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Moldtelecom
a inaugurat un 
Centru comercial
după cele mai
noi standarde
europene

Conferinţa
Strategică
de la Nairobi, Kenia
(22 - 23 septembrie 2010)

Radiomonitoringul 
şi sporirea
gradului de
eficienţă a
utilizării spectrului 
de frecvenţe
radio

Informaţii
pentru clienţii cei 
mai fideli ai 
Întreprinderii
de Stat
„Radiocomunicaţii”!

Un an de activitate a 
echipei conduse de 
Alexandru Oleinic
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a organizat 
o conferinţă de presă privind totalizarea unui an de activitate a echipei 
conduse de Alexandru Oleinic

Spicuiri din raportul
ministrului TIC,
Alexandru Oleinic

Stimaţi colegi,

Acum un an, echipa noastră şi-a asu-
mat o responsabilitate foarte importan-
tă: am constatat şi am insistat pe faptul 
că anume sectorul TIC este capabil să 
relanseze şi să susţină creşterea eco-
nomică durabilă a ţării; să avanseze 
Moldova pe calea integrării europene şi 
să o poziţioneze eficient pe piaţa inter-
naţională. 

Sarcinile Ministerului au reieşit din 
Programul de activitate al Guvernului 
„Integrare Europeană: Libertate, Demo-

craţie, Bunăstare” pentru anii 2009-
2013, în care au fost stabilite obiective 
concrete pentru edificarea societăţii 
informaţionale şi de dezvoltare a secto-
rului tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii (TIC).

Şi într-adevăr, ne-a reuşit să facem 
sectorul TIC cel mai dinamic sector 
din economia ţării. La moment secto-
rul TIC:
 are randamentul cel mai înalt, de 

30 de ori mai mare decât în alte sectoa-
re tradiţionale;
 angajează peste 30 mii persoane, 

din care peste 90% sunt specialişti cu 
studii superioare;
 oferă cele mai mari salarii, media 

fiind de peste 6 mii lei lunar;
 cu vânzări ce depăşesc 7 miliarde 

de lei pe an, sectorul formează peste 

10% din PIB.
 sectorul deserveşte 1,151 mii 

abonaţi la telefonia fixă, 2,855 mii de 
abonaţi la telefonia mobilă;
 astăzi, practic, fiecare din noi are 

cel puţin un telefon mobil, gradul de 
penetrare depăşind 80 la sută;
 piaţa de telefonie mobilă a crescut 

cu peste 18%, iar piaţa internetului cu 
peste 20%; 
 practic fiecare al doilea cetăţean 

din ţară utilizează Internet-ul, iar peste 
7% au acces în bandă largă (practic du-
blu, comparativ cu acum un an);
 tehnologiile informaţionale, dez-

voltarea de programe, au o creştere, cu 
peste 50 milioane dolari SUA (sau peste 
20% în această perioadă).
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Angajaţii 
Moldtelecom 
au donat 
din salariile 
proprii 
534 mii lei
sinistraţilor 
din zonele 
inundate
În calitatea sa de companie 
social responsabilă, Operato-
rul Naţional „Moldtelecom” 
şi-a asumat angajamentul nu 
doar să ofere servicii de înaltă 
calitate, dar şi să se apropie de 
oameni, prin diverse acţiuni 
de susţinere şi încurajare. 

Astfel, în zilele de grea cum-
pănă pentru sinistraţii din 
R.Moldova, compania Moldtele-
com a fost printre primele com-
panii care a oferit ajutor.

Un gest onorabil, în acest 
sens a fost făcut şi de angaja-
ţii companiei, cu efortul cărora 
Moldtelecom a acordat sinis-
traţilor din vara anului 2010 o 
donaţie de 534 de mii de lei, 
fonduri ce au fost colectate din 
donaţiile benevole  din salari-
ile angajaţilor companiei pen-
tru luna iulie. 

Donaţiile angajaţilor au ajuns 
în zonele afectate ale republicii 
prin Fondul special creat de Gu-
vernul Republicii Moldova întru 
ajutorarea sinistraţilor din anul 
2010. 

După cum a declarat Vita-
lie Iurcu, director general al 
companiei, “Moldtelecom a 
oferit mai multe ajutoare pen-
tru zonele afectate de inundaţii, 
aceste iniţiative fiind încadrate 
în programul nostru de respon-
sabilitate socială corporativă. 
Moldtelecom înseamnă, pe lân-
gă servicii de telecomunicaţii 
avansate,  apropierea de comu-
nitate, de oameni”.  

Tragedia prin care trec oa-
menii din zonele afectate de in-
undaţii nu poate lăsa indiferent 
nici un cetăţean al Moldovei. 
Prin urmare, şi acţiunile anga-
jaţilor Moldtelecom vin în spri-
jinul celor ale căror case sau bu-
nuri au fost acoperite de ape.

 Anterior, pentru lichidarea 
consecinţelor inundaţiilor din 
anul curent, compania Moldte-
lecom a oferit o sumă de 100 
mii de lei şi unităţi de tehni-
că grea.

 Clienţii Moldtelecom au avut, 
de asemenea, posibilitatea să 
facă donaţii prin intermediul 
numerelor deschise special de 
către Moldtelecom în cadrul 
unei campanii iniţiate de Tele-
radio Moldova. Astfel, orice apel 
trimis în perioada 11 iulie – 11 
august curent la numărul 0 900 
77774 din reţeaua de telefonie 
fixă şi orice mesaj scris şi trimis 
la numărul 7474 de către abona-
ţii telefoniei mobile Unité şi te-
lefoniei fixe Amplus reprezenta 
o donaţie de 8 lei cu TVA.

S.A. „Moldtelecom”, Operato-
rul Naţional de Comunicaţii din 
Moldova, a deschis un nou Centru 
Comercial la 2 august curent  în 
oraşul Chişinău, str. Alba Iulia 75 
pentru clienţii săi de telefonie fixă, 
Internet, televiziune digitală şi te-
lefonie mobilă 3G.  

Centru comercial la nivelul standardelor europene
Sporirea continuă a numărului 

de abonaţi Moldtelecom şi tendin-
ţa companiei de a fi la înălţimea 
aşteptărilor au stat la baza lansării 
noului Centru comercial.  

Aici, clienţii Moldtelecom şi 
Unité vor cunoaşte întreaga gamă 
de produse şi servicii oferite de 
companie, vor primi consultanţă 
de la experţii din domeniu despre 
utilizarea acestora şi beneficiile 
lor. 

Showroom este cea mai im-
portantă zonă de interacţiune şi 
demonstraţii a noului Centru co-
mercial, care oferă posibilitatea de 
a testa direct serviciile de Internet 
MaxDSL, MaxFiber, televiziune di-
gitală IPTV, telefonie mobilă Unité 
în standardele CDMA şi 3G, pre-
cum şi tehnologia Femtocell, utili-
zată în premieră pe piaţă. 

Prin acest tip nou de centru co-
mercial, managementul compani-
ei speră că clienţii vor fi mai bine 
informaţi în privinţa serviciilor 
oferite de operator, deoarece ma-
rea majoritate a clienţilor îşi do-
reşte să le înţeleagă mai bine. Dacă 
până acum aceştia petreceau timp, 
în mare măsură pentru achitarea 
facturii, în noul Centru comercial 
ei vor putea fi mai relaxaţi, pentru 
a testa produsele şi pentru a obţi-
ne explicaţii. 

Centrul Comercial Moldtele-
com pune la dispoziţia clientului 
toate condiţiile necesare pentru 
o deservire modernă şi calitativă, 
fiind dotat cu sistem wireless de 
acces la Internet, plasme şi alte 
echipamente high-tech. 

Compania Moldtelecom nu se 
va limita doar la acest Centru co-
mercial, ci va deschide şi alte cen-
tre comerciale de acest tip în alte 

regiuni ale republicii, acestea în-
cadrându-se în programul de mo-
dernizare a centrelor comerciale 
Moldtelecom şi extinderea reţelei 
de dealeri Unité.

