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Pensiile 
trebuie să fie
distribuite tuturor
beneficiarilor
 la domiciliu
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor a elaborat un set de 
modificări legislative în scopul stabilirii 
tarifului adecvat pentru prestarea servi-
ciului de distribuire a pensiilor, indemni-
zaţiilor şi alocaţiilor, fapt ce va conduce 
la asigurarea procesului de distribuire a 
pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor la 
domiciliu pentru toţi beneficiarii.
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Rândurile în
„Registru” vor 
dispărea şi
plăcuţele de
înmatriculare
se vor ieftini
“Procesul de documentare a popula-
ţiei este o direcţie strategică pentru 
Ministerul Tehnologiilor Informaţio-
nale şi Comunicaţiilor din care cauză 
acordăm permanent o atenţie deose-
bită acestui sector”, a declarat Alexan-
dru Oleinic, Ministrul TIC, în cadrul 
conferinţei de presă lunare tradiţio-
nale desfăşurată la 3 august curent. 
În cadrul acesteia, Centrul Resurselor 
Infromaţionale de Stat “Registru” a 
prezentat un raport privind evoluţia 
procesului de documentare a popula-
ţiei în prima jumătate a anului 2010.

continuare în pagina 3

Alexandru
Oleinic în
vizită de lucru
la Căuşeni
Alexandru Oleinic, ministrul tehnolo-
giilor informaţionale şi comunicaţiilor 
a întreprins o vizită de lucru în raionul 
Căuşeni, în cadrul căreia a primit în 
audienţă cetăţeni, s-a documentat cu 
starea de lucruri din instituţiile subor-
donate, a vizitat tabăra de odihnă şi 
întreţinere a sănătăţii copiilor „Ghio-
cel” din s. Cîrnăţeni, Căuşeni.
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Sami Al Basheer Al Morshid, 
directorul Biroului UIT pentru 
Dezvoltarea Telecomunicaţiilor, a 
fost în vizită de lucru în Moldova 
cu scopul oferirii asistenţei în dez-
voltarea economică a Moldovei 
prin implementarea noilor tehno-
logii informaţionale şi de comuni-
caţii. În cadrul vizitei oficialul UIT 
a avut o întrevedere cu Alexandru 
Oleinic, ministrul dezvoltării in-
formaţionale şi comunicaţiilor, cu 
Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, 
ministru al economiei, cu Vladi-
mir Ceban, directorul întreprinde-
rii „Poşta Moldovei”, Vitalie Iurcu, 
director general al întreprinderii 
„Moldtelecom”, Sergiu Sîtnic, di-
rector al ANRCETI ş.a. oficiali. 

Înaltul oaspete a vizitat Cen-
trul Resurselor Informaţionale de 
Stat „Registru” şi punctul de acces 
public la Internet din satul Ciu-
ciuleni, raionul Hînceşti, deschis 
în anul curent cu sprijinul Uniu-
nii Internaţionale în Comunica-
ţii. Vizita s-a sfârşit cu o excursie 
la complexul arheologic Orheiul 
Vechi.

Oficialul a rămas plăcut sur-
prins de rezultatele implementă-
rii proiectului comun UIT-MTIC 
şi anume crearea unei reţele de 
puncte de acces public la Inter-
net în localităţile rurale din RM pe 
baza infrastructurii Poştei Moldo-
vei. Aceste puncte de acces public 
sunt dotate cu cele mai noi tehno-
logii moderne de comunicaţii prin 
bandă largă. Sami Al Basheer a 
apreciat înalt realizările CRIS „Re-
gistru” în domeniul TIC, la fel şi 
planurile ambiţioase ale MTIC în 
dezvoltarea domeniului, iar în fi-
nal şi-a exprimat disponibilitatea 

UIT de a explora noi idei şi soluţii 
comune pe viitor. 

Reprezentantul UIT a specificat 
că Moldova datorită succeselor 
vizibile în domeniu şi faptului că 
tinde spre crearea unei societăţi 
informaţionale avansate, a fost se-
lectată de către UIT drept primul 
stat din zona Europei de Sud-Est 
în care va fi implementat un pro-
iect - pilot comun de conectare 
a instituţiilor de învăţământ din 
Moldova la Internet în bandă lar-
gă. Dl  Al Basheer a menţionat că 
iniţiativa „Conectarea unei şcoli, 
conectarea unei comunităţi” con-
stituie un parteneriat public-pri-
vat lansat de UIT care are menirea 
de a promova conectivitatea la In-
ternet în Bandă Larga a şcolilor în 
ţările în curs de dezvoltare pe plan 
mondial. De ce un accent anume 
pe şcoli? Deoarece şcolile conec-
tate pot servi în calitate de centre 
comunitare TIC pentru păturile 
social vulnerabile şi dezavantaja-
te. Şcolile conectate vor servi nu 
numai tinerilor şi copiilor, acestea 
vor fi adevărate centre de sprijin 
pentru băştinaşi şi persoanele cu 
dezabilităţi. Obiectivul constă în 
faptul ca aceşti copii şi tineri care 
sunt parte a şcolilor conectate să 
aibă acces îmbunătăţit la informa-
ţii de ultimă oră şi tehnologii in-
formaţionale performante. Aceste 
centre vor stimula dezvoltarea 
social-economică a comunităţii şi 
vor susţine procesul de instruire 
generală (cunoştinţe de limbă, 
capacităţi de logică şi gândire) în 
paralel cu cursuri de dezvoltare a 
abilităţilor în domeniul TIC.

