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Introducere 

Schimbările politice şi social-economice, care au avut loc în Republica Moldova şi în lume în ultimele 

decenii, au creat premise pentru operarea modificărilor esenţiale în domeniul migraţiei populaţiei. 

Procesele migraţionale exercită o influenţă considerabilă atît asupra situaţiei sociale, economice şi 

demografice în ţară, cît şi asupra stabilităţii şi securităţii statului. 

Organizaţiile internaţionale specializate constată că în timpul de faţă nu sînt cunoscute, în deplină 

măsură, proporţiile acestui proces şi nu există date statistice veridice, care ar reflecta proporţiile 

migraţiei în ţările lumii şi care ar permite a le evalua corect, în scopul elaborării unei politici adecvate. 

Migraţia ilegală condiţionează apariţia unor multiple probleme, legate de pătrunderea ilegală în ţară a 

cetăţenilor străini şi apatrizilor, tranzitul ilegal prin teritoriul ţării, traficul de persoane, agravarea 

situaţiei criminogene, precum şi de angajarea ilicită în cîmpul muncii şi încălcarea drepturilor omului 

(migranţilor). 

În scopul realizării politicii de stat în domeniul migraţiei şi azilului, precum şi posibilităţii monitorizării 

proceselor migraţionale şi dirijării acestora în corespundere cu interesele naţionale, a devenit necesară 

dezvoltarea sistemului informaţional integrat automatizat ”Migraţie și Azil”. În cadrul sistemului 

nominalizat este necesară integrarea cu resursele informaţionale existente ale diferitelor ministere şi 

instituţii, abilitate să ia decizii în domeniul migraţiei şi azilului. Concomitent, resursele informaţionale 

existente trebuie să fie completate cu datele necesare ce se referă la evidenţa cetăţenilor străini, 

apatrizilor şi refugiaţilor, care nu au fost luate la evidenţă anterior în regim automatizat. 
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1. Informaţie generală 

SIIAMA reprezintă o soluţie informatică identificată de a avea beneficii şi impact imediate pentru 

activitatea Biroului de Migraţie și Azil. Este o soluţie din categoria Guvern pentru Guvern (G4G), Guvern 

pentru Business (G4B), Guvern pentru Cetăţeni (G4C) şi e îndreptat spre asigurarea Biroului de Migraţie 

și Azil cu un instrumentar capabil să sporească eficienţa activităţii acesteia. În scopul implementării 

SIIAMA, Biroul Migraţie și Azil la prima etapă în anul 2007 a achiziţionat servicii de elaborare și 

implementare a Subsistemului informaţional al BMA, parte componentă a SIIAMA. Pe parcursul anilor 

2007-prezent au fost operate o mulţime de modificări în legislaţia Republicii Moldova ce ţine de 

activitatea Biroului Migraţie și Azil. În acest sens a fost elaborat prezentul document, care are ca scop 

dezvoltarea Subsistemului al BMA existent prin ajustarea lui la necesităţile actuale ale Biroului de 

Migraţie și Azil. 

1.1. Abrevieri, termeni şi definiţii utilizate în document 

Totalitatea acronimelor şi abrevierilor utilizate în prezentul document sunt delimitate şi explicate în 

tabelul 1.1. 

Tabelul 1.1. Totalitatea abrevierilor şi acronimelor utilizate în document 

Nr. Abreviere/Acronim Descriere 

1.  Migraţie 
Permutarea teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai 
(cu excepţia migraţiunii interne) 

2.  Cetăţean străin 
Persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada 
apartenenţei sale la un alt stat 

3.  Apatrid 
Persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, şi nici dovada 
apartenenţei sale la un alt stat 

4.  Imigrant 

Cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul 
permanent sau temporar în Republica Moldova şi care pierde acest statut 
odată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobândirea cetăţeniei Republicii 
Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare 

5.  Emigrant 
Cetăţean al Republicii Moldova care pleacă peste hotare pentru a se stabili 
cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat 

6.  Repatriat 

Cetăţean al Republicii Moldova şi/sau persoana care s-a născut în 
Republica Moldova şi urmaşii acestora, precum şi persoana care anterior a 
locuit permanent în Republica Moldova cel puţin 10 ani şi are dreptul la 
domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii 

7.  Refugiat 
Străin, căruia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, i-a fost recunoscut 
statutul de refugiat 

8.  Protecţie umanitară 

Protecţie acordată persoanelor ce nu corespund criteriilor de acordare a 
statutului de refugiat potrivit Convenţiei privind statutul refugiaţilor, 
încheiate la Geneva la 28 iulie 1951 şi Protocolului privind statutul 
refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, dar care au nevoie 
de protecţie internaţională 
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Nr. Abreviere/Acronim Descriere 

9.  Protecţie temporară 
Protecţie acordată în cazul unor afluxuri masive de persoane care au 
nevoie de protecţie internaţională 

10.  Acte judiciare 
Acte emise de instanţele de judecată în cadrul soluţionării unei cauze 
penale, civile, contravenţionale (sentinţe, hotărîri, decizii, încheieri, 
ordonanţe judecătoreşti etc) 

11.  BMA  Biroul Migraţie și Azil 

12.  BD Bază de Date  

13.  CUATM Clasificatorul Unităţilor Administrativ-Teritoriale a Moldovei 

14.  FOJ Clasificatorul Formelor Organizatorico-Juridice a Moldovei 

15.  G2B Guvern către business 

16.  G2C Guvern către cetăţeni 

17.  G2G Guvern către Guvern 

18.  IDNO 
(identification number of organization) numărul de identificare al 
organizaţiei; 

19.  IDNP (identification number of person) numărul de identificare al persoanei 

20.  SIIAMA Sistemul informaţional integrat automatizat ”Migraţie și Azil” 

21.  SSBMA Subsistemul informaţional al Biroului Migraţie și Azil 

22.  RSP Registrul de Stat al Populaţiei 

23.  RSUD Registrul de Stat al Unităţilor de Drept 

24.  SIIOD Sistemul informaţional integrat al organelor de drept 

25.  SIMI Sistemul informaţional medical integrat 

26.  SI al MAEIE 
Sistemul informaţional al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene 

27.  SGBD Sistem de Gestiune a Bazelor de Date 

28.  SI Sistem informatic 

29.  TI/TIC Tehnologie informatică/ Tehnologie Informatică şi de Comunicaţie 

Totalitatea definiţiilor noţiunilor frecvent utilizate în prezentul document sunt delimitate şi explicate în 

tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2. Totalitatea definiţiilor noţiunilor utilizate în document 

Nr. Abreviere/Acronim Descriere 

1. Bază de Date 
ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care 
descrie caracteristicele de bază şi relaţia dintre entităţi. 

2. Certificat digital „Carte de identitate” virtuală care poate permite crearea de 
semnătură electronică cu valoare legală, permiţând identificarea 
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Nr. Abreviere/Acronim Descriere 

fără echivoc a persoanei în mediul electronic. 

3. Credenţiale 
Set de atribute ce stabilesc identitatea şi autenticitatea 
utilizatorilor şi sistemelor în cadrul sistemelor informatice. 

4. Date 

Unităţi informaţionale elementare despre persoane, subiecte, 
fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii etc. 
prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea şi 
procesarea lor. 

5. Date cu caracter personal 

Orice informaţie cu referire la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens 
o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un număr de 
identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 
sociale. 

6. Migraţie 
Permutarea teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea 
locului de trai (cu excepţia migraţiunii interne) 

7. Cetăţean străin 
Persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada 
apartenenţei sale la un alt stat 

8. Apatrid 
Persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, şi nici dovada 
apartenenţei sale la un alt stat 

9. Imigrant 

Cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu 
traiul permanent sau temporar în Republica Moldova şi care pierde 
acest statut odată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobîndirea 
cetăţeniei Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în 
vigoare 

7. Document electronic 

Informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, 
păstrată, transmisă cu ajutorul computerului, altor dispozitive 
electronice sau mijloacelor software şi hardware, semnată cu 
semnătură digitală. 

8. 
Flux de lucru (eng. 
Workflow) 

Proces administrativ al unei organizaţii în decursul căruia sarcini, 
proceduri şi informaţii sunt prelucrate sau executate într-o 
anumită succesiune dictată de reguli prestabilite (norme 
procedurale) în scopul realizării unui produs sau furnizării unui 
serviciu. 

9. Gestiunea documentelor 

Setul de proceduri utilizate pentru captarea, gestionarea, stocarea, 
menţinerea, livrarea şi distrugerea documentelor în cadrul unei 
organizaţii. În acest context, noţiunea de "documente" poate fi 
atribuită unui număr vast de active informaţionale, inclusiv imagini, 
documente textuale, grafică şi desene, precum şi unor obiecte 
informaţionale moderne cum ar fi paginile WEB, mesajele e-mail, 
mesajele instant sau fişierele video. 

10. Integritatea datelor Stare a datelor, când acestea îşi păstrează conţinutul şi sunt 
interpretate univoc în cazuri de acţiuni aleatorii. Integritatea se 
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Nr. Abreviere/Acronim Descriere 

consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate 
(şterse). 

11. Metadate 
Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în 
baza de date (date despre date). 

12. Obiect informaţional 
Reprezentare virtuală al entităţilor materiale şi nemateriale 
existente. 

13. Semnătură digitală 
Atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma 
transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, 
destinat să confirme autenticitatea documentului electronic. 

14. Semnătură mobilă 

Serviciu inovator, care permite accesarea serviciilor electronice cu 
ajutorul telefonul mobil. „Semnătura mobilă” funcţionează ca un 
buletin de identitate în mediul virtual, permiţând autentificarea în 
spaţiul virtual pentru probarea identităţii cu ajutorul telefonului 
mobil. 

