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PLATFORMA GUVERNAMENTALĂ DE
INTEROPERABILITATE

1. Soluția tehnologică dezvoltată de 
Guvernul RM pentru a asigura 
interoperabilitatea și schimbul de date 
între sisteme informaționale.

2. Scop: facilitarea, eficientizarea schimbului 
de date și interoperabilitatea în cadrul 
sectorului public, precum și între sectorul 
public și cel privat.

MConnect®



Probleme care au impus instituirea noului Cadru de 
Interoperabilitate

Problema #1 – Lipsa comunicării între autorități și 
rezistența la colaborare. Aranjamente bilaterale ad-hoc.

Problem #2 – Obstacole financiare – unele organizații 
vindeau date.

Problem #3 – Obstacole tehnologice – incompatibilitate,
medii heterogene, lipsa standardelor și a documentației 
aferente, etc.



Obiectivele Platformei MConnect

➢ Asigurarea interoperabilității resurselor informaționale în
sectorul public prin operarea eficientă și sigură a platformei de
schimb de date, conectarea resurselor informaționale de stat și
asigurarea disponibilității datelor administrative;

➢ Garantarea calității și operativității actului decizional prin
asigurarea accesului în timp real la date administrative
autentice, integre și veridice, fără a le mai solicita de la cetățeni;

➢ Crearea cadrului favorabil pentru optimizarea serviciilor publice,
creșterea ofertei de servicii electronice prin reutilizarea
informației, automatizarea proceselor operaționale și
funcționale.



Niveluri de implementare a Cadrului de Interoperabilitate

TEHNIC LEGAL ORGANIZAȚIONAL SEMANTIC



Principiile schimbului/accesului la date

Gratuitatea 
datelor

Disponibilitatea 
datelor

Legalitatea 
schimbului de 

date

Autenticitatea 
datelor

Responsabili-
tate partajată



www.date.gov.md – Portalul Guvernamental de Date



PGD/Modulul „Date cu Acces Autorizat”

- Destinat pentru schimbul de date cu 
participanții care nu au un SI

- Accesul este asigurat urmare a 
conformării cu prevederile L142/2018, 
HG211/2019 

- Acces în timp real la date din diverse 
resurse informaționale, în 
conformitate cu mandatul legal

- Interfață a MConnect pentru acces, 
vizualizare și download a datelor



PGD/Date cu Acces Autorizat: Utilizatori



PGD: Date ce pot fi expuse pentru APL

➢Registrul de stat al populației;
➢Registrul de stat al unităților de drept;
➢Registrul de stat al unităților de transport;
➢Registrul bunurilor imobile;
➢Registrul actelor permisive (SIAGEAP);
➢Registrul de stat al animalelor;
➢Registrul garanțiilor reale mobiliare;
➢Registrul de stat al alegătorilor;
➢Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.



MConnect® –Realizări

MConnect®

02.06.2014 --- 10.06.2020

peste 150 M mesaje transmise

cca 220 proiecte de integrare realizate

~ 500K mesaje/zi

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

53 organizații conectate



http://www.facebook.com/eGovernment.Center.Moldova
http://twitter.com/eGovCenterMD
http://www.linkedin.com/company/e-government-center
http://www.youtube.com/user/eGovCenterMoldova
http://www.flickr.com/photos/e-government_center_moldova/