În cartea pentru oaspeţi de la 
întreprinderea “Registru” Sami 

În Moldova va fi implementat
un proiect-pilot de conectare a instituţiilor
de învăţământ la Internet în bandă largă

Al Basheer a notat: “Sunt foarte 
bucuros să vizitez şi să aflu des-
pre serviciile prestate de Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat 
“Registru” – un exemplu în ceea 
ce priveşte utilizarea serviciilor 
IT demn de urmat. Vă mulţumesc 
pentru oportunitatea oferită şi Vă 
doresc succese”. 

La plecare Sami Al Basheer a 
mulţumit pentru organizarea la 
cel mai înalt nivel a vizitei sale, 
menţionînd că Moldova poate 
miza pe sprijinul plenar al său în 
promovarea iniţiativelor de dez-
voltare a sectorului tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor.

Uniunea Internaţională a Te-
lecomunicaţiilor (UIT) este or-
ganizaţia specializată a ONU în 

domeniul telecomunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţiei care întru-
neşte peste 200 de state membre. 
Activitatea UIT se bazează pe trei 
piloni de baza, printre care Biroul 
de dezvoltare şi este axată pe dez-
voltarea sectorului politici publice 
în ţările membre cu scopul de a 
facilita creşterea economica prin 
implementarea noilor tehnologii 
informaţionale şi de comunicaţii 
şi dezvoltarea unei societăţi infor-
maţionale pentru toţi. Biroul oferă 
asistenţă ţărilor în domeniul TIC, 
în facilitarea mobilizării resurse-
lor tehnice, umane şi financiare 
necesare pentru punerea lor în 
aplicare. 

Serviciul de presă MTIC

Moldova şi Letonia identi-
fică punctele de tangenţă pri-
vind colaborarea pe dimensi-
unea telecomunicaţiilor.

Alexandru Oleinic, minis-
trul tehnologiilor informaţi-
onale şi comunicaţiilor a avut 
o întrevedere cu Uldis Rei-
manis, şef adjunct al Secreta-
rului de Stat al Ministerului 
Comunicţiilor din Letonia şi 
Edmunds Beliskis, directorul 
departamentului comunica-
ţiilor din cadrul ministerului 
leton, care se află în Moldova 
pentru participare la semini-
arele internaţionale poştale 
ce se desfăşoară la Chişinău.

Uldis Reimanis a apreciat 
înalt politicile promovate 
de Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunica-
ţiilor din Moldova în dome-
niul dezvoltării tehnologiilor 

Comunicat de presă
electronice.

Totodată dl Edmunds 
Beliskis a propus părţii 
moldoveneşti să examineze 
oportunitatea transportării 
mărfurilor spre ţările scan-
dinave şi cele din Europa 
centrală prin intermediul 
operatorilor letonieni, care 
asigură integritatea şi păstra-
rea intactă a mărfurilor.

Alexandru Oleinic a spus 
că Ministerul Tehnologiilor 
informaţionale şi Comuni-
caţiilor din Moldova este 
cointeresat în aprofundarea 
şi impulsionarea raportu-
rilor de cooperare dintre 
statele noastre în chestiuni 
de interes comun. Potrivit 
ministrului, toate propuneri-
le înaintate vor fi examinate 
şi în termene restrînse luate 
decizii asupra lor.

informaţionale şi comunica-
ţiilor şi în special a servicii-
lor poştale. 

Oficialul leton a exprimat 
disponibilitatea de a stabili 
relaţii de colaborare strînse 

în domeniul vizat, un prim 
pas în această direcţii fiind 
examinarea posibilităţii 
de semnare a unui acord 
de colaborare bilateral în 
domeniului transferurilor 
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Taxele consulare la depunerea cererilor
de perfectare a documentelor ar putea fi mai mici

Alexandrul Oleinic
în vizită de lucru
la Căuşeni

În cadrul întrevederii cu administraţia ra-
ionului şi cetăţenii din Căuşeni, ministrul a 
punctat principalele sarcini pe care ministerul 
şi le propune spre realizare în perioada curen-
tă. Printre acestea au fost menţionate proiec-
tele de creare în baza oficiilor poştale a punc-
telor de acces la Internet în bandă largă, unde 
cetăţenii vor avea posibilitatea să beneficieze 
de toate serviciile oferite de stat on-line. De 
asemenea dl Oleinic a vorbit despre crearea 
sistemului de e-guvernare, despre implemen-
tarea televiziunii digitale terestre în Republica 
Moldova, eliberarea exclusivă a paşapoartelor 
cu date biometrice ş.a.

