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STIMAŢI COLEGI,
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, când familiile se 

reunesc, domină zâmbetul în casele oamenilor şi ne bucură de farme-
cul acestor sărbători. 

Pentru noi, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţii-
lor, anul 2010 a fost unul împovărat, dar important pentru dezvoltarea 
de mai departe a sectorului TIC – un sector determinant pentru economia ţării, în care activează 
peste 30 mii de angajaţi şi care formează peste 10% din produsul intern brut (PIB). Împreună am 
reuşit să obţinem în acest an un şir de realizări înalt apreciate atât pe plan intern, cât şi pe plan 
extern. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru eforturile şi munca depusă şi să vă felicit cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă!

Pentru fiecare, şi Crăciunul, şi Anul Nou sunt sărbători mult aşteptate.  Sunt sărbători care ne 
unesc, ne readuc speranţă, echilibru, bucurii şi lumină în suflete. Doresc tuturor ca noul an, 2011, 
să ne găsească mai buni, mai sănătoşi, mai bogaţi, mai iubitori, mai înţelegători, mai fericiţi. Sa fie 
un an plin de idei noi pe care împreună să le transformăm în realizări frumoase. 

CRĂCIUN FERICIT ŞI LA MULŢI ANI!
Alexandru OLEINIC,

Ministrul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor

Un finalist „iTineret – Viitorul 
începe cu tine” a reuşit să
asigure liceul său cu reţea Wi-Fi

Vitalie IURCU, Managerul de 
succes al anului 2010
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Un centru modern şi inedit
de examinare a şoferilor
este deschis la Chişinău

Serviciile electronice
de perspectivă ale
ÎS CRIS ”Registru”
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Automobile noi
la centrele poştale regionale

Reuniunea bilaterală Republica 
Moldova – România la nivel
de experţi pe probleme de
management al spectrului radio

Sistemele informatice 
„MoldData” – noi oportunităţi 
pentru „e-Administrare”

Veaceslav Creţu, finalist al concursului naţional “iTine-
ret – Viitorul începe cu tine” ediţia I, a reuşit să asigure 
în liceul teoretic “Zîmbreni” din raionul Ialoveni o 
reţea de calculatoare interconectate la Internet fără 
fir, Wireless (Wi-Fi) LAN.
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Întreprinderea de Stat 
„MoldData” a fost creată 
în septembrie 1993 şi 
activează sub auspiciile 
Ministerului Tehnolo-
giilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor. Servicii 
de bază: cercetare, proiectare şi implementarea  siste-
melor informatice de administrare a activităţii socio-
economice, promovarea tehnologiilor informaţionale 
şi a metodologiilor avansate, înregistrarea numelor de 
domenii în zonă „.md”, web hosting.
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La 4 noiembrie curent, Vladimir Ceban, directorul Întreprin-
derii de Stat „Poşta Moldovei” a înmînat directorilor cen-
trelor poştale regionale cheile şi paşapoartele tehnice a 20 
de automobile noi de marca Niva pentru utilizarea acestora 
în procesul de transportare a corespondenţei şi coletelor 
poştale.
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În premieră în 
Moldova, compania 
Moldtelecom lansează, 
prin marca sa comer-
cială Unité 3G o serie 
de pachete de servicii 
convergente (mixte) 
de telefonie fixă şi 
mobilă cu denumirea 
Unité Familia din 1 
Noiembrie 2010. 

Cu noua ofertă 
clienţii Unité 3G şi 
Moldtelecom vor obţi-
ne un pachet unic de 
servicii combinate de 
voce si date, presta-
te acum la telefonul 
fix si mobil într-un 
singur abonament. Iar 
pentru cei care nu-şi 
mai imaginează viaţa 
fără Internet, Unité 
oferă posibilitatea de 
a include în pachet 
serviciul Internet mo-
bil ConnectFamilia la 
tarife reduse.  

Abonamentul in-
tegrat UnitéFamilia 
oferă o multitudine 
de posibilităţi unice 
clienţilor Unité 3G şi 
Moldtelecom: 

- fix+mobil într-un 
singur pachet ;

- convorbiri gratuite 
pentru toată familia ;

- convorbiri gratuite 
cu numărul de telefon 
fix, inclus în abona-
ment ;

- sute şi mii de 
minute naţionale şi în 
reţea, incluse în abo-
nament, lunar ;

- posibilitatea de a 
include în pachet In-

UnitéFamilia -
fix şi mobil într-un singur pachet

Moldtelecom
susţine lăcaşele
sfinte din ţară
La ceremonia de Sfinţire a 
Bisericii Sf.Dumitru din ca-
drul Complexului monastic 
„Curchi”, care a avut loc la 26 
noiembrie curent, Stareţul 
Mănăstirii Arhimandritul 
Siluan a invitat în calitate de 
oaspeţi de onoare pe domnii 
Vlad Didilică, Preşedintele 
Consiliului Societăţii pe Ac-
ţiuni Moldtelecom şi Vitalie 
Iurcu, Director General al 
S.A. Moldtelecom, în semn 
de recunoştinţă pentru 
atitudinea evlavioasă ma-
nifestată faţă de lăcaşele 
sfinte din ţară, în special 
faţă de Complexul Monastic 
„Curchi”. 

De-a lungul anilor, compania 
Moldtelecom s-a afirmat prin 
multiple acţiuni de responsabili-
tate socială menite să contribuie 
la dezvoltarea societăţii, un loc 
aparte revenindu-i susţinerii lă-
caşelor de cult din ţară.  

Numai pe parcursul anului 
2010, compania Moldtelecom a 
acordat Complexului Monastic 
„Curchi” suport financiar în va-
loare de 850000 lei, pentru efec-
tuarea lucrărilor de amenajare 
şi renovare, contribuind, prin 
aceasta la menţinerea şi păstra-
rea acestui lăcaş sfânt. 

Este de notat că Moldtelecom 
participă activ la susţinerea Com-
plexului Monastic „Curchi”, înce-
pând cu anul 2004, timp în care 
compania a reuşit să întreprindă 
diverse sponsorizări şi acţiuni de 
caritate, contribuind cu circa 5 
milioane lei la lucrările de recon-
strucţie a întregului Complex.    

În cadrul ceremoniei festive, 
Vlad Didilică, Preşedinte al Con-
siliului SA Moldtelecom a menţi-
onat: “A întinde mâna celui care 
are nevoie de ajutor este o datorie 
sfântă pentru fiecare dintre noi, 
tot aşa cum e binevenită susţi-
nerea acţiunilor ce contribuie la 
dezvoltarea societăţii”. 

La rândul său, Vitalie Iurcu, 
Director general Moldtelecom a 
ţinut să afirme: „Suntem un po-
por cu tradiţii şi obiceiuri sacre. 
Pe lângă menirea lor de lăcaşe 
sfinte, bisericile şi mănăstirile 
reprezintă şi importante monu-
mente ale arhitecturii R. Moldo-
va, pe care e păcat să le lăsăm să 
se ruineze. Compania Moldte-
lecom s-a implicat activ în susţi-
nerea lucrărilor de reconstrucţie 
şi restaurare a Complexului Mo-
nastic „Curchi”, precum şi a altor 
lăcaşe sfinte din ţară, încadrân-
du-ne astfel în programul de res-
ponsabilitate socială corporatistă 
«Aproape de oameni, de comuni-
tate», demarat de Moldtelecom”. 

Pentru aportul şi merite de-
osebite în susţinerea lăcaşelor 
sfinte din ţară, în cadrul ceremo-
niei festive, Mitropolitul Vladimir 
a înmânat o înaltă distincţie bise-
ricească Dlui Vitalie  Iurcu, direc-
tor general al S.A.”Moldtelecom”.   

Prin aceste acţiuni, Moldte-
lecom recunoaşte importanţa 
religiei ca element determinant 
în conştiinţa comunităţii, motiv 
pentru care susţine constant re-
novarea şi reabilitarea lăcaşelor 
de cult din ţară.

La 6 octombrie curent a avut 
loc beta-testarea publică a 
versiunii iniţiale de bază a 
unei game largi de servicii 
online de informare şi diver-
tisment oferite pe platforma 
My.Moldtelecom.md cu scopul 
de a implica utilizatorii la crea-
rea serviciului final.

My.Moldtelecom.md 
este o platformă de servicii şi 
aplicaţii online integrate ce 
permite utilizatorilor să inter-
acţioneze între ei, să-şi creeze 
cutii poştale noi, să-şi găzdu-
iască site-uri proprii, precum 
şi să transmită mult mai rapid 
informaţia necesară lansată  
de compania Moldtelecom în 
premieră pentru Republica 
Moldova.

