
REPUBLICA MOLDOVA                                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL  RAIONAL       РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
          STRĂȘENI                СТРЭШЕНЬ
                                                                                                                                 

DECIZIE nr. 6/
din 24  septembrie  2021 

PROIECT
Cu privire la realizarea  schimbului
de date prin intermediul Platformei
de Interoperabilitate (MConnect) 

         În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația public locală,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de
date și interoperabilitate, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 211/2019 privind
platforma de interoperabilitate (MConnect), Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.
1356/2008 privind Structura Sistemului Informațional Automatizat ,,Asistență Socială”,
Ordinului nr.  144/a din 28 august 2013 al Ministerului Sănătății,  Muncii și  Protecției
Sociale, ținând cont de circulara Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 2924 din 15
octombrie 2020 privind stoparea eliberării informațiilor pe suport de hârtie, examinând
nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

     1. Se acceptă realizarea de către Consiliul raional Strășeni și subdiviziunile acestuia a
schimbului  de  date  prin  intermediul  Platformei  de  Interoperabilitate  (MConnect),  cu
respectarea  cerințelor  tehnice  prestate  de  Instituția  Publică  ”Agenția  de  Guvernare
Electronică”, conform anexei.
     2.  Se pune în seama președintelui raionului (P. Tamaciuc) semnarea Anexei tehnice
privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate
(MConnect).
     3. Se numește responsabil de implementarea prezentei decizii șeful Direcției generale
asistență socială.
     4. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii președintele
raionului (P. Tamaciuc).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional, Nina Rusu



Anexă 

la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 6/     din 24 septembrie 2021

Anexa Tehnică Nr. 1 (Consumator) din 23 august 2021
privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect)

Participanți la schimbul de date
IP „Agenția de Guvernare Electronică” – în calitate de autoritate competentă pentru schimb de date și
interoperabilitate (art. 3, Legea nr. 142/2018), reprezentată de către Dl. Gheorghe URSOI, Director adjunct,
care acționează în conformitate cu prevederile Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.760/2010.

Consiliul  raional  Strășeni,  în  calitate  de  Consumator  de  date,  precum și  Beneficiar  al  platformei  de
interoperabilitate (MConnect), reprezentat de Dl Pavel TAMACIUC, Președinte al raionului, care
acționează în baza Legii nr. 436/2017 privind administrația publică locală.

Descrierea serviciului informațional
Schimbul  de  date  descris  este  implementat  în  conformitate  cu prevederile  Legii  142/2018 și  Hotărârii
Guvernului  nr.  211/2019 și va  fi  expus  în  cadrul  modulului „Date  cu Acces Autorizat” al  Portalului
Guvernamental de Date.
Serviciul vizează consumarea de către Consiliul raional Strășeni și subdiviziunile sale specializate a unui set
determinat de date despre persoanele fizice în scopul verificării și validării datelor acestora în contextul
asigurării drepturilor lor la asistență și protecție socială.
În calitate de participant la schimbul de date care accesează datele prin intermediul modulului „Date cu
Acces Autorizat”  al  Portalului  Guvernamental  de  Date  (serviciul  de  acces  la  date),  Consiliul  raional
Strășeni  are următoarele obligații, potrivit pct. 49 al Regulamentului privind modul de utilizare a
platformei de interoperabilitate (MConnect), aprobat prin HG nr. 211/2019:

1) accesează și utilizează serviciul în conformitate cu prevederile legislației;
2) obține și gestionează, pe cont propriu, semnăturile electronice necesare accesării serviciului;
3) desemnează persoana responsabilă de managementul utilizatorilor paginii create de autoritatea

competentă, cu transmiterea IDNP-ului persoanei responsabile către autoritatea competentă, pentru
înregistrarea acesteia în calitate de administrator tehnic;

4) informează, în scris, imediat sau cel tîrziu în decurs de patru ore, autoritatea competentă despre
schimbarea persoanei desemnate ca fiind responsabilă de managementul utilizatorilor, cu transmiterea
documentelor confirmative în acest sens, inclusiv pentru persoana nou-desemnată;

5) realizează, pe propria răspundere, managementul corect al utilizatorilor concreți din cadrul
entității consumatoare de date (care implică, dar nu se limitează la: atribuirea rolurilor, adăugarea/ștergerea
în calitate de administrator tehnic, adăugarea/ștergerea în calitate de consultant/operator), care au acces la
date, în funcție de rolul atribuit;

6) asigură implementarea cerințelor și mecanismelor de securitate informațională în procesul
utilizării serviciului și de protecție a datelor cu caracter personal;

7) este responsabil de modul de accesare și utilizare a datelor, precum și de întreprinderea măsurilor
pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe.

