de 

informaţii şi a serviciilor electronice, disponibile a fi accesate prin intermediul 
Portalului guvernamental al cetăţeanului;

3) în scopul optimizării procesului de acces al persoanelor fizice la 
informaţiile oficiale despre sine, va solicita subiecţilor menţionaţi în pct. 4, 
expunerea pe platforma de interoperabilitate (MConnect), prin web servicii 
informaţionale, a documentelor şi/sau informaţiei destinate reutilizării, pentru a 
asigura, la rândul său, accesul şi reutilizarea automatizată a acestor documente şi/sau 
informaţii pe portalul guvernamental al cetăţeanului, prin intermediul platformei de 
interoperabilitate (MConnect).

4) în vederea asigurării accesului la informaţii oficiale, va oferi, fără 
perceperea unor plăţi de la utilizatorii portalului, utilizarea Portalului guvernamental 
al cetăţeanului;

5) va evalua anual costurile necesare administrării şi dezvoltării continue a 
Portalului guvernamental al cetăţeanului şi va înainta propuneri de solicitare a 
mijloacelor financiare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul 
respectiv.

7. În scopul implementării prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor în 
conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- 
fiscale nr. 181/2014, în comun cu fondatorul Instituţiei publice „Agenţia de 
Guvernare Electronică”, va prevedea alocarea în Legea bugetului de stat pentru anul 
corespunzător a mijloacelor bugetare necesare pentru finanţarea centralizată a 
asigurării prestării de către Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică” a 
serviciilor către persoane fizice.

8. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 916/2007 „Cu privire la Concepţia 
Portalului guvernamental” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127 - 
130, art.952), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„3. Se desemnează Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică” în 
calitate de posesor şi deţinător al Portalului guvernamental.”

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU Ion CHICU

Contrasemnată:

Ministrul economiei si infrastructurii Anatol Usatîi
9
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Aprobat
prin Hotărârea Guvernului n r._______

din

REGULAMENTUL
privind utilizarea, administrarea şi dezvoltarea 

Portalului guvernamental al cetăţeanului

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

9

1. Regulamentul privind utilizarea, administrarea şi dezvoltarea Portalului 
guvernamental al cetăţeanului (în continuare - Regulament) este elaborat în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la 
resursele informaţionale de stat şi Hotărârii Guvernului nr. 916/2007 cu privire la 
Concepţia Portalului guvernamental.

2. Prezentul Regulament stabileşte modul de utilizare, administrare şi 
dezvoltare a Portalului guvernamental al cetăţeanului (în continuare -  portal), 
precum şi atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile participanţilor la raporturile 
aferente proceselor respective.

3. Portalul este parte componentă a Resurselor informaţionale de stat ale 
Republicii Moldova, destinat a oferi persoanelor fizice un mecanism eficient, fiabil 
şi modern de obţinere prin intermediul unui punct unic a accesului la informaţiilor 
oficiale de interes public şi a informaţiilor oficiale despre sine, disponibile în cadrul 
registrelor şi sistemelor informaţionale ale furnizorilor de date.

4. În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele noţiuni:
furnizor de date -  persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept

privat, care în virtutea obligaţiilor legale sau benevol, asigură disponibilitatea 
informaţiilor deţinute prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), 
pentru reutilizarea acestora pe portal.

informaţii oficiale de interes public -  set de date destinate accesului liber, 
disponibile în cadrul portalului;

informaţii oficiale despre sine -  set de date accesibile prin portal, al căror 
titular este utilizator autentificat;

participanţi ai portalului -  utilizatorii, posesorul, deţinătorul, administrator 
tehnic, furnizorii de date.

utilizatori ai portalului -  persoane fizice autentificate, care utilizează portalul 
pentru a accesa informaţii oficiale de interes public şi informaţii oficiale despre sine.

Capitolul II
FUNCŢIILE PORTALULUI

9

5. Funcţiile portalului:
1) expunerea informaţiilor oficiale de interes public;
2) accesarea de către utilizatori a informaţiilor oficiale despre sine expuse 

de furnizorii de date;
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3) personalizarea informaţiilor expuse de furnizorii de date, în funcţie de 
interesul utilizatorilor;

4) vizualizarea informaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
5) informarea utilizatorilor cu privire la modificarea informaţiilor oficiale 

despre sine;
6) recepţionarea notificărilor, expediate de prestatorii de servicii 

electronice, către utilizatori în vederea înştiinţării acestora despre evenimentele 
produse în legătură cu prestarea serviciilor;

7) accesarea de către utilizatori a serviciilor electronice prin intermediul 
portalului, fără necesitatea autentificării suplimentare;

8) vizualizarea informaţiei aferente prestării unui serviciu electronic, 
expusă de furnizorii de date;

9) alte funcţii relevante.