“Privim fiecare interac-
ţiune cu clienţii noştri din 
perspectiva interacţiunii cu 
compania Moldtelecom, de 
aceea dorim să le oferim aces-
tora cea mai bună experienţă 
online, să creăm o comunita-
te prin care să avem o relaţie 
cât mai apropiată cu ei. Vom 
continua să dezvoltăm şi mai 
mult această direcţie de apli-
caţii online pentru a fideliza 
clienţii Moldtelecom”, a de-
clarat Vitalie Iurcu, Director 
general al S.A.”Moldtelecom”.

Noua platformă My.Mold-
telecom.md permite clienţi-
lor accesul la servicii perfor-
mante de E-mail, Webmail.
md cu un spaţiu de 1GB pen-
tru inbox şi, pentru prima 
dată în Moldova, utilizatorii 
Internet îşi vor putea găzdui 
gratuit siturile cu capacitatea 
de 1GB pe serverul Moldtele-
com, accesând serviciul Free-
hosting.md. 

De asemenea, utilizatorii 
site-lui vor putea încărca şi 
expedia fişiere de până la 1GB 

prin intermediul serviciului 
online Filesharing.md, iar 
membrii comunităţii de vi-
deosharing din Moldova, vor 
împărtăşi cele mai tari spoturi 
video cu diverse tematici, ac-
cesând site-ul Maxtube.md 
de pe platforma online. 

Pentru a dinamiza activita-
tea şi a consolida relaţiile, cli-
enţii platformei Moldtelecom 
vor utiliza serviciul Strea-
ming.md, prin intermediul 
căruia vor comunica mai liber 
în grup, vor transmite infor-
maţia în timp real, sub forma 
audio/video, fără o investiţie 
suplimentară în echipamente 
speciale, bazându-se pe co-
nexiunea Internet şi tehno-
logie avansată de streaming. 
Utilizatorii site-lui vor putea 
transmite live orice informa-
ţie, având la dispoziţie doar o 
cameră web şi un computer. 

Compania Moldtelecom a 
ţinut cont şi de clienţii pasi-
onaţi de jocurile online, mai 
mult sau mai puţin complexe, 
pentru care a pus la dispoziţie 
noi soluţii de distracţie:  jocuri 
pentru copii, jocuri de acţiune 
şi jocuri logice prin interme-
diul site-lui Webgames.md. 
Astfel, ei vor avea posibilitatea 
să se înregistreze, să-şi facă 
pagină cu jocurile favorite, să 
comenteze, să voteze, să re-
comande şi chiar să le trimită 
online pe mail/yahoo messen-
ger/twitter etc. 

Începând cu ziua lansă-
rii versiunii beta, orice uti-
lizator Internet din familia 
Moldtelecom, şi nu numai, 
poate să-şi exprime opinia 
şi sugestiile despre cum ar 
trebui să funcţioneze şi să 
arate astfel de serviciu on-
line. Sugestiile utilizatori-
lor pot fi expediate la adre-
sa info@webmail.md.

Moldtelecom lansează beta-
testarea serviciilor online

La ceremonia oficială orga-
nizată de Revista VIP Maga-
zin şi Asociaţia Oamenilor 
de Afaceri din Moldova, la 
care a fost prezentată revis-
ta comunităţii de business 
din Moldova „100 manageri 
de top ai anului 2010”,  Dl 
Vitalie Iurcu, Director gene-
ral al S.A. „Moldtelecom” a 
fost desemnat managerul 
de succes al anului la nivel 
naţional. 

Această înaltă apreciere 
reprezintă o recunoaş-
tere publică al aportului 
managerului Vitalie Iurcu 
la prosperarea sectorului 
de comunicaţii din ţară şi 
al sectorului economic în 
general.   

Performanţa liderului 
operatorului naţional 
de comunicaţii este cu 
atât mai vizibilă cu cât se 
resimte progresul com-
paniei Moldtelecom pe 
piaţa telecomunicaţiilor, 

din ultima perioadă, care 
într-un timp foarte scurt 
a reuşit să se impună pe 
piaţa locală cu cele mai 
avansate servicii prestate 
pe întreg teritoriul ţării: 
accesul în bandă largă la 
reţeaua globală Internet 
în ascensiune naţională, 
televiziunea digitală IPTV, 
cel mai inovativ, calita-
tiv şi solicitat serviciu 
pe piaţă, plus Unite 3G, 
care oferă o nouă eră a 
comunicării, cu soluţii 
mobile în două standarde 
CDMA2000 şi UMTS/3G, 
cele mai atractive oferte 
şi noi surprize unice, 
care îi aşteaptă pe clienţii 
noştri în viitorul cel mai 
apropiat. 

Pe lângă aceasta, 
Moldtelecom este în 
permanenţă aproape de 
oameni, de comunitate, 
luând atitudine grijulie 
faţă de persoanele defa-
vorizate, sinistraţi, tineri, 

Vitalie IURCU, Managerul
de succes al anului 2010

internaţionali, precum 
Stephane Bride, director 
executiv „Ernst & Young”, 
care în alocuţiunea sa a 
dat o notă înaltă spiritului 
întreprinzător şi talentului 
incontestabil al manageri-
lor din republică.  

Evenimentul a culmi-
nat cu o iniţiativă venită 
din partea fondatorului şi 
preşedintelui Organiza-
ţiei oamenilor de afaceri 
din Republica Moldova  
(AOAM), Dl Vlad Plahot-
niuc de a crea o tradiţie 
în a organiza anual astfel 
de festivităţi pentru a 
remarca toţi profesioniştii 
consacraţi, care reprezintă 
o resursă extraordinară a 
ţării.

Revista „100 manageri 
de top ai anului 2010” 
a fost editată cu un tiraj 
de 5000 de exemplare, 
urmând să fie suplinită în 
prima jumătate a anului 
2011.

sportivi etc. Toate aceste 
acţiuni sunt întreprin-
se pentru a facilita şi a 
îmbunătăţi nivelul de trai 
al oamenilor din ţara noas-
tră, demonstrând astfel 

că putem avea un viitor 
luminos la noi acasă.  

Meritele deosebite ale 
top managerilor din repu-
blică au fost apreciate, de 
asemenea de către experţii 

ternetul mobil la tarife 
reduse;

- o singură factură şi 
un singur cont pentru 
ambele servicii fix şi 
mobil. 

Acum membrii famili-
ei împreună cu apropia-
ţii lor au posibilitatea de 
a-şi crea propria reţea 
de comunicare, pentru 
a vorbi gratuit între ei 
atât la telefonul mobil 
cât şi la cel fix. 

Pentru a beneficia 

de unul din planurile 
tarifare oferite, clientul 
va merge la orice repre-
zentanţă Unité 3G, unde 
va încheia un contract 
pentru unul sau mai 
multe numere noi.

La conectare, clienţii 
UnitéFamilia vor putea 
procura telefoane 3G la 
preţuri promoţionale 
de 99 lei sau vor putea 
schimba gratuit telefo-
nul vechi pe unul nou.



MediaTiC 3

În perioada 15-17 noiembrie curent în 
trei oraşe ale Republicii Moldova a fost dsfă-
şurată „Conferinţa Republicană de lansare a 
proiectelor educaţionale în domeniul IT”.

Prima zi a conferinţei a avut loc la Chişi-
nău. La Conferinţă a fost prezentă Dona Şco-
la, viceministru al tehnologiilor informaţio-
nale şi comunicaţiilor care a salutat cei circa 
550 de pedagogi de informatică din munici-
piul Chişinău şi oaspeţii din Romania. 

„Sînt bucuroasă că înţelegerile la care s-a 
ajuns în luna mai, după semnarea celor două 
memorandumuri dintre Ministerul Educaţi-
ei şi companiile „Microsoft” şi „Cisco” - lideri 
pe piaţa internaţională a tehnologiilor in-
formaţionale, se materializează în activităţi 
concrete. Sînt convinsă că sprijinul pe care îl 
oferă companiile menţionate în implemen-
tarea programelor educaţionale inovative şi 
a schimbului de cunoştinţe vor contribui la 
educarea copiilor în vederea utilizării corec-
te a calculatorului, integrării şi adaptării lor 
la schimbările rapide ce au loc în domeniul 
tehnologiilor informaţionale”, a menţionat 
vice-ministrul. 

Potrivit viceministrului, doar prin imple-
mentarea celor mai avansate practici de in-
struire a copiilor în domeniul IT, putem atin-
ge rezultatele scontate.