Modalitatea de autentificare și autorizare
Semnătură electronică prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al
accesului MPass.
Persoana responsabilă de gestiunea utilizatorilor
Carolina COBILEANSCHI, specialist principal, tel: 023723871; Email: carolina_cobileanschi@yahoo.com

mailto:carolina_cobileanschi@yahoo.com


Persoane de contact
AGE:
Serviciul Suport: Tel. 022820022, email: suport.mconnect@egov.md;

Consiliul raional Strășeni:
Carolina COBILEANSCHI, specialist principal, tel: 023723871; Email: carolina_cobileanschi@yahoo.com

Interpelări
1. GetPerson

Semnătură GetPerson(IDNP: String(13)): Person

Descriere Extragerea datelor persoanei fizice după IDNP din Registrul de stat al populației

Parametri de intrare la nivel HTTP sau SOAP

Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

CallingUser String(13) Da IDNP-ul utilizatorului sau ID-ul sistemului 
care procesează datele

CallingEntity String(13) Da IDNO-ul persoanei juridice care procesează datele

CallBasis String(256) Da Temeiul legal al apelului

CallReason String(512) Da Scopul legal al apelului

Parametri de intrare

Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

IDNP String(13) Da Numărul de identificare al persoanei fizice

Interpelare 2: GetCpas
Semnătură GetCpas (IDNP: String(13)): CPAS
Descriere Metoda returnează codul CPAS în baza Numărului de Identificare a persoanei fizice 

(IDNP)
Rezultat Codul persoanei asigurate social
Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

CallingUser String(13) Da IDNP-ul utilizatorului sau ID-ul sistemului 
care procesează datele

CallingEntity String(13) Da IDNO-ul persoanei juridice care procesează datele

CallBasis String(256) Da Temeiul legal al apelului

CallReason String(512) Da Scopul legal al apelului

Parametri de intrare

Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

IDNP String(13) Da Numărul de identificare al persoanei fizice

Interpelare 3: DateleExtrasDinCont
Semnătură DateleExtrasDinCont (Cpas: String, Data_start: Date, Data_end: Date, Apelant:

String):ExtrasDinCont
Descriere Metoda extrage datele din contul persoanei asigurate social în baza codului CPAS, pentru o

anumită perioadă
Rezultat Extrasul din Contul persoanei asigurate social
Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

CallingUser String(13) Da IDNP-ul utilizatorului sau ID-ul sistemului 
care procesează datele

CallingEntity String(13) Da IDNO-ul persoanei juridice care procesează datele

CallBasis String(256) Da Temeiul legal al apelului

mailto:carolina_cobileanschi@yahoo.com
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CallReason String(512) Da Scopul legal al apelului

Parametri de intrare
Nume Tip Obligatoriu Descriere
CPAS String Da Codul persoanei asigurate social
Data_start Date Da Începutul perioadei pentru care se solicită extrasul
Data_end Date Da Sfîrșitul perioadei pentru care se solicită extrasul
Apelant String Da Apelantul serviciului
4. GetPersonIncome
Signatura GetPersonIncome(IDNP: String(13)): Income
Descriere Extragerea după IDNP a informației despre venitul salarial pentru ultimele șase luni
Parametri de intrare la nivel HTTP sau SOAP
Nume Tip Obligatoriu Descriere
CallingUser String(13) D

a
Utilizatorul care procesează datele cu caracter personal.

CallingEntity String(13) D
a

Persoana juridică din care face parte utilizatorul care
procesează datele cu caracter personal, sau 
care gestionează sistemul informațional.

CallBasis String(256) D
a

Motivul apelului.

CallReason String(512) D
a

Scopul apelului.

Parametri de intrare
Nume Tip Obligatoriu Descrie

re
IDNP String(13) D

a
Numărul de identificare a persoanei despre care se 
solicită
informația

5. GetTreatmentTickets
Signatura GetTreatmentTickets (IDNP: String(13)): TreatmentTickets[]
Descriere Extragerea după IDNP a listei de bilete de tratament sau compensații acordate persoanei
Parametri de intrare la nivel HTTP sau SOAP
Nume Tip Obligatoriu Descriere
CallingUser String(13) D

a
Utilizatorul care procesează datele cu caracter personal.