Parte a aceluiaşi program este 
şi deschiderea unui nou Punct de 
vânzare a serviciilor de telefonie 
mobilă 3G în sectorul Buiucani al 
capitalei, strada I. Creangă 47/1. 

Astfel, clienţii Moldtelecom şi 
Unité, precum şi toţi cei interesaţi 
de serviciile companiei, dornici 
de a beneficia de servicii tehno-
logic avansate şi o deservire cali-
tativă şi modernă sunt invitaţi să 
viziteze noul Centru comercial din 
str. Alba Iulia 75 între orele 8:00 - 

19:00, de luni pînă vineri şi sâm-
băta de la 9.00 până la 17.00, unde 
vor primi consiliere personală şi 
deservire conform standardelor 
de ultimă oră. 

S.A. „Moldtelecom“  este una 
dintre cele mai mari companii de 
comunicaţii din Moldova şi lider 
pe piaţa de comunicaţii, oferind 
servicii de încredere, inovative şi 
uşor de utilizat, de la tradiţiona-
la telefonie fixă până la cele mai 
avansate servicii de Internet de 
bandă largă, televiziune digitală şi 
telefonie mobilă 3G. 

Pentru detalii accesaţi pagina 
www.moldtelecom.md sau sunaţi 
la serviciul clientelă 117.

S.A. “Moldtelecom” a lansat serviciile de 
telefonie mobilă UMTS/3G sub brandul UNITÉ

S.A. „Moldtelecom” a lansat 
oficial serviciile de telefonie 
mobilă de generaţia a treia 
sub marca comercială UNITÉ 
bazate pe tehnologia 3G/
UMTS/HSPA,  adresându-se 
atât clienţilor persoane fizice, 
cât şi companiilor.

Serviciile Unité 3G, cele mai 
noi din portofoliul companiei, 
sunt disponibile acum în toate 
oraşele şi centrele raionale, 
precum şi în multe localităţi 
mai mici. 

Această performanţă s-a 
realizat datorită investiţiilor de 
circa 245 mln.lei.

Aceasta reprezintă o nouă 
evoluţie a operatorului de tele-
fonie mobilă Unité spre un nou 
standard de comunicare – stan-
dardul UMTS cu soluţii mobile 
atât în standardul CDMA2000, 
cât şi în UMTS/3G.

Unité utilizează în premieră 
pe piaţa Moldovei tehnologia 
Femto-cell, care permite accesul 
la Internet mobil şi voce mai 
comod pentru utilizatorii ser-
viciilor MaxDSL şi MaxFiber de 

la Moldtelecom. Această opor-
tunitate unică va asigura, în 
exclusivitate, abonaţii Moldtele-
com cu conexiune permanentă, 
siguranţă în utilizare, viteze de 
navigare la maximul tehnologic 
şi, nu în ultimul rând, utilizarea 
tehnologiilor „verzi” prin redu-
cerea influenţei undelor radio 
asupra corpului uman.

În curând, vor fi disponibile 
cele mai avansate şi complexe 
servicii de televiziune IPTV de 
la Moldtelecom în reţeaua de 
telefonie mobilă Unité. 

Pe viitor clienţii Unité nu 

vor fi nevoiţi să se limiteze 
doar la telefonia mobilă de 
generaţia a treia,  ei urmând 
să migreze uşor spre un nou 
standard al serviciilor de 
telefonie mobila Unité - 4G, 
printr-un simplu upgrade al 
softului, fără schimbarea echi-
pamentului existent.  

Noile servicii pot fi solicitate 
de către clienţii Unité existenţi 
şi noi în centrele comerciale din 
republică sau telefonic la nu-
mărul 200-200. Toate detaliile 
despre serviciile 3G sunt dispo-
nibile pe site www.Unité.md.
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Cea de-a XVI-a şedinţă a Con-
siliului Coordonator al ţărilor 
membre ale CSI în domeniul 
informatizării pe lângă Comu-
nitatea Regională în domeniul 
Comunicaţiilor (CRC) s-a desfă-
şurat la 28 septembrie curent, 
la Chişinău, în incinta Palatului 
Republicii. 

La şedinţă au participat 10 
delegaţii din statele-membre 
CSI, Europa de Est, membri CRC 
şi reprezentanţi ai altor orga-
nizaţii internaţionale de profil. 
Este vorba despre delegaţii din 
Federaţia Rusă, Republica Arme-
nia, Kazahstan, Republica Kir-
ghiză, Tadjikistan, Uzbekistan, 
Ucraina, Azerbaidjan şi Bulgaria. 
Şedinţa de lucru a fost deschisă 
de Preşedintele CRC, Ministrul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor din Federaţia 
Rusă, Igor Şciogolev. 

Igor Şciogolev în cuvîntul 
său de salut a menţionat: „Sînt 
convins că şedinţa a 16-a a Con-
siliului Coordonator al ţărilor-
membre ale CSI în domeniul 
informatizării nu întâmplător a 
fost organizată la Chişinău. Aici 
se atestă o dezvoltare rapidă 
a domeniului tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor 
(TIC) îndreptate spre construirea 
unei societăţi informaţionale. 
Mai multe proiecte inovative din 
domeniu vor fi prezentate în 
cadrul şedinţei de lucru a Con-
siliului. Tuturor celor prezenţi 
cred ca le va fi utilă experienţa 
Republicii Moldova în efortul de 
dezvoltare a sectorului TIC.” 

„Desfăşurarea acestui eve-
niment la Chişinău este foarte 
importantă pentru Republica 
Moldova. Pentru Guvernul 

La Chişinău s-a desfăşurat cea de-a XVI-a şedinţă a
Consiliului Coordonator al ţărilor membre ale CSI în domeniul informatizării

Republicii Moldova, şedinţa a 
16-a a Consiliului Coordonator 
al ţărilor-membre ale CSI în do-
meniul informatizării pe lângă 
Comunitatea Regională în do-
meniul Comunicaţiilor (CRC) se 
integrează perfect în eforturile 
şi acţiunile de e-transformare şi 
dezvoltare a ţării în era tehnolo-
giilor avansate”, a precizat pre-
mierul R.M. Vlad Filat, prezent la 
deschiderea şedinţei de lucru a 
Consiliului. El a mai adăugat că: 
„Republica Moldova este o ţară 
cu un mare potenţial de creştere 

şi inovaţie încă neexploatată. 
Suntem determinaţi să asigurăm 
un parcurs rapid al dezvoltării 
Moldovei în baza inovaţiilor 
tehnologice. Pentru a dezvolta o 
economie bazată pe cunoaştere, 
trebuie să învăţăm rapid şi să 
diversificăm activitatea econo-
mică.”

În cadrul şedinţei Ministrul 
Tehnologiilor Informaţionale al 
Republicii Moldova, Alexandru 
Oleinic, a salutat organizarea 
unui astfel de eveniment impor-
tant la Chişinău şi a prezentat 

Strategia de dezvoltare în dome-
niul TIC a R.M pentru următorii 
trei ani. Dintre activităţile cele 
mai importante îndreptate în 
acest sector va fi trecerea de la 
televiziunea analogică la cea 
digitală, reformarea serviciilor 
poştale, dezvoltarea Internetu-
lui în bandă largă, liberalizarea 
deplină a sectorului comunica-
ţiilor, trecerea la paşapoartele 
biometrice etc.

“Şedinţa Consiliului Coordo-
nator al ţărilor-membre ale CSI 
în domeniul informatizării pe 
lângă Comunitatea Regionala în 
domeniul Comunicaţiilor (CRC) 
la Chişinău ne-a oferit posibilita-
tea de promovare a imaginii ţării 
şi a succeselor în sfera dată. De 
asemenea, de a face un schimb 
de experienţă, de a stabili noi 
contacte şi parteneriate pentru a 
conlucra în domeniul TIC. Aceas-
tă şedinţă, care are loc o dată în 
an, ne ajută să facem comparaţii 
referitor la tot ce apare legat de 
elaborări legislative, regulatorii, 
politici noi în sectorul TIC, pen-
tru a găsi exemplele şi soluţiile 

optime care urmează să fie im-
plementate” a declarat Ministrul 
Alexandru Oleinic. 