Semnătura mobilă permite cetăţenilor să semneze acte la distanţă, 
rapoarte, declaraţii către instituţii sau cereri online cu ajutorul 
telefonului mobil sau accesa servicii electronice atât publice, cât şi 
private într-o manieră mai simplă şi mai comodă. 

15. Sistem informatic 
ansamblu de programe şi echipamente care asigură prelucrarea 
automată a datelor (componenta automatizată a sistemului 
informaţional). 

16. Sistem informaţional 

Ansamblu de procedee şi mijloace de colectare, prelucrare şi 
transmitere a informaţiei necesare procesului de conducere 
(cuprinde tehnologiile manuale şi automatizate de prelucrare a 
datelor). 

17. 
Tehnologie informatică şi de 
comunicaţie 

Termen comun care include toate tehnologiile utilizate pentru 
schimbul şi manipularea informaţiei 

18. Veridicitatea datelor 
Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria 
calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din 
domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date. 

1.2. Referinţe şi aspecte legale pentru elaborarea sistemului informatic 

Procesele de creare, implementare şi exploatarea SSBMA se înscriu în cadrul normativ-legislativ în 

vigoare. Din această categorie de acte normative putem menţiona: 

1. Constituţia Republicii Moldova; 

2. Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova; 

3. Legea nr.113 din  09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

4. Legea nr.284 din  28.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

5. Legea nr.236 din  26.10.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

6. Legea nr. 303 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 
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7. Legea nr.304 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

8. Legea nr. 232 din  11.10.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

10. Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova; 

11. Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte; 

12. Legea nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al 

apatrizilor în Republica Moldova; 

13. Legea nr.677-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia 

privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor; 

14. Legea nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie; 

15. Legea nr.1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor; 

16. Hotărîrea Parlamentului nr.1386-XV din 11 octombrie 2002 “Privind aprobarea Concepţiei 

politicii migraţionale a Republicii Moldova”; 

17. Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 ”Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul 

de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 

Interne”; 

18. Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013 ”Pentru aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova”; 

19. Hotărîrea Guvernului nr.50 din 15 ianuarie 2013 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la eliberarea vizelor”; 

20. Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12 decembrie 2012 ”Pentru implementarea Legii nr. 215 din 

4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”; 

21. Hotărîrea Guvernului nr.282 din 31 mai 1991 “Cu privire la aprobarea Regulilor de eliberare, 

suspendare şi anulare a adeverinţelor de imigrant şi autorizaţiilor de încadrare în muncă în 

Republica Moldova”; 

22. Hotărîrea Guvernului nr.1077 din 20 noiembrie 1997 “Cu privire la angajarea provizorie a 

lucrătorilor migranţi”; 

23. Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998 “Cu privire al structura organizatorică, limita 

efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne”; 

24. Hotărîrea Guvernului nr.43 din 21 ianuarie 2002 “Pentru aprobarea Regulamentului privind 

condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor 

aflaţi în Republica Moldova”; 

25. Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 “Pentru aprobarea Concepţiei sistemului 

informaţional automatizat “Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la 

Registrul de stat al populaţiei”; 
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26. Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire 

la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica 

Moldova”; 

27. Hotărîrea Guvernului nr.33 din 22 ianuarie 2004 “Pentru aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea de invitaţii cetăţenilor străini şi apatrizilor”; 

28. Hotărîrea Guvernului nr.71 din 30 ianuarie 2004 “Cu privire la crearea Centrului de 

Plasament Temporar al Străinilor”; 

29. Hotărîrea Guvernului nr.448 din 27 aprilie 2006 “Privind aprobarea Programului naţional de 

acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului”; 

30. Hotărîrea Guvernului nr.40 din 12 ianuarie 2007 “Privind crearea Sistemului informaţional 

integrat automatizat în domeniul migraţiei”; 

31. Hotărîrea Guvernului nr.561 din 18 mai 2007 “Cu privire la Sistemul Informaţional Integrat 

Vamal”; 

32. Hotărîrea Guvernului nr.1401 din 13 decembrie 2007 “privind aprobarea Concepţiei 

Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil””; 

33. Legea nr. 982 din 11.05. 2000 privind accesul la informaţie; 

34. Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de 

stat;  

35. Legea nr. 264-XV din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;  

36. Hotărârea Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor 

publice; 

37. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

38. Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu privire la 

aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidenţă a serviciilor publice electronice, 

prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securităţii informaţionale la prestarea 

serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare şi implementare a 

sistemelor informaţionale automatizate); 

39. Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter personal; 

40. Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor şi software-

ului. Procesele ciclului de viaţă al sistemului”. 

41. Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă al software-lui” RT 38370656-002:2006; 

42. Alte legi, acte normative relevante domeniului. 

1.3. Principiile de bază ale sistemului informatic 

La proiectarea, realizarea şi implementarea Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie și Azil 

trebuie să se ţină cont de următoarele principii generale: 
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■ Principiul legalităţii: care presupune crearea şi exploatarea sistemului informatic în 

conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi a normelor şi standardelor internaţionale 

recunoscute în domeniu; 

■ Principiul independenţei de platformă - interfaţa utilizator a sistemului informatic nu va 

impune o anumită platformă software şi hardware pentru calculatorul utilizatorul . 

■ Principiul datelor sigure: stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele 

autorizate şi autentificate; 

■ Principiul securităţii informaţionale: presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, 

selectivitate, accesibilitate şi eficienţă pentru protecţia datelor de pierderi, alterări, 

deteriorări şi de acces nesancţionat. 

■ Principiul accesibilităţii informaţiei cu caracter public: care presupune implementarea 

procedurilor de asigurarea accesului cetăţenilor Republicii Moldova la informaţia cu caracter 

public furnizată de soluţia informatică. 

■ Principiul transparenţei: presupune proiectarea şi realizarea conform principiului modular, 

cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice şi de 

telecomunicaţii; 

■ Principiul expansibilităţii: stipulează posibilitatea extinderii şi completării a sistemului 

informatic cu noi funcţii sau îmbunătăţirea celor existente; 

■ Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic: presupune existenţa unei 

persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor şi 

coordonarea activităţilor în vederea creării şi exploatării sistemului; 

■ Principiul scalabilităţii: presupune asigurarea unei performanţe similare a soluţiei 

informatice pentru volumele mici de date şi accesări şi volume mari de date şi acces la 

sistem; 

■ Principiul integrării cu asigurarea program existentă: presupune posibilitatea soluţiei 

informatice de a se integra şi interacţiona cu aplicaţiile deja implementate; 

■ Principiul simplităţii şi comodităţii utilizării: presupune proiectarea şi realizarea tuturor 

aplicaţiilor, mijloacelor tehnice şi de program accesibile utilizatorilor Sistemului, bazate pe 

principii exclusiv vizuale, ergonomice şi logice de concepţie. 

1.4. Destinaţia şi obiectivele sistemului informatic 

Subsistemul informaţional al Biroului Migraţie și Azil reprezintă instrumentul de gestionare şi 

monitorizare a proceselor migraţionale: intrarea şi ieşirea din ţară, asigurarea controlului regimului de 

şedere pe teritoriul ţării a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu simplificarea procedurii de înregistrare şi 

evidenţă a acestora (conform principiului “ghişeului unic”), precum şi preîntîmpinarea şi contracararea 

migraţiei ilegale şi traficului de persoane.. 

Realizarea SSBMA urmăreşte următoarele scopuri: 

■ asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova şi securităţii publice în sfera migraţiunii; 
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■ asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi 

ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor, care se află în Republica Moldova; 

■ completarea resurselor informaţionale de bază şi departamentale în domeniul migraţiei şi 

azilului; 

■ integrarea resurselor informaţionale în domeniul migraţiei şi azilului ale diferitelor autorităţi 

publice; 

■ asigurarea monitorizării fluxurilor migraţionale, precum şi controlului asupra regimului aflării 

cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul ţării; 

■ asigurarea autorităţilor publice, abilitate cu funcţii în domeniul migraţiei şi azilului, cu 

informaţie operativă; 

■ modernizarea activităţii autorităţilor publice pe calea transferării proceselor din secretariat 

în sfera tehnologiilor performante, inclusiv trecerea de la forma manuală de ţinere a 

lucrărilor de secretariat la cea automatizată; 

■ controlul accesului la date a utilizatorilor şi asigurarea unei veridicităţi, securităţi şi 

confidenţialităţi maxime a datelor colectate, care nu sunt publice. 

2. Arhitectura sistemului informatic 

Actualmente arhitectura Sistemului informaţional integrat automatizat ”Migraţie și azil” este descrisă în 

figura 1.1. 

SSBMA

Database layer

Web-portal layer

Front-end
application

Back-end 
application

Production DB 

 
 

 

M-Cloud

Internet/Intranet

BMA
Administrator

Internet user

M-SignM-Pass
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Data Exchange 
Adapters bus

 
A1

 
An

External informational resources

RSP RSUD SIA DPF
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Figura 1.1. Componentele SSBMA şi interacţiunea între ele. 

Astfel, sistemul SSBMA (în back-end sistemului) actualmente conţine 4 blocuri funcţionale care 

interacţionează reciproc: 
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1. Blocul de funcţii ''Administrarea și monitorizare a utilizatorilor'' include funcţiile de evidenţă a 

interacţiunilor informaţionale ale tuturor utilizatorilor sistemului în cadrul formării, procesării, păstrării 

și extragerii informaţiilor  privind  obiectele automatizării: 

• Asigurarea integrităţii logice a sistemului, 

• Administrarea componentelor care asigura integrarea resurselor informaţionale 
departamentale, 

• Înregistrarea, activarea, autentificarea, autorizarea și evidenţa utilizatorilor , 

• Asigurarea securităţii informaţionale și protecţiei informaţiei în conformitate cu standardele 
mondiale. 