CallingEntity String(13) D
a

Persoana juridică din care face parte utilizatorul 
care procesează datele cu caracter personal, sau 
care
gestionează sistemul informațional.

CallBasis String(256) D
a

Motivul apelului.

CallReason String(512) D
a

Scopul apelului.

Parametri de intrare
Nume Tip Obligatoriu Descriere
IDNP String(13) D

a
Numărul de identificare a persoanei fizice despre care se
solicită informația

6. GetInsurancePayments
Signatura GetInsurancePayments (IDNP: String(13)): InsurancePayments[]
Descriere Extragerea după IDNP a listei plăților/prestațiilor de asigurări sociale stabilite persoanei
Parametri de intrare la nivel HTTP sau SOAP
Nume Tip Obligator

iu
Descriere

CallingUser String(13
)

Da Utilizatorul care procesează datele cu caracter personal.

CallingEntity String(13
)

Da Persoana juridică din care face parte utilizatorul 
care procesează datele cu caracter personal, sau 



care
gestionează sistemul informațional.

CallBasis String(25
6)

Da Motivul apelului.

CallReason String(51
2)

Da Scopul apelului.

Parametri de intrare
Nume Tip Obligator

iu
Descriere

IDNP String(13
)

Da Numărul de identificare a persoanei fizice despre care se
solicită informația

Structuri de date
Proprietate Tip Obligatoriu Descriere

Person

IDNP String(13) Da Numărul de identificare al persoanei fizice

LastName String(30) Da Numele

FirstName String(30) Da Prenumele

SecondName String(30) Da Prenumele tatălui

BirthDate Date Da Data naşterii

Registration Registration Da Datele de înregistrare la domiciliu/reşedinţă

Registration

RegTypeCode Number Da Conține valori din clasificatorul tipului 
înregistrării la domiciliu CF 37603221.0254.01.

Status Number Da Conține valoarea „1”, dacă viza de reședință 
este actuală și „2” în caz contrar.

Address Address Da Datele despre adresă

Address

Country String(60) Da Țara

Region String(60) Da Raionul

Locality String(60) Da Localitatea

Street String(50) Nu Strada

House String(8) Nu Casa

Block String(8) Nu Blocul

Flat String(8) Nu Apartamentul

ExtrasDinCont
Extras Extras[] Da Extrasul din Contul persoanei asigurate social
Extras
Cod_AE String Da Codul de înregistrare la CNAS a contribuabilului
Name_AE String Da Denumirea contribuabilului
Luna Int Da Luna
Anul Int Da Anul
Period String Da Perioada de muncă

’YYYY-MM-DD – YYYY-MM-DD’
Zile String Da Numărul zilelor de lucru în săptămînă
Categ_AS String Da Categoria persoanei asigurate
Cod_Func String Da Codul funcției (ocupației)
Fond_Amount String Da Fondul de salariu și alte recompense



Buletin String Da Indemnizația pentru incapacitatea temporară de
muncă

Contrib_Ind String Da Contribuțiile individuale calculate
Achit_Contr_Ind String Da Contribuțiile individuale achitate
Contri_Baza String Da Contribuțiile de asigurări sociale datorate de

angajator calculate
Achit_Cont_Baza String Da Contribuțiile de asigurări sociale datorate de

angajator achitate
From_Working_Date String Da Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de

muncă de la data de
To_Working_Date String Da Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de

muncă pînă la data de
Income
Period String(30) Da Perioada
Income Double(15,2) Da Mărimea salariului
TreatmentTickets
Ticket TicketData Da Datele biletului de tratament
Ticket
IDNP String(13) Da IDNP al beneficiarului
Inreg_n Integ

er
Da Numărul de rând

Inreg_d Date Da Data înregistrării cererii
Sosit_d Date Da Data sosirii la sanatoriu
Plecat_d Date Da Data plecării de la sanatoriu
San_rf Integ

er
Da Codul sanatoriului

Minan Integ
er

Da Bilet pentru anii, începutul perioadei

Maxan Integ
er

Da Bilet pentru anii, sfârșitul perioadei

Categ_rf Integ
er

Da Codul categoriei beneficiarului

Suma Double(15,2) Da Costul biletului sau suma transferată
Serv_rf Integ

er
Da Tipul serviciului:

