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“Chiar şi cei mai optimişti experţi de la Chişinău vor rămâne impresionaţi 
de succesele pe care le veţi obţine în următorii 10 ani, dacă veţi menţine 
ritmul şi vectorul reformelor în sectorul IT şi în special în promovarea In-
ternetului în bandă largă”. Aceasta a declarat Hamadoun I. Touré, Secreta-
rul General al UIT (Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor), la înche-
ierea Forumului “Reţele de următoare generaţie şi în bandă largă”, care a 
avut loc pe data de 4-6 mai 2010 la Chişinău. 

În săptămâna Telecomunicaţiilor
şi Societăţii Informaţionale, MTIC a făcut totaluri

În perioada 17 – 22 mai 2010, în Republica Moldova a fost 
organizată săptămâna Telecomunicaţiilor şi Societăţii Infor-
maţionale, ediţia IV.
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Moldova va fi impresionată 
de succesele pe care

le va obţine în domeniul IT

În Europa, fără vize,
doar cu paşapoarte biometrice
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Continuare în pagina 8

Concursul naţional “iTineret - Viitorul începe 
cu tine” şi-a premiat câștigătorii!

Prima ediţie a concursului naţional în domeniul IT -”iTineret - Viitorul începe cu 
tine”, desfăşurată la iniţiativa şi sub patronajul ministrului Tehnologiilor Informaţi-
onale şi Comunicaţiilor, Alexandru Oleinic, a luat sfârșit.

Începând cu 1 ianuarie 2011 cetăţenilor moldoveni le vor 
fi eliberate doar paşapoarte ce conţin date biometrice. 
Angajamentul autorităţilor RM de a trece la un nou tip 
de documente de călătorie este determinat de cerinţele 
Uniunii Europene în acest sens şi susţinut financiar de 
către UE prin proiectul „Paşaportul biometric pentru 
Moldova”, ce prevede alocarea a cca. 2 mln. euro pentru 
modernizarea infrastructurii de perfectare, eliberare şi 
procesare a paşaportului cu date biometrice.

Pe parcursul unei săptămâni, au fost 
organizate o serie de evenimente 
importante cu scopul promovării teh-
nologiilor informaţionale şi extinderii 
numărului de utilizatori ai tehnologiilor 
avansate în Republica Moldova. Prin-
tre evenimentele organizate, poate fi 
menţionată Conferinţa „Moldova e-Gov 
Summit 2010” cu tematica: „TIC pentru 
o mai bună guvernare”; Seminar de 
Consultanţă: „Priorităţile de cercetare 
TIC pentru anii 2010-2015 dintre Mol-
dova si Uniunea Europeană”; Program 
de Training pentru cercetătorii din 
domeniul TIC; Conferinţa Internaţională 

„Telecomunicaţii, Electronică şi Informa-
tică”, ICTEI 2010, ediţia a III-a; Olimpiada 
Republicană la Informatică pentru elevii 
claselor a VII-XII, ediţia a XIV-a.

Continuare în pagina 2

Dragi cititori, 
În contextul implementării Strategi-
ei de dezvoltare a sectorului TIC în 
Republica Moldova,  Ministerul Teh-
nologiilor Informaţionale şi Comuni-
caţiilor a decis lansarea publicaţiei 
specializate MediaTIC. 

Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint şi 
să vă invit să lecturaţi primul număr al ziaru-
lui MediaTIC - un pas înainte spre relansarea 
sectorului IT.

Prin această publicaţie ne-am propus să vă 
informăm despre activităţile Ministerului Teh-
nologiilor Informaţionale şi instituţiilor afe-
rente MTIC, despre proiectele în derulare şi de 
viitor, politicile din domeniu şi, desigur, eve-
nimentele IT care au loc în Republica Moldova.  
Sunt ferm convins că informaţia de calitate şi 
accesibilă de pe paginile ziarului va contribui 
la promovarea sectorului telecomunicaţiilor, 
la conştientizarea rolului acestuia în dezvolta-
rea economiei naţionale. Această publicaţie va 
scoate în evidenţă obstacolele din domeniul IT, 
eliminarea cărora va conduce la o dezvoltare 
viguroasă a sectorului.

Ziarul va fi editat cel puţin odată la 3 luni 
şi va fi distribuit gratuit în toate instituţiile 
de stat, în instituţiile de învăţământ şi bibli-
oteci.  Sper că MediaTIC se va bucura de un 
interes special în mediul tinerilor, experţilor 
din domeniu şi a celor care împărtăşesc crezul 
nostru că anume tehnologiile informaţionale 
reprezintă o şansă reală de dezvoltare pentru 
Moldova. 

Cu respect,
Alexandru Oleinic

Ministrul Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor 
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Uniunea Internaţională 
a Telecomunicaţiilor 
va continua să finanţeze 
lansarea Centrelor 
Publice de Acces la 
Internet în R. Moldova
După ce a fost realizat proiectul-pilot de lansare a 20 
de puncte de acces public la Internet în localităţile 
rurale ale Republicii Moldova, cu sprijinul Î.S. „Poşta 
Moldovei” din R. Moldova şi Uniunea Internaţională în 
Telecomunicaţii (UIT), la începutul lunii mai, secretarul 
general al UIT, Hamadoun I. Touré, a declarat că institu-
ţia pe care o conduce va continua să finanţeze lansarea 
Centrelor Publice de Acces la Internet în R. Moldova.

Proiectul-pilot “Crearea a 20 de puncte de acces public la 
Internet în localităţile rurale ale Republicii Moldova” a costat 
205 mii USD, inclusiv - 100.000 USD - contribuţia UIT, iar 
105 mii USD – contribuţia Î.S. „Poşta Moldovei”. Obiectivul 
de bază al acestui proiect este crearea punctelor de acces 
public la Internet în localităţile rurale selectate, pentru a fi 
dotate cu toate cele necesare din punctul de vedere al tehno-
logiilor moderne de comunicaţii în bandă largă. 

Proiectul este considerat de experţii internaţionali şi lo-
cali drept unul de succes şi care trebuie să fie continuat 
până la asigurarea accesului la spaţiul web a populaţiei din 
toate localităţile ţării, a fost concluzia secretarului general 
al UIT, Hamadoun I. Touré, şi a Ministrului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicării, Alexandru Oleinic, în ca-
drul vizitei la Lozova, unde oaspeţilor de peste hotare le-a 
fost prezentat unul din punctele de acces public la Internet 
în bandă largă. 

“Proiectul finalizat de către MTIC este considerat de mine 
şi experţii UIT drept unul de succes. Este surprinzător că 
într-un termen restrâns populaţia din 20 de localităţi din 
toată ţara au primit acces la internet în bandă largă. Astăzi 
am fost martorul unui interes sporit al populaţiei din loca-
lităţile rurale faţă de noile tehnologii, în special Internet-ul. 
Vă pot asigura că vom continua să susţinem lansarea unor 
noi puncte de acces în bandă largă, inclusiv prin contribuţii 
financiare”, a declarat Hamadoun I. Touré. 

Pentru MTIC, asigurarea accesului populaţiei la internet 
în bandă largă, în special în localităţile rurale, este una din-
tre priorităţile la momentul actual. Aceste puncte ar oferi 
populaţiei, pe lângă accesul la internet, şi accesul la o bază 
largă de servicii din cadrul proiectului e-Guvernare. Astfel, 
am debirocratiza la maxim procesul de obţinere a unor in-
formaţii, certificate sau chiar a depunerii documentelor 
pentru obţinerea actelor de identitate. Toate aceste servicii 
ar putea fi accesate de la computerele din centrul de acces 
public la internet în banda largă. 

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) este 
organizaţia specializată a ONU în domeniul telecomunica-
ţiilor şi tehnologiei informaţiei care întruneşte peste 200 de 
state membre. Prezenţa Secretarului General UIT la forul 
din Chişinău se consideră eveniment de exclusivitate, căruia 
i se acordă o importanţă deosebită. 