 Conferinţa Republicană de lansare a pro-
iectelor educaţionale în domeniul IT este or-
ganizată de Ministerul Educaţiei şi Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţi-
ilor în comun cu companiile Microsoft şi CIS-
CO. Evenimentul este parte a înţelegerilor la 
care s-a ajuns între părţi în luna mai, în urma 
semnării Memorandumurilor de intenţii între 
Ministerul Educaţiei cu companiile Microsoft şi 
CISCO.

Conferinţa a fost desfăşurată timp de trei 
zile în trei zone ale ţării: 
Chişinău – pe data de 15 noiembrie
Bălţi - pe data de 16 noiembrie
Cahul – pe data de 17 noiembrie

La Conferinţă au participat circa 1300 de 
profesori de informatică din toate liceele şi 
gimnaziile din ţară. 

“Conferinţa Republicană
de lansare a proiectelor 
educaţionale în domeniul 
IT” s-a desfăşurat pentru 
prima dată în Moldova

Un centru modern şi inedit de examinare a şoferilor este deschis la Chişinău

La 29 octombrie recent Între-
prinderea de Stat „Poşta Moldo-
vei” a organizat sărbătoarea „Ziua 
Abonatului”. Ceremonia oficială 
de deschidere a avut loc în Ofi-
ciul poştal central din Chişinău. 
La eveniment au participat Miha-
ela Iacob, Viceministru TIC, Ion 
Pîrgaru, Preşedintele Federaţiei 
Sindicatelor din Comunicaţii, Vla-
dimir Ceban, Director general al 
Î.S. „Poşta Moldovei”, şefii de sub-
diviziuni ale aparatului de dirijare 
al întreprinderii, reprezentanţi ai 
editurilor de presă din republică, 
vizitatori.

Mihaela Iacob a salutat partici-
panţii la sărbătoare, menţionînd 
importanţa pe care o acordă mi-
nisterul defăşurării unor aseme-

nea manifestări, care contribuie 
la sporirea numărului de abonaţi. 
Viceministrul a apreciat înalt co-
laborarea existentă între editorii 
de presă şi Î.S. ”Poşta Moldovei” în 
calitate de distribuitor de presă şi 
a specificat că întru soluţionarea 
problemelor existente în relaţiile 
economice dintre cele două părţi, 
este constituit un Grup de lucru 
mixt, compus din reprezentanţi ai 
distribuitorului Î.S. ”Poşta Moldo-
vei” şi reprezentanţi ai Asociaţiei 
Presei Independente. Urmare a 
acestui dialog este recenta revizui-
re a tarifelor pentru anul 2011 pen-
tru distribuirea ziarelor locale.

Vladimir Ceban, directorul în-
treprinderii a spus că în cadrul Î.S. 
„Poşta Moldovei” a devenit deja o 

tradiţie desfăşurarea în fiecare an 
a „Zilei abonatului”, în perioada 
campaniei de abonare. Prin acest 
eveniment, în toate oficiile poşta-
le din ţară se deschid uşile pentru 
toate persoanele fizice şi juridice, 
care sînt invitate să se aboneze la 
ediţii periodice, beneficiind de re-
duceri esenţiale.

„Ziua abonatului” a fost desfăşu-
rată în toate cele 1146 de oficii poş-
tale din municipiu şi din ţară. Din 
an în an suma abonării obţinută în 
„Ziua abonatului” creşte procentual 
comparativ cu suma abonării ob-
ţinută total în perioada campaniei 
de abonare. Î.S. „Poşta Moldovei” 
colaborează cu peste 170 de editori 
de presă, care includ în catalogul de 
abonare circa 400 ediţii periodice.

Centrul este construit în stil 
modern, este dotat cu 25 de locuri 
computerizate, cu sistem video 
care asigură vizualizarea decurge-
rii examenului pe un ecran mare, 
amplasat în sala de aşteptare.  De 
asemenea Centrul este asigurat cu 
2 automobile performante, dotate 
cu camere de luat vederi care înre-
gistrează procesul de examinare a 
şoferilor la proba practică. Proiectul 
de deschidere a noului centru a fost 
realizat  integral din sursele finan-
ciare ale ÎS „CRIS REGISTRU”. 

Inaugurarea noului centru 
face parte din măsurile întreprin-
se de  Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, 
menite să perfecţioneze procedu-
ra şi condiţiile de organizare şi 
desfăşurare a examenelor pentru 
obţinerea permiselor de condu-
cere. A fost elaborat un plan de 
acţiuni pentru depăşirea situ-
aţiei create, care a fost lansat în 
luna mai curent, în cadrul unei 
conferinţe de presă, susţinută 
de Alexandru Oleinic, ministrul 
tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţiilor. După 4 luni de 

Dorin Recean, vice-ministrul 
tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţiilor în comun cu Dirk 
Schubel, Ambasador, Şef al Dele-
gaţiei Uniunii Europene la Chi-
şinău, au susţinut o conferinţă 
de presă la 21 octombrie recent 
privind acţiunile Moldovei de 
eliberare exclusivă a paşapoarte-
lor biometrice începînd cu anul 
2011 şi perspectivele liberaliză-
rii regimului de vize.

Dorin Recean a remarcat că 
„integrarea europeană a Repu-
blicii Moldova a demarat efectiv 
şi cunoaşte o dinamică fără 
precedent. Acum suntem la câţi-
va paşi şi de circulaţia liberă a 
cetăţenilor. Pentru aceasta, ţara 
noastră trebuie să asigure un 
management eficient al fluxuri-
lor migraţionale, iar paşaportul 
electronic cu date biometrice 
este instrumentul indispensabil 
în acest proces”. 

Dorin Recean a ţinut să 
menţioneze că potrivit Legii 
privind actele de identitate din 
sistemul naţional de paşapoarte, 
începînd cu 1 ianuarie 2011 
vor fi eliberate în exclusivita-
te paşapoarte electronice cu 
date biometrice. 

Toate paşapoartele elibera-

te pînă la 1 ianuarie 2011 vor 
fi valabile pînă la expirarea 
termenului de valabilitate.  

Printre avantajele pe care 
le oferă posesia unui paşaport 
electronic cu date biometrice au 
fost numite următoarele:
 Grad sporit de securitate a 

documentului;
 Securitate mai înaltă a în-

tregului proces de documentare;
 Identificarea exactă a per-

soanelor aplicante şi excluderea 
identităţilor multiple a aceleiaşi 
persoane;
 Integrarea soluţiei în pro-

cesele automatizate de proce-
sare a informaţiei cu privire la 
fluxurile migraţionale;
 Creşterea semnificativă a 

securităţii statului;
 Integrarea eficientă în pro-

cesul regional şi internaţional 
de control al fluxurilor migraţi-
onale.

Paşaportul electronic emis 
de către autorităţile Republicii 
Moldova corespunde întocmai 
standardelor DOC 9303 ale Or-
ganizaţiei Internaţionale Aviaţie 
Civilă (ICAO).

Şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene, Dirk Schubel, a 
salutat decizia autorităţilor 

Paşaportul electronic cu date biometrice – pasul
determinant în integrarea europeană şi călătoriile fără vize

moldoveneşti de trecere la 
eliberarea exclusivă a paşapoar-
telor biometrice, menţionînd 
că aceasta va facilita dialogul 
dintre Moldova şi UE privind 
liberalizarea regimului de vize 
pentru cetăţenii Moldovei şi 
este elementul principal în 
acest dialog. Totodată dl. Dirk 
Schubel a subliniat că Uniunea 
Europeană va acorda un grant 
Moldovei în sumă de 2 mln. 
euro pentru extinderea capaci-
tăţilor de fabricare şi eliberare a 
paşapoartelor biometrice.

Republica Moldova a demarat 
procesul de fabricare şi eliberare 

a paşapoartelor cu date biome-
trice din februarie 2008. Pînă 
la data de 21 octombrie au fost 
eliberate 3011 paşapoarte de 
acest fel. Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor 
este responsabil de implemen-
tarea Planului de acţiuni pentru 
asigurarea eliberării paşapoarte-
lor electronice cu date biometrice, 
aprobat prin Hot.Guv.nr.317 din 
28.04.2010. În prezent Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat 
REGISTRU este pregătit să docu-
menteze cetăţenii cu paşapoarte 
electronice, inclusiv în afara 
Chişinăului.

implementare a planului sînt în-
registrate rezultate concrete.

La inaugurarea centrului mo-
dern de examinare a şoferilor, a 
participat Dorin Recean, viceminis-
trul tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţiilor. În cadrul ceremoni-
ei de deschidere dl Recean a men-
ţionat că Centrul este organizat 
conform unui concept nou, care se 

bazează pe cele mai bune practici 
din domeniu din Georgia şi Româ-
nia şi este unul din cele mai perfor-
mante proiecte, care a fost realizat 
în fostul spaţiu sovietic şi în multe 
state din UE.