În cadrul şedinţei a fost 
aprobat Planul de acţiuni de 
implementare a Strategiei de 
colaborare a ţărilor-membre ale 
CSI valabil până în anul 2015. De 
asemenea, au fost abordate ches-
tiuni legate de realizarea progra-
melor naţionale şi a proiectelor 
de dezvoltare a sectorului TIC, 
îndreptate spre crearea societăţii 
informaţionale. Au mai fost puse 
în discuţie şi acţiunile de asigu-
rare a securităţii informaţionale 
a infrastructurii „guvernelor 
electronice” din statele-membre 
ale CSI. 

În finalul şedinţei, membrii 
Consiliului coordonator au 
menţionat importanţa colaboră-
rii continue în domeniul TIC şi 
stabilirii unor acţiuni comune de 
creare a societăţii informaţiona-
le în ţările-membre ale CRC.

S-a decis că următoarea şedin-
ţă a Consiliului Coordonator 
va avea loc în prima jumătate a 
anului 2011. 

Membrii şedinţei au exprimat 
mulţumiri Guvernului Republicii 
Moldova, Ministerului Tehnolo-
giilor Informaţionale şi Comu-
nicaţiilor din Moldova pentru 
organizarea la cel mai înalt nivel 
a forumului de astăzi. 

Comunitatea regională în 
domeniul comunicaţiilor a fost 
creată de către Administraţia 
în domeniul Comunicaţiilor a 
CSI la 17 decembrie 1991 în or. 
Moscova cu scopul de a realiza 
colaborarea între noile sta-
te independente în domeniul 
telecomunicaţiilor şi serviciilor 
poştale pe baza principiilor de 
voluntariat, suveranitate şi res-
pect reciproc.

Un an de activitate a echipei 
conduse de Alexandru Oleinic

Şi foarte important: acest trend 
este ireversibil. Tehnologiile 
informaţionale şi comunicaţiile au 
devenit motorul economiei.

Prioritatea noastră majoră este 
valorificarea potenţialului acestui 
sector. Şi vă asigur că potenţialul 
este foarte mare – cca 60% din toa-
te investiţiile pe plan mondial sunt 
în domeniul TIC. Echipa noastră 
a determinat trei direcţii princi-
pale pentru capitalizarea acestei 
oportunităţi:

1. Mediul investiţional trebuie 
să fie confortabil şi susţinut de 
guvern.

2. Sectorul trebuie promovat ac-
tiv atât pe plan intern cât şi extern.

3. Şi - educaţie, educaţie şi din 
nou educaţie!

Accentual l-am pus pe implica-
rea activă a tineretului în dezvol-
tarea domeniului TIC. Am lansat 
un concurs inedit: „iTineret – 
viitorul începe cu tine”. Succesul 
primei ediţii ne-a încurajat şi am 
demarat-o deja pe a doua. 

O atenţie sporită echipa mi-
nisterului a acordat dezvoltării 
întreprinderilor din subordine: 
Î.S. „CRIS „Registru”, „Î.S. „Poşta 
Moldovei”, „Molddata”, Centrul 
Naţional pentru Frecvenţe Radio, 
„Radiocomunicaţii”. Spre exemplu 
la întreprinderea de stat “Poşta 
Moldovei” a fost reformată metoda 
de management astfel, încît am 
reuşit să transformăm Poşta 
Moldovei dintr-o întreprindere 

neprofitabilă, cu circa 10 mln. 
lei datorii în anul 2009, în una 
profitabilă. În primele 8 luni 
de activitate Poşta a înregistrat 
un profit de circa 8 mln. lei, fapt 
care a permis majorarea salariilor 
angajaţilor cu circa 12%.

O ameliorare a situaţiei s-a 
produs şi la Centrul Resurselor 
Informaţionale de Stat REGISTRU. 
Am  îmbunătăţit serviciile prin 
simplificarea mai multor proce-

duri, implementarea serviciilor 
electronice, deservirea la distanţă 
în conlucrare cu Poşta Moldovei, 
reducerea preţurilor la documente 
şi servicii, implementarea proce-
durii de obţinere a paşapoartelor 
pentru cetăţenii noştri, care se 
află peste hotare, prin intermediul 
ambasadelor.

REGISTRU a extins facilităţile 
acordate la documentarea cetă-
ţenilor. Prima documentare a 

oricărui cetăţean este de acum 
gratuită. De la începutul anului 
de înlesniri au beneficiat circa 35 
mii cetăţeni. Aceasta înseamnă un 
buget de circa 5 milioane lei.

Am oferit sprijin sinistraţilor 
care au suferit în urma inunda-
ţiilor din anul curent prin per-
fectarea gratuită a buletinelor de 
identitate şi a altor documente.

Echipa noastră a contribuit 
esenţial la planurile Guvernului de 
integrare în Uniunea Europeană. 
Afară de efortul enorm de armo-
nizare a legislaţiei, am realizat 
componenta determinantă a 
perspectivei cetăţenilor Republicii 
Moldova de călătorie în spaţiul 
Schengen fără vize: am implemen-
tat la nivel naţional paşaportul 
electronic cu date bio-metrice. În 
doar zece luni am realizat ceea 
ce în mod normal durează doi 
ani – de la 1 ianuarie 2011 vom 
emite doar paşapoarte biome-
trice. Aici vreau doar să menţio-
nez în mod expres că paşapoartele 
existente vor rămâne valabile până 
la expirarea lor.
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Centrul Internaţional 
pentru Dezvoltarea 
Politicilor de Migraţie 
(ICMPD) a iniţiat
Atelierul de lucru axat
pe tema migraţiei ilegale
În perioada 7-9 septembrie 2010 în incinta CRIS 
„Registru” s-au desfăşurat  lucrările Atelierului de 
lucru cu genericul „Evaluarea şi ajustarea curriculu-
mului de instruire şi manualelor privind securitatea 
documentelor”.

Acest atelier a fost organizat în contextul implementă-
rii proiectului „Consolidarea capacităţilor şi cooperării în 
identificarea documentelor de călătorie false şi falsificate 
la hotarul moldo-român” finanţat de Uniunea Europeană. 
Proiectul acordă asistenţă Moldovei în combaterea migra-
ţiei ilegale prin consolidarea capacităţilor organelor con-
sulare, de migraţie şi de frontieră în detectarea actelor de 
călătorie false şi falsificate.

În cadrul atelierului au  participat  experţi ai ICMPD, 
reprezentanţi ai ţărilor-membre ale UE (Olanda, Româ-
nia) şi instituţiilor din Republica Moldova (SG, MTIC, MAI, 
subdiviziuni teritoriale ale Serviciului Grăniceri). 

Obiectivul fundamental al Atelierului de lucru a fost 
evaluarea şi ajustarea curriculumului de instruire şi ma-
nualelor privind securitatea documentelor, elaborate şi 
implementate de curînd în Republica Moldova. 

Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în 
domeniul Migraţiei (ICMPD) este o organizaţie internaţi-
onală, înfiinţată în 1993 la iniţiativa Austriei şi Elveţiei. 
ICMPD oferă servicii de specialitate în termeni utili, în do-
meniul politicii migraţiei, statelor şi organizaţiilor / orga-
nelor din cadrul acestor state, care sînt responsabile pen-
tru elaborarea şi implementarea politicilor de migraţie.

„Moldova poate oferi
lumii întregi propria
experienţă
în domeniul TIC”,
a menţionat
reprezentantul UIT
În perioada 15-18 august curent, directorul Biroului 
UIT pentru Dezvoltarea Telecomunicaţiilor Sami Al 
Basheer Al Morshid s-a  aflat  în Republica Moldova 
într-o vizită de lucru pentru a oferi asistenţă în dez-
voltarea economică prin implementarea noilor tehno-
logii informaţionale şi de comunicaţii pentru toţi.

Directorul Biroului UIT pentru Dezvoltarea Telecomuni-
caţiilor Sami Al Basheer Al Morshid a efectuat o vizită de fa-
miliarizare şi stabilire a unor relaţii constructive de colabo-
rare cu Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” 
Prioritatea de bază a întreprinderii şi, în general, a Republi-
cii Moldova este dezvoltarea societăţii informaţionale. 

Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” este 
pilonul principal în procesul de căutare şi promovare a unor 
proiecte şi iniţiative noi - un proces complex şi dinamic, care 
necesită nu numai eforturile unei instituţii sau ale unui stat 
în parte, ci eforturile comune ale mai multor instituţii din 
mai multe state. În virtutea amplasării geopolitice a Repu-
blicii Moldova, ţara noastră poate constitui cu uşurinţă o 
„intersecţie a căilor” de colaborare între state şi organizaţii 
internaţionale.

Oaspetele a fost familiarizat cu proiectul „Paşaportul bio-
metric pentru Moldova”,  proiect susţinut de UE pentru libe-
ralizarea regimului de vize între Moldova şi UE.

Sami Al Basheer Al Morshid a fost impresionat de reali-
zările CRIS „Registru” în domeniul TIC, declarîndu-se gata 
de explorarea unor idei şi soluţii comune pe viitor.  „Scopul 
iniţial al vizitei a fost de a oferi suport Republicii Moldova în 
sfera TIC, dar am realizat că Republica Moldova poate oferi 
lumii întregi propria experienţă în domeniul dat prin inter-
mediul UIT”, a menţionat înaltul oaspete.

Începînd cu 1 ianuarie 
2011 cetăţenilor Repu-
blicii Moldova le vor fi 
eliberate doar paşapoar-
te biometrice. Eliberarea 
exclusiv a paşapoartelor 
biometrice constituie o 
condiţie obligatorie a 
Uniunii Europene faţă de 
Republica Moldova pen-
tru liberalizarea regimu-
lui de vize între Republica 
Moldova şi Uniunea 
Europeană. 

Implementarea paşa-
poartelor biometrice a fost 
condiţionată de necesitatea 
sporirii nivelului de secu-
ritate a documentelor, pre-
venirea şi contracararea 
traficului ilicit. Paşaportul 
biometric se deosebeşte de 
paşaportul obişnuit prin 
faptul, că acesta conţine un 
cip cu date biometrice ale 
posesorului şi anume foto-
grafia digitală, amprentele 
digitale, precum şi datele 
personale ale posesorului: 
numele, prenumele, patro-
nimicul, data naşterii, nu-
mărul paşaportului, data 
eliberării şi data expirării 
termenului de valabilita-
te al acestuia şi semnătura 
posesorului documentului. 

Copiii pînă la 12 ani sînt eli-
beraţi de includerea obliga-
torie a amprentelor digitale 
în paşaport. 

Paşaportul biometric are 
pe coperta din faţă un sim-
bol internaţional.

Simbolul semnifică cipul 
din paşaport. Cipul este un 
dispozitiv de securitate su-
plimentară, care oferă paşa-
portului biometric un grad 
mai ridicat de protecţie îm-
potriva riscurilor de falsifi-
care şi fraudare.

La prezentarea paşapor-
tului cu date biometrice 
pentru controlul de fron-
tieră are loc identificarea 
persoanei prin metoda ve-
rificării fotografiei din cip 
cu cea imprimată de camera 
digitală. Cu ajutorul unui 
dispozitiv special are loc ci-
tirea amprentelor degetelor 
şi identificarea ulterioară a 
posesorului prin interme-
diul verificării informaţiei 
primite cu cea înscrisă în 
cipul paşaportului. 

Conform Legii nr. 135 din 
1 iulie 2010 pentru modifi-
carea articolului 2 din Legea 
nr. 273-XIII din 9 noiembrie 
1994 privind actele de iden-
titate din sistemul naţional 
de paşapoarte termenul de 
valabilitate al paşapoartelor 
biometrice este de 7 ani, iar 

De la 1 ianuarie 
doar cu paşapoarte 
biometrice

al copiilor cu vîrstă pînă la 
7 ani este de 4 ani. Introdu-
cerea datelor despre copiii 
minori în paşaportul bio-
metric este posibilă numai 
la depunerea cererii pentru 
eliberarea paşaportului bio-
metric.

Paşapoartele non-bio-
metrice, eliberate pană la 
1 ianuarie 2011 şi aflate în 
circulaţie, rămîn valabile 
pînă la expirarea termenu-
lui acestora. 

Paşaportul cu date bio-
metrice este cel mai protejat 
document pentru trecerea 
frontierelor şi este accep-
tat şi recunoscut de UE în 
procesul de migraţie. În caz 
de pierdere sau furt al pa-
şaportului biometric, este 
imposibilă utilizarea lui de 
către o persoană străină sau 
falsificarea acestuia. 

Începînd cu 29 iulie, anul 
curent  a luat  start presta-
rea serviciului „Schimbul 
paşaportului cetăţeanului 
Republicii Moldova prin re-
ţeaua oficiilor poştale”. Ini-
ţial proiectul a fost lansat în 
zona de nord - în Floreşti, 
iar în zona de sud – la Cahul.

Întreprinderea CRIS 
„Registru” va crea un 
nou sistem de obţinere 
a permisului de condu-
cere.  Mai multe măsuri, 
menite să perfecţioneze 
procedura şi condiţiile de 
organizare şi desfăşura-
re a examenelor pentru 
obţinerea permiselor de 
conducere se întreprind 
de CRIS „Registru”. 

Scopul principal al 
reformelor efectuate 
constă în combaterea şi 
excluderea actelor de co-
rupţie din cadrul acestui 
sistem, precum şi spori-
rea gradului de pregătire 
a şoferilor în vederea 
minimalizării numărului 
de accidente rutiere.

Începând cu întîi 
septembrie curent, au 
fost create 11 comisii 
republicane de exami-
nare a solicitărilor de 
permise de conducere. 
Comisiile create recent 

CRIS „Registru” reformează sistemul de
obţinere a permisului de conducere

deservesc cele 36 de oficii 
de obţinere a permiselor, 
existente în ţară. Membrii 
comisiilor, specialişti din 
cadrul Direcţiei Înregis-
trare a Transportului şi 
Calificare a Conducăto-
rilor Auto din diverse 
raioane stabilesc data 
desfăşurării examenului 
şi participă la procesul de 
susţinere a acestuia. Până 
în prezent, responsabili 
pentru acest proces în 
raioane erau doar şefii 

Direcţiilor Înregistrare a 
Transportului şi Califica-
re a Conducătorilor Auto.

De asemenea, se efec-
tuează lucrări de moder-
nizare şi retehnologizare 
a centrelor de examinare 
a conducătorilor auto, 
amplasate pe întreg 
teritoriul Republicii. În 
iunie 2010 în Moldova, 
din totalul de 36 de oficii, 
doar 12 săli erau echi-
pate cu tehnica de calcul 

necesară. În trei luni de 
zile numărul acestora 
s-a ridicat până la 20, iar 
până la finele anului toa-
te sălile de examinare vor 
fi utilate. În acest scop 
sunt alocate 300 de mii 
de euro.

Se preconizează des-
chiderea în Chişinău a 
unui Centru modern de 
examinare a şoferilor, 
care va asigura vizuali-
zarea prin sistem video a 
desfăşurării examenului 
pe un ecran mare ampla-
sat în sala de aşteptare.

În curând va dema-
ra Campania naţională  
„Dreptul de a conduce. 
Dreptul de a cunoaşte”. 
Această campanie vine 
să informeze cetăţenii 
despre noua procedură 
de organizare şi desfăşu-
rare a examenului pentru 
obţinerea permisului de 
conducere, precum şi 
drepturile şi obligaţiile 
lor în acest proces.
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Stimaţi colegi,

Tradiţional, la 9 oc-
tombrie, lucrătorii din 
domeniul poştal sărbă-
toresc Ziua Profesională 
a Lucrătorului Poştal.

Ziua profesională este 
încă un prilej de a ne gîndi 
la responsabilităţile ce le 
avem.  Domeniul poştal are 
un potenţial enorm şi soli-
cită eforturi comune şi sus-
ţinute din partea noastră, a 
tuturor, pentru împlinirea 
acestei nobile şi atît de ne-
cesare misiuni.