Un subiect aparte al discuţiilor a vizat cazu-
rile în care cetăţenilor li se refuză perfectarea 
actelor de identitate. Ministrul Oleinic a subli-
niat că Ministerul Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor a elaborat recent un proiect 
de lege pentru modificarea unor acte legislative 
în scopul simplificării procedurii de perfectare 
a actelor de identitate în situaţiile în care refu-
zurile de eliberare a paşapoartelor au referinţă 
la obligaţiile patrimoniale faţă de stat, persoane 
juridice sau fizice, conform hotărîrii instanţei 
de judecată. Aceste cazuri reglementate de le-
gislaţia procesuală în vigoare, constrîng drep-
turile cetăţenilor garantate de Constituţie.

Oleinic este de părerea că orice persoană, con-
form Constituţiei are dreptul să fie documenta-
tă cu acte de identitate din Sistemul naţional de 
paşapoarte pînă la emiterea unei hotărîri de ju-
decată irevocabile, care ar prevedea interdicţia 
eliberării unor asemenea acte.

Pensiile vor fi
distribuite direct
la domiciliu

„Î.S. „Poşta Moldovei” are potenţialul tehnic 
şi uman pentru distribuirea pensiilor la domi-
ciliu în proporţie de 100 % de beneficiari. Pro-
blema constă în lipsa acoperirii financiare a 
cheltuielilor suportate la prestarea acestui ser-
viciu”, susţine Alexandru Oleinic, ministru al 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.

Actualmente serviciul privind distribuirea 
pensiilor, îndemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale 
de stat este prestat de către Î.S. „Poşta Moldo-
vei” în baza Legii bugetului asigurărilor soci-
ale de stat şi în conformitate cu Contractul în-
cheiat anual între Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi Î.S. „Poşta Moldovei”.

Astfel, conform prevederilor art.15(3) al Le-
gii Bugetului Asigurărilor Sociale de stat pe 
anul 2010 pensiile, îndemnizaţiile şi alocaţiile 
sociale de stat se distribuie la domiciliu per-
soanelor de vîrstă înaintată şi celor care, din 
cauza stării sănătăţii, nu le pot primi de sine 
stătător la oficiile poştale, la dorinţa acesto-
ra, cu acordul prestatorului. Numărul acestora 
constituie circa 30% din numărul total de be-
neficiari.

Cu toate acestea, Întreprinderea de Stat „Poş-
ta Moldovei”, în pofida cheltuielilor pe care le 
suportă, dar răspunzînd multiplelor solicitări 
ale pensionarilor, distribuie pensiile, îndemni-
zaţiile şi alocaţiile sociale de stat la domiciliu 
în proporţie de circa 60 % din numărul total de 
beneficiari.

În cadrul şedinţei de Gu-
vern din 4 august curent, 
Alexandru Oleinic, minis-
trul tehnologiilor informa-
ţionale şi comunicaţiilor a 
solicitat Ministerului Afa-
cerilor Externe şi Intergării 
Europene ca taxele consula-

re, percepute de la concetă-
ţenii noştri de peste hotare 
la depunerea cererilor pen-
tru perfectarea documente-
lor, la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale Re-
publicii Moldova”, să fie cît 
se poate de joase.

Ministrul a mai spus  că 
în situaţia în care Ministerul 
Tehnologiilor Informaţiona-
le şi Comunicaţiilor a creat 
un mecanism de simplifi-
care a procesului de docu-
mentare a cetăţenilor, aflaţi 
peste hotare, a făcut posibi-

lă perfectarea paşapoartelor 
pentru această categorie de 
cetăţeni la preţul de 250 lei, 
micşorîndu-l de circa 9 ori, 
şi nu este normal ca suma 
taxelor consulare să depă-
şească suma achitată pentru 
perfectarea paşapoartelor.

Recent Paul Moffat, consul-
tantul superior al  Băncii 
Europene pentru Recon-
strucţie şi Dezvoltare (BERD) 
a  fost într-o vizită de lucru 
în Moldova. Oficialul străin 
s-a întâlnit la ministerul 
Tehnologiilor Informaţio-
nale şi Comunicaţiilor cu 
Dona Şcola şi Dorin Recean, 
miniştri TIC.

Pe ordinea de zi au fost 
prioritate problemele ce 
vizează fortificarea capa-
cităţilor ministeriale de 
elaborare a documentelor 
de politici, asigurarea in-

dependenţei decizionale a 
autorităţii de reglementa-
re, dezvoltarea infrastruc-
turii de acces la Internet în 
bandă largă, perspectivele 
de dezvoltare a operatoru-
lui naţional S.A. „Moldtele-
com”, etc.

De asemenea a fost fă-
cute unele notiţe  privind 
preluarea bunelor practici 
europene în vederea lichi-
dării constrângerilor de 
acces la infrastructură, op-
timizarea costurilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii, 
sporirea cererii la serviciile 
info-comunicaţionale, cre-

Paul Moffatt,  consultant superior BERD,
în vizită la Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

area condiţiilor favorabile 
pentru atragerea investiţii-
lor în sectorul TIC.

Reprezentantul BERD a 

manifestat disponibilita-
te pentru acordarea asis-
tenţei necesare din partea 
băncii. 

Recent a avut loc prima 
şedinţă a grupului de lu-
cru în vederea definitivă-
rii proiectului „Concepţiei 
sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă 
112” (SNUAU).

