Informație privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 70 din 28 noiembrie 2019
,,Cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat ,,e-Integritate””
Nr. Entitatea responsabilă
Conținutul
Acțiunile întreprinse de către entitate
d/o
cerinței/recomandării
1.

Agenția de Guvernare 2.2. pentru
informare
și În contextul raportării executării subpct.2.2. din Hotărârea Curții de Conturi nr.70 din
Electronică:
întreprinderea măsurilor necesare 28.11.2019, I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” prezintă următoarele informații:
implementării
recomandărilor
expuse în Raportul de audit;

2.

5.
Autoritatea
Națională de
Integritate în comun
cu Agenția de
Guvernare Electronică
și Serviciul Tehnologia
Informației și
Securitate Cibernetică:

3.

5.1.1. să evalueze necesitățile de
integrare a SIA „e-Integritate” cu
alte
registre
și
sisteme
informaționale de stat și private,
prin
intermediul
platformei
MConnect, cu întreprinderea
măsurilor necesare în acest sens
pentru asigurarea valorificării
beneficiilor acestora, precum și
pentru eficientizarea funcționării
SIA „e-Integritate” (subpct.4.1.3
din Raportul de audit);

5.1.2. să revizuiască și asigure
încheierea
acordurilor/contractelor
corespunzătoare pentru utilizarea
platformelor
și
serviciilor
guvernamentale, precum și să
stabilească un mecanism eficient

ANI nu a expediat în adresa AGE solicitări de conectare la platforma de interoperabilitate
(MConnect), care să se refere la integrarea SIA „e-Integritate” cu alte registre și sisteme informaționale
de stat sau private.
Totodată, considerăm oportun de a informa Curtea de Conturi că, în scopul executării cerinței 2.2.
din HCC nr.70 din 28.11.2019 și implementării recomandărilor din Raportul de audit, în special în
partea ce ține de evaluarea necesităților de integrare a SIA „e-Integritate” cu alte registre și sisteme
informaționale de stat și private, prin demersul Agenției de Guvernare Electronică nr.3004-375 din
09.10.2020, Agenția a propus ANI efectuarea unei evaluări a SIA „e-Integritate”. Această propunere a
avut la bază și solicitarea Băncii Mondiale, adresată Agenției, de a explora posibilitățile de dezvoltare
a SIA „e-Integritate”, elaborarea căruia a fost susținută inițial de Proiectul „e-Transformare a
Guvernării” (implementat în perioada 2011-2016), ca parte a Suportului continuu al Băncii pentru
reforma anticorupție și consolidarea proiectului de asistență tehnică a sistemului de declarație a
activelor. În acest scop, echipa Băncii și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin necesar pentru
efectuarea unui astfel de exercițiu și, ulterior, pentru elaborarea cerințelor tehnice pentru dezvoltarea
SIA „e-Integritate”.
De menționat, de altfel, că efectuarea acestei evaluări de către AGE corespunde mandatului
Agenției, stabilit în art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele
informaționale de stat, cu modificările introduse prin Legea nr.135/2020, și funcțiilor instituției
stipulate în statutul acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.760/2010.
Spre regret, prin răspunsul ANI nr.06/4945 din 21.10.2020, ANI a refuzat propunerea respectivă,
considerând că efectuarea evaluării respective la inițiativa AGE depășește împuternicirile acordate
acestei instituții publice.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 42/2018 și Hotărârii Guvernului nr.211/2011, pentru
realizarea schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) cu
participanții publici la schimbul de date nu este necesară semnarea unor Contracte/Acorduri.
Cu referire la utilizarea serviciului MLog, informăm că prin scrisoarea nr.3004-423 din 12.10.2020,
AGE a expediat în adresa ANI: (i) Acordul privind utilizarea serviciului guvernamental de (MLog) în
scop de jurnalizare și (ii) Acordul privind utilizarea serviciului electronic guvernamental de jurnalizare
(MLog) în scop de audit.

4.

Agenția de Guvernare
Electronică în comun
cu
Serviciul
Tehnologia Informației
și
Securitate
Cibernetică:

de monitorizare a executării
prevederilor
acestora
(subpct.4.1.3 din Raportul de
audit).
7. să revizuiască modul de prestare
a
serviciilor
electronice
guvernamentale, îndeosebi a
serviciului guvernamental de
jurnalizare (MLog) și cel de
notificare (MNotify) în scopul
asigurării funcționării și utilizării
eficiente a acestora, precum și
oferirii posibilității beneficiarilor
de a le utiliza și monitoriza prin
dispunerea unor interfețe de lucru
și
a
instrumentelor
corespunzătoare (subpct.4.2. din
Raportul de audit).

Pentru MPass și MSign sunt semnate acorduri și ANI-ul folosește aceste servicii.

În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr.708/2014, Serviciul MLog este un
serviciu destinat jurnalizării evenimentelor, precum și ulterioarei auditări (interogarea, căutare, analiză)
a acestor evenimente jurnalizate de sistemul client, prin intermediul unei Interfețe de Programare a
Aplicațiilor (API) expuse în mod implicit.
Astfel, Serviciul MLog, expune o Interfață de Programare a Aplicațiilor (API) destinată
interogării și auditării evenimentelor anterior jurnalizate de un sistem informațional, inclusiv de SIA
„e-Integritate” și care permite beneficiarilor acestui serviciu de a efectua în mod independent acțiunile
de auditare a evenimentelor jurnalizate de sistemul integrat cu Serviciul MLog, a declanșa interogări
de căutare a anumitor evenimente, utilizând API-ul expus de Serviciul MLog în mod implicit. Această
funcționalitate a fost dezvoltată și implementată în special pentru asigurarea independenței și
flexibilității beneficiarilor serviciului MLog în contextul utilizării acestuia.
Pentru utilizarea funcționalităților de auditare descrise, acest API necesită a fi configurat la
nivelul sistemului informațional care utilizează serviciul MLog, alte interfețe de lucru nefiind necesare.
Notăm că în scrisoarea nr.3004-423 din 12.10.2020 a fost sesizat inclusiv acest aspect și a fost
solicitată inițierea lucrărilor tehnice de integrarea deplină cu serviciul MLog pentru a permite inclusiv
utilizarea funcționalității de audit a MLog.
Prin Hotărârea Guvernului nr.376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului
guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare
și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) a fost instituit serviciul
MNotify. Prin intermediul acestui serviciu autoritățile/instituțiile publice pot notifica în mod complet
automatizat sau în regim manual destinatarii persoane fizice sau juridice despre producerea unor
evenimente importante în procesul prestării unor servicii publice sau desfășurării unor proceduri
administrative. Expedierea mesajelor către destinatari se realizează prin diverse canale de notificare,
cum ar fi: e-mail, sms-uri; Portalul cetățeanului, etc. Serviciul MNotify a fost lansat și este disponibil
spre utilizare din data de 03.11.2020.
Utilizarea de către autoritățile/instituțiile publice a serviciului MNotify se realizează în baza unui
contract cu titlu gratuit. Modelul contractului și condițiile speciale de prestare și utilizare a serviciului
MNotify au fost aprobate prin Ordinului directorului AGE nr.3005-42 din 19.08.2020. Acest serviciu
poate fi utilizat urmare a transmiterii către AGE a cererii de integrare și semnarea contractului.
Reieșind cele menționate, considerăm că AGE a creat toate premisele necesare utilizării de
către autoritățile/instituțiile publice a serviciului MNotify, inclusiv și de către ANI.