Abnegaţia şi angajamen-
tul Dumneavoastră pro-
fesional, valori pe care le 
întruchipaţi, dedicându-vă 
exercitării uneia dintre cele 
mai nobile profesii - cea de poştaş, sunt de apreciat.

Apreciind înalt contribuţia tuturor lucrătorilor poş-
tali ce activează în domeniu, Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor aduce cele mai sincere 
mulţumiri celor care îşi fac onest datoria în pofida gre-
utăţilor.

Vă adresez sincere felicitări şi Vă aduc calde mulţu-
miri pentru munca Dvs, prestată cu responsabilitate şi 
înalt profesionalism.

Vă doresc multă sănătate şi realizări frumoase.
Cu respect,

Ministrul
Alexandru Oleinic

În conformitate cu Legea 
Poştei, Î.S. „Poşta Moldo-
vei” este desemnată ca 
operator naţional pentru 
prestarea serviciului de  
distribuire a pensiilor, 
indemnizaţiilor şi alocaţi-
ilor sociale de stat.

Î.S. „Poşta Moldovei” ofe-
ră întreaga gamă de servicii 
prin intermediul a  1145 ofi-
cii poştale şi agenţii poştale, 
din care 1011 sunt rurale. 
Serviciile sunt prestate de  
5153 salariaţi, dintre care 
circa 3000 sunt antrenaţi în 
prestarea serviciului de dis-
tribuire a pensiilor, inclusiv 
2178 factori poştali.

Pe parcursul anilor, mă-
rimea comisionului contra 
cărui Î.S. „Poşta  Moldovei” 
prestează serviciul de distri-
buire a pensiilor şi indem-
nizaţilor este în continuă 
descreştere. Astfel, în anul 
1993 comisionul a constituit 
4,8 %,  în anul 1996 – 2,0%, 
în anul 1999 – 1,5%, în anul 
2001 – 1,0%, în anul 2005 – 
1 % şi începând cu anul 2006 
şi până în prezent – 0,8%.

În ultimii ani, mărimea 
tarifului pentru prestarea 
serviciului de distribuire a 
pensiilor a fost plasat sub 
nivelul cheltuielilor aferen-
te prestării acestuia. Ca ur-

mare, Î.S. „Poşta Moldovei” 
înregistrează pierderi de la 
prestarea serviciului de dis-
tribuire a pensiilor. Astfel, în 
anul 2009 pierderile s-au ci-
frat la suma de 6,8 milioane 
lei, iar în anul 2010 se preco-
nizează pierderi în sumă de 
8,8 milioane lei. 

Procesul tehnologic la 
distribuirea pensiilor, in-
demnizaţiilor şi alocaţiilor 
sociale de stat este organizat 
în conformitate cu prevede-
rile Contractului încheiat 
între  Î.S. „Poşta Moldovei” 
şi Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale (CNAS) şi preve-
derile Legii bugetului asigu-
rărilor sociale de stat.

Acest contract a fost în-
cheiat în urma selectării 
agenţilor economici pen-
tru prestarea serviciilor la 
licitaţie publică. Una din 
condiţiile de participare la 
licitaţie a fost asigurarea 
distribuirii la domiciliu a 
pensiilor, alocaţiilor şi al-
tor prestaţii pentru 30% de 
beneficiari din numărul lor 
total. Pentru serviciile pre-
state, CNAS achită Î.S.”Poşta 
Moldovei” un comision în 
proporţie de 0,8% din suma 
achitată beneficiarilor. 

Contractul mai prevede 
că pensiile, indemnizaţiile 
şi alocaţiile sociale de stat se 
distribuie la domiciliu per-

Sami Al Basheer Al Mors-
hid, directorul Biroului de 
Dezvoltare a Telecomuni-
caţilor al Uninii Internaţi-
onale în Telecomunicaţii, 
s-a aflat în Moldova în 
perioada 15-18 august 
curent cu o vizită de lucru 
în scopul oferirii asisten-
ţei în dezvoltarea eco-
nomică a Moldovei prin 
implementarea noilor 
tehnologii informaţionale 
şi de comunicaţii. 

În cadrul vizitei oficiale 
Dl Al Basheer s-a întrunit 
într-o şedinţă cu Vladimir 
Ceban, directorul între-
prinderii „Poşta Moldovei” 
pentru a analiza rezultatele 
implementării proiectului 
comun UIT-MTIC de creare 
a unei reţele de Puncte de 
acces public la Internet în 
localităţile rurale din RM pe 
baza infrastructurii Poştei 
Moldovei, dotate cu toate 
cele necesare din punctul de 
vedere al tehnologiilor mo-
derne de comunicaţii prin 
bandă largă, Sami Al Bashe-
er a exprimat disponibilita-

Sami Al Basheer Al Morshid
a întreprins o vizită la
Î.S. „Poşta Moldovei”

Conferinţa Strategică
de la Nairobi, Kenia
(22 - 23 septembrie 2010)

Administraţia poştală a Republicii Moldova, repre-
zentată de viceministrul tehnologiilor informaţio-
nale şi comunicaţiilor, dna Mihaela Iacob şi direc-
torul general al Î.S. „Poşta Moldovei”, dl Vladimir 
Ceban, a participat la Conferinţa Strategică a 
Uniunii Poştale Universale (UPU), ce s-a desfăşurat 
în perioada 22-23 septembrie 2010, în capitala 
Keniei, oraşul Nairobi.

Conferinţa Strategică de la Nairobi a întrunit 550 dele-
gaţi din aproximativ 116 ţări membre ale UPU.  Aceasta, 
a reprezentat cel mai important eveniment al anului pen-
tru sectorul poştal şi a urmărit două subiecte importante. 

În primul rînd, aceasta a permis membrilor UPU să 
concluzioneze asupra progreselor obţinute în realizarea 
obiectivelor Strategiei Poştale de la Nairobi (SPN).  În al 
doilea rind, Conferinţa a creat o platformă ce permite ela-
borarea viitoarei strategii de organizare a sectorului poş-
tal în realitatea prezentă de dezvoltare ale tehnologiilor 
performante, strategie ce urmează a fi adoptată la cel de-
al 25-lea Congres al UPU (2012, la Doha, Qatar).

Conferinţa Strategică de la Nairobi, la care au partici-
pat actori descendenţi din sectorul poştal precum şi din 
organizaţii internaţionale înrudite, a fost percepută ca un 
forum ce stimulează din punct de vedere intelectual pre-
zentul şi viitorul sectorului poştal.

Evenimentul de la Nairobi a fost prezidat de către Exce-
lenţa sa,  ambasadorul Keniei, Dl Bishar A. Hussein, care 
este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al UPU.

Distribuirea pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor
de stat de către Î. S. ”Poşta Moldovei”

soanelor de vîrstă înaintată 
şi celor care, din cauza stă-
rii sănătăţii, nu le pot primi 
de sine stătător în oficiile 
poştale, la dorinţa acestora, 
cu acordul  prestatorului, 
conform solicitărilor. Aces-
te prevederi rezultă din 
art.15(3) al Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2010.

La momentul actual 
Î.S.”Poşta Moldovei” distri-
buie la domiciliu pentru 
circa 60% din beneficiarii 
de pensii, indemnizaţii şi 
alocaţii sociale, suportând 
cheltuieli suplimentare.

MTIC şi Î.S. „Poşta Mol-
dovei” au efectuat calculele 
respective şi au înaintat pro-
punerea pentru proiectul 
Legii bugetului asigurări-

lor sociale de stat, conform 
căreia tariful pentru anul 
2011 urmează să fie de 1,1% 
din suma achitată beneficia-
rilor. 

Menţionăm, că meca-
nismul de distribuire a 
pensiilor prin reţeaua poş-
tală oferă posibilitate be-
neficiarului să primească 
pensia în orice localitate a 
ţării, chiar şi în localităţile 
unde nu este oficiu poştal. 
Este asigurată integrita-
tea mijloacelor băneşti la 
transportare, cît şi în ofici-
ile poştale. Evidenţa plăţii 
pensiilor şi dărilor de sea-
mă este automatizată, ceea 
ce  permite de a întocmi 
dările de seamă mai rapid 
şi de a respecta termenele 
de plată a pensiilor.

rezultatele proiectului men-
ţionat mai sus. Dl Al Basheer 
Al Morshid a fost impresio-
nat de rezultatele pozitive 
ale implementării proiectu-
lui comun şi a menţionat că 
Republica Moldova a înre-
gistrat succese palpabile în 
domeniu şi tinde spre crea-
rea unei societăţi informaţi-
onale avansate.