La şedinţă a fost discu-
tată importanţa urgentării 
implementării sistemului 
de urgenţă pe baza unui 
număr European unic de 

apel 112, prin care cetă-
ţenii în situaţii de pericol 
pentru viaţă ar putea for-
ma doar un singur număr 
de apel – 112, gratis, de 
la orice tip de telefon, din 
orice regiune a ţării.

„Experienţa multor state 
dezvoltate demonstrează 
că utilizarea numărului 
unic de apelare a servicii-
lor de urgenţă este bine-
venită şi foarte comodă 
pentru populaţie. Sistemul 

va fi disponibil şi oaspeţi-
lor ţării noastre, care nu 
cunosc limbile vorbite în 
Moldova, acordând acces 
comod, rapid, eficient 
şi gratuit la 3 servicii de 
urgenţă: pompieri, poliţie, 
asistenţă medicală de 
urgenţă”, a menţionat 
Alexandru Oleinic minis-
trul TIC.

Numărul unic de ur-
genţă 112  va unifica toate 
serviciile de urgenţă şi va 

asigura elementul opera-
tivităţii şi conlucrării între 
structurile vizate. Totodată 
acesta va spori gradul de 
responsabilitate a cetăţeni-
lor care  utilizează servi-
ciului 112 şi se speră a fi  
un mecanism de filtrare a 
apelurilor în scopul evi-
tării apelurilor false, care 
reprezintă 7-8% din numă-
rul total de apeluri parve-
nite în adresa serviciului 
medical de urgenţă.

Un sistem naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă 
112 curând în Moldova
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Rândurile în Registru vor dispărea

iar plăcuţele de înmatriculare ale vehicolelor se vor ieftini

Alexandru Oleinic a men-
ţionat că MTIC a întreprins 
doar în ultimele două luni o 
serie de acţiuni care au sim-
plificat esenţial procesul de 
documentare a populaţiei. 
În primul rând, fiecare per-
soană poate depune cererea 
de schimbare sau obţinere 
a unui paşaport suplimen-
tar în cadrul reţelei Poşta 
Moldovei; a fost introdusă 
posibilitatea obţinerii pa-
şaportului în 24 de ore la 
Făleşti, Glodeni, Nisporeni, 
Călăraşi, Străşeni, şi SEDP 
Ungheni; a început elibe-
rarea paşaportului cu date 
biometrice la Edineţ, Bri-
ceni, Cahul (termen o lună, 
15,10,5 zile); în curând 

paşapoarte biometrice vor 
fi eliberate şi la Hînceşti, 
Criuleni, Floreşti, Străşeni, 
Leova şi Drochia. În plus 
regimul de lucru al oficiilor 
de documentare ale popula-
ţiei s-a modificat, începînd 
cu 22 iunie şi pînă la unu 
septembrie, de la ora 7.00-
21.00, iar din 8 iunie curent, 
funcţionează un proiect 
pilot în domeniul aplică-
rii „Rîndului electronic” la 
SEDP Botanica şi SEDP Bălţi 
(de la 08 iunie 2010).

Oleinic este de părerea 
că unul dintre cele mai im-
portante succese ale MTIC 
poate fi considerată lansa-
rea, în colaborare cu MAEIE, 
a posibilităţii de depunere a 

cererii de perfectare a paşa-
portului în toate misiunile 
diplomatice moldoveneşti 
de peste hotare. „În perioa-
da 2 iunie - 30 iulie curent 
Î.S.„Registru” a primit de la 
misiunile diplomatice ale 
Moldovei, circa 60 de cereri 
de perfectare a paşapoarte-
lor din Italia, Grecia, Federa-
ţia Rusă, Republica Belarus, 
Belgia, Polonia, Marea Bri-
tanie şi Turcia”, a concluzio-
nat ministrul.

“Acestea sunt doar câteva 
din acţiunile implementa-
te până în prezent pentru 
a simplifica procedurile de 
documentare a populaţiei, 
în paralel fiind elaborate 
noi propuneri care vor sim-

plifica la maximum proce-
dura de obţinere a actelor 
de identitate”, a mai spus 
Alexandru Oleinic.

Un punct de interes ma-
xim pentru presă a fost iniţi-
ativa Î.S. “CRIS “Registru” de 
a trece în subordinea sa pro-
ducerea plăcuţelor de înma-
triculare a automobilelor. 
“Unul din obiectivele echi-
pei actuale a ministerului a 
fost căutarea soluţiilor de a 
reduce preţurile la servicii-
le prestate populaţiei. Efec-
tuând o analiză a activităţii 
producătorului de plăcuţe 
de înmatriculare a automo-
bilelor am constatat că exis-
tă o serie de posibilităţi de 
a optimiza costurile, care la 
moment sunt de 360 de lei 
per unitate şi a oferi popula-
ţiei un preţ mai mic. În urma 
trecerii în subordinea între-
prinderii de stat „Registru” 
a procesului de producere, 
preţul va fi redus de aproa-
pe două ori. Aceasta este 
principala cauză. În rest, de-
sigur că trecerea producerii 
la o întreprindere de stat va 
asigura o calitate mai înaltă, 
o securitate a informaţiiilor 
şi un grad mai înalt de evi-
denţă a numerelor de înma-
triculare”, a spus ministrul 
TIC răspunzând la întrebă-
rile ziariştilor.