Capitolul III
PARTICIPANŢII PORTALULUI

9

6. Posesorul şi deţinătorul portalului este Instituţia publică „Agenţia de 
Guvernare Electronică”.

7. Posesorul are următoarele atribuţii:
5

1) asigură crearea şi exploatarea portalului;
2) asigură condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea, 

funcţionarea şi dezvoltarea portalului;
3) stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie şi securitate a 

portalului;
4) asigură raportarea automatizată a indicatorilor de utilizare a portalului;
5) asigură securitatea şi protecţia datelor din portal;
6) monitorizează şi, după caz, ajustează cerinţele de securitate şi 

conformitate a portalului la domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
7) exercită alte atribuţii necesare asigurării bunei funcţionări a portalului.
8. Administratorul de sistem este angajatul Agenţiei, care acordă suportul 

tehnic de administrare a portalului.
9. Administratorul de sistem are următoarele atribuţii:
1) administrează conţinutului public al portalului;
2) gestionează şabloanele de rapoarte şi statistici;
3) monitorizează jurnalizarea evenimentelor;
4) asigură suport Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal în cadrul investigaţiilor efectuate în contextul portalului.
10. Administratorul tehnic al portalului este Instituţia publică „Serviciul 

Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”, care îşi exercită atribuţiile în 
conformitate cu cadrul normativ în materie de administrare tehnică şi menţinere a 
sistemelor informaţionale de stat.

5

11. Furnizorii de date au următoarele atribuţii:
5

1) asigură disponibilitatea datelor, destinate consumului în cadrul 
portalului, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);

2) asigură veridicitatea, autenticitatea şi integritatea datelor furnizate;
3) asigură actualizarea datelor furnizate.
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12. Furnizorii de date sunt responsabili de corectitudinea datelor furnizate şi 
conectarea sistemelor informaţionale pe care le deţin la platforma (MConnect) prin 
canale securizate de acces şi transport de date, în temeiul actelor juridice bilaterale 
cu furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, conform 
recomandărilor şi procedurilor de integrare stabilite de autoritatea competentă.

13. Utilizatorii portalului au dreptul:
1) să dispună de acces în conformitate cu prevederile Regulamentului, la 

informaţiile oficiale despre sine;
2) să acceseze funcţionalităţile portalului, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului;
3) să contribuie la dezvoltarea continuă a portalului, inclusiv prin sugerarea 

disponibilităţii seturilor noi de date în portal şi îmbunătăţirea celor existente.
14. Utilizatorii sunt responsabili de modul de accesare şi utilizare a datelor, 

precum şi de întreprinderea măsurilor pentru evitarea accesului neautorizat al 
persoanelor terţe la datele proprii accesate.

Capitolul IV
INTEGRAREA CU ALTE SISTEME INFORMAŢIONALE

15. Informaţiile din cadrul portalului se actualizează şi se sincronizează cu 
datele furnizorilor de date.

16. Portalul va consuma date exclusiv prin intermediul platformei de 
interoperabilitate (MConnect), care va asigura schimbul de date între registrele şi 
sistemele informaţionale ale furnizorilor de date.

5

17. Portalul este integrat cu următoarele servicii electronice guvernamentale:
1) serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului 

MPass -  pentru autentificarea şi controlul accesului în cadrul portalului;
2) serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică 

(MSign) -  pentru semnarea documentelor electronice;
3) serviciul electronic guvernamental de notificare (MNotify) -  pentru 

transmiterea notificărilor utilizatorilor portalului;
4) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) -  pentru 

jurnalizarea, auditul şi evidenţa operaţiunilor (evenimentelor) produse în portal;
5) serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay) -  pentru efectuarea 

plăţilor pentru serviciile electronice disponibile prin intermediul portalului.
18. Portalul expune interfeţe de programare a aplicaţiilor (API) pentru a fi 

consumate de alte aplicaţii elaborate de persoanele fizice şi persoanele juridice de 
drept public şi de drept privat, în conformitate cu legislaţia.