Vizita la Chişinău a secretarul General al UIT
(Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor) Hamadoun I. Touré

Moldova va fi impresionată
de succesele pe care le va obţine
în domeniul IT în următorii ani
dacă va menţine ritmul şi
vectorul reformelor în acest sector

În perioada 4-6 mai 2010, peste 100 de reprezen-
tanţi din 18 state s-au întrunit la Chişinău în cadrul 
Forumului Regional de Dezvoltare pentru Europa şi 
CSI cu tematica “Reţele de următoare generaţie şi 
în bandă largă”. În cadrul forumului au fost enunţate 
circa 40 de rapoarte, au fost organizate sesiuni pe 
diferite teme, inclusiv noile tehnologii de telecomu-
nicaţii privind depăşirea decalajului digital în rândul 
ţărilor în curs de dezvoltare, problemele de dezvolta-
re regională ale ţărilor din Europa şi CSI, tehnologiile 
şi soluţiile accesului în banda largă fără fir, NRG şi 
Broadband – oportunităţi şi provocări etc. 

Flash 

Hamadoun I. Touré s-a 
întâlnit în timpul vizitei 
sale la Chişinău, cu copiii 
de la şcoala-internat din 
satul Visoca, r. Soroca, 
pentru care a făcut o dona-
ţie de calculatoare necesa-
re amenajării unui labora-
tor modern. 

Proiectul a fost realizat 
la iniţiativa Ministerului 
Tehnologiilor Informaţi-
onale şi Comunicaţiilor 
(MTIC), cu suportul secre-
tarului general al UIT şi al 
operatorului naţional de 
telefonie fixă S.A. Mold-
telecom, care a amenajat 
laboratorul şi a realizat co-
nectarea la internet, prin 
fibră optică. 

Secretarului General al UIT, 
Hamadoun I. Touré, i-a fost 
decernat titlul onorific „Doc-
tor Honorius Causa” la UTM. 
Rectorul instituţiei, Ion Bostan, 
a menţionat că titlul se oferă 
pentru „pentru contribuţiile 
sale în mediul academic, inclu-
siv pentru rolul său în dezvol-
tarea tehnologiilor informaţio-
nale la scară mondială”.

Hamadoun I. Touré se afla 
în vizită la UTM când i-a fost 
decernat titlul. El participa la 
inaugurarea unui laborator 
modern de calculatoare, donat 
de secretarul general al UIT 
Universităţii Tehnice din Chi-
şinău.

Hamadoun I. Touré  -
„Doctor Honorius Causa” la UTM

“Pot spune că Mol-
dova se mişcă într-o 
direcţie corectă şi că 
are perspective clare 
de dezvoltare rapidă a 
acestui sector. Mă im-
presionează avansarea 
serviciilor în domeniul 
telecomunicaţiilor şi, 
în special, a internetu-
lui în bandă largă, care 
aduce cu el viitorul”, a 
mai menţionat Hama-
doun I. Touré. 

În declaraţia MTIC se 
spune că “finalizarea 
acestui forum ne des-
chide noi perspective în 
colaborarea regională şi 
internaţională. Sperăm 
că în urma acestui forum 
am căpătat aliaţi în toate 
cele 18 state participante. 
Aliaţi care ne vor ajuta să 
ridicăm la un nivel calita-
tiv nou politicile şi regle-
mentările în acest sector. 
În acelaşi timp, suntem 
siguri că vom fi de folos 
prin experţii locali şi so-
luţii produse în Moldo-
va. Suntem deschişi spre 
asimilarea unor practici 
performante, capabile să 
ne ajute să ajungem pe 
lista statelor cu industrii 
de tehnologii informaţio-

Secretarul general al UIT a făcut o donaţie
de calculatoare şcolii-internat din satul Visoca

nale viabile şi capabile să 
concureze pe plan mondi-
al. Acum, în finalul aces-
tui eveniment important 
pentru Moldova, vrem să 
reconfirmăm declaraţii-
le conducerii Guvernului 
Moldovei privind acorda-
rea unei atenţii deosebite 
acestui domeniu, expri-
mat prin încurajarea dez-
voltării acestui sector şi 
atragerii investiţiilor în 
domeniul tehnologiilor 
informaţionale.

Continuare din pagina 1
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Mesaj de Felicitare

Spicuiri din felicitarea ministrului tehnologiilor informaţi-
onale şi Comunicaţiilor cu ocazia Zilei Mondială a Telecomu-
nicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

„…Mileniul trei se află 
sub semnul comunicaţiilor 
şi al comunicării. Astăzi nu 
putem să ne imaginăm viaţa 
cotidiană fără folosirea celor 
mai diverse mijloace de co-
municare, de la telefon până 
la complexele de comunica-
ţii prin satelit. Trăim cu toţii 
un timp în care distanţele 
nu mai există, informaţia 
fiind imediat transmisă şi 
receptată. 

Începând cu telegraful, 
continuând cu asigurarea 
emisiei prin unde radio, TV 
sau prin satelit şi ajungând 
la Internet, tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile 
electronice ne ajută să aflăm ce se întâmplă la celălalt ca-
păt al lumii. 

O ţară care beneficiază de o infrastructură TIC moder-
nă este capabilă să facă faţă provocărilor, tot mai compli-
cate, ale lumii contemporane. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societă-
ţii Informaţionale, adresez felicitări colectivelor de muncă 
din toate întreprinderile domeniului TIC. Doresc tuturor 
lucrătorilor din ramură şi familiilor Dumneavoastră sănă-
tate, prosperare, succese şi realizări cît mai mari pe plan 
profesional. Cu toţii sperăm la un nivel de viaţă mai bun şi 
acest lucru depinde de aportul fiecărui în parte”. 

Ziua Mondială a
Telecomunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale
În săptămâna Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţi-
onale, pe data de 17 mai, a fost sărbătorită şi  Ziua Mon-
dială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Mihai Ghimpu, preşedintele Parlamentului RM, pre-
şedinte interimar al RM, şi Alexandru Oleinic - ministrul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor au înmânat 
certificate de decernare a Titlului onorific „Maestru în teh-
nologia informaţiei şi comunicaţiilor” şi Diplome de onoa-
re în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 
unui grup de colaboratori din cadrul mai multor companii 
ce activează în domeniul TIC în Moldova. 

Experţii consideră că în Republica Moldova specialiştii 
din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii-
lor reprezintă un capital uman fără de preţ, precum şi, atât 
sectorul public, cât şi cel privat, pot beneficia de acest capi-
tal, pentru a realiza o competiţie serioasă în plan regional 
– Europa de Sud Est, CSI - şi internaţional. 

Ministerul Tehnologiilor  Informaţionale şi Comunica-
ţiilor este preocupat de necesitatea educaţiei în domeniul 
TIC a celor care deja sunt în sector, dar şi a celor care ur-
mează să vină - generaţii noi de specialişti, care vor prelua 
lucrurile începute deja şi vor schimba total imaginea Repu-
blicii Moldova, dintr-o ţară agrară într-un stat înalt tehno-
logizat, care colaborează cu cei mai mari producători din 
lume şi dezvoltă încontinuu sectorul nostru. 

Au fost desemnaţi câştigătorii 
concursului „Condeiul
jurnalistului în domeniul TIC” 
8 jurnalişti de la diferite instituţii media au devenit 
câştigători ai concursului „Condeiul jurnalistului în 
domeniul TIC”. Evenimentul a încheiat şirul acţiuni-
lor din cadrul Săptămânii Telecomunicaţiilor şi Soci-
etăţii Informaţionale care s-a desfăşurat în Moldova 
în perioada 17-22 mai curent. 

De premii de valoare din partea companiei „Moldtele-
com”, „Moldcell”, „Starnet”, „Molddata” şi ÎS „CRIS „Regis-
tru” şi diplome de menţiune din partea ministerului TIC 
au beneficiat Serghei Moiseev - Экономическое обозрение 
«Логос-Пресс», Elena Horoşih – „Casa Editorială IT-Moldo-
va”, Valentina Ursu – Radio „Europa Liberă”, Maria Che-
truş – TV „Moldova-1”, Aurica Pahomea – AIS „Moldpress”, 
Marina Prodius – AP „Infotag”, Dorina Arsene – www.poli-
tic.md, Andrei Ghilan – Revista „BusinessClass”. 