Referindu-se la o serie 
de speculaţii în presa de la 
Chişinău privind acordarea 
unui acces nelimitat pen-
tru misiunile diplomatice 
străine la datele CRIS Regis-
tru, ministrul a specificat 
că “acestea solicită să con-
firmăm printr-un simplu 
“da” sau “nu” veridicitatea 
datelor declarate de persoa-
na care solicită permisul de 
mic traffic la frontieră. Mai 
mult decât atât, solicitantul 
care depune actele declară 
binevol aceste date persona-
le şi permite consulatelor să 
le folosească în activitatea 
ce ţine de evidenţa circula-
ţiei cetăţenilor Republicii 
Moldova”.

Ministrul a citat din con-
cluziile Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal, în spe-
cial că “Centrul Resurselor 
Informaţionale de Stat „RE-
GISTRU” nu acordă acces 
consulatelor României în 
Republica Moldova la da-
tele cu caracter personal 
ale cetăţenilor Republicii 
Moldova, stocate în această 
resursă informaţională de 
stat, ci verificînd datele cu 
caracter personal primite de 
la partea română, prezintă 
informaţie codificată, care 
doar confirmă sau infirmă 

caracterul exact al acesto-
ra. „REGISTRU” asigură un 
regim adecvat de securitate 
şi confidenţialitate a datelor 
cu caracter personal prelu-
crate, fiind exclusă posibili-
tatea accesării arbitrare, de 
către reprezentanţii consu-
latelor României în Repu-
blica Moldova, a datelor cu 
caracter personal stocate în 
Registrul de Stat al Popula-
ţiei”.

Conform datelor statis-
tice, de la începutul activi-
tăţii sale, de către ÎS „CRIS 
„ Registru” au fost elibe-
rate 4 231 695 buletine de 
identitate. În perioada pri-
mului semestru al anului 
2010 numărul buletinelor 
de identitate eliberate a 
constituit - 136 150 docu-
mente, depăşind cu 11,72% 
indicele atinse în perioada 
respectivă al anului 2009. 
În I semestru 2010 al anu-
lui 2010 au fost perfectate 
271506 de paşapoarte de că-
lătorie în exterior, inclusiv 
634 paşapoarte biometrice. 
În aceeaşi perioadă au fost 
eliberate 26887 de premise 
de conducere de modelul 
anului 2008 şi 13339 de mo-
delul anului 1995. În ianu-
arie-iunie 2010 au fost eli-
berate 24935 de plăcuţe de 
înmatriculare.

Dragi cititori şi prieteni,

Moldova întreagă 
sărbătoreşte pe data de 
27 august  „Ziua Indepen-
denţei Republicii Mol-
dova”, iar pe 31 august – 
„Limba Noastră”. Cu acest 
prilej aş dori să aduc un 
sincer mesaj de felicitare 
tuturor celor care serbea-
ză aceste două impor-
tante şi simbolice date 
pentru ţara noastră.   

27 august 1991 a fost, 
fără îndoială, un moment 
istoric care ne marchează 
şi astăzi, a fost momentul 
în care datorită curajului, 
solidarităţii şi a unităţii 
naţionale poporul şi-a 
exprimat opţiunea - op-
ţiunea pentru indepen-
denţă!  

Acum,  noi suntem cei 
care trebuie să promo-
văm respectul şi dragos-
tea pentru ţară şi tradiţii, 
responsabilitatea faţă de 
societate şi demnitatea 
persoanei, pentru că aşa 
vom fi mai siguri de sine 
şi vom fi mai solidari.

La 19 ani de la declara-
rea independenţei, Repu-

blica Moldova are şanse 
reale de a aduce prospe-
rare poporului şi a asi-
gura o poziţie destoinică 
pe arena internaţională. 
La baza acestor afirmaţii 
stau statisticile despre 
numărul specialiştilor 
din Republica Moldova, 
din diferite domenii, care 
lucrează în companii de 
top, elaborează produse 
şi servicii sau fac cercetări 
în laboratoare cunoscute 
la nivel mondial, precum 
şi aprecierea capacităţilor 
tinerilor noştri în diferite 
universităţi cu renume 
mondial, la concursuri şi 
olimpiade internaţionale. 

Independenţa a fost 
doar primul pas spre dez-
voltarea unui stat liber, 
acum Republica Moldova 
are un potenţial şi mai 
mare şi este momentul să 
adopte o abordare nouă 
la capitolul dezvoltarea 
economică - posibilă 
prin evoluţia sectorului 
tehnologiilor informa-
ţionale din R. Moldova. 
Dezvoltarea sectorului 
TIC până la nivelul de 
„locomotivă a economiei 

naţionale” este un obiec-
tiv real ţinând cont de 
interesele şi capacităţile 
tinerilor noştri în dome-
niul tehnologiilor noi, 
precum şi de ritmul de 
dezvoltarea a unor ţări 
care odată erau în situa-
ţia Republicii Moldova şi 
care au reuşit s-o depă-
şească datorită dezvoltă-
rii sectorului TIC. 