Viceministrul a remarcat că în 
prezent, în fază finală de reamena-
jare se află mai multe săli de acest 
fel în diferite raioane ale Republicii 

Moldova. În iunie 2010 în Moldova, 
din cele 36 de oficii, doar 12 erau 
echipate cu tehnica de calcul nece-
sară. În patru luni numărul aces-
tora s-a dublat, şi, aşa cum s-a pro-
mis, până la finele anului curent, 
toate subdiviziunile de examinare 
pentru obţinerea permisului de 
conducere vor fi dotate cu echipa-
mentele corespunzătoare pentru 
automatizarea procedurii de exa-
minare, inclusiv trecerea completă 
a sistemului la emiterea doar a do-
cumentelor de model nou. 

Totodată, a fost menţionat că în 
sensul asigurării unui proces de 
examinare corect şi transparent, 
care nu ar permite eliberarea per-
miselor persoanelor nepregătite, a 
fost reorganizat şi procesul de sus-
ţinere a examenelor pentru eventu-
alii conducători auto. 

Odată cu deschidrea noului Cen-
trului a demarat şi Campania de 
informare „DREPTUL DE A CON-
DUCE... DREPTUL DE A CUNOAŞ-
TE!” care îşi propune informarea 
viitorilor conducători auto despre 
modul de obţinere a permisului de 
conducere pas cu pas.

Ziua abonatului în Republica Moldova
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Cu ocazia frumoaselor 
sărbători de iarnă Institu-
tul de cercetări ştiinţifice 
„ELIRI”, condus de Efim Ba-
dinter, adresează cele mai 
sincere felicitări şi cele mai 
calde urări de bine organi-
zaţiilor şi întreprinderilor 
din Republica Moldova. 
„ELIRI” vă urează Crăciun 
Fericit şi un An Nou plin de 
sănătate, bucurii şi reali-
zări frumoase în activita-
tea profesională.

Institutul de cercetări 
ştiinţifice „ELIRI” este parte 
a Ministerului Tehnologi-
ilor Informaţionale şi Co-
municaţiilor din Republica 
Moldova, creat în 1959.

Institutul se specializea-

La mulţi ani!

ză în construcţia metro-
logică de aparate, tehnică 
informaţională, tehnică de 
măsurat, radioelectroni-
că şi alte domenii ale con-
strucţiei de aparate.

Una din direcţiile de per-
spectivă ale lucrărilor In-
stitutului sunt cercetările 
aplicative în domeniul na-
notehnologiilor, care se în-

deplinesc în comun cu IIEn 
AŞM şi UTM în conformitate 
cu programul de Stat „Na-
notehnologii şi nanomate-
riale”. 

Pentru prima dată în 
practica mondială la institut 
au fost obţinute nanostruc-
turi filiforme cu lungimea 
1-1,5 m şi cu diametrul ge-
neral 0,2-0,4 mm, care con-
ţineau pînă la 1 mln de na-
no-fire izolate separate între 
ele din diverse elemente 
metalice, aliaje, se-mimeta-
le şi semiconductori. Acest 
fapt poate să asigure crearea 
de noi tipuri inovaţionale de 
produse pe baza lor, pentru 
tehnica informaţională şi 
medicală, pentru alte dome-
nii ale ştiinţei şi tehnicii.

În ultimii ani lucrările 
institutului au atras aten-
ţia mai multor organizaţii 
ştiinţifice şi instituţii din 
Republica Coreea ,SUA, Is-
rael, China, Marea Britanie, 
România,  Rusia,  Ucraina  şi 
alte ţări.

Spre exemplu pentru 
Institutul de Metrologie şi 
de Standardizare din Re-
publica Corea, S.A. „ELIRI” 
a elaborat şi a livrat un di-
vizor de tensiune DVE-100 
la curent continuu pentru 
100 kV, clasa de precizie 
0,005%, care a fost apreciat 
drept mai precis, decît divi-
zoarele utilizate în practica 
mondială.

Pentru SUA, S.A. „ELIRI” 
a elaborat şi livrat circa 

2000 de radiatoare şi re-
ceptoare de radiaţie în-
fraroşie, cu utilizarea în 
procesul de elaborare, a 
tehnologiei integrată hi-
bridă cu strat  gras.

Proprietatea intelectu-
ală a institutului înclude 
mai mult de 500 certificate 
de autor, 60 brevete (SUA, 
Marea Britanie, Germania, 
Franţa, Elveţia, Italia, Ro-
mânia şi a.), 38 brevete în 
Moldova.

În anii 2008-2010 insti-
tutul a obţinut 5 brevete, a 
vîndut unei firme din afara 
ţării 3 licenţe, a fost deco-
rat cu o medalie de aur ,7 
medalii de argint, o meda-
lie de bronz la expoziţiile 
internaţionale din Geneva, 

Brusel, Cluj-Napoca ş.a.. 
În anul 2009 institutului i 
s-a conferit decoraţia Or-
ganizaţiei Internaţionale 
a Proprietăţii Intelectuale 
(WIPO, Geneva) „INNOVA-
TIVE ENTERPRISE”.

Volumul planificat al lu-
crărilor executate şi vînză-
rilor nete al producţiei teh-
nico-ştiinţifice în anul 2010 
este de 2,5 ori mai mare 
faţă de anul 2009.  

Mai multe informaţii 
despre Institutul de cerce-
tări ştiinţifice „ELIRI” pot fi 
găsite pe www.eliri.md   

Sperăm, ca informaţia 
despre institut să lărgească 
colaborarea cu organizaţi-
ile şi întreprinderile Mol-
dovei.

De curînd Portalul 
serviciilor electronice 
www.e-services.md a 
lansat un nou  serviciu 
electronic care ţine de 
documentarea vehicu-
lelor transmise de către 
proprietari în folosinţă 
gratuită.

Comandarea în regim 
on-line a certificatului de 
înmatriculare a trans-
portului auto în folosinţă 
gratuită (denumit VP 
COMODAT) permite per-
fectarea actelor cu drept 
de transmitere în folo-
sinţă a mijlocului Dvs de 
transport altei persoane 
prin Internet. Pe numele 
uzufructuarului (benefi-
ciarului) se eliberează un 
certificat  de înmatricu-
lare a vehiculului, în care 
se fac înscrierile respec-
tive. Certificatul poate fi 
primit la orice Birou de 

înmatricularea transpor-
tului, indicat la comanda 
serviciului.

Serviciul a fost testat 
cu succes în perioada 4 
noiembrie – 4 decembrie 
2010, şi, sperăm ca, atît 
proprietarii mijloacelor 
de transport, cît şi uzu-
fructuarii să-l găsească 
simplu şi uşor de utilizat!

De acest serviciu pot 
beneficia persoanele 
fizice, şi anume cetăţenii, 
care au atins vîrsta de 18 
ani, deţin dreptul juridic 
de a primi documentul 
respectiv şi care sînt 
înregistraţi pe Portalul 
serviciilor electronice 
www.e-services.md.

Comanda certifica-
tului se realizează prin 
intermediul Portalului 
serviciilor electronice al 
ÎS CRIS “Registru”, unde 
utilizatorii vor fi infor-
maţi despre condiţiile 
de acceptare a comenzii, 

termeni şi tarife, docu-
mentele necesare şi ghi-
daţi de-a lungul tuturor 
etapelor pentru plasarea 
comenzii. Suplimentar, 
un suport informaţional 
al serviciului este oferit 
la numărul de telefon 
25-70-70.

Pentru anul 2011 este 
preconizată acordarea 
acestui serviciu şi prin 
telefon.

Prin promovarea 
serviciilor electronice în 
general şi a certificatului 
de înmatriculare a trans-
portului auto în folosinţă 
gratuită în regim on-li-
ne, în particular, ÎS CRIS 
“Registru” îşi propune 
simplificarea procedurii 
de acces a cetăţenilor 
la serviciile prestate de 
întreprindere, perfecţi-
onarea procedurilor de 
deservire şi alinierea 
acestora la standardele 
europene.

Un nou serviciu electronic - certificatul 
de înmatriculare a transportului auto
în folosinţă gratuită (VP COMODAT)

Dincolo de discuţiile specia-
liştilor referitoare la ce este 
un serviciu electronic, care 
este lista minimă de servicii 
electronice şi în ce măsură 
poate fi diversificat spectrul 
serviciilor prestate în regim 
on-line, astfel încît acestea 
să se alinieze cît mai mult 
exigenţelor utilizatorilor, 
tehnologiile informaţionale 
cuceresc noi terenuri. 