Capitolul V
CERINŢE MINIME PRIVIND INFORMAŢIA DISPONIBILĂ 

PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI
19. Interfaţa portalului este disponibilă în limbile română, rusă şi engleză, 

adaptat la necesităţile utilizatorilor.
20. Informaţiile oficiale despre sine, disponibile prin intermediul portalului, 

se conformează următoarelor cerinţe:
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1) sunt uşor accesibile, permiţând utilizatorilor să le găsească, să le 
înţeleagă şi să identifice cu uşurinţă care dintre ele sunt relevante;

2) sunt exacte şi suficient de cuprinzătoare pentru a include şi cele pe care 
utilizatorii trebuie să le cunoască în vederea exercitării drepturilor şi obligaţiilor lor;

3) includ trimiteri către acte juridice şi/sau sursele datelor;
4) includ denumirea autorităţii competente sau a entităţii responsabile 

pentru conţinutul informaţiilor;
5) includ datele de contact ale centrului de asistenţă sau de soluţionare a 

problemelor, un număr de telefon, o adresă de e-mail, un formular online sau orice 
alt mijloc de comunicare electronică utilizat în mod obişnuit;

6) includ data ultimei actualizări şi posibilitatea de actualizare a 
informaţiilor;

7) sunt bine structurate şi prezentate încât să permită utilizatorilor să 
găsească rapid informaţiile de care au nevoie;

8) sunt prezentate în limbile în care sunt expuse de furnizorii de date.

Capitolul VI
ASIGURAREA PROTECŢIEI ŞI SECURITĂŢII INFORMAŢIEI

d is p o b il e  p r in  In t e r m e d iu l  p o r t a l u l u i
21. Portalul guvernamental al cetăţeanului este găzduit pe platforma 

tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi se conformează cerinţelor de 
securitate prevăzute de legislaţie.

22. Informaţiile oficiale despre sine expuse în portal fac parte din categoria 
datelor cu caracter personal.

23. Măsurile de protecţie şi securitate a informaţiei cu caracter personal din 
portal reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare şi exploatare 
a portalului şi se efectuează neîntrerupt de către posesorul şi deţinătorul portalului, 
precum şi de către furnizorii de date, administratorul de sistem şi administratorul 
tehnic.

24. Protecţia informaţiei cu caracter personal din portal la nivel de deţinător 
al portalului se efectuează prin următoarele metode:

1) asigurarea măsurilor de protecţie a datelor prin folosirea metodelor 
criptografice de transmitere a informaţiei prin reţelele de transport date 
guvernamentale;

2) excluderea accesului neautorizat la datele din portal prin utilizarea 
funcţionalităţilor de autentificare ale Serviciului guvernamental de autentificare şi 
control al accesului (MPass);

3) prevenirea acţiunilor speciale tehnice şi de program care duc la 
distrugerea, denaturarea datelor sau cauzează defecţiuni în funcţionarea complexului 
tehnic şi de program;

4) efectuarea periodică planificată a copiilor de siguranţă a datelor şi 
fişierelor mijloacelor de program;

5) efectuarea tuturor măsurilor aferente asigurării restabilirii şi continuităţii 
funcţionării portalului în cazul incidentelor.
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25. Protecţia informaţiei cu caracter personal din portal la nivel de 
participant la portal se efectuează prin următoarele metode:

1) prevenirea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale utilizatorilor 
care pot duce la distrugerea sau denaturarea datelor din portal;

2) monitorizarea procesului de exploatare a portalului prin intermediul 
mecanismului de jurnalizare efectuat de deţinătorul acestuia.

Capitolul VII
CONTROLUL SI RESPONSABILITATEA

9

26. Portalul este supus unui control intern şi extern. Controlul intern este 
efectuat de posesor, iar controlul extern -  de către instituţiile abilitate şi certificate 
în domeniul auditului.

27. Responsabilitatea pentru organizarea funcţionării portalului aparţine 
posesorului şi deţinătorului acestuia.

28. Toţi participanţii portalului poartă răspundere conform legislaţiei în 
vigoare pentru prelucrarea, divulgarea, transmiterea informaţiei cu caracter personal 
din portal persoanelor terţe, contrar prevederilor legislaţiei în vigoare.