Vă îndemn să sărbă-
torim împreună cei 19 
ani de independenţă şi 
sărbătoarea „Limba noas-
tră” şi tot împreună să 
participăm la dezvoltarea 
sectorului TIC din Repu-
blica Moldova, pentru că  
dezvoltarea lui depinde 
nu doar de Ministerul 
Tehnologiilor Informaţi-
onale şi Comunicaţiilor 
sau alte instituţii publi-
ce care au tangenţă cu 
acest domeniu. Dezvol-
tarea depinde de fiecare 
cetăţean în parte care 
doreşte prosperare şi un 
viitor luminos Republicii 
Moldova!

La mulţi ani Republica 
Moldova!

Mesaj de felicitare al Ministrului Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Alexandru Oleinic,

cu prilejul „Zilei Independenţei” şi sărbătorii „Limba Noastră”
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Tête-à-Tête
cu Alexandru Oleinic
În contextul bogat de evenimente în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, ne-
am propus să organizăm un tête-à-tête online cu 
dl ministru, Alexandru Oleinic. Ministrul a răspuns 
la întrebările adresate de vizitatorii unui portal de 
ştiri în perioada 7-13 iulie. 

— Domnule ministru, cum 
se implică Ministerul în 
dezvoltarea domeniului 
IT?
 Mulţumesc pentru între-

bare, aveţi dreptate – o impli-
care prioritară în dezvoltarea 
sectorului ţine de educarea 
noilor specialişti de califica-
re înaltă. Şi, din păcate, ca în 
oricare profil educaţional ne 
ciocnim cu probleme sistemu-
lului educaţional general din 
Republica Moldova. Ceea ce 
poate fi făcut în termen scurt-
mediu este echiparea instituţi-
ilor de învăţământ cu tehnica 
de calcul modernă şi acces în 
bandă largă la Internet şi deja 
am iniţiat unele activităţi în 
acest sens.

O altă direcţie în care lu-
crăm este promovarea conlu-
crării mai strânse între secto-
rul privat, inclusiv corporaţiile 
internaţionale – CISCO, Micro-
soft, HP, IBM etc., şi mediul 
educaţional din Moldova, pen-
tru a permite dezvoltarea unor 
specialişti, care să corespundă 
mai bine necesităţilor busine-
ssului, dar şi pentru a spori 
calitatea cadrelor didactice.

Dar cel mai important lucru 
pe care dorim sa-l realizăm, 
şi pentru care am iniţiat deja 
tratative, este crearea cel pu-
ţin a unui parc IT, în partene-
riat cu una sau mai multe din 
corporaţiile menţionate, care 
să fie o sursă de noi locuri de 
muncă pentru specialiştii noş-
tri în domeniu. Consider că 
această direcţie este mult mai 
promiţătoare – din momen-
tul în care este creată cererea, 
imediat apar stimulente reale 
pentru dezvoltarea ofertei, 
adică a specialiştilor calificaţi, 
şi respectiv sunt toate premi-
sele pentru creşterea investiţi-
ilor în educaţie. 

— Ce puteţi să spuneţi des-
pre atragerea investi-
ţiilor în Moldova, sunt 
investitori interesaţi de 
piaţa Moldovei, are Mol-
dova un viitor?
La subiectul investiţiilor în 

sector, pot să vă aduc la cu-
noştinţă că pe parcursul ul-
timului deceniu sectorul TIC 
din Moldova s-a bucurat de un 
volum considerabil de invesţii, 
constituind o pondere de cca 
5% din totalul investiţiilor în 
economie. Astfel dacă în anul 
2005 valoarea investiţiilor în 
sector constituia 1,2 miliarde 
lei, în anul 2008 volumul de 
investiţii s-a ridicat la aproape 
2 miliarde lei, atestând o spo-
rire de 60 la sută faţă de anul 
2005. În această perioadă cele 
mai importante investiţii au 
fost efectuate în sectoarele te-
lefoniei fixe şi telefoniei mobi-
le. Ascendenţa investiţiilor în 
sectorul TIC, care au crescut 
continuu între anii 2000-2008, 

cu o rată medie cumulativă 
de 32.5% anual, determină 
contribuţia sporită a acesto-
ra în creşterea PIB-ului. Cei 
mai mari investitori au fost 
trei companii de comunicaţii 
electronice SA „Moldtelecom”, 
SA „Orange Moldova” şi S.A 
„Moldcell”, care împreună au 
asigurat 95,5% din totalul in-
vestiţiilor. (SA „Moldtelecom” 
42,4%, SA„Orange Moldova” 
39,6%, SA „Moldcell”- 13,5% ). 
Criza economică a influenţat 
negativ evoluţia investiţiilor în 
TIC, dar nu esenţial – la nivel 
de cca 10%.

În pofida la aceasta, actu-
almente sectorul TIC se bu-
cură de o atenţie sporită din 
partea investitorilor de peste 
hotare. Ministerul îşi propune 
implementarea unor proiecte 
investiţionale de anvergură, 
care vor fi iniţiate chiar din 
acest an. Reeşind din faptul 
că Moldova nu dispune de ză-
căminte naturale, de o indus-
trie dezvoltată, viitorul ei este 
strîns legat de promovarea şi 
dezvoltarea tehnologiilor in-
formaţionale şi Vă asigur, că 
echipa ministerului înţelege 
prea bine acest lucru şi depu-
ne eforturile necesare.