ÎS CRIS „Registru”, lider 
în domeniul informatizării, 
îşi propune lansarea în scurt 
timp a unor noi servicii elec-
tronice. Ele vin să completeze 
lista serviciilor electronice de 
bază, recomandate de Comu-
nitatea Europeană, referitoa-
re la documentele personale, 
înmatricularea mijloacelor de 
transport şi la anunţul privind 
schimbarea domiciliului. Noile 
servicii online vor permite sim-
plificarea procedurii de acces a 
cetăţenilor la serviciile prestate 
de întreprindere, perfecţiona-
rea procedurilor de deservire a 
cetăţenilor şi alinierea acestora 
la standardele europene.

În fază avansată de elabo-
rare şi implementare sunt ur-
mătoarele servicii electronice: 
programarea prin telefon pen-
tru vizitarea oficiilor, coman-
darea on-line şi prin telefon 
a extrasului din RSP privind 
înregistrarea la domiciliu, 
comandarea on-line a ade-
verinţei privind confirmarea 
posesiei sau lipsei în posesie 
a  mijlocului de transport, co-
mandarea on-line a adeverin-
ţei privind confirmarea pose-
siei permisului de conducere 
şi a categoriilor de conducere, 
comandarea on-line şi prin 
telefon a preschimbării permi-
sului de conducere naţional de 
modelul DL 1995 pe un permis 
de conducere de modelul DL 
2008, comandarea on-line şi 
prin sms a extrasului privind 
mijlocul de transport, coman-
darea on-line şi prin telefon 
a plăcilor de înmatriculare ce 
conţin simboluri solicitate.

Serviciile electronice enu-
merate mai sus vor putea fi so-
licitate fie prin Internet, fie prin 
sms, altele – şi prin Internet şi 
prin sms. Procedura este la fel 
de simplă pentru fiecare dintre 

Serviciile electronice de perspectivă
ale ÎS CRIS ”Registru”

modalităţi, diferă puţin doar 
scenariul.

Dacă este să trecem pe scurt 
în revistă unul dintre serviciile 
electronice care va fi lansat în 
curînd pe Portalul www.e-ser-
vices.md, putem menţiona ser-
viciul de comandare al plăcilor 
de înmatriculare ce conţin sim-
boluri solicitate. Scopul acestui 
serviciu este de a scuti benefici-
arul de a se adresa personal la 
oficiu pentru a comanda plăci 
de înmatriculare cu simboluri 
solicitate şi permite confecţio-
narea şi păstrarea acestora în 
subdiviziunile de examinare şi 
evidenţă a transportului pînă 
la momentul solicitării lor de 
către beneficiar.

Plăcile de înmatriculare vor 
fi eliberate beneficiarului la 
oficiul unde au fost comandate, 
după expirarea termenului de 
5 zile lucrătoare din momentul 
achitării serviciilor, în baza cer-
tificatului de înmatriculare a 
mijlocului de transport valabil. 

Un alt serviciu care va fi im-
plementat în curînd este pro-
gramarea prin telefon pentru 
vizitarea oficiilor ÎS „CRIS “Re-
gistru”. Putem afirma că fieca-
re dintre noi a avut situaţii în 
care fie a stat la coadă la oficiile 
de documentare, fie că a auzit 
de la cunoştinţe şi prieteni că 
au trecut prin asemenea expe-
rienţă. Direcţiile de documen-
tare a populaţiei, de documen-
tare a conducătorilor auto şi de 

documentare a mijloacelor de 
transport din cadrul întreprin-
derii sunt antrenate în perma-
nenţă în activităţi de îmbună-
tăţire a condiţiilor de prestare a 
serviciilor.

Programarea prin telefon 
este soluţia optimă în acest 
sens. Ea va permite ordonarea 
fluxului de vizitatori ai oficiilor 
teritoriale şi menţinerea unui 
climat de lucru constructiv în 
aceste subdiviziuni în perioa-
dele fierbinţi. 

Aceste servicii vor fi disponi-
bile pe Portalul serviciilor elec-
tronice www.e-services.md. 
Despre lansarea lor cetăţenii 
vor fi anunţaţi printr-o campa-
nie de informare.

Suportul informaţional al 
proiectelor va fi oferit şi în con-
tinuare la numărul de telefon 
25-70-70.

În încheiere am dori să asi-
gurăm cititorii că ÎS CRIS “Re-
gistru” va depune şi în conti-
nuare toate eforturile pentru 
implementarea cu succes a ser-
viciilor anunţate mai sus, dar şi 
pentru extinderea continuă a 
listei de servicii, astfel încît ce-
tăţeanul înainte de a merge la 
oficiul teritorial de documenta-
re, să fie tentat să viziteze mai 
întîi portalul serviciilor electro-
nice www.e-services.md pen-
tru a verifica dacă nu cumva 
actul / certificatul / extrasul de 
care are nevoie poate fi solicitat 
acum şi în regim on-line!
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În Republica Moldova a fost 
marcată „Ziua Profesională
a Lucrătorului Poştal”
Respectând frumoasa tradiţie, împreună cu întreaga 
comunitate mondială, în fiecare an la 9 octombrie consem-
năm un eveniment remarcabil – Ziua Mondială a Poştei, în 
Republica Moldova fiind marcată şi ca Ziua Profesională a 
Lucrătorului Poştal.

În ajunul sărbătorii, Alexandru Oleinic, Ministrul Teh-
nologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a vizitat Cen-
trul de Prelucrare şi Transportare a Poştei şi Direcţia de 
Poştă Chişinău, unde s-a întâlnit cu colectivele de muncă. 
Pe parcursul săptămânii dl. Oleinic a participat la adunări-
le festive dedicate Zilei Profesionale a Lucrătorului Poştal, 
organizate în toate Centrele de Poştă din republică.

Ministrul a mulţumit colaboratorilor poştei pentru acti-
vitatea de zi cu zi, pentru contribuţia la dezvoltarea între-
prinderii şi sporirea calităţii serviciilor prestate populaţiei. 
În mod special dl. Oleinic a remarcat faptul că timp de un 
an, datorită implementării unui management eficient, Î.S. 
„Poşta Moldovei” a reuşit să se transforme dintr-o între-
prindere cu pierderi de 12 mln.lei în una cu profit, înre-
gistrînd 9 mln.lei venit în primele 9 luni a anului, fapt care 
a permis majorarea salariilor angajaţilor din sfera dată cu 
circa 12%. 

Alexandru Oleinic a subliniat că timp de un an de zile 
a fost creată o bază serioasă pentru dezvoltarea continuă 
a sectorului comunicaţiilor poştale, acentul fiind pus pe 
implementarea tehnologiilor informaţionale. „Graţie aces-
tor acţiuni astăzi oficiile poştale devin locul unde, de rând 
cu serviciile tradiţionale, se prestează şi astfel de servicii 
ca poşta electronică, acces la Internet, transferuri băneşti 
electronice etc”, a remarcat Ministrul TIC. 

Apreciind înalt spiritul de iniţiativă, de echipă, creativi-
tatea şi dăruirea celor care s-au consacrat creării şi dezvol-
tării comunicaţiilor poştale aducând în casele oamenilor 
bucuria comunicării, Alexandru Oleinic a înmînat colecti-
velor de muncă diplome de menţiune. 

Vladimir Ceban, directorul Întreprinderii de Stat „Poş-
ta Moldovei” a adăugat că în urma profitului obţinut a 
devenit posibilă îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a 
oficiilor poştale. Astfel au demarat lucrările de reparaţie 
în mai multe oficii poştale din întreaga ţară, de asemenea 
în curînd fiecare centru de poştă raional, din cele 36 exis-
tente, va fi asigurat cu cîte un autovehicol de tip „NIVA” şi 
calculatoare. 

În acest context, în ajunul Zilei Profesionale a Lucră-
torului Poştal, şi anume la 8 octombrie 2010, a avut loc 
deschiderea oficială a Oficiului Poştal Cupcini, din cadrul 
Centrului de Poştă Edineţ. După o reparaţie capitală Oficiul 
Poştal Cupcini a devenit un local contemporan, înzestrat 
cu tehnică de calcul şi poştală modernă. 

Urmând şirul de măsuri organizate pentru sărbătorirea 
Zilei Mondiale a Poştei, la 9 octombrie 2010, în oficiul poş-
tal MD-2012, s-a desfăşurat festivitatea consacrată acestui 
eveniment. 