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

utilizarea, administrarea si dezvoltarea Portalului guvernamental al cetăţeanului

1. Denumirea autorului proiectului

Proiectul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, de comun cu Instituţia Publică 
„Agenţia de Guvernare Electronică”.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul este elaborat în vederea implementării art. 29, 30 şi 31 din Legea nr. 467/2003 

cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat. Din prevederile respective 
rezultă dreptul persoanelor fizice la obţinerea informaţiei documentate despre sine, disponibile 
în resursele informaţionale de stat. Totodată, normele date stabilesc şi obligativitatea 
autorităţilor publice să asigure condiţii pentru furnizarea informaţiilor oficiale despre sine.

Sarcina elaborării proiectului derivă şi din acţiunea 11 din Planul de acţiuni pentru 
implementarea activităţilor necesare în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 
guvernamentale” (MGSP) pentru februarie-iunie 2020, aprobat prin Decizia Prim-ministrului 
nr.8 din 11.02.2020.

Scopul creării Portalului guvernamental al cetăţeanului este de a oferi persoanelor fizice 
un mecanism eficient, fiabil şi modern de obţinere prin intermediul unui punct unic de acces a 
informaţiilor oficiale de interes public şi informaţiilor oficiale despre sine, disponibile în cadrul 
sistemelor informaţionale ale furnizorilor de date. Prin instituirea portalului respectiv se va 
asigura raţionalizarea şi unificarea fluxurilor de date şi informaţii, fapt ce va contribui la 
eficientizarea accesului la informaţiile oficiale publice şi despre sine.

La moment diverse informaţii oficiale de interes public şi informaţii oficiale despre sine 
pot fi obţinute prin intermediul paginilor oficiale ale instituţiilor/autorităţilor publice, sistemelor 
informaţionale ale acestora sau prin depunerea unor solicitări în scris. Prin instituirea portalului 
guvernamental al cetăţeanului, persoana fizică va avea posibilitatea să acceseze informaţiile 
respective, printr-un punct unic de acces, fără constrângeri de timp sau de loc. Faptul dat va 
contribui indubitabil l-a sporirea accesului cetăţenilor la informaţiile oficiale, fie de interes 
public, fie despre sine şi va fortifica dreptul de acces la informaţii al acestora.

De asemenea, portalul guvernamental al cetăţeanului va constitui un instrument util de 
interacţiune ale instituţiilor/autorităţilor publice, prestatoare de servicii publice, cu persoanele 
fizice, beneficiare ale acestora, prin recepţionarea notificărilor referitoare la evenimentele legale 
produse.

În consecinţă, prin instituirea portalului guvernamental al cetăţeanului, în procesul de 
obţinere a informaţiilor oficiale deţinute de instituţiilor/autorităţilor publice se va diminua 
contactul persoanei fizice cu funcţionarul public, urmărind reducerea birocraţiei şi implicit 
diminuarea situaţiilor care favorizează actele de corupţie.

Totodată, portalul guvernamental al cetăţeanului va asigura posibilitatea accesării fără 
autentificare suplimentară a serviciilor electronice integrate cu acesta.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul nu conţine norme de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prezentul proiect stabileşte mecanismul de funcţionare a portalului guvernamental al 
cetăţeanului. Proiectul descrie funcţiile portalului, stabileşte drepturile şi obligaţiile 
participanţilor la portalul guvernamental al cetăţeanului. Totodată, proiectul conţine prevederi 
referitoare la serviciile electronice guvernamentale cu care se integrează portalul şi la 
modalitate de interacţiune a portalului cu alte registre şi sisteme informaţionale.
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Proiectul reflectă regimul juridic de utilizare a datelor din sistem, în scopul evitării 
riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului.

Datele din portal fac parte din categoria datelor care necesită a fi protejate. Asigurarea 
securităţii, confidenţialităţii şi a integrităţii datelor obţinute prin intermediul portalului se 
efectuează de către subiecţii cu drepturi de acces la sistem cu respectarea strictă a cerinţelor faţă 
de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora.

Proiectul propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecţiei şi 
securităţii informaţiei disponibile prin intermediul portalului, identificând obiectele ce necesită 
a fi protejate şi metodele de protecţie, inclusiv cele de contracarare a pericolelor informaţionale.