— Tehnologiile Informaţi-
onale asigură Republi-
ca Moldova cu locuri de 
muncă, atrage investiţii 
şi recunoaştere mondia-
lă! Astfel MTIC a devenit 
cel mai activ Minister. Şi 
totuşi vom deveni oare 
cândva aşa ţară de exem-
plu ca Singapore în TI?
Dvs corect aţi remarcat că 

tehnologiile informaţionale 
oferă Moldovei cea mai mare 
şansă de dezvoltare. Eu sunt 
convins, că acest lucru este 
foarte posibil, mai mult ca atit 
noi întreţinem legături foarte 
strînse cu colegii din Singapo-
re în vederea preluării mode-
lului lor de dezvoltare în do-
meniul TI. Recent, un expert 
din cadrul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Internaţională din 
Republica Singapore a venit 
la Chişinău pentru a împărtă-
şi experienţa implementării 
guvernării electronice în Sin-
gapore. La finele lunii august 
o delegaţie oficială din Mol-
dova va face o vizită de studiu 
în Singapore. Sunt convins că 
această colaborare va aduce 
roade importante pentru ţara 
noastră.

— Nu ar fi mai avantajos 
instalarea de telefoane 
publice publice prin care 
cetăţenii vor comunica 
răsplătinduse cu bănuţi? 
Preţul ar putea fi între 30 
şi 50 de bănuţi minuta în 
raza municipiilor şi sate-
lor ce intră în componen-
ţa lor. 

Astfel de telefoane publice 
au existat în Chişinău şi alte 
localităţi ale Republicii Mol-
dova şi erau operate de către 
„Moldtelecom”. Aşa cum teh-
nologiile au evoluat, opera-
torul a înlocuit telefoanele 
respective cu o soluţie în bază 
de carduri. Într-adevăr, pentru 
mai mulţi cetăţeni este mai 
simplu şi mai convenabil să 
utilizeze monedele, în acelaşi 
timp fiecare operator are res-
ponsabilitatea să ofere soluţii 
calitative, securizate şi justifi-
cate din punct de vedere eco-
nomic. 

— Cind va fi  mai accesibil 
WiFi pentru cetăţenii din 
afara Chişinăului? 
Ministerul deja a elaborat 

planul de promovare a accesu-
lui la Internet în bandă largă, 
care presupune încurajarea 
investiţiilor în acest domeniu 
şi avem un obiectiv clar şi mă-
surabil: gradul de penetrare a 
accesului în bandă largă la In-
ternet trebuie să crească de la 
6 la sută în prezent la 20% în 
2013. În acest sens vor fi cre-
ate centre de acces public la 
Internet, inclusiv în baza teh-
nologiilor WiFi.

— În ultimul timp tot mai 
des auzim de paşapoar-
tele biometrice. Ce este 
un paşaport biometric şi 
ce factori au determinat 
trecerea la producerea 
de paşapoarte biometri-
ce în R. Moldova?
Paşaportul biometric este 

un act de identitate care con-
ţine în interior un cip care are 
impregnate în sine date im-
portante, unicale despre pose-
sorul documentului respectiv, 
cum ar fi, bunăoară, ampren-
tele digitale. Prezenţa acestor 
date înlesneşte considerabil 
procesul de monitorizare a 
persoanelor şi ridică gradul 
de securizare. Altfel zis, dacă 
datele unui paşaport obişnuit 
pot fi falsificate, în cazul pa-
şaportului biometric aşa ceva 
este practic imposibil. Anume 
din aceste considerente, ma-
joritatea ţărilor dezvoltate au 
trecut la paşapoarte exclusiv 
biometrice.

Trecerea la producerea de 
paşapoarte biometrice repre-
zintă una din condiţiile funda-
mentale înaintate de Uniunea 
Europeană pentru obţinerea 
permisiunii de a intra fără viză 
pe teritoriul UE. Reieşind din 
acest fapt, ne-am pregătit pen-
tru o producere la scară largă 
a paşapoartelor biometrice.

E important să remarc că 
trecerea la paşapoartele bio-
metrice nu va anula circulaţia 
şi funcţionalitatea celor obiş-
nuite. Dacă cetăţeanul nu are 
necesitatea de a ieşi în spaţiul 
UE sau în alte state unde paşa-
portul biometric este obliga-
toriu, el poate să se folosească 
de paşaportul său obişnuit, 
până la expirarea termenului 
acestuia.

— Inovaţiile sunt bineveni-
te, dar cum va decurge 
procedura de eliberare 
a paşapoartelor? Când 
se vor face clar resimţite 
schimbările în modul de 
deservire a cetăţenilor?
Ştiu prea bine că în prezent 

în sfera paşaportizării există 
anumite deficienţe la capitolul 
deservire, îmi este cunoscută 
natura acestora. Dacă e să vor-
bim despre componenta teh-
nică, lucrurile funcţionează 
foarte bine. Apar însă proble-
me cât priveşte factorul uman. 
Şi când menţionez factorul 
uman, mă refer nu doar la per-
sonalul de serviciu.