2. Blocul de funcţii ''Migraţia și azilul'' include funcţiile de organizare a evidenţei informaţiilor 

suplimentare asociate cetăţenilor străini, apatrizilor, refugiaţilor și repatrianţilor, inclusiv a 

documentelor eliberate acestora. Funcţiile principale ale acestui bloc sunt definite în Concepţia SIA 

''Registrul de stat al populaţiei'' (Hotărîrea de Guvern Nr. 333 din 18 martie 2002), blocurile funcţionale 

''Cetăţenii străini'' și ''Consul'', precum și în Concepţia SIA ''Registrul dactiloscopic'' (Hotărîrea de Guvern 

Nr.565 din 21 mai 2007). În cadrul acestui bloc SsBMA permite îndeplinirea următoarelor funcţii: 

• Procesarea  cererilor parvenite din partea întreprinderilor, a datelor personale despre fiecare 
cetăţean invitat și a informaţiilor despre persoanele care s-au adresat în problemele migraţiei, 
azilului și repatrierii; 

• Evidenţa: 
o migranţilor și datelor personale ale acestora, 
o documentelor care confirmă migraţia imigranţilor, 

• Eliberarea documentelor privind lucrul, protecţia, refugiul, repatrierea, 

• Elaborarea și implementarea formelor statistice unice, conforme cerinţelor Comunităţii 
Europene, prezentarea rapoartelor statistice tuturor solicitanţilor  abilitaţi, inclusiv organelor 
puterii centrale și structurilor internaţionale, 

• În calitate de parte integrantă a Sistemelor Informaţionale ''Migraţie și Azil'', ''Registrul de Stat al 
Populaţiei'' și ''Registrul de Stat al unităţilor de drept'', alte sisteme de importanţă statală, să 
asigure interacţiunea cu aceste sisteme în baza exigentelor Concepţiei guvernării electronice. 

3. Blocul de funcţii ”Interdicţie de intrare/ieșire” include funcţii privind  organizarea  evidenţei 

informaţiilor   suplimentare  referitoare  la  persoanele  pentru  care  intrarea/ieșirea este interzisă. 

Funcţiile principale ale  acestui  bloc  sunt  definite  în cadrul Concepţiei ''Sistemului Informaţional 

Integrat  al organelor de drept'' (Hotărîrea de Guvern Nr. 1202 din 17 octombrie 2006),  blocurile  

funcţionale  ”Criminal”, ”Practica judiciară” și ”Contingent  special”. În cadrul acestui bloc de funcţii 

trebuia să fie asigurate următoarele funcţii de evidenţă a persoanelor: 

■ care finanţează, pregătesc, susţin sau comit acte de terorism, 

■ care participă în structuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau susţin aceste 

structuri , 

■ care au comis sau au participat la comiterea unor crime contra umanităţii sau de război, 

■ care au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în RM, 

■ care au comis crime contra statului sau cetăţenilor RM peste hotare, 
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■ pentru care există restricţii privind intrarea/ieșirea în ţară sau prezenţa lor pe teritoriul ţării 

nu este dorită, 

■ faţă de care a fost adoptată decizia de diminuare a termenului de aflare pe teritoriul ţării, 

■ faţă de care instanţă de judecată a adoptat hotărîrea de expulzare din ţară, 

■ plasate în Centrul de plasare temporară a străinilor. 

4. Blocul de funcţii ”Servicii electronice” include următoarele funcţii: 

■ punerea la dispoziţie a informaţiilor formalizate statistice prin adresarea directa la bazele de 

date departamentale sau extragerea masivului de date de format dat pentru procesarea 

analitică și statistică, 

■ executarea unor cereri in regim on-line sau off-line prin interpelarea bazelor de date. 

Acest bloc de funcţii este realizat parţial fără acoperirea procesului de depunere a cererii în mod 
electronic. 

În calitate de funcţie comună pentru toate blocurile funcţionale este eliberarea informaţiei statistice şi 

analitice diferiţilor utilizatori, în funcţie de statutul lor juridic şi regimul juridic al informaţiei solicitate. 

Pentru procesarea documentelor ce ţine de evidenţa persoanelor străine, apatrizilor, refugiaţilor și 

repatrianţilor SSBMA trebuie să interacţionează cu un şir de alte sisteme informatice. Lista sistemelor 

informatice este menţionată în următorul compartiment (2.1. Utilizatorii şi rolurile acestora în sistem). 

2.1. Utilizatorii şi rolurile acestora în sistem 

Rolurile umane sau alte sisteme ce interacţionează cu SSBMA sunt prezentate în figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Rolurile SSBMA. 
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BMA administrator (Administrator sistem): actor uman, abilitat cu delimitarea utilizatorilor sistemului, 

configuraţia SSBMA precum şi cu startarea/stoparea/restartarea componentelor sistemului informatic. 

Dacă mediul tehnologic include capabilităţi suficiente pentru îndeplinirea lucrărilor de administrare apoi 

implementarea acestora în sistem este opţională. Categoria dată de actori are următoarele roluri 

distincte: 

■ foloseşte necondiţionat toate funcţionalităţile sistemului informatic; 

■ vizualizează orice înregistrare din baza de date; 

■ administrează serverul de aplicaţii; 

■ administrează baza de date în producţie; 

■ administrează profilurile utilizatorilor; 

■ generează rapoarte aferente auditului SSBMA şi conţinutului informaţional a Bazei de Date a 

sistemului informatic; 

■ administrează sistemul de nomenclatoare; 

■ recepţionează notificări de sistem; 

■ efectuează copii de rezervă a bazei de date. 

BMA user (Funcționar al BMA): actor uman care include totalitatea funcţionalităţilor de efectuare a 

înscrierilor datelor în sistem în conformitate cu drepturile conform obligaţiunilor de serviciu. 

CPA User (Funcționar al APC): actor uman care include totalitatea funcţionalităţilor de acces la 

informaţiile din cadrul sistemului SSBMA în conformitate cu drepturile de acces atribuite ţinându-se 

cont de actele normative în vigoare. Categoria dată de utilizatori dispune de următoarele roluri 

distincte: 

■ accesarea informaţiei din sistemul SSBMA conform listei de restricţie; 

■ recepţionează notificări de sistem. 

Internet user (Utilizator Internet): un actor uman, care accesează interfaţa publică WEB a SSBMA în 

vederea explorării informaţiilor cu caracter public aferente Sistemului Informatic. Actorul dat are 

următoarele roluri: 

■ accesează interfaţa WEB de explorare a conţinutul public al SSBMA; 

■ vizualizează informaţie cu caracter statistic aferentă exploatării SSBMA. 

Authorized user (Utilizator autentificat): un actor uman, care accesează interfaţa privată WEB a SSBMA 

în vederea accesării electronice furnizate de sistem. Actorul dat are următoarele roluri: 

■ accesează serviciul electronic de depunere a cererii de obţinere a invitaţiei interfaţa WEB al 

SSBMA; 

■ vizualizează stările cererilor anterior depuse. 

Resurse informatice externe – reprezintă totalitatea resurselor informatice externe cu care se va integra 

SSBMA. Este necesar de a organiza accesul la resursele informaţionale ale următoarelor sisteme 

informaţionale automatizate: 
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■ RSP – Registrul de Stat a Populaţiei - sistem informatic ce va fi utilizat pentru acces atît la 

datele personale ale persoanelor fizice, cît şi la actele lor de identitate; 

■ RSUD – Registrul de Stat a Unităţilor de Drept, sistem informatic utilizat pentru acces la 

datele despre toate categoriile unităţilor juridice, constituite în bază legală, cît şi despre 

filialele şi subdiviziunile acestora, şefi şi fondatori, adresa juridică, dreptul la desfăşurarea 

activităţii licenţiate, documentele de înregistrare şi ştampilele; 

■ SIDPF  – Sistemul informaţional al Departamentului Poliţie Frontieră, sistem informatic 

utilizat pentru acces la datele despre înregistrarea străinilor la trecerea frontierei de stat. 

În același sens SSBMA trebuie să interacţioneze cu resursele informaţionale externe în scopul livrării 

datelor din sistem, și anume: 

■ Sistemul informatic se va integra cu RSP în scopul furnizării informaţiei despre persoanele 

străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate pe segmentul transnitrean 

necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, etc). 

■ Sistemul informatic se va integra cu SIDPF în scopul furnizării informaţiei despre persoanele 

străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate pe segmentul transnitrean 

necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, interdicţiile de intrare/ieșire per persoană 

străină, etc). 

■ Sistemul informatic se va integra cu SI al MAEIE în scopul furnizării informaţiei despre 

persoanele străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate pe segmentul 

transnitrean necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, interdicţiile de intrare/ieșire per 

persoană străină, etc). 

M-Cloud - platformă tehnologică guvernamentală comună bazată pe conceptul modern „Cloud 

Computing” compus din servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de date. SSBMA se va 

integra cu următoarele subsisteme informatice: 

■ M-Pass – serviciul guvernamental de platformă utilizat pentru controlul accesului la 

sistemele publice găzduite în M-Cloud; 

■ M-Sign – serviciul guvernamental de platformă utilizat la aplicarea şi validarea semnăturii 

digitale, inclusiv semnăturii mobile; 

■ M-Pay – serviciul guvernamental de plăţii electronice, utilizat la efectuarea plăţilor 

electronice pentru serviciile publice. 