Controlul intern privind organizarea şi funcţionarea portalului se efectuează de către 
posesor. Controlul extern asupra respectării cerinţelor privind crearea, ţinerea, exploatarea şi 
reorganizarea portalului se efectuează de către instituţii abilitate şi certificate în domeniul 
auditului.

5. Fundamentarea economico-financiară
Dezvoltarea Portalului guvernamental al cetăţeanului şi menţinerea funcţionalităţii 

acestuia pentru primul an de implementare se va realiza din contul bugetului de stat prin 
finanţarea centralizată a Instituţiei publice „Agenţia de Guvernare Electronică”.

Pentru anul 2020 costul estimat este de aproximativ 1,5 mln. lei.
Costurile anuale pentru administrarea portalului se estimează la circa 500 mii lei şi vor fi 

acoperite, de asemenea, din contul bugetului de stat prin finanţarea centralizată a Instituţiei 
publice „Agenţia de Guvernare Electronică.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încadrează în sistemul actelor normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md md), secţiunea 
Transparenţa decizională, a fost asigurată plasarea:

- anunţului privind iniţiativa de elaborare a proiectului;
- proiectului, împreună cu nota informativă.

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI

http://www.cancelaria.gov.md


STUDIU DE CERCETARE

Titlul studiul Cu privire la elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea şi 
dezvoltarea Portalului guvernamental al cetăţeanului (în continuare -  
portal)

Autor: Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică"

Compartimentele studiului de cercetare
1. Temeiul legal
Proiectul este elaborat în scopul implementării eficiente a art. 29, 30 şi 31 din Legea nr. 
467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat. Din prevederile 
respective rezultă dreptul persoanelor fizice la obţinerea informaţiei documentate despre sine, 
disponibile în resursele informaţionale de stat. Totodată, normele date stabilesc şi obligativitatea 
autorităţilor publice să asigure condiţii pentru furnizarea informaţiilor oficiale despre sine. 
Totodată, conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie, 
„Persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii personal sau prin reprezentanţii săi, 
orice informaţii aflate în posesia acestora, cu excepţiile stabilite de legislaţie.”
De asemenea, art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea 
informaţiilor din sectorul public, prevăd că „Autorităţile şi instituţiile publice pun la dispoziţia 
utilizatorilor documentele pe care le deţin în formatul ce oferă posibilitatea de a prelucra automat 
documentele şi metadatele” şi „Autorităţile şi instituţiile publice publică documentele 
disponibile pentru reutilizare pe platforma de interoperabilitate instituită în modul stabilit de 
Guvern.”
Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile Concepţiei Portalului guvernamental, 
aprobat prin HG nr. 916/2007.
Activitatea referitoare la elaborarea proiectului derivă din pct. 11 al Planului de acţiuni pentru 
implementarea activităţilor necesare în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 
guvernamentale ” (MGSP) pentru februarie-iunie 2020, aprobat prin Decizia Primului- 
Ministru, nr. 8/2020.

2. Definirea problemei
Accesul la informaţiile oficiale de interes public constituie un drept fundamental al persoanei 
de a fi informat, o modalitate de control asupra activităţii autorităţilor/instituţiilor publice, 
gestionării banilor publici, de stimulare a formării opiniilor şi participării active a populaţiei la 
procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.
De asemenea, oricărei persoane îi este asigurat dreptul de acces la informaţia cu caracter 
personal despre sine.
Dreptului persoanelor de a solicita informaţia oficială fie de interes public, fie despre sine, îi 
corespunde obligaţia corelativă a furnizorului de a-i remite informaţia solicitată.
Obligaţiile furnizorului, prevăzute de art.11 din Legea nr. 982/2000, constituie particularităţi 
sau mijloace de îndeplinire a obligaţiei generale de furnizare a informaţiei oficiale, din oficiu 
sau la cerere.
La moment diverse informaţii oficiale de interes public şi informaţii oficiale despre sine pot fi 
obţinute prin intermediul paginilor oficiale ale instituţiilor/autorităţilor publice, sistemelor 
informaţionale ale acestora sau prin depunerea unor solicitări în scris.
Dacă informaţiile oficiale de interes public se furnizează de cele mai multe ori din oficiu, acestea 
fiind expuse pe paginile oficiale ale instituţiilor/autorităţilor publice sau prin intermediul 
Portalului Guvernamental al Datelor Deschise din Republica Moldova, atunci informaţiile 
oficiale despre sine se furnizează practic doar la cerere.
Faptul dat generează eforturi ^suplimentare, inclusiv financiare, atât pentru solicitantul 
informaţiilor cât.şi .pentru furnizorul . acestora.
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Totodată, în pofida faptului că informaţiile din sistemele informaţionale ale 
instituţiilor/autorităţilor publice pot fi prezentate instantaneu către solicitanţii acestora, în multe 
situaţii lucru respectiv din varii motive nu se realizează.
De asemenea, pentru vizualizarea informaţiilor oficiale despre sine deţinute de diverşi furnizori 
de informaţii este necesar să accesezi fiecare sistem informaţional al furnizorilor separat. La 
moment nu există o soluţie integrată care să permită accesarea dintr-un singur punct de acces, 
fără necesitatea autentificării suplimentare, a informaţiei deţinute în diverse resurse 
informaţionale de stat.