Rândurile din birourile de 
eliberare a actelor de identi-
tate se formează de regulă pe 
motiv că unii cetăţeni nu au 
toate actele necesare pentru 
înregistrare colectate şi aduse 
în ordine. Din această cauză, 

în loc să depună actele timp de 
câteva minute, procedura se 
întinde şi până la o jumătate 
de oră.

Ce-i drept, există şi printre 
lucrătorii instituţiei unele per-
soane cu un comportament 
nu tocmai adecvat statutului 
de lucrător în serviciul public. 
Dar luăm deja măsuri în aceas-
tă privinţă, inclusiv e vorba de 
disciplinare. Unul din paşii 
concreţi întreprinşi în acest 
sens este că astăzi e posibil să 
faceţi comanda paşaportului 
prin telefon. Există un aseme-
nea serviciu. În paralel, sun-
tem pe ultima sută de metri 
pentru a pregăti toate condiţi-
ile ca să putem primi comenzi 
pentru eliberarea actelor de 
identitate şi pe internet.

De asemenea, în curând 
doritorii vor putea primi bule-
tinele sau paşapoartele în fili-
alele Poştei Moldovei. Aceasta 
va înlesni semnificativ proce-
sul de deservire a cetăţenilor. 
În plus, în viitorul apropiat 
vom crea condiţii ca cetăţeanul 
să primească actele de identi-
tate chiar la domiciliu, în plic 
sigilat. Asemenea procedee 
vor contribui, cu siguranţă, la 
optimizarea întregului meca-
nism de relaţionare dintre in-
stituţii şi cetăţean.

— Şi cum rămâne cu plata 
pentru actele de identi-
tate? La acest capitol sunt 
prevăzute unele refor-
me?
 Nu vreau să anticipez lu-

crurile, vă pot mărturisi doar 
că există oportunităţi reale 
pentru a reduce din plata pen-
tru obţinerea actelor de iden-
titate. Buletinele, paşapoartele 

trebuie să fie mai ieftine. Şi 
ele se vor ieftini. Altfel nu se 
poate.

— Cunoaştem că lansarea 
dvs în politică a fost o 
dată cu aderarea dvs în la 
Partidul Social-Democrat 
Furnica. Domnule Olei-
nic ce puteţi să  povestiţi 
despre acest partid şi 
cum v-aţi hotărât să va 
implicaţi în politică?
Vă mulţumesc pentru aten-

ţia acordată activităţii mele 
personale, precum şi dezvol-
tării sectorului tehnologiilor 
informaţionale în general.

Ce ţine de implicarea mea 
în poiltică,  în 1997, la propu-
nerea unui grup de cetăţeni a 
fost luată decizia de formare 
a Alianţei Civice pentru Refor-
me „Furnica”. Am fost printre 
primii membrii ai acestei for-
maţiuni, având biletul de par-
tid cu numărul 5. Scopul iniţi-
al al formaţiunii „Furnica” era 
de a prezenta o alternativă vi-
ziunilor partidelor prezente la 
momentul respectiv pe eşechi-
erul politic, şi anume Partidul 
Agrar, Partidul Renaşterii şi 
Concilierii, Partidul Forţelor 
Democratice (PFD), Partidul 
Democrat din Moldova („Rân-
dunica”). În 1997 a fost convo-
cat congresul de constituire a 
formaţiunii, la care eu am pre-
zentat primul raport, raportul 
de constituire, fiind pe atunci 
în funcţia de director al uzinei 
de tractoare din Chişinău. Pes-
te doi ani, în noiembrie 1999, 
la congresul nr. III, a fost lua-
tă decizia de a schimba denu-
mirea formaţiunii în Partidul 
Democraţiei Sociale „Furnica” 
(PDSF). Încă peste doi ani, la 
congresul nr. IV, a fost aproba-
tă noua denumire a partidu-
lui – Alianţa Social-Democrată 
din Moldova. În următorii ani 
au urmat o serie de aderări şi 
fuziuni în rezultatul cărora a 
fost constituit Partidul Alianţa 
„Moldova Noastră”.

— Cum arată o zi din viaţa 
unui ministru?
Dimineaţa, pentru mine se 

începe la ora 6, iar la 7.30 sunt 
deja la serviciu. De regulă, la 
ora 8:00 petrec o mică şedin-
ţă, cu viceminiştrii, discutăm 
probleme zilei, apreciem po-
ziţiile pe marginea fiecărei şi 
căile de soluţionare. Toţi îşi au 
sectoarele bine determinate şi 
astfel se începe ziua de mun-
că. Toată ziua sunt implicat în 
diferite şedinţe, întâlniri, vi-
zite la întreprinderi, primirea 
cetăţenilor. În fiecare zi am 
parte de o agendă foarte în-
cărcată. Partea oficială a zilei 
de muncă se termină în jurul 
orei 18:00, după care vine par-
tea neoficială, lucrul cu poşta 
guvernamentală, poşta elec-
tronică, analiza noutăţilor de 
domeniu, întâlniri neoficiale 
cu colegii de lucru, de partid. 
În cel mai bun caz o zi din via-
ţa mea de serviciu se termină 
în jurul orei 21:00, de regulă 
mult mai târziu.