3. Modelul funcţional al obiectului automatizării 

3.1. Obiectele informaţionale ale sistemului informatic 

Analizând domeniul modelat pot fi delimitate totalitatea obiectelor informaţionale de care trebuie să se 

ţină cont la dezvoltarea SSBMA. În figura 3.1. sunt delimitate totalitatea obiectelor informaţionale care 

vor sta la baza dezvoltării SSBMA. 
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Figura 3.1. Obiectele informaţionale ale Sistemului informatic. 

După cum se vede în figura 3.1. se poate discuta de 8 categorii de obiecte informaţionale de care trebuie 

să se ţină cont în procesul de dezvoltare a SSBMA: 

■ persoane fizice; 

■ document; 

■ unităţi de drept; 

■ rapoarte; 

■ notificări; 

■ nomenclatoare sau clasificatoare; 

■ profiluri ale utilizatorilor; 

■ fişiere log. 

Identificarea obiectelor Sistemului se efectuează prin utilizarea pentru fiecare dintre ele a numărului de 

identificare unic. 

1. Identificatorul obiectului informaţional „Document” este cheia combinată „tipul 

documentului” + „numărul documentului” + „numărul documentului”, cu structura 

PPAANNNNNN, în care: 

a) PP  reprezintă tipul documentului din cadrul sistemului; 

b) AA reprezintă ultimele două cifre ale anului; 

c) NNNNNN – numărul de ordine al documentului în anul respectiv. 

2. Identificatorul obiectului informaţional „unităţi de drept” este numărul de identificare de 

stat al persoanelor juridice (IDNO), preluat din Registrul de Stat al Unităţilor de Drept. 

3. Identificatorul obiectului informaţional „persoane fizice” este numărul de identificare de 

stat al persoanei fizice (IDNP), extras din Registrul de Stat al Populaţiei. 

4. Identificatorul obiectului informaţional „evenimentul” este numărul de ordine. 
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5. Identificatorul obiectului informaţional „formularul” este numărul de ordine. 

1. Persoane fizice. Reprezintă obiect informaţional principal al sistemului (este preluat din Registrul de 

Stat al Populaţiei) care include date privind persoanele străine. 

Obiectul informaţional conţine următoarele date: 

■ IDNP al persoanei străine; 

■ iniţialele persoanei străine; 

■ date despre documentul de identitate deţinut (seria, numărul și data eliberării); 

■ datele de trecerea frontierei de stat (informaţia este preluată din SI a DPF). 

2. Document. Reprezintă un obiect informaţional al sistemului, care poate fi de tip cerere sau solicitare.  

3. Unități de drept. Reprezintă un obiect informaţional (este preluat din Registrul de Stat al Unităţilor de 

Drept) care include date privind persoane juridice. 

Obiectul informaţional conţine următoarele date: 

■ IDNO al persoanei juridice; 

■ denumirea persoanei juridice; 

■ adresa juridică a persoanei juridice; 

■ IDNP al conducătorului; 

■ iniţialele conducătorului; 

■ forma de organizare juridică (forma de proprietate); 

■ genul de activitate, indicat în licenţă sau în autorizaţie; 

■ capitalul statutar (social); 

■ menţiuni despre statutul persoanei juridice (activ, în proces de lichidare, lichidat, etc.); 

■ seria și numărul Certificatului de înregistrare; 

■ date despre fondatori (IDNP și iniţialele fondatorilor, cota de participare); 

■ alte date. 

4. Rapoarte. Reprezintă setul de rapoarte standard (încorporate fizic) sau generate ad-hoc de către 

SSBMA destinate tuturor nivelurilor de utilizatori la resursele SSBMA conform listelor de acces 

restricţionat, în vederea publicării, gestiunii şi monitorizării activităţii tuturor celor implicaţi în utilizarea 

şi gestiunea Sistemului Informatic.  

Ţinând cont de natura lor, rapoartele vor fi accesibile atât din interfaţa cu acces restricţionat pentru 

utilizatorii autorizaţi, cât şi din interfaţa publică WEB pentru vizitatorii Internet sau agenţii economici 

relevanţi conform drepturilor de acces. 

5. Notificări (avertizări). Această categorie de obiecte informaţionale sunt parte componente ale 

mecanismul de notificare a SSBMA. Ar putea fi delimitate următoarele notificări ale SSBMA: 

■ notificare(avertizare) privind parvenirea unui document nou(solicitare) pentru examinare; 
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■ notificare(avertizare) privind schimbarea statutului documentului; 

■ alte notificări(avertizări) de sistem. 

6. Clasificatoare. Reprezintă o categorie de obiecte informaţionale care constă din totalitatea 

metadatelor aferente SSBMA. Va conţine clasificatoare naţionale (relativ statice) gestionate de Biroul 

Naţional de Statistică (CAEM, CUATM, CFP, FOJ, etc.) şi nomenclatoarele interne ale SSBMA. 

7. Profiluri ale utilizatorilor. Profilurile utilizatorilor reprezintă un obiect informaţional care constă din 

totalitatea datelor aferente utilizatorilor autorizaţi. Profilul utilizatorului va conţine totalitatea 

informaţiei aferentă acestuia (informaţie pentru autorizarea în sistem, nume, prenume, date de 

identificare, adresă poştală, telefon de contact, Email, etc.) şi a funcţionalităţilor SSBMA accesibile 

utilizatorului (drepturile şi rolurile aferente acestuia). Profilul utilizatorului va livra istoria activităţii 

acestuia în cadrul SSBMA.  

8. Fişiere log. Reprezintă obiecte informaţionale destinate auditului informatic şi implementării politicii 

de asigurare a securităţii informaţionale. Orice modificare potenţial periculoasă: creare, modificare, 

marcarea la ştergere, schimbarea statutului, etc. trebuie să fie înregistrate în registre speciale (fişiere 

log) arătând momentul de timp şi utilizatorul care a efectuat modificarea potenţial periculoasă. În caz că 

modificările potenţial periculoase nu vor implica suprimarea fizică a datelor pentru fiecare document va 

fi posibil de văzut utilizatorul care a efectuat ultima modificare. 

3.2. Funcţionalităţile necesare în cadrul dezvoltării sistemului informatic 

Funcţionalităţile necesare a fi dezvoltate în cadrul SSBMA şi actorii care beneficiază de aceste servicii 

sunt redate în figura 3.2. De menţionat că schiţele umane reprezintă utilizatori sau sisteme externe 

pentru care trebuie acomodate interfeţele de interacţiune cu acestea. 

În conformitate cu diagrama cazurilor de utilizare descrisă în figura 3.2 actorii SSBMA implicaţi în 

procesul de evidenţă a persoanelor străine au acces la 12 cazuri de utilizare furnizate de SSBMA. 

UC01: Accesez informație cu caracter public. 

Funcţionalitatea disponibilă public tuturor utilizatorilor Internet – solicitanţi de informaţie, prin 

intermediul căreia aceştia pot formula interogări la baza de date în vederea căutării informaţiei cu 

caracter public sau extrage informaţie publică depersonalizată. 

UC02: Perfectez document (cerere/solicitare) 

Funcţionalitatea disponibilă tuturor utilizatorilor Internet autorizaţi – solicitanţi de documente, prin 

intermediul căreia aceştia pot completa documente (cereri, solicitări) în vederea solicitării documentelor 

eliberate de BMA. Documentele perfectate pot fi semnate cu semnătura digitală a solicitantului. 

Autentificarea utilizatorului se efectuează prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass sau prin 

sistemul de autorizare a SSBMA. 

UC03: Recepționez notificări. 

Reprezintă o funcţionalitate disponibilă utilizatorilor SSBMA pentru recepţionarea mesajelor de 

notificare implicaţi (responsabili) de executarea documentelor parvenite cât și a solicitanţilor. Sistemul 

informatic va livra utilizatorilor sistemului notificări privind orice eveniment ce vizează persoanele 

străine.  
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UC04: Examinez documentul. 

Reprezintă o funcţionalitate disponibilă funcţionarilor BMA (BMA user) şi a instituţiilor responsabile 

(CPA user) utilizată pentru procesarea documentelor parvenite (solicitări, cereri). 

UC05: Jurnalizez evenimente. 

Sistemul va conţine totalitatea funcţionalităţilor care vor permite configurarea principiilor de 

funcţionare şi generarea evenimentelor care vor fi jurnalizate. 

UC06: Extrag rapoarte. 

Este o funcţionalitate accesibilă utilizatorilor sistemului care permite generarea rapoartelor planificate şi 

ad-hoc privind conţinutul informaţional al SSBMA şi activitatea utilizatorilor. Rapoartele în cauză sunt 

utile pentru analiza bazei informaţionale a sistemului, performanţei activităţii participanţilor la evidenţa 

persoanelor străine şi anticiparea problemelor de securitate informaţională. 
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Figura 3.2. Funcţionalităţile noi a SSBMA. 

UC07: Verific statutul persoanei străine. 

Funcţionalitatea disponibilă public tuturor utilizatorilor Internet – utilizată pentru verificarea statutului 

șederii persoanei străine pe teritoriul Republicii Moldova. Ca parametri de căutare vor servi numărul 

pașaportului și ţara de origine a persoanei străine. Ca rezultat se va afișa Informaţia despre deţinătorul 

pașaportului, data intrării în Republica Moldova și numărul de zile de ședere rămase din 90 zile 

calendaristice cumulative permise în perioada de 180 de zile de la data de intrare în ţară. 