„Astăzi, este o zi în care ne simţim mai mult decât ori-
când parte din marea familie mondială a poştaşilor.”, a 
menţionat Dl Vladimir Ceban, Director general al Î.S. „Poş-
ta Moldovei” şi a felicitat toţi angajaţii cu ocazia Zilei Mon-
diale a Poştei şi Zilei Profesionale a Lucrătorului Poştal în 
Republica Moldova, dorindu-le sănătate, succese şi linişte 
sufletească în viaţa personală.

Vladimir Ceban a menţio-
nat importanţa deosebită pe 
care o acordă Ministerul Teh-
nologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor în comun cu  
conducerea întreprinderii 
„Poşta Moldovei” dezvoltării 
sectorului poştal, în acest 
sens fiind întreprinse mai 
multe acţiuni eficiente de 
relansare şi modernizare a 
oficiilor poştale din ţară. 

Potrivit directorului, pe 
parcursul ultimilor 2 ani în-
treprinderea a înregistrat 
pierderi de 10 mln. lei. În 
urma reorganizării manage-
mentului întreprinderii, im-
plementării serviciilor noi, 
micşorării cheltuielilor ne-
justificate şi efectuării unor 
acţiuni de redresare a situa-
ţiei economico-financiare, în 
8 luni ale anului 2010 între-
prinderea a înregistrat profit 
în mărime de aproximativ 8 
mln. lei.

Vladimir Ceban a spus că 
din banii acumulaţi s-a reu-
şit majorarea cu circa 12% 
a salariilor pentru angajaţi, 
au fost efectuate lucrări de 
reparaţie în 450 de oficii 
poştale, a fost înnoit echi-
pamentul tehnic la 26 de lo-
curi de muncă automatizate. 
S-a renovat parcul auto cu 2 
unităţi de transport pentru 
transportarea poştei pe ru-
tele republicane şi 24 unităţi 
de transport, inclusiv cele 
20 repartizate, pentru trans-
portarea poştei pe traseele 
locale.

Vladimir Ceban a mai co-

Automobile noi la centrele poştale regionale

Î.S. „Poşta Moldovei” este 
partenerul Publika TV în 
campania „Dăruieşte o 
poveste”.

Conceptul campaniei 
de binefacere „Dăruieşte o 
poveste” lansată de Publika 
TV constă în a oferi copii-

lor din Moldova şansa de a 
descoperi lumea poveştilor. 
Campania are ca scop să 
mobilizeze cât mai mulţi 
oameni să doneze cărţi pen-
tru copiii care nu au acces 
la ele – „Nici o zi fără carte”. 

„Dăruieşte o poveste” 
vine să încurajeze copiii 

să citească, să asigurare 
accesul copiilor la o mai 
bună educaţie, să încura-
jeze simţul civic, să ajute 
la dotarea bibliotecilor 
şcolare cu cărţi. 

 Astfel Î.S. „Poşta Mol-
dovei”  vine în întâmpi-
narea donatorilor de cărţi 

cu scutirea de taxe pentru 
expedierea coletelor ce 
conţin cărţi cu destina-
ţia Publika TV. Am decis 
să participăm la acest 
proiect, dăruind o spe-
ranţă în viitor, o carte, un 
basm, o poveste copiilor 
ce au nevoie de ea.

A fost reparat capital OP
Iezărenii Vechi din raionul Sîngerei
La 19 noiembrie 2010, 
s-a desfăşurat ceremo-
nia oficială de deschi-
dere a oficiului poştal 
Iezărenii Vechi, din 
cadrul CP Sîngerei. 

La eveniment au parti-
cipat Directorul general 
al Î.S. „Poşta Moldovei”, 
dl Vladimir CEBAN, 
şefii subdiviziunilor din 
cadrul aparatului de di-
rijare al întreprinderii şi 
reprezentanţi ai colecti-
vului CP Sîngerei. 

Ca rezultat al activităţii 
economico-financiare po-
zitive din anul 2010, Î.S. 
„Poşta Moldovei” a găsit 
resurse pentru a efectua 
reparaţii capitale în ofici-
ile poştale din republică. 
Astfel, a fost reparat capi-
tal oficiul poştal din satul 
Iezărenii Vechi, r-nul 

Sîngerei care este gata 
pentru a-şi relua activi-
tatea. Acest oficiu poştal 
a fost renovat,  înzestrat 
cu echipament de calcul 
modern, s-au asigurat 
toate condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea ac-
tivităţii personalului din 
oficiu şi pentru utilita-
tea şi plăcerea estetică a 
clienţilor. 

Vladimir Ceban, şi-a 
exprimat speranţa că, 
odată cu deschiderea 
unor astfel de oficii 
poştale moderne va fi 
posibilă majorarea ve-
niturilor întreprinderii, 
satisfacerea necesităţilor 
clienţilor, dezvoltarea 
infrastructurii Î.S. „Poşta 
Moldovei” şi transfor-
marea acesteia într-o 
întreprindere modernă şi 
prosperă. 

municat că parcul de maşini 
al Întreprinderii de Stat Poş-
ta Moldovei are în gestiune 
151 de unităţi de transport, 
27 dintre acestea sunt uzate 
definitiv. Pentru cele 20 au-
tomobile, repartizate astăzi, 

întreprinderea a alocat cir-
ca 3,6 mln. lei. Pentru anul 
2011 este planificată achizi-
ţionarea a cel puţin încă 37 
de automobile de acest fel. 

De maşini au beneficiat 
centrele poştale din Bălţi, 

Briceni, Cahul, Cantemir, 
Glodeni, Ialoveni, Floreşti, 
Teleneşti, Călăraşi, Căuşeni, 
Cimişlia, Criuleni, Drochia, 
Sîngerei, Leova, Nisporeni, 
Ocniţa, Rîşcani, Şoldăneşti, 
Ştefan Vodă.

„Poşta Moldovei” susţine Campania „Dăruieşte o poveste”
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Reuniunea bilaterală Republica 
Moldova – România la nivel
de experţi pe probleme de
management al spectrului radio

În perioada  8 – 11 noiem-
brie 2010, specialişti din par-
tea Î.S. ”Centrul Naţional pen-
tru Frecvenţe Radio” (CNFR) 
au participat la reuniunea 
bilaterală Republica Moldova 
– România  la nivel de experţi 
pe probleme de management 
al spectrului radio. 

Reuniunea a avut loc în 
România, oraşul Iaşi. Din par-
tea României la şedinţele de 
lucru au participat experţi ai 
Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementa-
re în Comunicaţii (ANCOM) 
precum şi reprezentanţi ai 
instituţiilor guvernamentale. 

În cadrul reuniunii a fost 
examinat Acordul între Ad-
ministraţiile de comunicaţii 
din Republica Moldova şi Ro-
mânia privind coordonarea şi 
distribuţia frecvenţelor pre-
ferenţiale pentru sistemele 
digitale de radiocomunicaţii 
mobile terestre în benzile de 
frecvenţe 380-385/390-395 
MHz.  Ambele părţi au con-
venit  semnarea Acordului în 
cadrul unei reuniuni ulteri-
oare, după finalizarea proce-
durilor interne.

De asemenea la reuniune 
a fost aprobată şi distribuţia 
provizorie de canale prefe-
renţiale suplimentare pentru 
zona bilaterală de coordona-
re între Republica Moldova 
şi România pentru sistemele 
GSM900. 

Pe parcursul  reuniunii 
s-au acceptat mutual două 
asignări/alocări de canale di-
gitale de televiziune terestră. 
Acestea au fost acceptate în 
condiţiile protejării până la 
data de 17.06.2015 a staţiilor 

analogice din ambele ţări, 
menţionate în Acordul GE06. 

Au fost evidenţiate proce-
durile utilizate de cele două 
părţi în monitorizarea spec-
trului de frecvenţe radio şi a 
reţelelor de telefonie mobilă 
2G/3G şi a fost analizată apli-
cabilitatea lor în zonele de 
graniţă, ţinând cont de spe-
cificul acestor zone. Experţii 
de ambele părţi au realizat 
un schimb de experienţă 
referitor la soluţionarea si-
tuaţiilor în monitorizarea 
spectrului. Părţile s-au in-
format reciproc cu privire la 
utilizarea spectrului în zona 
de frontieră. 

Reprezentanţii ANCOM au 
informat despre principiile, 
care stau la baza Sistemului 
naţional de monitorizare a 
spectrului din România, au 
demonstrat abilităţile Cen-
trului regional de monitori-
zare a spectrului din cadrul 
Serviciului de monitorizare 
a spectrului al Direcţiei Regi-
onale Iaşi. 

Delegaţia CNFR a informat 
despre Sistemul naţional de 
monitorizare a spectrului al 
Republicii Moldova.

CNFR şi ANCOM au agreat 
“Procedura tehnică privind 
monitorizarea spectrului 
electromagnetic în zona de 
graniţă”.