În săptămâna Telecomunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, 

MTIC a făcut totaluri
În perioada 17 – 22 mai 2010, în Republica Moldova a fost organizată
săptămâna Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, ediţia IV,
sub auspiciul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
i Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La ceremonia de lansare a 
participat Vladimir Filat, 
prim-ministru al RM, care 
a felicitat colaboratorii din 
domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi comuni-
caţiilor cu Ziua Mondială 
a Telecomunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale 
şi deschiderea Săptămânii 
Telecomunicaţiilor şi Soci-
etăţii Informaţionale în Re-
publica Moldova. Premierul 
a dat asigurări că Guvernul 
va susţine toate eforturile 
MTIC în vederea dezvoltării 
eficiente a sectorului spre 
a aduce Moldova în rân-
dul ţărilor cu o economie 
avansată.

Ediţia din anul curent a Săp-
tămânii TIC a fost extrem de 
importantă, deoarece Moldo-
va se află într-un moment de 
cotitură: tehnologiile informa-
ţionale şi comunicaţiile sunt 
miza Guvernului şi a întregii 
societăţi pentru o dezvoltare 
economică şi socială durabilă.

În cadrul Săptămânii au 
avut loc mai multe evenimente 
importante, accentul fiind pus 
pe Conferinţa Internaţională 
„Moldova e-Gov Summit” cu 
tematica: „Tehnologiile Infor-
maţiei şi Comunicaţiilor pen-
tru o mai bună guvernare”, 
care s-a desfăşurat pe 18 şi 19 
mai, în premieră pentru Repu-
blica Moldova.

În cadrul evenimentului de 
lansare, au fost enumerate ul-
timele realizări ale sectorului 
tehnologiilor informaţiei şi co-
municaţiilor din Moldova, din 
care a reieşit că pe parcursul 
ultimilor ani sectorul TIC din 
Moldova menţine o dinami-
că de dezvoltare stabilă şi s-a 
bucurat de un volum consi-
derabil de investiţii. Veniturile 
anuale ale sectorului TIC au 
atins în 2009 nivelul de circa 6 
miliarde lei, ceea ce a constitu-
it aproape 10% din PIB.

La sfârşitul anului 2009 în 
sectorul TIC erau înregistrate 
peste 1 200 întreprinderi, care 
angajează circa 13 mii persoa-
ne cu un salariu mediu lunar 
de 6,1 mii lei – unul din cele 
mai mari din economia noas-
tră. Ponderea angajaţilor cu 
studii superioare este, de ase-
menea, una din cele mai mari, 
comparativ cu alte sectoare.

Numărul total de abonaţi, 
conectaţi la operatorii reţelelor 
de telefonie fixă a atins la sfâr-
şitul anului 2009 cifra de 1,14 
milioane ceea ce înseamnă că 
la 100 locuitori revin cca 32 
telefoane fixe. Realizările ope-
ratorilor de telefonie mobilă 
sunt impunătoare: numărul 
total de conectări ridicându-
se la 2,7 milioane, ceea ce în-
seamnă că la 100 de locuitori 
revin cca 80 telefoane mobile.

Aproximativ o treime din 
numărul total de gospodării 

dispun de computere şi 27 la 
sută dispun de acces la Inter-
net.

În mediul de afaceri pene-
trarea computerelor este mult 
mai mare – astfel, două din 
trei întreprinderi utilizează 
computere, din care majorita-
tea utilizează şi Internetul.

Cifra de afacere şi exportu-
rile producătorilor de aplicaţii 
software, practic, se dublează 
în fiecare an. Sectorul TIC este 
unul din cele mai dinamice, 
mai profitabile, şi mai promi-
ţătoare sectoare ale economiei 
Moldovei.

Deşi rezultatele obţinute 
sunt impresionante, în com-
paraţie cu indicatorii medii 
de pregătire electronică ai 
statelor membre UE, Republi-
ca Moldova mai are multe de 
realizat. Moldova se află în ca-
tegoria ţărilor cu nivel mediu 
de dezvoltare, depăşind media 

mondială, dar sub nivelul ţări-
lor vecine (România şi Ucrai-
na), şi sub media ţărilor Euro-
pene. Aceasta nu face decât să 
confirme potenţialul enorm 
al sectorului, pe care urmează 
să-l valorificăm.

În cadrul Ceremoniei de 
deschidere a SĂPTĂMÎNII, cu 
prilejul marcării a 120 ani de 
la darea în exploatare în Chişi-
nău a primei Centrale telefoni-
ce cu o capacitate de 300 linii, 
a fost lansat plicul poştal cu 
marcă fixă cu titlul „120 de ani 
de la punerea în funcţiune a 
primei centrale telefonice din 
Chişinău”.

De asemenea, cu prilejul 
marcării a 20 de ani de la cre-
area primului minister res-
ponsabil de Tehnologiile In-
formaţionale şi Comunicaţii, 
a fost pusă în circulaţie un plic 
poştal cu marcă fixă cu acest 
subiect.

MTIC – priorităţi şi perspective
Viitorul ţării depinde direct de dezvoltarea şi im-

plementarea tehnologiilor informaţionale şi comu-
nicaţiilor noi în Republica Moldova (TIC).

Noua echipă a Ministerului Tehnologiilor Infor-
maţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, 
în frunte cu Alexandru Oleinic, poate fi numită cu 
certitudine progresivă şi ambiţioasă. Într-un termen 
scurt, echipa s-a mobilizat şi a stabilit sarcini şi pri-
orităţi concrete în vederea relansării economice a 
Moldovei prin intermediul tehnologiilor informaţi-

onale şi comunicaţiilor, dintre care principale sunt:
1. Comunicaţiile electronice şi tehnologiile in-

formaţionale;
2. Guvernarea electronică (E-Government);
3. Comunicaţiile poştale.
Fiecare din direcţiile menţionate, în primul rând 

răspunde de necesităţile populaţiei, sectorului pri-
vat şi a statului. Noua echipă nu se limitează la fraze 
generale. Sunt deja întreprinşi paşi concreţi în ve-
derea realizării planurilor stabilite.

Continuare din pagina 1
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12 state CSI - 
la discuţii privind 
nivelul de dezvoltare 
a Guvernării Electronice
Republica Moldova a găzduit în perioada 
7-8 aprilie 2010 şedinţa a 25-a a Comisiei 
Economice a Comunităţii Regionale în Co-
municaţii (CRC), comisie în care activează 
reprezentanţi din 12 state CSI. 

O atenţie sporită în cadrul şedinţei Comisiei 
a fost acordată subiectului privind evaluarea 
nivelului de dezvoltare a Guvernării Electro-
nice în statele membre CRC”. Referindu-se la 
această temă, Eleonora Vasilache, şef al secţiei 
Analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
MTIC a remarcat în raportul său că în prezent, 
statele CSI sunt incluse în grupul ţărilor cu 
valori medii ale Indicelui de dezvoltare a Gu-
vernării Electronice, plasându-se pe locurile 
60-80 în topul celor 192 state ale lumii.

Potrivit raportului, este remarcabil faptul 
că, după o perioadă de scădere, Republica 
Moldova demonstrează o creştere a Indicelui 
de dezvoltare e-Guvernare, depăşind valoarea 
medie mondială. De asemenea, în Raport s-a 
atras atenţia la faptul că, până în prezent, ră-
mâne redus gradul de dezvoltare a serviciilor 
publice disponibile pe Web în statele membre 
CRC. Conţinutul multor Web site-uri guver-
namentale este de o calitate nesatisfăcătoare, 
cu o diversitate a structurilor, content-urilor 
informaţionale, fapt ce împiedică accesarea ra-
pidă a informaţiei solicitate de către cetăţeni.

În multe din aceste state nu este implemen-
tat portalul guvernamental central pentru 
interacţiunea cu instituţiile guvernamentale. 
La fel, nu este implementat pe deplin meca-
nismul de utilizare a documentului electronic 
cu e-semnătură în autorităţile administraţiei 
publice.

Membrii Comisiei s-au expus asupra Rapor-
tului de sinteză şi au considerat necesar de a 
monitoriza în continuare procesul de imple-
mentare a Guvernării electronice în ţările CSI 
cu raportare periodică în cadrul şedinţelor 
Comisiei Economice, precum şi vor aduce la 
cunoştinţă Şefilor Administraţiilor de Comu-
nicaţii ale Statelor CRC despre rezultatele obţi-
nute în acest domeniu.