UC08: Administrez roluri utilizator. 
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Reprezintă un caz de utilizare care furnizează totalitatea funcţionalităţilor destinate Administratorului 

SSBMA prin intermediul cărora acesta administrează lista de roluri şi drepturile asociate utilizatorilor 

autorizaţi. Sistemul va permite atașarea a mai multor roluri la un utilizator. 

UC09: Administrez clasificatoare și metadate. 

Reprezintă un caz de utilizare care furnizează totalitatea funcţionalităţilor destinate Administratorului 

SSBMA prin intermediul cărora acesta administrează totalitatea clasificatoarelor şi metadatelor aferente 

soluţiei informatice (inclusiv interfaţa utilizator al sistemului informatic). 

UC10. Administrez şabloane documente. 

Reprezintă un caz de utilizare destinat Administratorului SSBMA care descrie totalitatea 

funcţionalităţilor disponibile acestora pentru elaborarea modelelor de documente tipizate utilizabile în 

cadrul fiecărui tip de document de intrare sau ieşire. 

UC11: Alte activități de administrare. 

Reprezintă un caz de utilizare destinat Administratorului SSBMA care descrie totalitatea 

funcţionalităţilor accesibile acestora destinate administrării şi auditului SSBMA: menţinerea listei şi 

integrităţii credenţialelor utilizatorilor pentru care interacţiunea se realizează prin intermediul 

certificatului digital şi extragerea rapoartelor din registrele de sistem în vederea analizei şi depistării 

unor eventuale probleme de securitate logică şi fizică a SSBMA, etc. 

Administratorului SSBMA va dispune de un mecanism de administrare a profilurilor ale actorilor 

sistemului implicaţi în procesul de evidenţă a persoanelor străine. Acest mecanism va permite definirea 

parametrilor de acces la interfaţă, servicii, fişiere şi conţinutul bazei de date. 

Cazul de utilizare de administrare a SSBMA va implementa totalitatea funcţionalităţilor asigurării 

viabilităţii şi integrităţii SSBMA (generarea copiilor de rezervă, restabilirea datelor, 

startarea/stoparea/restartarea serviciului, etc.). 

3.3. Fluxuri informaţionale şi nivele operaţionale 

3.3.1. Scenariul de creare şi publicare al unui nou şablon de documente 

Un şablon de documente va fi creat de către persoana responsabilă. După ce a fost creat, şablonul este 

verificat de către Verificator şi aprobat de persoana competentă din partea beneficiarului care va avea 

drepturile respective. Odată aprobat, şablonul va fi publicat în sistemul Informatic SSBMA astfel încât el 

poate fi utilizat după necesitate. 

Figura 3.3 descrie fluxul de lucru pentru crearea şi publicarea unui şablon. 
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Figura 3.3. Fluxul de lucru pentru scenariul de creare şi publicare al unui şablon de document. 

3.3.2. Scenariul-tip de perfectare a documentului (cerere, solicitare) 

În conformitate cu scenariul din figura 3.4., Utilizatorul Autorizat accesează SSBMA pentru perfectarea 

documentului (cererii,solicitării). 

La documentul (cerere, solicitare) nou se ataşează documentele necesare(scanate) în dependenţă de 

tipul documentului perfectat. 

După această, documentul perfectat cu tot setul de documente atașate se semnează cu semnătura 

digitală (opţional, pasul dat poate fi omis de către utilizator).  

Sistemul generează factura de plată pentru serviciul (în dependenţă de documentul solicitat) și îl 

plasează serviciul guvernamental de plăţi M-Pay. Ulterior, utilizatorul autorizat achită factura generată. 

Doar după achitarea facturii, documentul se transmite funcţionarului BMA responsabil de examinare a 

documentului.  

După verificare și aprobare a documentului, automat se procesează tot setul de documente în sistemul 

de evidenţă şi se notifică părţile implicate. 

Scenariul-tip de perfectare a documentului poate să fie diferit în dependenţă de tipul documentului. 

Scenariile de perfectare pe fiecare tip de document se va stabili la nivelul proiectării sistemului în comun 

cu BMA. 
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Figura 3.4. Scenariul-tip de perfectare a documentului. 

3.3.3. Scenariul de examinare a documentului parvenit (cerere, solicitare) 

În conformitate cu scenariul din figura 3.5., Colaboratorul BMA accesează SSBMA pentru procesarea  

documentelor (cereri,solicitări) parvenite. Selectează documentul din lista de așteptare și deschide 

dosar, care îl completează cu datele necesare, utilizând informaţii din alte surse (sisteme).  

În urma studierii dosarului format, Colaboratul BMA perfectează proiectul Deciziei, care ulterior este 

remis Șefului de Direcţie al BMA pentru examinare și contrasemnare. După contrasemnare, Decizia se 

expediază Directorului General al BMA pentru examinare și semnare(aprobare). După semnarea 

Deciziei, solicitantul (Utilizatorul autorizat) poate accesa documentul solicitat. La fiecare etapă de 

circulaţie a Deciziei, sistemul notifică persoanele responsabile (implicate).   
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Figura 3.5. Scenariul de examinare a documentului parvenit. 

3.4. Serviciile oferite de sistemul informatic 

Ţinând cont de natura utilizatorilor care vor solicita accesul la resursele SSBMA, în dependenţă de 

drepturile şi rolurile cu care sunt investiţi, aceştia vor putea beneficia de un şir de servicii: 

1. Servicii accesibile colaboratorilor şi conducerii Biroului Migrație și Azil: 

o monitorizarea şi înregistrarea, după caz, a operaţiunilor de evidenţă a persoanelor 

străine; 

o înregistrarea sancţiunilor administrative aplicate persoanelor străine; 

o monitorizarea regimului de ședere a persoanelor străine; 

o perfectarea documentelor de ieșire în baza solicitărilor parvenite; 

o accesarea rapoartelor statistice şi ad-hoc privind persoanele străine și altele. 

2. Servicii accesibile autorităților publice centrale, care utilizează informaţia păstrată în sistem  

pentru luarea deciziilor: 

o accesul la documentele emise de BMA; 

o accesul la rapoartele statistice și la datele aferente unei persoane străine conform 

reglementărilor legislaţiei în domeniu. 

3. Servicii accesibile Administratorului sistemului: 

o gestiunea utilizatorilor sistemului; 
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o gestiunea nomenclatoarelor şi metadatelor sistemului; 

o gestiunea şabloanelor documentelor; 

o gestiunea interfeţelor de interconectare cu sistemele externe care participă în 

procesul de evidenţă a persoanelor străine. 

4. Servicii accesibile persoanelor juridice și fizice (utilizatorilor Internet): 

o vizualizarea statutului șederii persoanei străine pe teritoriul Republicii Moldova; 

o accesul public la rapoartele statistice aferente funcţionalităţii SSBMA; 

o serviciul electronic de solicitare a documentelor de la BMA (pentru utilizatori 

autentificaţi). 

5. Servicii de integrare cu resursele informaționale externe: 

o utilizarea în cadrul SSBMA a datelor furnizate de către resursele informaţionale 

externe; 

o furnizarea datelor din cadrul SSBMA către resursele informaţionale externe. 

3.5. Interfaţa utilizator a sistemului informatic 

SSBMA trebuie să ofere o interfaţă ergonomică, intuitivă şi accesibilă tuturor tipurilor de utilizatori. 

Sistemul trebuie să posede un design grafic inedit, agreabil, echilibrat şi distinct. Pentru uşurinţa 

utilizatorilor, soluţia informatică va dispune un sistem de ajutor contextual on-line (versiunea în limba 

română - obligatorie), la nivelul fiecărei interfeţe WEB de utilizare. 

În dependenţă de categoria utilizatorului (dreptul şi rolurile acestora) sistemul informatic va furniza o 

interfaţă inedită fiecărei categorii de utilizator. 

Procedurile de regăsire a informaţiei şi înregistrărilor vor fi realizate prin intermediul unor căutări simple 

(specificarea unor şiruri de căutare) sau a unor căutări de complexitate mai ridicată, prin intermediul 

cărora se poate realiza o filtrare mai exacta a informaţiei. Indiferent de natura informaţiei căutate 

utilizatorul va utiliza aceeaşi metodă de interogare şi regăsire a informaţiei pentru oricare compartiment 

al soluţiei informatice. 

Interfaţa utilizator a sistemului informatic trebuie să asigure filtrarea înregistrărilor ce corespund 

criteriului de căutare prezentate utilizatorilor în funcţie de drepturile lor de acces. Conţinutul oricărui 

tabel cu rezultate trebuie să poată fi exportat fie în format CSV, RTF şi PDF. 

3.6. Mecanismul de raportare, audit şi statistică 

Sistemul informatic va avea implementate funcţionalităţi destinate auditului/jurnalizării pe larg utilizat 

în industrie. Acesta este configurabil pentru a jurnaliza evenimentele tehnice şi business. 

Sistemul de raportare a SSBMA va delimita 4 categorii de rapoarte: 

■ Documentele de intrare – pentru fiecare tip se va crea câte un şablon în baza căruia va fi 

inserată informaţia relevantă documentului; 
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■ Documentele de ieşire – pentru fiecare tip se va crea câte un şablon în baza căruia va fi 

inserată informaţia relevantă; 

■ Indicatori de performanță – reprezintă un set de indicatori KPI în baza cărora poate fi 

apreciată starea SSBMA (data ultimei actualizări; periodicitatea actualizărilor; numărul 

persoanelor străine aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova). Dezvoltatorul va implementa 

până la 5 indicatori de performanţă (KPI); 

■ Rapoarte publice – acest tip de rapoarte include rapoartele destinate publicului larg care 

conţin date cu caracter public şi nu conţin date personalizate. Această categorie de ieşiri va 

furniza, în special, valori ale indicatorilor KPI cu caracter public. 

