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Section 2.1: General Highlights and Results
Astfel, Portalul înglobează 3 module de bază (inclusiv fostul portal de Date Guvernamentale
Deschise, lansat de Guvern în aprilie 2011) și face disponibile în timp real, în mod transparent
datele de diferit tip deținute de autoritățile publice: - Seturi de date deschise ale ministerelor și
instituțiilor administrației publice centrale, publicate în formate citibile de calculator. Pe baza
datelor guvernamentale deschise, în forma de date primare, direct de la sursă, persoanele
juridice (private și publice) și persoanele fizice pot dezvolta aplicații de impact social
semnificativ pentru cetățeni, mediul de afaceri, precum și efectua analize și cercetări în
domeniile de interes etc. (Open Government Data ca parte a Parteneriatului Guvernelor
Deschise - OGP); - Modulul ”Caută în Date Publice”, care permite căutarea, extragerea,
navigarea simplă și prietenoasă prin datele publice din diverse registre, baze de date etc.,
deținute de autoritățile publice și publicate pentru vizualizare rapidă și lejeră (la moment cu
modulul 2 a fost integrat Registrul Unităților de Drept); - Modulul de accesare a datelor de
interes public, inclusiv date cu caracter personal din registrele și sistemele informaționale de
stat, de către categoriile de utilizatori care, în baza unui scop și temei legal, au dreptul și
posibilitatea să le acceseze autentificându-se electronic și făcând dovada temeiului legal (acces
autorizat). În baza integrării fostei Platforme Maccess, dezvoltate de AGE, cu portalul
date.gov.md, acest modul permite și categoriilor de utilizatori care nu au sisteme informaționale
sau nu participă la schimbul de date în baza platformei MConnect, să beneficieze de datele
pentru accesarea cărora au scop și temei legal, obținându-le mai rapid și comod, pe cale
electronică.
Commitment 2 (Section 2.4): Budgetary and public procurement transparency
Totodată, în august 2019 Ministerul Finanțelor și Instituția Publică „Centrul de Tehnologii
Informaționale în Finanțe”, cu susținerea Corpului de Voluntariat pentru Servicii Financiare
(FSVC) și a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), au lansat un
portal web de transparență bugetară (www.buget.mf.gov.md). Acesta conține date despre
crearea și executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală și bugetelor locale, și oferă acces publicului larg,
inclusiv cetățenilor de rând, la informații bugetare și fiscale de interes public. Portalul
agreghează datele din sursele Ministerului Finanțelor referitor la veniturile și cheltuielile
autorităților publice locale și centrale, și prezintă seriile de date bugetare selectate în formate
vizuale accesibile pentru trei categorii de utilizatori: utilizatori simpli (cetățeni de rând fără
cunoștințe specializate în finanțele publice), utilizatori intermediari (jurnaliști de profil
economic/financiar, societatea civilă, instituții de stat), și în format detaliat (granular) pentru
utilizatorii avansați (cercetători în economie și analiști, organizații specializate tip „think-tank”).

Sursă: https://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-%C8%99i-centrul-detehnologii-informa%C8%9Bionale-%C3%AEn-finan%C8%9Be-au-lansat-un-portal
Commitment 3 (Section 2.4): Strengthen collaboration with civil society
La baza elaborării Concepției pentru dezvoltarea platformei guvernamentale particip.gov.md au
stat propunerile și consultările anterioare avute cu reprezentanții societății civile pe diverse
platforme de comunicare (ex. Consiliul Național de Participare sau alte consilii guvernamentale
tematice).
Commitment 4 (Section 2.4): Involvement of diaspora in decision making
Se consideră că Programul “Grupurile de Excelență ale Diasporei” s-a bucurat de deschidere și
interes din partea reprezentanților calificați din diasporă, precum și a instituțiilor
guvernamentale. În acest context, în anul 2019 s-a considerat necesară trecerea la următoarea
etapă, și anume, instituționalizarea Grupurilor de Excelență ale Diasporei, prin crearea
Consiliului bilateral Guvern-Diasporă (GUD) - organ consultativ care să își desfășoare
activitatea pe lângă Guvern în conformitate cu prevederile actelor normative și tratatele
internaționale la care Republica Moldova este parte. Acțiunea este inclusă în Planul de Acțiuni a
Guvernului 2020-2023 (pct. 7.44.2) și reprezintă o prioritate pe parcursul acestei perioade.
Totodată, BRD menține și dezvoltă activitatea de implicare a diasporei, inclusiv, celei înalt
calificate, în procesul de luare a deciziilor. Astfel, în 2019-2020 BRD a elaborat concepția pentru
o nouă platformă de comunicare în domeniul Diaspora Migrație Dezvoltare, care va fi dezvoltată
din economiile proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul
migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și
Cooperare.
Ministerul Finanțelor: Urmează a fi ajustată sursa de finanțare a Platformei de comunicare și
informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării, și anume ,,Sursa de finanțare: Agenția
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului ,,Consolidarea cadrului
instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, implementat
de Cancelaria de Stat prin intermediul BRD”. Sursa: A se vedea comentariul la rubrica „Statutul
acțiunii/ Măsuri întreprinse”, acțiunea 4, subacțiunea 4.1 a Raportului privind implementarea
Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020, în anul 2020, publicat la
pagina:
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_monitorizare_hg_1172_anul_2020.pdf
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