La şedinţa de lucru au participat membrii 
comisiei şi reprezentanţi ai administraţiilor 
de comunicaţii, autorităţi de reglementare şi 
operatori din 9 ţări – Republica Azerbaidjan, 
Republica Belarus, Kârgâstan, Kazahstan, Re-
publica Moldova, Federaţia Rusă, Uzbekistan, 
precum şi a Comitetului Executiv al CRC.

Comisia Economică este organul de lucru 
al Comunităţii Regionale în domeniul Comu-
nicaţiilor (CRC), care şi-a început activitatea 
în anul 1993. Principala sarcină a Comisiei 
constă în elaborarea unor metode coordona-
te de creare a celor mai favorabile condiţii 
pentru soluţionarea problemelor economice 
ce ţin de comunicaţii şi informatizare şi pre-
zintă interes reciproc pentru membrii CRC. În 
cadrul Comisiei activează reprezentanţii din 
12 state CSI.

În cadrul celei de-a 25-a şedinţe au fost 
discutate mai multe probleme actuale din 
domeniul economiei, comunicaţiilor şi infor-
matizării, inclusiv: liberalizarea pieţei servi-
ciilor de comunicaţii electronice şi tehnologii 
informaţionale; politica tarifară în domeniul 
TIC, modul de reglementare şi de achitare a 
tarifelor la serviciile infocomunicaţionale de 
generaţii avansate (TV digitală, Internet în 
bandă largă); rezultatele şedinţei de lucru a 
Grupului de Experţi ai UIT privind actualiza-
rea Listei Indicatorilor globali în domeniul TIC 
(29-31 martie, 2010, Geneva); impactul teh-
nologiilor infocomunicaţionale în dezvoltarea 
economiei naţionale; examinarea şi actuali-
zarea modului de repartizare a cotizaţiilor de 
membru al CRC.

Guvernarea electronică re-
prezintă modalitatea de aplicare 
şi utilizare a tehnologiilor infor-
maţionale şi de comunicaţii în 
scopul de a asigura accesul la 
informaţie şi de a presta servicii 
publice în regim interactiv. 

Guvernarea electronică este 
un instrument ce contribuie la 
armonizarea relaţiilor între ce-
tăţeni şi autorităţile publice, în 
baza respectului reciproc şi a 
colaborării interesate între stat şi 

cetăţeni.
Principiile guvernării electro-

nice sunt:
 transparenţă şi parteneriat 

– desfăşurarea tuturor activităţi-
lor în mod transparent, fiind dis-
cutate în mod public, cu luarea în 
considerare a ideilor şi propune-
rilor tuturor părţilor implicate;
 accesibilitatea informaţiei 

– respectarea dreptului funda-
mental al cetăţeanului de a avea 
acces la informaţiile oficiale;

 orientare socială – realiza-
rea măsurilor principale în ca-
drul implementării guvernării 
electronice, cu luarea în conside-
rare a intereselor  cetăţenilor;
 armonizarea cadrului juri-

dic cu reglementările şi standar-
dele internaţionale;
 protecţie şi securitate – res-

pectarea drepturilor şi libertăţi-
lor constituţionale ale cetăţenilor 
în procesul de creare, stocare, 
prelucrare şi transmitere a infor-

Scopul principal al reuniunii 
"Moldova e-Gov Summit 2010" a 
fost schimbul de experienţă cu 
cele mai bune practici internaţi-
onale privind implementarea şi 
aplicarea tehnologiilor informa-

ţionale şi de comunicaţii (TIC) în 
domeniile e-guvernării, e-edu-
caţiei, e-sănătăţii, precum şi pre-
zentarea proiectelor de prestare 
a serviciilor publice prin mijloa-
ce electronice (e-servicii). 

„Moldova e-Gov Summit” –  
  schimb de experienţă şi cele   
  mai bune practici  internaţionale
  de guvernare electronică

În premieră pentru Republica Moldova, în săptămâna 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, la 18 şi 19 
mai 2010, a fost desfăşurată conferinţa „Moldova e-Gov 
Summit”, cu genericul „Tehnologiile Informaţionale şi Co-
municaţiile pentru o mai bună guvernare. 

Vlad Filat, prim-ministru al 
Moldovei, prezent la ceremonia 
de deschidere a Conferinţei a 
menţionat importanţa imple-
mentării guvernării electronice, 
dat fiind că aceasta oferă oportu-
nităţi inimaginabile pentru dez-
voltarea societăţii. “Cu ajutorul 
e-guvernării ne propunem să 
ridicăm la un nivel înalt şi trans-
parent relaţiile dintre guvern şi 
cetăţeni, guvern şi business”, a 
spus Filat. 

Alexandru Oleinic, ministrul 
TIC, a ţinut să accentueze că Gu-
vernarea electronică este menită 
să eficientizeze activitatea Gu-
vernului în raport cu cetăţeanul 
simplu. „În esenţă, ceea ce trebu-
ie să realizăm este ca Guvernul 
să asiste cât mai bine cetăţeanul 
în ceea ce priveşte problemele, 
constrângerile sau oportunităţi-
le ce-i stau în faţă, asigurând co-
municarea eficientă între diferite 
părţi ale sectorului public”, a spe-
cificat ministrul TIC. 

La conferinţă s-a discutat şi 
ideea că guvernarea electroni-
că trebuie implementată prin 
atragerea pe larg a companiilor 
private de toate dimensiunile, in-
clusiv prin crearea de parteneri-
ate public-private, care, în viziu-
nea Guvernului, sunt extrem de 
importante pentru o dezvoltare 
durabilă a e-guvernării. 

Moldova nu cunoaşte toate 
oportunităţile şi provocările pe 
care le va întâlni în continuare. 
Astfel, conferinţa a oferit platfor-
ma necesară pentru structurarea 
gândirii noastre despre cum să 
angajăm tehnologiile informa-
ţiei şi comunicaţiilor în agenda 
noastră fermă de Transformare 
Radicală a Guvernării. 

La eveniment au mai fost 
prezenţi Victor Bodiu, ministru 
de Stat, Loreta Handrabura, vice 
ministrul educaţiei, Octavian 
Grama, vice ministrul sănătăţii, 
Melanie Marlett, Banca Mondia-
lă, Kaarina Immonen, UNDP. 

Despre Guvernarea electronică maţiei, inclusiv protecţia datelor 
personale, prin metode şi meca-
nisme de asigurare a securităţii 
informaţionale;
 prioritatea aspectelor poli-

tice, economice şi sociale asupra 
celor tehnice şi tehnologice;
 principiul ”primei persoa-

ne” – obligativitatea factorilor de 
decizie din cadrul ministerelor, 
altor autorităţi administrative 
centrale şi autorităţilor adminis-
traţiei publice locale, instituţiilor 
publice şi întreprinderilor de stat 
de a participa activ în procesul de 
implementare a e-guvernării. 
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Primele autorizaţii pentru desfă-
şurarea activităţilor de instalare şi 
operare a reţelelor de comunicaţii 
electronice la frontiera de stat a 
RM au fost eliberate companiilor 
Orange Moldova şi StarNet. Minis-
trul Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor, Alexandru Olei-
nic şi conducătorii companiilor 
beneficiare de aceste drepturi au 
menţionat că acest eveniment este 
unul istoric, care va contribui la 
dinamizarea dezvoltării sectorului 
TIC din R. Moldova alături de alte 
acţiuni ale MTIC. Până acum, sin-
gura companie care avea autoriza-
ţie era Moldtelecom. 

Sergiu Sîtnic, director ANRCE-
TI, care a înmânat autorizaţiile 
directorilor celor două întreprin-
deri, a menţionat că prezenţa pe 
piaţă a încă două companii care 
au posibilitate de a aduce Inter-
net de peste hotare, va conduce, 
inevitabil, la reducerea preţurilor 
la serviciile de Internet pentru ce-
tăţeanul de rând. „Toate acţiunile 
pe care le fac instituţiile statului 
şi companiile comerciale au sco-
pul de a oferi servicii la un cost 
cât mai mic şi la o calitate cât mai 
înaltă”, a mai spus Sîtnic. 