Ţinând cont de principiul de asigurare a transparenţei activităţii BMA, soluţia informatică va publica 

informaţia cu caracter public prin intermediul site-ului WEB al BMA. 

4. Cerinţele înaintate sistemului informatic 

4.1. Cerinţele funcţionale ale sistemului informatic 

Remarcă: 

Cerinţele stabilite în acest document sunt marcate utilizând următoarea convenţie: X Y.Z, unde: 

 X – reprezintă categoria cerinţei și poate avea una din următoarele valori: CF – cerinţă funcţională sau 

CNF – cerinţa non-funcţională, CTD – cerinţă de testare și documentare 

Y – reprezintă numărul de ordine al cazului de utilizare (UC). 

Z – reprezintă numărul de ordine al cerinţei pentru cazul de utilizare dat. 

Exemplu: CF 02.05 – este cerinţa funcţională cu numărul de ordine 05 ce corespunde cazului de utilizare 

UC 02 

Pentru fiecare cerinţă funcţională sau nefuncţională se va indica dacă acesta este obligatorie (M), 

opţională (D) sau Informativă (I). 

Oferta prezentată de ofertant trebuie să corespundă în mod obligatoriu tuturor cerinţelor indicate ca 

fiind obligatorii (M).  

Oferta prezentată de ofertant va obţine un avantaj competitiv pentru fiecare cerinţă opţională (D) la 

care corespunde. 

Cerinţele informative (I) sunt destinate să ofere mai multă informaţie, pentru o înţelegere mai bună a 

contextului altor cerinţe. 

 

4.1.1. UC01: Accesez informație cu caracter public 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC01: Accesez informaţie cu caracter public sunt 

delimitate în tabelul 4.1. 

Tabelul 4.1. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC01 
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Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 01.01 M 

Sistemul informatic va oferi interfaţă WEB de acces la conţinutul public al SSBMA. 
La prima etapă va fi publică următoarea informaţie: 

� numărul total al persoanelor străine (refugiaţi, apartizi) aflate în Republica 
Moldova delimitate pe ţara de origine; 

� numărul total al invitaţiilor eliberate de BMA; 

� numărul total al solicitărilor parvenite (recepţionate, respinse, acceptate) 
către BMA; 

� numărul total de vize prelungite; 

� şi altele 

CF 01.02 M Interfaţa WEB publică va afişa informaţii care nu conţin date cu caracter personal. 

CF 01.03 M 
SSBMA va emite sistematic o notificare despre starea sa funcţională. În cazul când 
această notificare nu mai este recepţionată de sistemele de monitorizare, acestea 
vor alerta personalul tehnic abilitat. 

4.1.2. UC02: Perfectez document (cerere/solicitare) 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC02: Perfectez document (cerere/solicitare) sunt 

delimitate în tabelul 4.2. 

Tabelul 4.2. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC02 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 02.01 M 
Sistemul va oferi utilizatorilor autorizaţi funcţionalitatea de perfectare a 
documentului (cererii/solicitării). 

CF 02.02 M 
Documentul va avea atașat documentele necesare stabilite pentru fiecare tip de 
document (cerere/solicitare). 

CF 02.03 M 
Sistemul va permite ataşarea documentelor(imaginilor) în format PDF, JPG la 
documentul perfectat. 

CF 02.04 D 
Documentul (cererea/solicitarea) va fi semnată cu semnătura digitală a 
solicitantului (utilizatorului autorizat). 

CF 02.05 M 
Sistemul se va integra cu serviciul guvernamental de plăţi M-Pay în scopul 
generării facturii de plată pentru serviciul solicitat și recepţionării statutului 
facturii (achitat/neachitat). 

CF 02.06 M 
Sistemul va expedia colaboratorilor BMA responsabili de procesarea documentului 
(cererii/solicitării) despre parvenirea documentelor noi. 

4.1.3. UC03: Recepționez notificări 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC03: Recepţionez notificări sunt delimitate în tabelul 

4.3. 

Tabelul 4.3. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC03 
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Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 03.01 M 
Sistemul va expedia colaboratorilor BMA prin Email notificări privind parvenirea 
documentelor (cereri/solicitări) noi. 

CF 03.02 M 
Sistemul va expedia colaboratorilor BMA prin Email notificări privind necesitatea 
examinării proiectelor de decizii emise în baza documentului (cererii/solicitării) 
parvenit. 

CF 03.03 M 
Sistemul va expedia Solicitantului (Utilizatorilor autorizaţi) prin Email notificări 
privind statutul documentului (cererii/solicitării) înaintate(depuse). 

CF 03.04 M 
Sistemul va expedia, cu o periodicitate setată la nivel de sistem, colaboratorilor 
BMA prin Email notificări privind statutul persoanei străine (depășirea termenului 
de ședere, neachitarea sancţiunilor administrative, etc.) 

4.1.4. UC04: Examinez documentul 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC04: Examinez documentul sunt delimitate în tabelul 

4.4. 

Tabelul 4.4. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC04 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 04.01 M 
Sistemul va oferi colaboratorilor BMA funcţionalitatea de examinare (procesare) a 
documentelor (cererilor/solicitărilor) parvenite. 

CF 04.02 M 
Sistemul va oferi colaboratorilor BMA posibilitatea vizualizării datelor privind 
achitarea serviciului. 

CF 04.03 M 
Sistemul va permite colaboratorilor BMA perfectarea proiectului Deciziei pe 
documentul parvenit. 

CF 04.04 M 
Sistemul va genera automat numărul de înregistrare a Deciziei. În acest scop 
sistemul va stoca registrul deciziilor emise. 

CF 04.05 M 
Sistemul va expedia colaboratorilor BMA prin Email notificări privind examinarea și 
contrasemnarea/semnarea  deciziilor emise. 

4.1.5. UC05: Jurnalizez evenimente 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC05: Jurnalizez evenimente sunt delimitate în tabelul 

4.5. 

Tabelul 4.5. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC05 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 05.01 M SSBMA va desemna evenimentele ce vor fi jurnalizate. 

4.1.6. UC06: Extrag rapoarte 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC06: Extrag rapoarte sunt delimitate în tabelul 4.6. 
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Tabelul 4.6. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC02 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 06.01 

 

 

M 

 

 

Soluţia informatică va livra o funcţionalitate de raportare flexibilă pentru ca 
rolurile administrative să gestioneze sistemul; astfel încât managementul să poată 
monitoriza sistemul pentru a se asigura că acesta este utilizat corespunzător. 

CF 06.02 M 
Sistemul trebuie să fie în măsură să ofere un număr de rapoarte de management, 
de statistică şi ad-hoc, astfel încât rolurile administrative să poată monitoriza 
activitatea şi statutul sistemului. 

CF 06.03 M 

Această raportare este necesară în cadrul întregului sistem, incluzând: 

� nomenclatoarele şi clasificatoarele; 

� înregistrările; 

� activitatea utilizatorului; 

� permisiunile de acces şi securitate. 

CF 06.04 M 

Sistemul va oferi un set de rapoarte statice (de regulă implementate fizic în 

conţinutul sistemului informatic) destinate auditului şi analizei activităţii 

utilizatorilor sistemului. În cadrul sistemului vor fi predefinite până la 40 de 

rapoarte. 

CF 06.05 M 
Un utilizator care vizualizează un raport în cadrul sistemului, trebuie să-l poată 
exporta într-un fişier extern redactabil (RTF, XLS, DOC, etc.). 

 

4.1.7. UC07: Verific statutul persoanei străine 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC07: Verific statutul persoanei străine sunt delimitate 

în tabelul 4.7. 

Tabelul 4.7. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC07 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 07.01 M 

Utilizatorii Internet va dispune de funcţionalitate de verificare a statutului de 
ședere în Republica Moldova a persoanei străine. Ca parametri de căutare vor 
servi numărul pașaportului și ţara de origine a persoanei străine. Ca rezultat se va 
afișa Informaţia despre deţinătorul pașaportului, data intrării în Republica 
Moldova și numărul de zile de ședere rămase din 90 zile calendaristice cumulative 
permise în perioada de 180 de zile de la data de intrare în ţară. 

CF 07.02 M Elaboratorul va plasa funcţionalitatea dată și pe pagina oficială a BMA. 

4.1.8. UC08: Administrez roluri utilizator 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC08: Administrez roluri utilizator sunt delimitate în 

tabelul 4.8. 
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Tabelul 4.8. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC08 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 08.01 M 
Sistemul informatic va utiliza serviciul guvernamental de platformă M-Pass din 
cadrul M-Cloud pentru control al accesului utilizatorilor şi autorizarea acestora 
conform rolurilor asociate. 

CF 08.02 D 
Sistemul informatic va conţine o categorie implicită de utilizatori creată de 
dezvoltator la livrarea Sistemului Informatic. Categoria de utilizatori va fi livrată de 
către beneficiar. 

CF 08.03 M 
Sistemul va permite configurarea dinamică de roluri şi ataşarea acestora 
utilizatorilor. 

CF 08.04 I Beneficiarul va oferi toată informaţia necesară privind profilul utilizatorilor. 

CF 08.05 M Sistemul va oferi posibilitatea atașării a mai multor roluri la un utilizator. 

4.1.9. UC09: Administrez clasificatoare şi metadate 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC09: Administrez clasificatoare şi metadate sunt 

delimitate în tabelul 4.9. 

Tabelul 4.9. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC09 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 09.01 M 
Sistemul va dispune de mecanism de gestiune a nomenclatoarelor şi 
clasificatoarelor ce conţin totalitatea metadatelor sistemului. 