Dl Vladimir Ceban, a mul-
ţumit, la rîndul său, oaspe-
telui pentru contribuţia va-
loroasă a UIT în dezvoltarea 
domeniului TIC în Moldova 
în general şi în cadrul în-
treprinderii de stat « Poşta 
Moldovei » în particular.

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

În acest sens înaltul oas-
pete a efectuat o vizită a 

Punctului de acces public la 
Internet deschis la Ciuciu-
leni, raionul Hânceşti, pen-
tru a evalua la faţa locului 
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Reuniunea experţilor
Republicii Moldova
şi României
în domeniul coordonării 
frecvenţelor radio
Între 10 şi 11 august 2010 la Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio (CNFR) s-a petrecut reuniunea 
bilaterală pentru coordonarea frecvenţelor radio 
Republica Moldova – România la nivel de experţi. 

La reuniune au participat  specialişti ai CNFR şi ai Auto-
rităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii a României (ANCOM), specialişti ai instituţi-
ilor guvernamentale ale Republicii Moldova şi României.

Agenda de lucru a reuniunii a fost axată pe chestiunile 
de distribuţie mutuală a blocurilor de frecvenţe radio cu 
scopul utilizării eficiente a spectrului radio şi al accesului 
echitabil la resursa de spectru în zona de frontieră, pre-
cum şi cu scopul prevenirii interferenţelor prejudiciabile 
asupra sistemelor de radiocomunicaţii. 

Demararea discuţiilor a vizat distribuţia pentru sis-
temele de radiocomunicaţii digitale terestre (TETRA 
şi GSM900) a blocurilor de frecvenţe în benzile 380-
385/390-395 MHz şi 890-915/935-960 MHz. La întrunire 
s-a convenit asupra nivelului permisibil al cîmpului elec-
tromagnetic la frontieră. 

La reuniune s-a efectuat distribuţia frecvenţelor pe 
principiul preferenţial în benzile menţionate şi s-au ela-
borat proiectele documentelor respective.

Experţii au convenit asupra necesităţii desfăşurării în 
cel mai scurt termen posibil a următoarei întruniri de co-
ordonare a frecvenţelor. ANCOM a propus ca aceasta să 
aibă loc în România, în toamna anului curent.

Reuniunea a decurs într-o atmosferă colegială şi prie-
tenoasă.

Pregătirea pentru
Conferinţa Mondială a
Radiocomunicaţiilor 2012
Un rol decisiv în dezvoltarea radiocomunicaţiilor îl 
au Conferinţele Mondiale ale Radiocomunicaţiilor 
(WRC). Viitoarea WRC (WRC-12) va avea loc la Ge-
neva, Elveţia, în perioada 23 ianuarie - 17 februarie 
2012. Agenda de lucru a WRC-12 include mai mult de 
30 de chestiuni.

Sarcina principală a WRC este de a analiza şi, dacă este 
necesar, de a revizui Regulamentul Radiocomunicaţii, tra-
tat internaţional de reglementare a  utilizării spectrului de 
frecvenţe radio, precum şi a orbitelor geostaţionare şi non-
geostaţionare satelit. 

Deciziile adoptate în cadrul Conferinţelor Mondiale ale 
Radiocomunicaţiilor au o influenţă directă şi pentru radio-
comunicaţiile din Republicii Moldova, în primul rînd, asu-
pra procesului de  implementare a tehnologiilor noi de ra-
diocomunicaţii şi asigurării calităţii serviciilor, modificării 
şi completării Tabelului naţional de atribuire a benzilor de 
frecvenţă.

 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio participă activ 
în procesul de elaborare a poziţiei Administraţiei de Teleco-
municaţii a Republicii Moldova către WRC-12. Actualmente 
specialiştii CNFR studiază propunerile elaborate de către 
Comunitatea Regională  Comunicaţii, precum şi de către 
Comitetul European Comunicaţii Electronice şi studiază po-
sibilitatea de aderare la aceste propuneri, pentru a elabora 
poziţia Administraţiei Telecomunicaţii către WRC-12. 

WRC este o verigă importantă în structura Uniunii Inter-
naţionale a Telecomunicaţiilor (UIT).UIT, ca entitate, este or-
ganul principal al Oranizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, precum si 
punctul de contact la nivel mondial pentru guverne şi secto-
rul privat în dezvoltarea reţelelor şi serviciilor în domeniu.

Republica Moldova este membru UIT din 20 octom-
brie 1992.

Radiomonitoringul
şi sporirea gradului de eficienţă
a utilizării spectrului
de frecvenţe radio
În perioada 7-9 septem-
brie 2010 specialiştii 
Secţiei monitoring radio 
a Centrului Naţional 
pentru Frecvenţe Radio 
(CNFR)  au participat la 
seminarul organizat de 
către Uniunea Internaţio-
nală a Telecomunicaţiilor 
(UIT) în or. Kiev, Ucraina 
pe tema: „Radiomonito-
ringul şi sporirea gradu-
lui de eficienţă a utilizării 
spectrului de frecvenţe 
radio”. Seminarul a fost 
organizat în cadrul Pro-
iectului „Centrul de Exce-
lenţă UIT” (ITU Centre of 
Excellence). 

La seminar au participat 
reprezentanţi din peste do-
uăzeci de ţări din Europa şi 
Asia. În decursul semina-
rului au fost prezentate şi 
puse în discuţie următoare-
le teme:

•  R adiomonitor ingul 
– baza informaţională în 
procesul de reglementare a 
utilizării spectrului de frec-
venţe radio. Activităţile cu-
rente ale UIT;

• Starea actuală şi ten-
dinţele de dezvoltare a sis-
temelor naţionale de radi-
omonitoring. Prezentarea 
sistemelor naţionale de ra-
dio monitoring din Ucraina, 
Slovacia şi Germania;

• Metodologiile actuale 
utilizate în scopul  evaluării 
eficienţei utilizării sisteme-
lor de radiomonitoring.

În contextul acestui se-
minar, cu suportul între-
prinderii de stat din Ucraina   
„Centrul de Stat Ucrainean 
pentru Frecvenţe Radio” a 
fost organizată şi o expozi-
ţie internaţională pe tema: 
“Sisteme şi echipamente de 
radiomonitoring - starea 
actuală şi perspectivele de 
dezvoltare şi producere”.

În cadrul expoziţiei au 
fost prezentate echipamen-
te şi programe software 
pentru monitorizarea spec-
trului  radio, fabricate de 
diverşi producători din Ger-
mania, Ucraina, Rusia, Japo-
nia etc.  

Un deosebit interes a tre-
zit  prezentarea  sistemului 
staţionar de monitorizare 
radio a  staţiilor terestre de 
comunicaţii prin satelit  (aşa 
numitele staţii VSAT) bazată 
pe sistemul „GeoMon”, pro-
ducţie a companiei „Integral 
Systems Europe”.

Acest sistem permite 
identificarea şi geolocarea 
(coordonatelor geografice) 
staţiilor terestre de comu-
nicaţii prin satelit, depis-
tarea celor ce funcţionează 
în mod neautorizat, pre-
cum şi monitorizarea radio 
a staţiilor de comunicaţii 
prin satelit amplasate pe 
orbite geostaţionare (GEO) 
şi la altitudini joase deasu-

pra pămîntului (LEO)  în 
cadrul grupurilor de sate-
lit pe orbite (Amos, Astra, 
Atlantic Bird, Eutelsat, Si-
rius, Telstar, etc.).

Obiectivul principal  al  
seminarului şi expoziţiei a 
fost de a  furniza informaţii 
practice şi schimb de experi-
enţe, de a dezbate probleme 
şi tendinţe în sistemele de 
monitorizare radio şi utili-
zarea eficientă a spectrului 
de frecvenţe radio, precum 
şi familiarizarea cu evolu-
ţiile moderne în domeniul 
monitorizării spectrului de 
frecvenţe radio.