Ludmila Climoc, Directorul 
general Orange Moldova, a spus 
că, pentru compania pe care o 
conduce, „obţinerea autorizaţiei 
înseamnă sporirea calităţii servi-
ciilor de Internet şi transport de 
date, instalarea unei concurenţe 
loiale, servicii mai sigure, mai fi-
abile” 

Şi Alexandru Machedon, Di-
rectorul General al companiei 
StarNet, a declarat că „este un mo-
ment istoric, pe care îl aşteptam 
de mai mulţi ani. Acum ne vom 
conecta direct la reţeaua globală 
de Internet şi asta ne va permite 
să oferim servicii de internet la 
o viteză mai mare şi de o calitate 
mult mai înaltă. Preţurile la servi-
ciile de acces la internet vor fi mai 
mici, iar noi vom putea lucra cu 
operatorii mari la direct. Ne bucu-
răm că asistăm la demonopoliza-
rea acestui domeniu”, a încheiat 
directorul StarNet. 

Reamintim că, anterior, su-
biectul asigurării traversării fron-
tierei de stat a reţelelor de comu-
nicaţii electronice a fost pus în 
discuţie în cadrul mai multor şe-
dinţe organizate în cadrul MTIC, 
ca urmare a constrângerilor care 
erau la construcţia şi darea în ex-
ploatare a reţelelor de comunica-
ţii de trecere transfrontalieră pen-
tru operatorii solicitanţi.

120 de ani
de la primul „ALO”!
Domeniul telecomunicaţiilor 
este forţa principală care face 
o societate să evolueze, creând 
noi soluţii şi asimilând noi teh-
nologii, iar o economie naţio-
nală să se dezvolte, în urma va-
lorificării unor noi oportunităţi. 
Acest domeniu de 120 de ani 
rămâne principalul catalizator 
în aceste procese, au declarat 
experţii guvernamentali şi 
privaţi în domeniu în cadrul 
unui eveniment festiv cu ocazia 
jubileului apariţiei primei linii 
telefonice în Moldova. 

Potrivit MTIC, Guvernul şi-a luat 
un angajament ferm în ceea ce pri-
veşte edificarea Societăţii Informaţi-
onale. Unul din pilonii acestei dez-
voltări este S.A. MOLDTELECOM, 
care a reuşit întotdeauna să men-
ţină poziţia de lider, parcurgând în 
mai puţin de 10 ani, calea de la un 
simplu operator de telefonie fixă, 
până la internet pe bandă largă, te-
leviziune digitală, telefonie mobilă 
3G. 

Vitalie Iurcu, Directorul General 
S.A. MOLDTELECOM a menţionat 
că “Ritmul înalt de implementare a 
noilor tehnologii este componen-
ta principală a succesului liderului 
pieţii de comunicaţii din Moldova 
– Compania S.A. MOLDTELECOM. 
Aceasta ne-a permis să batem anual 
noi recorduri la capacităţile liniilor 
telefonice şi număr de abonaţi, nu-
măr de servicii şi calitatea lor. Graţie 
companiei S.A. MOLDTELECOM, co-
municare demult nu mai înseamnă 

Date istorice 
Invenţia medicului Grahman Bell, transmiterea la distanţă a mesa-

jelor orale prin intermediul semnalelor electronice, care la început, în 
anul 1876, părea doar o distracţie, a deschis o nouă epocă în dezvol-
tarea omenirii. 

Istoria de succes a companiei S.A. MOLDTELECOM şi a telecomu-
nicaţiilor în Moldova, începe în anul 1890, când în oraşul Chişinău a 
fost dată în exploatare prima staţie telefonică cu o capacitate de 300 de 

linii. Această centrală era deservită de o singură persoană, care gesti-
ona apelurile între abonaţi. 

Odată cu montarea liniilor de tramvai, în anul 1912, numărul abo-
naţilor a sporit până la 900. 

Un nou salt a fost înregistrat în anii 1938-1941, când numărul 
abonaţilor a crescut de la 1200 până la 4000, iar convorbirile pu-
teau fi efectuate cu abonaţi din alte unităţi administrative ale Mol-
dovei sau de peste hotare. Numărul de abonaţi a crescut continuu, 
în 1956 apropiindu-se deja de 20 000, iar în anii 70-90 depăşind 
jumătate de milion. 

Liderii pieţii de
internet apreciază 
liberalizarea 
traficului 
transfrontalier
drept un 
eveniment istoric

doar convorbiri telefonice. Scopul 
pe cale ni-l punem pentru urmă-
torii ani este menţinerea ritmului 
de dezvoltare a serviciilor noastre, 
principalii indicatori fiind accesibi-
litatea şi calitatea acestora pentru 
consumatori. În următorii 5 ani 
vom obţine creşteri anuale a numă-
rului de clienţi S.A MOLDTELECOM 

cu cel puţin 7% in fiecare an. Acest 
ritm de creştere ne va fi asigurat, în 
primul rând de noile servicii –acces 
Internet si transport date, IPTV si te-
lefonie mobila 3G”. 

Astfel, dacă în anul 1941 densi-
tatea telefoanelor alcătuia 12 tele-
foane la 10000 de locuitori, atunci 
în 2010 rata de penetrare a servici-
ilor de telefonie fixă, raportată la 10 
mii de locuitori ai republicii, a atins 
pragul de circa 3300 de telefoane 
la 10000 locuitori. În prezent, S.A. 
MOLDTELECOM înregistrează în 
această direcţie o cifră record de cir-
ca 1.1 milioane de abonaţi. 

Aşadar, începând cu anul 2005 
compania S.A. MOLDTELECOM lan-
sează un nou tip de acces la reţeaua 
globală Internet în baza tehnologiei 
ADSL. Actualmente, capacitatea su-
mară totală a canalelor S.A. MOLD-
TELECOM de acces la Internet con-
stituie 20 Gbps. MaxFiber este cel 
mai rapid acces la Internet oferit 
de compania S.A. MOLDTELECOM 
prin tehnologii optice. Acesta per-
mite conexiuni rapide la Internet la 
o viteză de 100 Mbps. Recent, S.A. 
MOLDTELECOM a lansat un nou 
serviciu de conexiune la Internet 
utilizând tehnologii Wi-Fi de acces 
public. Pe piaţa serviciilor de acces 

la Internet în bandă largă poziţia de 
lider este deţinută de compania S.A. 
MOLDTELECOM cu cea mai semni-
ficativă cotă de piaţă, – de 70,3% . 
După volumul vânzărilor, primul 
loc pe acest segment de piaţă îi revi-
ne companiei S.A. MOLDTELECOM, 
cu o cotă de piaţă de circa 57%. Nu-
mărul abonaţilor Internet ajungând 
până la 140 mii abonaţi. 

Din februarie curent, S.A. MOL-
DTELECOM diversifică spectaculos 
gama de servicii oferite clienţilor 
săi, prin lansarea în premieră pe 
piaţă a unui serviciu nou de televi-
ziune digitală IPTV, ce oferă interac-
tivitate, respectiv o gamă variată de 
alte servicii noi, o calitate impecabi-
lă a imaginii şi a sunetului şi com-
pletarea continuă cu noi pachete şi 
programe. 

Lansarea reţelei de telefonie 
mobilă 3G - o nouă eră pentru 
Operatorul Naţional S.A. MOLDTE-
LECOM, de acces la Internet mo-
bil, apeluri video, servicii voce de 
calitate superioară şi multe alte 
servicii multimedia. Serviciile mo-
bile de generaţia a treia, prestate 
în baza infrastructurii optice sunt 
disponibile acum în toate oraşele 
şi centrele raionale, precum şi în 
multe localităţi rurale. 

Continuare din pagina 1



MediaTiC6

În Europa, fără vize,
doar cu paşapoarte biometrice

termen de examinare 30 zile 15 zile 10 zile 5* zile 24 ore 8 ore 4 ore

costul** 1250 lei 1750 lei 2000 lei 2500 lei 2870 lei 3000 lei 3370 lei

termen de examinare 30 zile 15 zile 10 zile 5* zile 24 ore 8 ore 4 ore

costul** 250 lei 450 lei 600 lei 750 lei 1250 lei 1500 lei 1900 lei

Perfectarea şi eliberarea paşaportului
cu date biometrice al cetăţeanului Republicii Moldova

Perfectarea şi eliberarea
paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova

 Care este diferenţa de preţ?