La final, experţii au conve-
nit asupra necesităţii desfă-
şurării următoarei întruniri 
bilaterale ROU-MDA la nivel 
de experţi în domeniul ma-
nagementului spectrului ra-
dio în 2011. CNFR a propus ca 
această întrunire să fie orga-
nizată la Chişinău.

Rezultatul final al acestei 
proceduri este eliberarea cer-
tificatului de conformitate şi 
aplicarea pe fiecare exemplar 
al produsului certificat a măr-
cii de conformitate. În pro-
cesul certificării se stabileşte 
conformitatea echipamentelor 
şi cablurilor din comunicaţii 
electronice  cu cerinţele docu-
mentelor normative în vigoare 
în Republica Moldova, în spe-
cial se verifică parametrii de 
securitate electrică, compati-
bilitate electromagnetică şi de 
compatibilitate cu reţelele pu-
blice de comunicaţii existente. 

Baza juridică pentru efec-
tuarea certificării produselor 
în Republica Moldova o consti-
tuie următoarele documente 
normative:

• Legea Comunicaţiilor 

Electronice nr. 241-XVI din 
15.11 2007; 

• Legea cu privire la evalu-
area conformităţii produselor 
nr.186-XV din 24.04.2003; 

• Legea cu privire la stan-
dardizare nr. 590-XIII din 
22.09.1995 cu modificările ul-
terioare; 

• Reglementarea tehnică 
„Echipamente radio, echipa-
mente terminale de telecomu-
nicaţii şi recunoaşterea con-
formităţii acestora” aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului RM 
nr.1274 din 23.11.2007;

• Standardele naţionale SM-
45; 

• Reguli, Regulamente si 
Proceduri ale Sistemunui Na-
ţional de Evaluare a Conformi-
tăţii; 

• Setul documentelor me-

FIG.1 Măsurarea perturbaţiilor industriale radiate de echipamente-
le radioelectronice

FIG.2 Măsurarea radiaţiilor neesenţiale

Î.S.„Radiocomunicaţii”  –
fapte şi realizări !
Au trecut doi ani de când Vale-
riu Elaş a preluat conducerea 
Întreprinderii de Stat „Radioco-
municaţii”. În această perioadă 
compania a înregistrat mai 
multe rezultate pozitive, a 
venit cu mai multe iniţiative şi 
propuneri care au devenit pro-
iecte, parteneriate concrete.

Unul dintre evenimentele 
cele mai vizibile pentru locui-
torii capitalei este iluminarea 
decorativă a turnului de la 
Chişinău, care îndeplineşte 
rolul de antenă pentru trans-
misii de radio şi de televizi-
une. Turnul de la Chişinău 
cu înălţimea de 208 m este 
unicul FAR al Chişinăului.

Alt eveniment foarte im-
portant este lansarea paginii 
Web a întreprinderii ”Radio-
comunicaţii” - www.radiocom.
md - care reflectă noutăţile, 
evenimentele organizate, sau 
la care participă întreprinde-
rea. 

La capitolul implementarea 
televiziunii digitale terestre, 
responsabilitatea Republicii 
Moldova asumată conform 
deciziilor Conferinţei Regio-
nale privind Radiocomuni-
caţiile desfăşurată în Geneva 
(RRC-06), ediţia 2006, putem 
spune că este în plină desfă-
şurare: este elaborat planul şi 
devizul de cheltuieli privind 
implementarea proiectului 
primei reţele DVB-T pe etape, 
sunt efectuate argumentările 
tehnico-economice ale imple-
mentării proiectului menţio-
nat şi, concomitent, se caută 
surse de finanţare externe 
pentru implementarea acestui 
proiect. 

Unul dintre paşii, con-
creţi, efectuaţi de Î.S."Radio- 
comunicaţii" în 2010 întru 
desfăşurarea proiectului di- 
gitalizării eterului, este 

procurarea şi darea în 
exploatare a unui emiţător 
tip TV NH8606VC cu puterea 
de ieşire de 10kW, produc-
ţie ROHDE&SCHWARZ, la 
Ungheni care practic este 
pregătit pentru difuzarea 
programelor în regim 
digital. La moment acest 
emiţător difuzează  progra-
mul naţional de televiziune 
„Moldova 1”. 

Paralel, întru căutarea so-
luţiilor optimale de procurare 
a echipamentelor necesare, 
Întreprinderea a organizat şi 
organizează întrevederi cu 
reprezentanţii diferitor com-
panii, cum ar fi „Kathrein”, 
Ericsson”, „Romkatel”, ş.a., în 
scopul familiarizării cu datele 
tehnice ale echipamentelor 
propuse.

Este de menţionat şi 
faptul, că pentru a oferi 
clienţilor noştri prezenţi şi 
viitori cele mai bune servicii 
posibile, ”Radiocomunicaţii”  
se concentrează pe stabili-
rea de noi parteneriate cu 
marile companii de pe piaţa 
de telecomunicaţii. Ast-
fel, s-a organizat tenderul 
vizând procurarea echipa-
mentelor de formare şi con-
trol a fluxului de transport 

programe de televiziune 
codare H.264/AVC.

Totodată, pentru a ţine 
pasul noilor tehnologii, 
Î.S.”Radio-comunicaţii” partici-
pă activ la reuniunile interna-
ţionale ce ţin de domeniul tele-
comunicaţiilor, cu tendinţa de 
atragere ulterioară a investiţii-
lor în contextul implementării 
proiectelor de perspectivă, de 
asemenea şi digitalizării eteru-
lui avînd ca bază infrastructura 
Întreprinderii. 

Concomitent cu serviciile 
de bază, se implementează un 
şir de proiecte specifice, orien-
tate spre depăşirea probleme-
lor actuale ale întreprinderii. 
Proiectele date au drept scop 
identificarea celor mai optime 
soluţii pentru activitatea 
normală a întreprinderii. 
Principalele din proiectele 
nominalizate sunt:

Proiectul „TIC” – Scopul 
acestui proiect constă în sati-
sfacerea necesităţilor comple-
xe a întreprinderii, simplifică 
conectivitatea angajaţilor şi 
partajarea de informaţii. Este 
un serviciu simplu şi contri-
buie la eficientizarea costuri-
lor. Oferă o soluţie de calitate 
pentru interconectarea reţele-
lor interne locale, conexiunea 

la Internet, ş.a., acoperind 
spectrul total al necesităţilor.

Proiectul "Crearea Data 
Center" - Esenţa proiectului 
dat constă în construirea unui 
centru de date, care va reuni 
resurse de calcul, stocare şi 
aplicaţii software în scopul 
extinderii posibilităţilor de 
mentenanţă, consultanţă, mo-
nitorizare IT, funcţionalitate a 
sistemelor de backup, fiabili-
tate a serviciilor de colocare, şi 
nu în ultimul rând a serviciilor 
de hosting profesionale.

Proiectul "Organizarea Ser-
viciului Transport Date prin 
reţeaua NetMixt în mun.Chi-
şinău" – În cadrul acestui pro-
iect se planifică modernizarea 
reţelei de radiodifuziune prin 
fir din municipiul Chişinău, 
având ca scop implementarea 
serviciului transport date, 
formarea unor reţele optice 
de cartier pentru conectarea 
blocurilor locative existente şi 
noi construite iniţial la o capa-
citate de 1Gbps, ce va favoriza 
dezvoltarea unui şir de servicii 
NGN ca: telefonia IP, televiziu-
nea, internet, radio şi crearea 
tehnologiilor transport date 
tehnologic unificate în mun.
Chişinău.

Un alt gen de activi-
tăţi desfăşurate la nivelul 
politicii sociale vizează 
organizarea  internă, şi 
ca preocupare permanen-
tă, creşterea nivelului de 
pregătire profesională a 
angajaţilor, îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă a sala-
riaţilor; aprovizionarea cu 
apă potabilă, îmbunătăţirea 
condiţiilor igienico-sanita-
re, procurarea hainelor de 
lucru.

Pe fundalul celor relatate, 
înţelegem că mereu este ceva 
de descoperit, de restructurat, 
de evidenţiat şi de cucerit.

Certificarea produselor din telecomunicaţii
Certificarea este o procedură prin care o terţă parte 
confirmă în scris că produsul este conform cu cerinţele 
unui document normativ tehnic.

todico-organizatorice al Or-
ganismului de certificare: 
Regulamentul, Domeniul de 
acreditare, Proceduri de certi-
ficare, Manualul calităţii, do-
cumentele sistemului calităţii 
ş.a.