CF 09.02 

 

M 

 

Vor fi preluate integral clasificatoare gestionate de Biroul Naţional de Statistică 
(CAEM, CUATM, FOJ, CFP, etc.) şi alte clasificatoare gestionate de BMA. 

CF 09.03 M 
Pentru clasificatoarele oficiale se vor limita drepturile de efectuare a modificărilor. 
Pentru această categorie de clasificatoare vor fi efectuate modificări doar în cazul 
când acestea vor fi operate de BMA. 

CF 09.04 M 
Pentru sistemul de nomenclatoare şi metadate interne, soluţia informatică va livra 
mecanism de definire şi administrare dinamică a acestora. 

CF 09.05 M 

Sistemul va dispune de posibilitatea de a adăuga prin intermediul sistemului de 
metadate a câmpurilor noi destinate formularelor procesate (se vor introduce 
câmpuri noi destinate utilizării în cadrul formularelor de înregistrare, modificare şi 
radiere). 

CF 09.06 M 
Sistemul nu va permite suprimarea unei categorii de metadate dacă aceasta este 
utilizată cel puţin într-o înregistrare a bazei de date. 

4.1.10. UC10: Administrez şabloane de documente 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC10: Administrez şabloane de documente sunt 

delimitate în tabelul 4.10. 

Tabelul 4.10. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC10 
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Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 10.01 M 
Sistemul va oferi mecanisme de ataşare a şabloanelor de documente actelor 
perfectate de către participanţii la evidenţa persoanelor străine, refugiaţilor sau 
apartizilor. 

CF 10.02 M 
Şabloanele documentelor vor reprezenta documente tipizate preluate pe flux 
pentru procesarea ulterioară. 

CF 10.03 M 
În şabloanele documentelor trebuie să fie posibilă inserarea unui set de balize prin 
intermediul cărora să fie asigurată popularea conţinutului documentului cu 
metadate aferente procesului de evidenţă a persoanelor străine. 

CF 10.04 M 
Sistemul va oferi posibilitatea definirii regulilor de autocompletare a datelor din 
șabloanele documentelor cu datele extrase din resursele informaţionale externe. 

CF 10.04 M În cadrul sistemului vor fi configurate până la 3 de şabloane predefinite 

4.1.11. UC11: Alte activități de administrare 

Cerinţele funcţionale aferente cazului de utilizare UC11: Alte activităţi de administrare sunt delimitate în 

tabelul 4.11. 

Tabelul 4.11. Totalitatea cerinţelor funcţionale înaintate cazului de utilizare UC11 

Identificator Tip Descrierea cerinței funcționale 

CF 11.01 M 
Sistemul trebuie să permită rolurilor administrative să preia, afişeze şi 
reconfigureze parametrii sistemelor şi setărilor la momentul configurării. 

CF 11.02 M 
Sistemul trebuie să permită administrarea dinamică a tuturor nomenclatoarelor şi 
clasificatoarelor. 

CF 11.03 M Administratorul gestionează utilizatorii şi grupurile de acces la SSBMA. 

CF 11.04 M 

Sistemul trebuie să permită rolurilor administrative să:  

 ■  aloce funcţii utilizatorilor şi rolurilor;  

 ■  aloce unul sau mai multe roluri unui utilizator;  

 ■  aloce unul sau mai mulţi utilizatori unui rol. 

CF 11.05 M 
Pentru fiecare utilizator al Sistemului, administratorul gestionează profilul 
acestuia. 

CF 11.06 M 
În profilul utilizatorului cu acces autorizat la sistem administratorul formulează 
reguli de acces la interfaţa program şi conţinutul bazei de date. 

CF 11.07 M Administratorul accesează log-urile de sistem. 

CF 11.08 M 
Administratorul realizează copiile de rezervă şi restabileşte funcţionalitatea 
sistemului în baza acestor copii; 

CF 11.09 M 
Administratorul efectuează totalitatea activităţilor de asigurare a funcţionalităţilor 
în bune condiţii a sistemului informatic. 
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4.2. Cerinţelor nefuncţionale ale sistemului informatic 

4.2.1. Cerințe de platformă ale SSBMA 

Cerinţele de platformă aferente funcţionării Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie și Azil sunt 

delimitate în tabelul 4.12. 

Tabelul 4.12. Totalitatea cerinţelor privind infrastructura necesară sistemului Informatic 

Identificator Tip Descrierea cerinței de platformă 

CNF 01.01 M 

SSBMA va dezvoltat în baza soluţiei utilizate de sistem - WebAssembler.NET 

SSBMA poate fi dezvoltat și pe altă soluţie cu condiţia migrării funcţionalităţii 
existente și a datelor din sistemul existent. În cazul dat Ofertantul va include în 
Oferta financiară costurile pentru licenţiere (a soluţiei) pentru 200 utilizatori 
concurenţi. 

CNF 01.02 M 

Sistemul va folosi în calitate de SGBD produsul MS SQL Server 2005 Standard.  

SSBMA poate folosi în calitate de SGBD un alt produs alternativ, care după 
caracteristicile sale este similar produsului MS SQL Server. În cazul dat Ofertantul 
va include în Oferta financiară costurile pentru licenţiere (a SGBD) pentru 200 
utilizatori concurenţi. 

CNF 01.03 M 
Sistemul elaborat va fi găzduit pe platforma tehnologică a BMA şi va rula de pe 
această platformă. 

CNF 01.04 M 
Sistemul informatic va folosi serviciul M-Pass și serviciul propriu în calitate de 
mecanism de autentificare şi autorizare a utilizatorilor. 

CNF 01.05 M 
Sistemul informatic va folosi serviciul M-Sign în calitate de mecanism de semnare 
a documentelor din sistem (documente parvenite de la utilizatorii autentificaţi și 
documentele emise de BMA). 

CNF 01.06 M 
Sistemul informatic se va integra cu Registrul de Stat al Populaţiei în scopul 
identificării unice a persoanei străine, precum și a datelor despre persoanele 
străine, a datelor despre persoanele fizice solicitante. 

CNF 01.07 M 
Sistemul informatic se va integra cu Registrul de Stat al Unităţilor de Drept în 
scopul obţinerii datelor despre persoanele juridice solicitante. 

CNF 01.08 M 

Sistemul informatic se va integra cu Sistemul Informaţional al Departamentului 
Poliţiei Frontieră în scopul obţinerii datelor despre trecerea frontierei de stat de 
către persoanele străine. Actualizarea acestor date în cadrul SSBMA se va efectua 
cu o periodicitate de odată în zi (parametru configurabil la nivel de sistem). 

CNF 01.09 M 
Sistemul informatic se va integra cu RSP în scopul furnizării informaţiei despre 
persoanele străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate pe 
segmentul transnitrean necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, etc). 

CNF 01.10 M 

Sistemul informatic se va integra cu SIDPF în scopul furnizării informaţiei despre 
persoanele străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate pe 
segmentul transnitrean necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, interdicţiile 
de intrare/ieșire per persoană străină, etc). 

CNF 01.11 M Sistemul informatic se va integra cu SI al MAEIE în scopul furnizării informaţiei 
despre persoanele străine (invitaţii, vize prelungite, persoanele străine înregistrate 
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Identificator Tip Descrierea cerinței de platformă 

pe segmentul transnitrean necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, 
interdicţiile de intrare/ieșire per persoană străină, etc). 

4.2.2. Cerințe de performanță a SSBMA 

Cerinţele de performanţă aferente funcţionării Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie și Azil 

sunt delimitate în tabelul 4.13. 

Tabelul 4.13. Totalitatea cerinţelor de performanţă înaintate sistemului informatic 

Identificator Tip Descrierea cerinței de performanță 

CNF 02.01 M 
Timpul mediu de răspuns a serverului nu va depăşi 3 secunde la încărcătura 
nominală a sistemului. 

CNF 02.02 M 
Sistemul trebuie sa fie capabil sa permită activitatea a peste 200 utilizatori 
autorizaţi al Sistemului 

CNF 02.03 M Sistemul va procesa anual peste 50 000 de documente în SSBMA. 

CNF 02.04 M 
Anterior livrării soluţiei informatice vor fi efectuate totalitatea testelor de 
performanţă a SSBMA. 

CNF 02.05 M 
Testarea performanţei va include minim doua componente: testarea încărcăturii 
sistemului (load testing) şi testarea comportamentului sistemului la solicitări mari 
(stress testing). 

4.2.3. Cerințe de securitate a SSBMA 

Cerinţele de securitate aferente funcţionării Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie și Azil sunt 

delimitate în tabelul 4.14. 

Tabelul 4.14. Totalitatea cerinţelor privind securitatea sistemului Informatic 

Identificator Tip Descrierea cerinței de securitate 

CNF 03.01 M 
Sistemul trebuie să raporteze tentativele de intrare abuzivă în sistem sau de 

accesare neautorizată a informaţiei. 

CNF 03.02 M 
Sistemul nu trebuie să fie vulnerabil la oricare din vulnerabilităţile specificate în 

ghidul OWASP Top Ten Most Critical Web Application Vulnerabilities. 

CNF 03.03 M 
Sistemul trebuie să deţină un serviciu de verificare a disponibilităţii Sistemului 

(Heartbeat service). 

CNF 03.04 M 
La comunicarea SSBMA cu alte sisteme se vor folosi certificate digitale pentru 

identificare. 

CNF 03.05 M Sistemul va asigura confidenţialitatea datelor transmise-recepţionate pe canalele 
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Identificator Tip Descrierea cerinței de securitate 

de comunicaţie. 