 Care sunt etapele 
pentru a obţine 
un paşaport biometric? 

Persoana se prezintă în 
unul din oficiile de docu-
mentare a populaţiei (din 
Chişinău sau Bălţi) şi pre-
zintă documentele necesare 
(buletinul de identitate; cer-
tificatul de naştere; livretul 
militar sau adeverinţa de 
recrut; certificatul de căsă-
torie/ de divorţ (după caz); 
certificatul de schimbare a 
numelui, prenumelui; cer-
tificatul de naştere al copi-
lului în vîrstă pînă la 16 ani; 
diploma de studii superioa-
re; carnetul de pensionar; 
acordul notarial autentifi-
cat al reprezentantului le-
gal (în cazul documentării 

minorului); certificatul cu 
grupa sangvină, pentru 
documentarea minorului 
(dacă nu deţine buletin de 
identitate), iar mai apoi i 
se iau amprentele digitale, 
fotografia digitală şi sem-
nătura posesorului docu-
mentului pentru a fi incluse 
în cipul cu date biometrice 
al paşaportului biometric. 
Conform termenelor stabi-
lite, persoana se prezintă cu 
buletinul de identitate pen-
tru eliberarea paşaportului 
cu date biometrice.

 Care sunt avantajele 
paşapoartelor biometrice 
faţă de paşaportul clasic?

 asigurarea unei se-
curităţi şi protecţii reale a 

cetăţenilor Republicii Mol-
dova care se află peste ho-
tarele ţării;
 reducerea riscurile ce 

ţin de falsificarea actelor, 
migrarea ilegală şi infrac-
ţiunile legate de «furtul de 
identitate». 
 simplificarea proce-

durii de primire a vizei 
pentru plecarea în străi-
nătate, reducerea timpu-
lui înregistrării înainte de 
zbor şi procedurii de con-
trol vamal. 

Actualmente se duc 
tratative cu ţările-mem-
bre ale UE privind libera-
lizarea regimului de vize 
pentru spaţiul Schenghen 
pentru cetăţenii Republicii 
Moldova, posesori ai paşa-
poartelor cu date biome-
trice.

Despre paşaportul biometric

În legătură cu acest fapt, Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC) a invitat 
mass-media la Întreprinderea de Stat „CRIS „Regis-
tru” unde la faţa locului jurnaliştilor le-a fost de-
monstrat întreg procesul de fabricare şi eliberare a 
paşapoartelor biometrice. 

Eliberarea paşapoartelor 
cu date biometrice cetăţeni-
lor Republicii Moldova poar-
tă un interes major pentru 
populaţie, deoarece constitu-
ie o premisă de bază pentru 
obţinerea unui regim liber 
de circulaţie pentru cetăţenii 
Moldovei în spaţiul UE. 

Paşaportul cu date bio-
metrice este cel mai prote-
jat document pentru tre-
cerea frontierelor şi este 
acceptat şi recunoscut de 
UE în procesul de migra-
ţie. Paşaportul biometric 
este un act de identitate ce 
conţine un cip cu date bio-
metrice ale posesorului, in-
clusiv amprentele digitale, 
fotografia digitală şi sem-
nătura posesorului docu-
mentului. Aceasta face pa-
şaportul biometric practic 
imposibil de falsificat, din 
care cauză el este utilizat pe 
larg de statele occidentale.

De asemenea, trebuie 
de menţionat că paşapoar-
tele biometrice nu sunt o 
obligaţiune şi paşapoartele 
non-biometrie vor fi vala-
bile până la expirarea ter-
menului lor de valabilitate.

În Moldova, primele pa-
şapoarte biometrice au fost 
puse în circulaţie din luna 
februarie 2008. Până în 
prezent, peste 1500 de ce-
tăţeni moldoveni au primit 
paşapoarte cu date biome-
trice. Termenul de valabili-
tate al paşaportului biome-
tric este de 7 ani. 

în străinătate provizoriu, 
vor avea posibilitatea de a 
depune cerere de perfec-
tare a paşaportului prin 
intermediul misiunilor 
diplomatice şi consulare 
în cazul în care a expirat 
termenul de valabilitate a 
paşaportului, furtului sau 
pierderii acestuia în stră-
inătate, documentare cu 
cel de-al doilea paşaport 
valabil, documentarea mi-
norilor, născuţi peste ho-
tare. Potrivit procedurii 
stabilite în „Instrucţiune”, 
solicitantul paşaportului 
va fi identificat prin actul 
de identitate, va depune o 
cerere tip la oficiul consu-
lar, la care va anexa poze 
în conformitate cu cerin-
ţele stabilite pentru a fi 
transmise ÎS „Registru” 
pentru personalizare. 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Euro-
pene va asigura primirea 
cererilor şi eliberarea pa-
şapoartelor prin interme-
diul misiunilor diplomati-
ce şi oficiilor consulare ale 
Moldovei, iar MTIC va asi-
gura procesul de eliberare 
a paşapoartelor în confor-
mitate cu prevederile Ordi-
nului comun. 

Termen de examinare a 
cererilor este de până la 30 
de zile. 

Anterior MTIC a anun-
ţat despre aprobarea unui 
plan de acţiuni de simpli-
ficare a procesului de eli-
berare a actelor de identi-
tate, inclusiv, reducerea în 
scurt timp a preţurilor la 
eliberarea actelor de iden-
titate, oferirea posibilităţii 
de a depune cereri de obţi-
nere a actelor de identita-
te prin intermediul Inter-
net-ului şi în oficiile Poşta 
Moldovei etc. 

Continuare din pagina 1 MTIC, în colaborare cu 
MAEIE, a decis simplifica-
rea procedurilor de obţi-
nere a paşaportului prin 
intermediul misiunilor di-
plomatice şi consulare

Începînd cu ziua de 2 iu-
nie cetăţenii Republicii Mol-
dova aflaţi peste hotare vor 
putea primi paşapoarte prin 
intermediul misiunilor di-
plomatice şi oficiilor consu-
lare ale Republicii Moldova.

Alexandru Oleinic, mi-
nistrul tehnologiilor infor-
maţionale şi comunicaţiilor 
şi Iurie Leancă, viceprim-
ministru, ministrul aface-
rilor externe şi integrării 
europene au semnat un or-
din comun prin care a fost 
aprobată Instrucţiunea 
privind modul de exami-
nare a cererilor cetăţenilor 
Republicii Moldova depuse 
la  misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale Repu-
blicii Moldova.

 
Principalul scop al aces-

tui proiect de decizie constă 
în facilitarea procedurii de 
eliberare a paşaportului ce-
tăţeanului R. Moldova care 
se află temporar peste hota-
re, în statul de reşedinţă, in-
clusiv celor care au dobân-
dit sau redobândit cetăţenia 
Republicii Moldova”. Aceas-
tă măsură se încadrează 
perfect în programul amplu 
de acţiuni de simplificare a 
accesului populaţiei la pro-
cesul de documentare”. 

„Instrucţiunea” preve-
de că cetăţenii care se află 
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În perioada martie-aprilie 2010, ministrul tehnologiilor informaţionale în comunicaţiilor, Alexandru Oleinic, a efectu-
at mai multe vizite de lucru în centrele raionale din republică pentru a inspecta instituţiile subordonate ministerului 
tehnologiilor informaţionale şi telecomunicaţiilor, inclusiv pentru a discuta cu angajaţii dificultăţile pe care le întâl-
nesc în procesul de lucru, iar cu populaţia din regiune – problemele care apar în relaţia cu funcţionarul de la ghişeu.

Rândurile la obţinerea 
actelor de identitate 
în biroul Registru este 
singura problemă 
cu care s-au adresat 
locuitorii oraşului 
Bălţi, în cadrul vizitei 
ministrului tehnologi-
ilor informaţionale şi 
comunicaţiilor, Alexan-
dru Oleinic la întreprin-
derile din cadrul mi-
nisterului din această 
localitate. Pe parcursul 
vizitei la subdiviziunile 
Î.S. „Poşta Moldovei” 
şi Î.S. „CRIS „Registru”, 
ministrul a reuşit să 
discute cu angajaţii în-
treprinderilor, dar şi cu 
cetăţenii care aşteptau 
să fie deserviţi.