Republica Moldova este 
membru UIT din 20 octom-
brie 1992.
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Informaţii pentru clienţii cei mai fideli ai
Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii”!
De la data de 15 septembrie curent, au fost modificate numerele de telefon ale
Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii”.

Noile numere de telefoane: anticamera -  876300, fax – 876399, 876499

Totodată, au fost modificate numerele de telefoane care oferă
informaţii privind recepţia programelor TV şi RD - 876333.

Abonaţii reţelei radio prin fir din municipiul Chişinău pot solicita
informaţii referitoare la recepţia programelor radio prin fir la numărul de telefon  876335.

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” este mereu în serviciul clienţilor.

Provocatorul de idei în 
decorul Mass-mediei 
Moderne Conferinţa IBC 
este unul dintre cele mai 
importante evenimente 
din industria de broad-
cast din lume. Expoziţia 
şi conferinţa anuală, care 
s-a desfăşurat în perioada 
9 - 14 septembrie curent 
în centrul RAI din Am-
sterdam, au atras peste 
45000 de vizitatori din 
140 de ţări prezentând 
un adevărat spectacol al 
ultimelor tehnologii şi 
idei de afaceri. 

Numărul de participanţi 
demonstrează că eveni-
mentul dat este cea mai 
importantă expoziţie de 
produse tehnologice, dar, 
mai ales, demonstrează 
faptul că este un loc pen-
tru o primă apariţie a noi-
lor tehnologii. 

Printre invitaţii IBC 
2010 a fost şi delegaţia Re-
publicii Moldova, în pre-
zenţa lui Dorin Recean, 
viceminitrul tehnologiilor 
informaţionale şi comu-
nicaţiilor şi Valeriu Elaş, 
directorului general al În-

treprinderii de Stat „Radi-
ocomunicaţii”.

Pe data de 13 septembrie 
curent, în cadrul Conferin-
ţei IBC, delegaţia Republi-
cii Moldova a avut între-
vederi cu reprezentanţii 
companiilor producătoare 
de echipamente: „Kathre-
in”, „Ericsson”, „Romka-
tel”, „Rohde&Schwarz”, 
„RAD Group”, ş.a., în ca-
drul cărora au avut loc dis-
cuţii şi dezbateri privind 
dezvoltarea noilor teh-
nologii în întreaga lume. 
Scopul acestor întrevederi 
a fost nu numai depistarea 
noilor tehnologii, dar şi 
oportunitatea de atragere 
a investiţiilor în contex-
tul digitalizării eterului, 
avînd ca bază infrastruc-
tura Întreprinderii de Stat 
„Radiocomunicaţii”. 

În cadrul întrevederilor, 
Parvaiz Ahsan preşedintele 
EMEIA şi Pawel Sulikowski 
directorul pe vânzări al 
companiei „Ericsson” au 
prezentat pentru prima 
oară, primul sistem de 
compresie audio şi video 
pentru soluţia MPEG-4 AVC 
HD, care oferă posibilita-
tea de a utiliza mai puţine 
frecvenţe şi care simultan 

vor îmbunătăţi calitatea 
imaginii. Totodată a fost 
demonstrat că utilizînd so-
luţia „Ericsson”, inginerii 
şi tehnicienii vor avea po-
sibilitate de a supraveghea 
fluxul video, audio şi chiar 
întregul flux în procesul de 
transport de date.

„Rohde & Schwarz” a 
prezentat şi a demonstrat 
soluţii tehnologice avan-
sate privind transmiterea 
imaginilor video de înaltă 
definiţie (HD). Scopul ela-
borării unei noi serii de 
emiţătoare a fost crearea 
unui echipament extrem 
de econom, şi anume, s-a 
demonstrat că soluţiile 
tehnice noi oferă posibili-
tatea economisirii energi-
ei electrice de pînă la 25%. 
Mai mult ca atît, construc-
ţia echipamentului, fiind 
foarte compactă, diminu-
ează astfel suprafaţa nece-
sară amplasării.

Pe lîngă echipamen-
tul tradiţional, „Rohde & 
Schwarz” a prezentat şi 
emiţătoare de mică putere 
SLx8000 şi retranslatoare 
XLx8000, acestea fiind so-
luţia optimală pentru difu-
zare atît în format analo-
gic, cît şi digital. Este cazul 

Despre tehnologii şi nu numai
în inima RAI-ului!

de a menţiona şi posibili-
tatea controlului şi moni-
toringului de la distanţă.

Totodată, menţionăm 
că în cadrul IBC 2010 au 
avut loc întrevederi şi cu 
profesorul Anton Kathre-
in, care a pus bazele fir-
mei KATHREIN-Werke KG, 
firmă recunoscută pe plan 
mondial ca producătoare 
de antene şi echipamente 
asociate acestuia. S-a făcut 
o prezentare amplă a pro-
duselor Kathrein, definite 

prin  două caracteristici 
principale: calitate şi fia-
bilitate. 

Luînd în considerare re-
lieful republicii, delegaţia 
Republicii Moldova şi-a 
manifestat interesul faţă 
de emiţătoarele de mică 
putere, destinate pentru 
aşa - zisele „zone de um-
bră”. Un astfel de echi-
pament a fost prezentat 
de către dl George Lasry, 
vicepreşedintele compa-
niei „RAD Group”, Israel, 

demonstrînd posibilităţile 
acestuia.

Reieşind din contextul 
dezvoltării rapide  a noilor 
tehnologii, Republica Mol-
dova tinde a ţine pasul pro-
gresului şi cerinţelor lumii 
moderne. Astfel, Întreprin-
derea de Stat „Radiocomu-
nicaţii”, operator naţional 
în domeniul telecomuni-
caţiilor, este interesată în 
„egalarea” informaţională 
a populaţiei republicii cu 
cea din alte state.
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Începe o nouă ediţie a concursului
„iTineret – Viitorul începe cu tine”

Pe 21 septembrie a fost 
lansată cea de-a doua edi-
ţie a concursului naţional 
„iTineret - Viitorul începe 
cu tine”, cunoscut ca un 
proiect de amploare din 
Republica Moldova dedi-
cat tinerilor pasionaţi de 
domeniul tehnologiilor 
informaţionale.

Necesitatea organizării 
ediţiei a doua a reieşit din 
faptul că : „Zeci de tineri 
care au participat la concurs 
şi sute de doritori care nu 
au reuşit să-şi prezinte lu-
crările şi-au exprimat spe-
ranţa că acest concurs inedit 
va continua şi în următorii 
ani, contribuind la atrage-
rea tineretului în activităţile 
de dezvoltare a domeniului 
tehnologiilor informaţiona-
le” a menţionat ministrul 
Alexandru Oleinic.

Ca şi în ediţia precedentă, 
concursul va fi desfăşurat în 
două etape şi va fi  adresat 
liceenilor şi studenţilor, pa-
sionaţi de domeniul tehno-
logiilor informaţionale.

După  prima etapă vor fi 
selectaţi 100 de tineri care 
vor fi invitaţi la o tabără de 
vară cu tematică IT, unde, pe 
lângă activităţile distractive, 
vor participa la seminare şi 
workshop-uri susţinute de 
experţi din domeniu atât 
din Moldova, cât şi de peste 
hotare. Tot în cadrul tabe-
rei finaliştii îşi vor prezenta 
proiectele în faţa colegilor, 

care vor avea ocazia să vo-
teze şi ei datorită sistemu-
lui de evaluare a proiectelor 
oferit de către compania 
EVISOFT.

Premiile la această ediţie 
vor consta din calculatoare, 
accesorii, aplicaţii, chiar şi 
burse de studii oferite cu 
generozitate de către spon-
sorii concursului.

Noutatea ediţiei de anul 

acesta va fi metoda de apli-
care la concurs, categoriile 
noi de aplicare, criteriile de 
evaluare a concurenţilor, 
etc.