3. Impactul general al portalului_________________________________________________
Scopul creării portalului este de a oferi persoanelor fizice un mecanism eficient, fiabil şi modern 
de obţinere prin intermediul unui punct unic de acces a informaţiilor oficiale de interes public şi 
informaţiilor oficiale despre sine, disponibile în cadrul sistemelor informaţionale ale furnizorilor 
de date. Prin instituirea portalului respectiv se va asigura raţionalizarea şi unificarea fluxurilor 
de date şi informaţii, fapt ce va contribui la eficientizarea accesului la informaţiile oficiale 
publice şi despre sine.
De asemenea, portalul guvernamental al cetăţeanului va constitui un instrument util de 
interacţiune ale instituţiilor/autorităţilor publice, prestatoare de servicii publice, cu persoanele 
fizice, beneficiare ale acestora, prin recepţionarea notificărilor referitoare la evenimentele legale 
produse.
În consecinţă, prin instituirea portalului guvernamental al cetăţeanului, în procesul de obţinere 
a informaţiilor oficiale deţinute de instituţiilor/autorităţilor publice se va diminua contactul 
persoanei fizice cu funcţionarul public, ceea ce va efect reducerea birocraţiei şi implicit 
diminuarea situaţiilor care favorizează actele de corupţie.
Totodată, portalul va asigura posibilitatea accesării fără autentificare suplimentare a serviciilor 
electronice integrate cu acesta.

4. Beneficiarii portalului________________________________________________________
Persoanele fizice, autentificându-se în portal prin intermediul serviciului guvernamental de 
autentificare şi control al accesului (MPass) pot accesa informaţii oficiale despre sine. 
Accesarea portalului va fi posibilă şi de peste hotarele Republicii Moldova, doar în condiţiile în 
care utilizatorul va putea să se autentifice în cadrul sistemului prin una din metodele puse la 
dispoziţie de serviciul MPass.

5. Obiectivele portalului_________________________________________________________
Implementarea portalului are ca obiective de bază simplificarea procesului de accesarea a 
informaţiilor oficiale, reducerea costurilor atât pentru sectorul public cât şi cel privat, creşterea 
securităţii informaţiilor şi conformarea la cerinţele actuale şi viitoare ale prestării serviciilor în 
mod electronic, permiţând:

- eliminarea hârtiei şi, în consecinţă, reducerea costurilor de manipulare, digitalizare şi 
stocare;

- celeritatea procesului de accesare a informaţiilor oficiale despre sine;
- sporirea interacţiunii dintre cetăţean şi instituţiile/autorităţile publice;
- automatizarea procesului de acces la informaţiile oficiale despre sine.

6. Rolul furnizorilor de date, în contextul asigurării funcţionalităţii portalului_________
Furnizorii de date vor asigura:

- în comun cu Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”, integrarea etapizată a 
sistemelor informaţionale pe care le au în posesie cu portalul;

- disponibilitatea datelor, destinate consumului în cadrul portalului, prin intermediul 
platformei de interoperabilitate (MConnect);

- ajustarea serviciilor publice electronice existente pentru accesarea acestora din cadrul
portalului, fără necesitatea autentificării suplimentare şi furnizarea datele aferente prestării unui 
serviciu către portal;_________________________________________________________________
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- asigură veridicitatea, autenticitatea şi integritatea datelor furnizate, precum şi actualizarea 
acestora.