“Suntem la curent cu 
această problemă, cauze-
le căreia în mare parte se 
reduc la capacitatea slabă 
de deservire a populaţiei 
în orele de vârf. „Pe de altă 
parte majorarea statelor 
de personal va conduce la 
ineficienţa activităţii acestu-
ia – în afara orelor de vârf 
puţini colaboratori vor avea 
de lucru”, a explicat Ale-
xandru Oleinic, în cadrul 
întrevederii. Ministrul TIC 
a subliniat că “problema 
rândurilor va fi soluţionată 
după ce “Poşta Moldovei” 
va începe să recepţioneze 
cereri pentru eliberarea 

Alexandru Oleinic:

Servicii de calitate,
la preţ rezonabil,
în termene optime,
într-un singur oficiu 
Crearea unor centre moderne de prestare a tu-
turor serviciilor acordate de întreprinderile din 
subordinea MTIC în cadrul celor circa 1116 de 
oficii poştale de pe întreg teritoriul Moldovei, a 
fost tema discuţiei în cadrul vizitei de lucru a Mi-
nistrului tehnologiilor informaţionale şi comu-
nicaţiilor, Alexandru Oleinic, în oraşul Floreşti. 
„Asta pentru ca fiecare cetăţean să dispună de 
posibilitatea de a obţine serviciile necesare ope-
rativ, calitativ, la preţ rezonabil, într-un singur 
loc şi fără ca să se deplaseze în centrele orăşă-
neşti”, a specificat ministrul.

Reieşind din cele menţionate, Ministrul a spus că 
va fi efectuată o analiză detaliată a tuturor posibi-
lităţilor economice a întreprinderilor din subor-

dinea MTIC în scopul eficientizării activităţii acestora în 
beneficiul cetăţenilor de rînd.

În această ordine de idei, aflîndu-se la Biroul de 
documentare şi evidenţă a populaţiei Floreşti, Alexan-
dru Oleinic a menţionat că va fi examinată posibilitatea 
creării la Floreşti a unui Centru didactic de instruire a 
personalului, după modelul Centrului din oraşul Bălţi. 
Centrul va contribui la perfecţionarea cadrelor din 
regiune şi va conduce la posibilitatea de completare a 
gamei serviciilor oferite de Biroul Floreşti, inclusiv a 
serviciului de perfectare a paşapoartelor de străinătate 
prin procură.

Vizitînd Biroul de înmatriculare a transportului 
auto din Floreşti, Alexandru Oleinic a accentuat 
necesitatea sporirii imaginii acestei structuri prin 

eficientizarea activităţii acesteia şi eliminării tuturor 
factorilor care-o compromit. Ministrul a ţinut să sub-
linieze că nu va admite acte de corupţie în cadrul ser-
viciilor din subordinea ministerului, specificînd că în 
acest sens în cadrul ÎS „Registru” a fost creată o secţie 
de monitorizare a activităţii birourilor de documentare 
şi înmatriculare a tronsportului, de documentare şi 
evidenţă a populaţiei, menită să supravegheze respecta-
rea legislaţiei în domeniu, precum şi să combată actele 
de corupţie. „Ministerul va crea angajaţilor întreprinde-
rilor condiţiile necesare pentru desfăşurarea conformă 
a obligaţiunilor de serviciu, dar şi colaboratorii trebuie 
să manifeste o responsabilitate sporită faţă de atribuţi-
ile sale. Sîntem o echipă şi vreau să pot conta pe voi, iar 
voi pe mine,” a specificat şeful MTIC.

În cursul vizitei în teritoriu Alexandru Oleinic a ţinut 
să se familiarizeze şi cu starea de lucruri din cadrul 
Centrului de poştă Floreşti şi Filiala „Moldtelecom” 

Floreşti. Ministrul a fost bucuros să afle că Filiala „Mol-
dtelecom” a creat deja o reţea de 34 de staţii de telefo-
nie digitale care pînă la finele anului vor fi interconec-
tate cu fibră optică. Potrivit ministrului, acest lucru va 
crea posibilitatea ca în termene restrînse cele 43 oficii 
poştale din raionul Floreşti să devină centre moderne 
de prestare a întregului spectru de servicii prin reţeaua 
Internet.

În cadrul vizitei, ministrul a primit în audienţă cetă-
ţeni, a vizitat întreprinderile din subordinea ministerului.

Locuitorii oraşului Bălţi s-au plâns 
Ministrului Alexandru Oleinic
pe rândurile la obţinerea
actelor de identitate

actelor de identitate în toate 
oficiile sale”.

În cadrul întrevederii cu 
conducerea subdiviziunilor 
Î.S. „Poşta Moldovei” şi Î.S. 
„CRIS „Registru” din Bălţi 
şi colectivele de muncă, 
ministrul a accentuat im-
portanţa pe care o acordă 
ministerul sporirii calităţii 
serviciilor oferite cetăţeni-
lor. „Noi suntem în serviciul 
poporului şi, respectiv, 

atitudinea faţă de cetăţeni 
şi faţă de solicitările lor 
trebuie să fie una din cele 
mai responsabile. Rog să 
deserviţi cetăţenii aşa cum 
aţi dori să vă deservească 
pe voi înşivă”, a subliniat 
domnul Oleinic. În contex-
tul dat ministrul a menţi-
onat că actuala conducere 
a ministerului nu va tolera 
iresponsabilitate şi indife-
renţă din partea angajaţilor 

faţă de cetăţeni şi obliga-
ţiunile de servici, precum 
şi va susţine colaboratorii 
conştiincioşi.

Î.S. “Poşta Moldovei” 
este reprezentantă prin 
intermediul a 1150 de oficii 
poştale, iar Î.S. “Registru” - 
96 de subdiviziuni teritoria-
le. Ambele oferă peste 1000 
de servicii. În cadrul acestor 
întreprinderi sunt antrena-
te peste 7000 de persoane.

Ministrul s-a arătat inte-
resat de intenţiile CCI din 
Paris de creare a unei baze 
de date electronice în ca-
drul CCI din Moldova, care 
ar facilita contactul între 
întreprinderile franceze şi 
mediul de afaceri din Mol-
dova. 

Oleinic a accentuat im-
portanţa pe care o acordă 
ministerul pentru crearea 
sistemelor electronice de 
prestare a serviciilor cetăţe-
nilor în cadrul programului 
e-Guvernare şi a menţionat 
că iniţiativa de susţinere a 
oamenilor de afaceri prin 

„MTIC este interesat de implementarea şi aplicarea 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
în susţinerea mediului de afaceri”, Alexandru Oleinic
Alexandru Oleinic, ministrul tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor a avut o în-
trevedere cu o delegaţie a Camerei de Comerţ 
şi Industrie din Paris, condusă de Georges 
Fischer, director al departamentului de coo-
perare internaţională, care s-a aflat în Moldo-
va cu o vizită de documentare. 

elaborarea unui registru 
comercial electronic se în-
scrie perfect în aceste ac-
ţiuni. Şeful MTIC a dat asi-
gurări că toate iniţiativele 
îndreptate spre impulsio-
narea dezvoltării economi-
ce a Moldovei vor cunoaşte 
un sprijin sporit din partea 
ministerului. 

„Suntem interesaţi să 
preluăm cele mai bune 
practici ale ţărilor avansate 
în domeniul dat şi vom îna-
inta CCI franceze propune-
rile noastre de colaborare 
întru stabilirea unor con-
tacte de parteneriat reci-

proc avantajos cu mediul 
de afaceri din Paris”, a sub-
liniat Ministrul. 

Georges Fischer a salu-
tat deschiderea spre coope-
rare a ministerului, menţi-
onând că va depune toate 
eforturile în vederea iden-
tificării tuturor soluţiilor 
care ar fi de interes pentru 
Moldova. 