 1 – compensație

 2 – bilet
Transf_d Date Da Data transferării compensației
InsurancePayments
Payment PaymentData Da Datele despre plata/prestația de asigurare socială
PaymentData
Type String(256) Da Tipul plății/prestației de asigurare socială
Amount Double(15,2) Da Suma plății/prestației de asigurare socială
StartDate D

at
e

Da Începutul perioadei pt care a fost achitată

EndDate D
at
e

Da Sfârșitul perioadei pt care a fost achitată

Nivel Agreat de Servicii (SLA) general
Nume Caracteristică/Perioadă Valoare

În mediu, 8:00 – 17:00, zile de lucru (1000 apeluri)



Număr apeluri Maxim, 8:00 – 17:00, zile de lucru (2000 apeluri)
Maxim, 17:00 – 8:00 (1000 apeluri)
Concurente, estimat (10 pe secundă)

Performanță Timp mediu de răspuns, 10 apeluri 
concurente

(3 secunde)

Timp maxim de răspuns, 10 apeluri 
concurente

(10 secunde)

Disponibilitate 8:00 – 17:00, zile de lucru (99.95 %)
17:00 – 8:00 (90 %)

ADRESA ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Prestator
IP „Agenția de Guvernare Electronică”
IDNO: 1010600034203
MD-2012, mun. Chișinău, str. A. Pușkin 
42B Email: office@egov.md

Beneficiar
Consiliul raional Strășeni
IDNO: 1017601000024
MD- 3701, or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 
28 Email: as.straseni@gmail.com

Director adjunct

 Gheorghe URSOI

__________________                                      

Președinte al raionului

Pavel TAMACIUC

_____________________
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Notă informativă
la proiectul de decizie ,,Cu privire la realizarea schimbului de date prin intermediul

 Platformei de Interoperabilitate (MConnect)”

1.Denumirea autorului, a participanților de elaborarea proiectului:
Direcția generală asistență socială.
2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite:
Proiectul  de  decizie  ,,Cu  privire  la  realizarea schimbului  de  date  prin  intermediul  Platformei  de
Interoperabilitate (MConnect) este elaborat în scopul eficientizării schimbului de date dintre autorități. 
În scopul îmbunătățirii guvernării, deservirii calitative și operative a populați beneficiare de diferite servicii și
facilități, ținând cont de condițiile impuse de situația pandemică actuală inclusiv de circulara Casei Naționale de
Asigurări  Sociale  referitor  la  stoparea  eliberării  informațiilor  pe  suport  de  hârtie  începând  cu  data  de  01
decembrie  2020,  a  fost  lansat  procesul  de  e-Transformare,  care  asigură  modernizarea  serviciilor  publice,
inclusiv prin digitalizarea acestora. Astfel, pentru eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorități
și instituții care prestează servicii publice, acestea pot utiliza/interacționa pe o platformă tehnologică comună de
schimb  de  date  –  MConnect.  Cetățenii  vor  oferi  autorităților  publice  datele  personale  o  singură  dată,  iar
instituția publică va utiliza aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale. Platforma dată facilitează
schimbul de date dintre autorități pentru creșterea eficienței și calității serviciilor publice prestate, respectiv,
autoritățile publice fac schimb de date în timp real,  fără a mai solicita de la cetățeni  diferite documente și
certificate.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.
Proiectul de decizie prevede semnarea Anexei tehnice, desemnarea persoanei responsabile și  implementarea
platformei la nivel raional.
4.Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative.
6.Avizarea și consultarea publică a proiectului de decizie.
Proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  Direcția  generală  asistență  socială,  Secretarul
Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul  decizional,  proiectul
deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa
decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7.Constatările expertizei anticorupție.
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100 din/2017 expertiza anticorupție a fost efectuată de către Direcția generală
asistență socială. Proiectul nu conține reglementări ce ar favoriza corupția. 
8.Constatările expertizei juridice.
În temeiul  art.  37 din Legea nr.  100/2017 cu privire la actele normative,  proiectul  de decizie a fost  expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.  Proiectul  deciziei  este  în
concordanță cu Legea  nr.  436/2006 privind administrația publică locală și  Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  propune Consiliului
raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Direcției generale asistență socială                                      
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