7. Funcţiile portalului___________________________________________________________
Funcţiile de bază ale portalului sunt:

- expunerea informaţiilor oficiale de interes public;
- accesarea de către utilizatori a informaţiilor oficiale despre sine expuse de furnizorii de 

date;
- personalizarea informaţiilor expuse de furnizorii de date, în funcţie de interesul 

utilizatorilor;
- vizualizarea informaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- informarea utilizatorilor cu privire la modificarea informaţiilor oficiale despre sine;
- recepţionarea notificărilor, expediate de prestatorii de servicii electronice, către utilizatori 

în vederea înştiinţării acestora despre evenimentele produse în legătură cu prestarea serviciilor;
- accesarea de către utilizatori a serviciilor electronice prin intermediul portalului, fără 

necesitatea autentificării suplimentare;
- vizualizarea informaţiei aferente prestării unui serviciu electronic, expusă de furnizorii de 

date;
- alte funcţii relevante.

8. Fundamentarea economico-financiară__________________________________________
Dezvoltarea Portalului guvernamental al cetăţeanului şi menţinerea funcţionalităţii acestuia, 
pentru primul an de implementare, se va realiza din contul bugetului de stat prin finanţarea 
centralizată a Instituţiei publice „Agenţia de Guvernare Electronică” pentru anul 2020, costul 
estimat fiind de aproximativ 1,5 mln. lei.
Costurile anuale pentru administrare a portalului se estimează la circa 500 mii lei şi vor fi 
acoperite, de asemenea, din contul bugetului de stat prin finanţarea centralizată a Instituţiei 
publice „Agenţia de Guvernare Electronică.

Director semnat electronic Iurie TURCANU9
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Cerere
privind înregistrarea proiectului de către Cancelaria de Stat

Nr.
crt.

Criterii de 
înregistrare Nota autorului

1. Categoria şi denumirea 
proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
privind utilizarea, administrarea şi dezvoltarea portalului 
guvernamental al cetăţeanului

2. Autoritatea care a 
elaborat proiectul

Cancelaria de Stat, în comun cu Agenţia de Guvernare Electronică.

3. Justificarea depunerii 
cererii

Proiectul a fost elaborat în vederea implementării art. 29, 30 si 31 din 
Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare si la resursele
informaţionale de stat precum şi întru realizarea acţiunii 11 din Panul 
de acţiuni pentru implementarea activităţilor necesare în cadrul 
proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP) 
pentru februarie-iunie 2020, aprobat prin Decizia Prim-ministrului 
nr.8 din 11.02.2020.
Scopul creării Portalului guvernamental al cetăţeanului este de a oferi 
persoanelor fizice un mecanism eficient, fiabil şi modern de obţinere 
prin intermediul unui punct unic de acces a informaţiilor oficiale de 
interes public şi informaţiilor oficiale despre sine, disponibile în 
cadrul sistemelor informaţionale ale furnizorilor de date.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
Mi nisterul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
Ministerul Apărării
Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
Ministerul Finanţelor
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Agenţia Servicii Publice
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică 
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
Ministerul Justiţiei -  expertiza juridică 
Centrul Naţional Anticorupţie -  expertiza anticorupţie

5. Termenul-limită 
pentru depunerea 
avizelor/expertizelor

10 zile lucrătoare.

6. Persoana responsabilă 
de promovarea 
proiectului

Dumitru Celonenco, consultant principal, Direcţia acte guvernamentale a 
Cancelariei de Stat, tel: 022 250 427, 
e-mail: dumitru.celonenco@gov.md
Vadim Vintilă, Jurisconsult, Secţia juridică şi resurse umane, Agenţia de 
Guvernare Electronică, tel.: 022 820030, e-mail: vadim.vintila@egov.md

7. Anexe 1. Proiectul hotărîrii Guvernului
2. Nota informativă
3. Studiul de cercetare

8. Data şi ora depunerii 
cererii

27.02.2020

9. Semnătura Roman CAZAN, Secretar general adjunct al Guvernului

Digitally signed by Cazan Roman 
Date: 2020.02.27 11:11:20 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

4. Lista autorităţilor 
şi instituţiilor 
a căror avizare este 
necesară

mailto:dumitru.celonenco@gov.md
mailto:vadim.vintila@egov.md