Camera de comerţ şi In-
dustrie din Paris are o isto-
rie de zeci de ani şi numără 
circa 400 de membri, re-
prezentanţi ai mediului de 
afaceri din Paris. 
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Prima generaţie de tele-
foane mobile (AMPS şi NMT) 
a apărut în Japonia, în anul 
1979? După 12 ani, în 1991, 
apare generaţia a doua de 
echipamente de telefo-
nie mobilă (GSM, CDMA si 
TDMA), în Finlanda (de unde 
provine şi Nokia, renumi-
tul producător de telefoane 

mobile). Actuala generaţie, 
a treia (3G), a apărut tot în 
Japonia în anul 2001. Ea 
include tehnologiile UMTS, 
CDMA2000 EV-DO şi TD-
SCDMA (aceasta din urmă, 
un proiect chinez).

***
Prima tentativă de creare 

a unui calculator portabil a 

aparţinut companiei Xerox şi 
a avut loc la începutul anilor 
`70? Xerox PARC (Palo Alto 
Research Center), o divizie 
a corporaţiei Xerox care a 
propus conceptul Dynabook 
– calculatorul portabil, este, 
totodată, şi inventatorul 
printării laser sau tehnologi-
ei ethernet.

Curiozităţi Adresa: MD 2012, mun. Chişinău,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, 
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
www.mtic.gov.md, e-mail: presa@mtic.gov.md
Responsabil: Carmena Lupei
Tel. 25 11 78

Concursul naţional
“iTineret - Viitorul începe cu tine”
şi-a premiat câştigătorii!
Prima ediţie a concursului 
naţional în domeniul IT 
-”iTineret - Viitorul începe 
cu tine”, desfăşurată la 
iniţiativa şi sub patrona-
jul ministrului Tehnolo-
giilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, Alexan-
dru Oleinic, a luat sfârșit.

Concursul “iTineret-Vii-
torul începe cu tine” a 
avut două evenimente 

de premiere, aşteptate cu in-
teres de participanţi, ambele 
la baza de odihnă „IT-Relax” 
de la Vadul-lui-Vodă, unde 
finaliştii, timp de o săptămâ-
nă, au participat la o tabără 
de vară. Toţi participanţii la 
tabără au primit personal 
de la ministru certificate de 
participare, iar în ultima zi 
de tabără au fost premiaţi 
câştigătorii. 

Alexandru Oleinic, 
ministrul Tehnologi-
ilor Informaţionale 

şi Comunicaţiilor, prezent 
la festivitatea de premiere, 
a menţionat: „Lunile de 
pregătire către concurs şi 
perioada de tabără au trecut 
ca o singură zi. Desigur că 
a fost o perioadă plină de 
competiţie şi emoţii. Chiar 
dacă nu toţi au ocupat pri-
mele locuri, eu cred că cel 
mai important este faptul 
că aţi dobîndit în această 
săptămână cunoştinţe şi 
prieteni noi.”

La desemnarea câştigă-
torilor, juriul a ţinut cont 
de originalitatea, calitatea, 
funcţionalitatea şi utilitatea 
proiectului pentru comu-
nitate. Printr-un sistem 
unic de id-uri computerizat 
– sistem oferit de către com-
pania „Evisoft”,  finaliştii 
concursului au putut vota şi 
ei pentru proiectele favorite, 
în cele 3 categorii: web site-
uri, aplicaţii, grafică.

Pe locul I s-au clasat: 
Sorin Boiştean, Roman 
Munteanu, Valeriu 

Mazăre, Corneliu Comen-
dant, Andrei Popa şi Denis 
Delimarschi. Ei au primit 

diplome de onoare şi câte 
un laptop, înmânate de către 
Ministrul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunica-
ţiilor, Alexandru Oleinic. 

Emoţionat după ce s-a 
văzut printre câştigătorii 
premiilor I, Valeriu Mază-
re, liceian din Ştefan-Vodă 
a spus: „De la început nu 
aveam nici o intenţie de a 
participa la acest concurs, 
eram foarte neîncrezut în 
puterile mele şi nici nu 
aveam susţinere din partea 
părinţilor, pentru că aveau 
o atitudine faţă de hobby-ul 
meu cât se poate de pesimis-
tă...Mă copleşesc emoţiile... 
Nu am cuvinte....Mulţu-
mesc!”

Diplome de gradul II 
şi netbook-uri  le-au 
fost oferite lui: Vitalie 

Tudose, Ion Calcea, Grigoraş 
Isidor, Cornel Josan, Sergiu 
Ciumac şi Dragoş Mocrii.

Câştigătorii celui de-al 
treilea loc şi posesori ai 
unor aparate foto digitale 
moderne au devenit: Filip 
Gîncota, Eugen Mirovschi, 
Dorel Creţu, Sandu Cojocari, 
Ahmed Umbatov. 

Câştigătorul concursului 
naţional „iTineret – Viitorul 
începe cu tine” care va mer-
ge la o conferinţă interna-

ţională în capitala Kâr-
gâstan-ului, oraşul Bişkek, 
în perioada 28 septembrie 
– 1 octombrie 2010, a fost 
desemnat Sergiu Ciumac, 
student la Universitatea 
Tehnică din Moldova. 

Premiile au fost oferite 
de către sponsorii con-
cursului. Fiecare din-

tre ei a dorit să spună câteva 
cuvinte la adresa participan-
ţilor şi a persoanelor oficiale 
prezente la festivitatea de 

decernare a premiilor.

Rodica Verbeniuc, şef 
secţia comunicări corporati-
ve „Moldcell”, le-a transmis 
participanţilor: “Acest con-
curs este o iniţiativă foarte 
utilă, pentru că identifică şi 
stimulează tineri ca dum-
neavoastră să-şi facă un vii-
tor. În sesiunea de training  
vorbisem că atunci când se 
preconizează o investiţie 
într-o ţară, unul dintre cri-
teriile de apreciere ale ţării 

este nivelul IT. Comunicând 
cu dumneavoastră, am pri-
mit confirmarea că Moldova 
poate să fie sigură pentru 
viitorul său.” 

Directorul tehnic al 
companiei „SunCom-
munications”, Valerii 

Pasecinicov a menţionat: 
“Am fost pozitiv uimiţi de 
nivelul cunoştinţelor pe care 
le-aţi demonstrat şi, folo-
sindu-mă de ocazie, aş dori 
să mulţumesc Ministerului 

Tehnologiilor Informaţiona-
le şi Comunicaţiilor pentru 
organizarea la nivel înalt 
a acestui concurs. Consi-
derăm că în fiecare an ar tre-
bui să se organizeze astfel 
de evenimente în Republica 
Moldova pentru binele şi 
prosperarea tuturor.” 

Pe lângă diplomele de 
gradul I, II şi III, au fost 
înmânate şi câteva premii 
speciale: burse de studii au 
fost oferite de către compa-
niile „StarNet” şi „Moldcell”, 
nume de domenii persona-
lizate de la Î.S. „MoldData”, 
seturi de cărţi de la Socie-
tatea de distribuţie a cărţii 
Pro-Noi, două oferte de 
muncă de la S.A. „Moldtele-
com” şi altele.

Aurelia Salicov, şef sec-
ţie relaţii cu publicul 
la compania „StarNet” 

a ţinut să precizeze că oferta 
de bursă din partea „Star-
Net” vine în continuarea 
tradiţiei acestei companii de 
a susţine tinerii, iar direc-
torul comercial „Moldtele-
com”, Ion Roşca a subliniat 
importanţa colaborării cu 
tinerii atât din mediul rural 
cât şi din cel urban.

“iTineret - Viitorul începe 
cu tine” este un concurs na-
ţional în domeniul IT, desfă-
şurat în perioada 26 aprilie 
– 19 iunie 2010, la care s-au 
înscris peste 200 de tineri 
din diferite raioane şi oraşe 
ale Moldovei. Concursul s-a 
desfăşurat în două etape. 
Finaliştii primei etape au 
avut ocazia de a participa în 
cadrul unei tabere de vară la 
baza de odihnă “IT-Relax” a 
Î.S. “CRIS “Registru” din or. 
Vadul-lui-Vodă, în perioada 
11-16 iulie curent. 

Partenerii proiectului 
sunt companiile S.A. 
„Moldtelecom”, „Mold-

cell”, „Microsoft”, „StarNet” 
şi „SunComunications”, Î.S. 
“CRIS “Registru”, Centrul 
Naţional de Frecvenţe Radio.  
Mai multe detalii despre 
concurs puteţi afla pe www.
itineret.md.