Concursul urmăreşte să 
devină o platformă de afir-
mare pentru tinerii cu cu-
noştinţe în domeniul tehno-
logiilor informaţionale, care 
studiază sau planifică să 
urmeze o facultate în dome-

niul tehnologiilor informa-
ţionale, inclusiv, prin acest 
concurs, se doreşte stimu-
larea tinerilor pentru reali-
zarea de proiecte inovatoare 
şi dezvoltarea sectorului IT 
din Republica Moldova.

Concursul “iTineret -Vi-
itorul începe cu tine” se 
desfăşoară la iniţiativa şi 
sub patronajul ministrului 
MTIC, Alexandru Oleinic, 

cu susţinerea companii-
lor : StarNet, Moldtelecom, 
Moldcell, Suncommunica-
tions, Î.S. „CRIS Registru”, 
Î.S. „Centrul Naţional pen-
tru frecvenţe radio”, Î.S. 
„MoldData”, şi altele.

Detalii despre ediţia a doua 
a concursului „iTineret-Vii-
torul începe cu tine” găsiţi 
pe site-ul www.itineret.md

MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI „iTineret - Viitorul începe cu tine” - ediţia a doua
ÎNREGISTRAREA ÎN CONCURS

A) Tinerii care doresc să participe la concurs 
trebuie să prezinte, până pe 31 martie 2011, 
proiecte realizate din domeniul tehnologiilor 
informaţionale, care se încadrează în următoa-
rele categorii: 
n Aplicaţii web

În categoria „Aplicaţii web” intră toate site-
urile web publicate şi accesibile prin URL. 

n Aplicaţii non web
În categoria „Aplicaţii” intră orice produs 

program de calculator elaborat în scopul asis-
tării utilizatorului de calculator să efectueze 
lucrări specifice, singulare sau multiple, uni-
te de un scop comun (excepţie fiind aplicaţii 
pentru spaţiul Web). Intenţia categoriei constă 
în dezvoltarea unor proiecte ingenioase din 
punct de vedere tehnologic, dar care ar avea 
şi menirea utilităţii pentru comunitate (vezi 
criterii). La această categorie pot participa şi 
jocurile, aplicaţiile CMS (non web), aplicaţiile 
de calcul (procesare)/proiectare din diverse do-
menii, etc.

n Grafică (foto şi video obligatoriu procesate 
digital) cu tema „Moldova – anul 2100 e.n.”

Categoria „Grafică” este adresată celor pasi-
onaţi de arte digitale. Iar proiectele din această 
categorie sunt rezultate ale inspiraţiei şi creativi-
tăţii aplicate, utilizând „instrumente” şi tehnolo-
gii moderne digitale de captare, procesare, sto-
care şi prezentare vizuală (aparate foto;  camere 
de filmat;  aplicaţii de prelucrare imagini vector 
sau raster; aplicaţii de creare/prelucrare video; 
aplicaţii de modelare 3D ).

În această categorie pot intra proiecte ce au 
ca scop promovarea unor idei, informarea sau, 
pur şi simplu, amuzarea publicului, de genul: 
Fotografii, Ilustraţii/postere, Filme de scurt me-
traj;  screensaver-uri, scene 3D virtuale, desene 
animate create utilizând un instrument modern.

Doritorii se pot înscrie în concurs doar cu un 
singur proiect şi doar într-o singură categorie.

Proiectele vor putea fi înscrise în concurs  

accesând şi creând un cont pe http://vot.itine-
ret.md/

La înscrierea proiectului participantul va 
trebui sa completeze obligatoriu următoarele 
câmpuri:

- Numele, prenumele, adresa şi datele de 
contact;

- Anul naşterii;
- Instituţia de învăţămînt, clasa şi anul de studii;
- Categoria la care este prezentat proiectul;
Finaliştii concursului vor prezenta suplimentar:
 copia unui act de identitate;
 certificat de la instituţia de învăţământ 

precum ca într-adevăr este student sau elev.

B) Competiţia fiind orientată pe proiecte, 
permite înscrierea lucrărilor realizate de către 
echipe alcătuite din mai multe persoane. Dar în 
concurs este înregistrat doar un singur autor, 
membru al echipei.

C) Orice proiect va avea o prezentare (scre-
enshots) în care participantul va descrie proiec-
tul său. Această prezentare este importantă, în 
special, pentru faza preselecţiei, dar şi pentru 
cunoaşterea proiectului de către restul concu-
renţilor. Descrierea va respecta criteriile de ju-
rizare expuse în secţiunea respectivă. Autorul 
se va limita doar la descrierea propriei lucrări. 
Calitatea prezentării nu va afecta jurizarea.

D) Un participant nu se poate înregistra în 
concurs cu o lucrare premiată la alte concur-
suri;

E) Orice parte a proiectului care nu este 
creată de participant, trebuie declarată. Or-
ganizatorii nu îşi asumă nici o răspundere în ra-
port cu încălcarea drepturilor de autor de către 
participanţi. Oricare din participanţi care nu va 
respecta dreptul proprietăţii intelectuale va fi 
exclus din competiţie.

F) Lucrările înscrise în concurs nu vor pro-
mova violenţa, discriminarea etnică sau socia-
lă, curente politice sau religioase.

EVALUAREA PROIECTELOR

Proiectele vor fi evaluate în baza unui punc-
taj de 100 de puncte.

Criteriile de evaluare a proiectelor sunt:
A. UTILITATEA
 Concept, scop şi obiective (10 p.)
 Gradul de atingere a scopului propus (15 p.)
B. ORIGINALITATEA
 Ergonomia interfeţei şi elementele grafice 
(10 p.)
 Programare (15 p.): Se va lua în consideraţie 
raportul de cod propriu la cel total. Proiectele 
în care va lipsi partea de programare originală 
a participantului nu vor câştiga puncte pentru 
acest criteriu (de ex. Pagini web statice HTML/
xHTML/CSS)
Notă: Se vor interzice idei preluate complet si 
nedeclarate, lucrări şablonate sau create prin 
“configurări”
C. FUNCŢIONALITATEA ŞI CALITATEA 
 Arhitectura si complexitatea aplicaţiei
 Structurarea bine gândită şi argumentată 
(10 p.)
 Algoritmii aplicaţi şi eficienţa utilizării resur-
selor (10 p.)
Notă: Juriul poate solicita descrierea şi argu-
mentarea utilităţii tehnologiilor aplicate
 Tehnologiile folosite (15 pt.)
 Aplicaţiile web trebuie să continue mini-
mum un limbaj de programare iar prezentarea 
trebuie să fie efectuata cel puţin în HTML +CSS

 În cazul transmisiunilor de date prin internet 
se va lua în considerare şi elementele de secu-
ritate aplicate
 Corectitudinea aplicaţiei (15 pt.)
 Corectitudinea codului sursa
 Pentru aplicaţii web se cere un cod valid w3c 
pentru HTML/xHTML/CSS/XML.

În cazul categoriei “Grafică” criteriile de juri-
zare sunt următoarele:
A. UNELTELE FOLOSITE
ŞI CALITATEA IMAGINII (30 P)
 Video/imagine/vectorial
 Calitatea imaginii este dependentă de aptitu-
dinile autorilor de utilizare a instrumentelor mo-
derne de preluare şi prelucrare a imaginilor. Acest 
fapt este determinant pentru acest criteriu.
B. TITLU ŞI MESAJ (20 P.)
 Titlul să fie scurt şi sugestiv. Să determine 
bine mesajul.
 Mesajul să fie clar, dar conţinut în tema con-
cursului.
C. CREATIVITATE ŞI EXPRESIVITATE (30 P.)
 Un autor inspirat şi creativ va permite juriului 
să „citească” facil expresia artistică a temei din 
imaginile proiectului său. Iar mesajul proiectului 
va căpăta contururi perceptibile şi materiale.
D. ORIGINALITATE (20 P.)
 Nu se acceptă preluări complete de idei. Să 
fie autorii ei înşişi. Iar lucrările să exprime gân-
durile proprii ale autorilor, ce vor fi definit ar-
tistic prin folosirea tehnologiilor digitale tema 
abordată în proiect.
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