CNF 03.06 M Accesul la sistemul informatic se face în mod controlat. 

CNF 03.07 M Schimbul de date în sistem se face doar pe canale securizate. 

CNF 03.08 M Acţiunile utilizatorilor sunt înregistrate în jurnale electronice. 

4.3. Cerinţele de testare şi documentare a sistemului informatic 

4.3.1. Cerințe de testare a SSBMA 

Cerinţele privind testarea SSBMA în faza de dezvoltare sunt delimitate în tabelul 4.15. 

Tabelul 4.15. Totalitatea cerinţelor de testare a sistemului informatic în faza de dezvoltare 

Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 

CTD 01.01 D 
Dezvoltatorul va menţine în platforma oferită de BMA o versiune în 

dezvoltare a sistemului – Mediul Dezvoltare. 

CTD 01.02 M 
Dezvoltatorul va actualiza periodic componentele mediului de dezvoltare 

şi va confirma rapoartele periodice prin demonstraţii pe acest sistem. 

CTD 01.03 I Mediile de dezvoltare şi testare vor fi oferite de către beneficiar 

CTD 01.04 M 
Acoperirea cu unit teste a componentelor specifice dezvoltate pentru 

Sistemul Informatic va fi minim 70%. 

CTD 01.05 M 
Dezvoltatorul va documenta şi adresa solicitările beneficiarului. După 

necesitate solicitările vor fi clasificate în defecte şi cereri de modificare. 

4.3.2. Acceptanța în faza de livrare a SSBMA 

Cerinţele privind acceptanţa în fază de livrare a Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie și Azil în 

faza de livrare sunt delimitate în tabelul 4.16. 

Tabelul 4.16. Totalitatea cerinţelor de acceptanţă a sistemului informatic în faza de livrare 

Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 

CTD 02.01 M 
Pentru faza de livrare dezvoltatorul va instala componentele sistemului pe un 

Mediu de Preproducţie (Staging) al SSBMA. 

CTD 02.02 M Dezvoltatorul va instala componentele sistemului conform ghidului de instalare 
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Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 

împreună cu administratorul de sistem din partea beneficiarului 

CTD 02.03 M Dezvoltatorul va elabora şi prezenta beneficiarului rapoartele de testare 

CTD 02.04 I 
Acceptarea livrabilelor se va face dacă se vor descoperi mai puţin de 1 

nonconformităţi critice şi mai puţin de 3 nonconformităţi majore. 

CTD 02.05 I 
Acceptarea va fi datată cu ziua când vor fi rectificate toate nonconformităţile 

descoperite la livrare. 

4.3.3. Testele de acceptanță operațională a SSBMA 

Cerinţele privind testele de acceptanţă operaţională ale Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie 

și Azil în faza de livrare sunt delimitate în tabelul 4.17. 

Tabelul 4.17. Totalitatea cerinţelor de acceptanţă operaţională a sistemului informatic  

Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 

CTD 03.01 M 

Dezvoltatorul va elabora şi executa toate scenariile de testare operaţională a 

sistemului inclusiv: 

� extragerea datelor publice din SSBMA; 

� integrarea cu subsistemele informatice externe; 

� expedierea / recepţionarea notificărilor; 

� autentificarea / semnarea documentelor cu M-Pass; 

� jurnalizarea tuturor evenimentelor; 

CTD 03.02 I 

Beneficiarul va considera acceptarea operaţională dacă: 

� toate scenariile pozitive au fost trecute cu succes; 

� cel puţin 80% din scenariile negative trebuie să fie trecute cu succes; 

� nici un scenariu de testare nu va corupe integritatea datelor; 

CTD 03.03 I 
Sistemul va fi considerat acceptat după o perioada de 1 luni de operare la 

parametri normali fără descoperirea deficienţelor majore de operare. 

4.3.4. Cerințele de instruire şi documentare a SSBMA 

Cerinţele ce ţin de instruirea utilizatorilor şi documentaţia necesară Subsistemului informaţional al 

Biroului Migraţie și Azil sunt delimitate în tabelul 4.18. 

Tabelul 4.18. Totalitatea cerinţelor privind instruirea şi documentarea sistemului informatic  

Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 
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Identificator Tip Descrierea cerinței de testare 

CTD 03.01 M 

Sistemul va fi livrat împreună cu:  

� sarcina tehnică actualizată şi completată pe parcursul elaborării; 

� proiectul tehnic; 

� document de configuraţia sistemului, 

� codul sursă a sistemului,  

� specificaţiile tehnice pentru interfeţele publicate de serviciu, 

� ghid de administrare,  

� ghid utilizatori.  

CTD 03.02 M 
Furnizorul va instrui personalul Beneficiarului (20 utilizatori + 2 administratori) ce 

va fi implicat la operarea şi utilizarea SSBMA. 

CTD 03.03 M 
Furnizorul va oferi ghiduri pentru utilizatori în format electronic. Ghidurile trebuie 

să fie comod de accesat şi navigat, iar informaţia necesară uşor de identificat. 

5. Produsul final şi componentele livrate 

Produsul final e format din artefactele software şi de documentare a sistemului precum şi de transferul 

de cunoştinţe către deţinătorul şi administratorul sistemului.  

Artefactele sistemului includ: 

■ Codul sursa complet al modulelor şi componentelor necesare compilării produsului program 

livrat; 

■ Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic propus; 

■ Proiectul tehnic actualizat şi completat pe parcursul elaborării; 

■ Documentul privind instalarea şi configurarea sistemului; 

■ Manualul utilizatorului; 

■ Manualul Administratorului (inclusiv planul de restabilire a sistemului în caz de dezastru); 

■ Totalitatea materialelor aferente instruirii utilizatorilor SSBMA; 

■ Specificaţiile tehnice în limbaj WSDL pentru interfeţele publicate de serviciu; 

■ Codul sursă pentru aplicaţiile şi componentele dezvoltate în cadrul proiectului. 

■ Bibliotecile şi instrumentele speciale necesare compilării componentelor sistemului 

(dezvoltatorul va demonstra posibilitatea compilării codului sursă). 

■ Planul de testare şi rezultatele testării interne (funcţionale, de performanţă, de securitate); 

■ Totalitatea artefactelor copiate pe suporţi electronici (CD-R sau DVD+-R) 

Transferul de cunoştinţe şi suportul include artefacte şi servicii: 
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■ Materiale de instruire; 

■ Instruire utilizatori şi administratori; 

■ Asistenţă pe perioada de pilotare a sistemului; 

■ Asistenţă în testarea de acceptare a sistemului; 

■ Asistenţă în punerea sistemului în producţie; 

■ Soluţionarea deficienţelor identificate pe perioada de pilotare şi la testarea de acceptare. 

După punerea sistemului în producţie este necesar: 

■ Suport tehnic post implementare pentru o perioadă de 12 luni, inclusiv mentenanţă 

corectivă, adaptivă şi preventivă, în conformitate cu ISO/IEC 14764. 

6. Etapele de implementare a sistemului informatic 

Pentru SSBMA vor fi prevăzute următoarele etape de implementare: 

1. Etapa de dezvoltare a SSBMA care va divizată în faze coordonate cu părţile implicate (Î.S. 

Registru, Departamentul Poliţiei Frontiere) în dezvoltarea funcţionalităţilor SSBMA.  

a. Elaboratorul în baza Termenilor de Referinţă determină şi analizează cerinţele, 

proiectează structura sistemului informatic şi creează proiectul tehnic (maxim 3 

săptămâni). 

b. Elaboratorul dezvoltă codul aplicaţiei şi integrează modulele acesteia în prima din 

versiunile sistemului software – termen maxim de 5 săptămâni. (se va face o primă 

prezentare părţilor demonstrând existenta tuturor funcţionalităţilor înaintate de către 

termenii de referinţă). 

c. Elaboratorul face testarea sistemului în regim de laborator (testare internă) şi 

pregăteşte documentaţia de însoţire. Durata etapei respective poate fi maxim 2 

săptămâni. (se prezintă funcţionalităţile sistemului cu corectările si ajustările la 

obiecţiile făcute în sub-etapa precedentă, se prezintă setul documentaţiei tehnice, 

etc.). 

2. Etapa de implementare a sistemului va începe odată cu aprobarea procesului verbal de 

acceptare de către proprietarul sistemului software în varianta prezentată şi semnarea 

actului de predare-primire în exploatare experimentală. Exploatarea experimentală se va 

petrece la BMA şi la instituţiile şi organizaţiile implicate. La această etapă elaboratorul 

testează sistemul în condiţiile de exploatare experimentală depistează şi înlătură erorile 

problemele de performanţă, etc. La această etapă elaboratorul pregăteşte versiunea finală a 

serviciului informatic pasibilă a fi dată în exploatare. Durata de timp a etapei poate fi de 1 

lună. 

3. Etapa de instruire va începe odată cu implementarea soluţiei informatice şi va cuprinde 

instruirea a 2 administratori şi 20 utilizatori. 

4. Darea în exploatare a sistemului începe odată cu semnarea actului de punere în exploatare 

a sistemului software şi începere a utilizării. 
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5. Suport tehnic post implementare este perioada în care elaboratorul sistemului îşi asumă 

obligaţiunea faţă de proprietar să–l asiste în menţinerea capacităţii sistemului software de a 

presta servicii, precum şi modificarea produsului software, păstrând integritatea lui. Această 

etapă poate fi oricât de lungă după durată în dependenţă de înţelegerile contractuale.  

Pentru SSBMA perioada de 12 luni de mentenanţă corectivă, adaptivă si preventivă, conform ISO/IEC 

14764 este suficientă. 

 

 