În conformitate cu docu-
mentele normative menţio-

nate, importul, furnizarea, 
comercializarea şi utilizarea 
echipamentelor şi cablurilor 
din comunicaţiile electronice 
se permite  după certificarea 
şi marcarea lor de către Or-
ganismul de certificare a pro-
duselor din telecomunicaţii, 
imformatică şi poştă (OC TIP).  

OC TIP este acreditat în Siste-
mul Naţional de Acreditare şi 
desemnat în Sistemul Naţional 
de Evaluare a Conformităţii. 
Autorizaţia de desemnare nr. 
SNACP MD 81 CP24. 

Un alt Organism de evalu-
are a conformităţii produselor 
din comunicaţii electronice, 
care activează în cadrul CNFR 
este Laboratorul de încercări a 
echipamentelor din telecomu-

nicaţii la compatibilitatea elec-
tromagnetică (LÎ CEM). LI CEM 
este deasemenea acreditat şi 
desemnat în SNEC (Autoriza-
ţia de desemnare nr. SNACP 
MD 82 0079). Laboratorul este 
dotat cu echipament perfor-
mant, care permite măsurarea 
parametrilor tehnici ale echi-
pamentelor de telecomunicaţii 
în diapazonul de frecvenţe de 
până la 30 GHz.
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Activitatea Întreprin-
derii de Stat „MoldData”, 
este asociată, de regulă cu 
serviciile de înregistrare 
a numelor de domenii şi 
găzduire web. Totodată, 
anume aceste servicii sunt 
relativ noi pentru Între-
prindere, deoarece s-au 
dezvoltat concomitent cu 
extinderea Internetului 
în Moldova. E interesant 
de remarcat că şi istoria 
Internetului din Moldo-
va  are tangenţă directă 
activităţii Î.S. „MoldData”, 
care în 1994, funcţionînd 
la acel moment ca Centru 
Republican de Informatică, 
a pus în funcţiune primul 
internet server mdearn.
md, conectat on-line la 
nodul EARN din Graz, Aus-
tria. Istoria Internetului 
din Moldova e un capitol 
aparte care merită să fie 
descris cu lux de amănun-
te pe viitor.

Acum, însă, dorim să ne 
oprim la o activitate mai 
veche în care s-a speciali-
zat Î.S. „MoldData” şi care 
tot îşi trage originea din 
activitatea aceluiaşi Centru 
Republican de Informati-
că – elaborarea soluţiilor 
informatice pentru „e-Ad-
ministrare”. 

Prima încercare de a 
pune tehnologiile infor-
matice în slujba serviciului 
public, a fost elaborarea 
unei soluţii informatice 
pentru asistenţa alegerilor 
parlamentare din  anul 
1994. Această experienţa, 
care a fost una reuşită, Î.S. 
„MoldData” o repetă şi la 
alegerile prezidenţiale din 
1996, apoi la cele parla-
mentare din 1997, 2001 şi 
2005.

Deoarece serviciul pu-
blic se confrunta perma-
nent cu necesitatea de a 
consulta legislaţia naţi-
onală şi de a avea actele 
legislative modificate la 
zi, a apărut ideea creării 
Sistemului Informatic 
„Legislaţia Republicii Mol-
dova” - „MoldLex”, care a 
început să fie implementat 
în structurile administra-
ţiei publice din anul 1996. 
Acesta fiind primul sistem 
informatic elaborat de 
Î.S. „MoldData” menit să 
acorde asistenţă juridică 
conducătorilor instituţiilor 
şi întreprinderilor, include 
baza de date a actelor 
legislative ale Republicii 
Moldova începînd cu 1989, 
în limbile română şi rusă.

Astăzi, acest sistem 
informatic este utilizat de 
circa 20 de mii de utiliza-
tori şi include două subsis-
teme –„Legislaţia Republi-
cii Moldova” şi „Practica  
Judiciară”.  Beneficiarii 
actualizează informaţia 
de două ori pe săptămână, 
prin intermediul Interne-
tului. Actele juridice publi-
cate în „Monitorul Oficial”, 

de exemplu, vineri, pot fi 
găsită prin intermediul 
sistemului informatic deja 
luni. 

În prezent „MoldLex”-
ul este utilizat de către 
angajaţii majorităţii 
ministerelor şi organelor 
administraţiei publice 
centrale şi locale, instanţe-
lor de judecată, birourilor 
notariale  şi de avocaţi. 
Sistemul se bucură de o 
mare popularitate datorită 
clarităţii, calităţii şi acura-
teţei sale. 

Ceva mai tîrziu viaţa a 
demonstrat că activitatea 
administrativă are mult 
mai multe necesităţi de a 
gestiona diversă informa-
ţie. Astfel au fost elaborate 
şi alte sisteme informatice 
menite să facă faţă ce-
rinţelor practicii. Printre 
acestea sunt «Manage-
mentul Documentelor», 
«Managementul Petiţiilor», 
«Managementul Resurse-
lor Umane», «Biblioteca 
Electronica», «Raportările 
on-line».

Toate sistemele infor-
matice sunt elaborate pe 
platforma Web, astfel încât 
să poată fi folosite atît la 
birou, cu ajutorul unui cal-
culator staţionar, cît şi în 
afara biroului, folosind un 
laptop sau chiar un telefon 
mobil. Astfel, managerii 
care nu sunt indiferenţi 
faţă de dezvoltarea pro-
priei afaceri, şi care sunt 
interesaţi să acceseze în 
regim non-stop informaţia 
managerială , îşi manifestă 
interesul faţă de aceste sis-
teme informatice, care, în 
practică sunt un asistent 
informaţional permanent 
al managerului.

Implementarea sis-
temelor informatice în 
activitatea întreprinderii 
este direct proporţio-
nală abordării pe care o 
are conducătorul faţă de 
implementarea noilor 
tehnologii, deoarece acest 
proces cere disciplină atît 
de la manager cît şi de la 
subalterni. Folosirea unor 
astfel de sisteme infor-
matice  reprezintă unul 
din elementele de bază 
ale procesului de admi-
nistrare, avînd o aplicaţie 
largă la diferite niveluri 
de management, atât pen-
tru întreprinderile din 
zonele urbane cît şi cele 
rurale. 

„Managementul Docu-
mentelor” este un sistem 
informatic de circulaţie 
electronică a documente-
lor şi include toate pro-
cesele de recepţionare, 
prelucrare şi administrare 
a documentelor în diverse 
instituţii. Sistemul infor-
matic  funcţionează în 
cadrul unei reţele locale 
sau corporative, oferind 
posibilitate fiecărui cola-
borator să acceseze infor-

Sistemele informatice „MoldData” –
noi oportunităţi pentru „e-Administrare”

maţia solicitată în funcţie 
de drepturile care îi sunt 
atribuite de administra-
tor.  Conducătorul insti-
tuţiei sau subdiviziunii 
acesteia are posibilitatea 
să se informeze operativ 
despre  tot ce se întâmplă 
cu documentele de ieşire 
şi de intrare ale structurii 
pe care o administrează, 
dispune de toată informa-
ţia referitoare la persoa-
nele care au lucrat cu  
documentele respective, ce 
durată de timp s-a lucrat, 
care din documente se află 
la control, etc.  Sistemul  
informatic notifică execu-
torul despre documentele 
la control şi despre terme-
nul lor limită de executare. 
De asemenea, este prevă-
zută stocarea electronică 
a tuturor documentelor, 
ceea ce practic elimină 
necesitatea de circulaţie a 
documentelor pe hârtie în 
cadrul structurii instituţi-
onale.

După acelaşi principiu 
este construit şi sistemul 
informatic de Manage-
ment al Petiţiilor sau 
reclamaţiilor. Plângerile şi 
petiţiile care vin în adresa 
structurilor administraţiei 
publice sunt întotdeauna 
tratate ca documente de 
importanţă deosebită, 
deoarece acestea presu-
pun lucrul cu cetăţenii. 
Abordările faţă de aces-
te documente sunt mai 
stricte din partea tuturor 
organelor ale administra-
ţiei publice. Acest sistem 
are o particularitate: dacă 
este conectat la reţeaua 
unui oficiu central, care 
dispune de site-ul său 
propriu, rezultatele acti-
vităţii în cadrul sistemu-
lui pot fi reflectate prin 
intermediul acestui site. 
Cu alte cuvinte, utilizînd 

când este vorba de canti-
tăţi mari de informaţii în 
activitatea autorităţilor 
publice, sau a marilor 
companii. În cazul în care 
compania are peste 30 de 
angajaţi, sistemul este 
deja  eficient, deoarece 
există mai  multe criterii 
pe baza cărora trebuie 
să fie efectuată analiza 
statistică (educaţie, vârstă, 
zile de naştere, prezenţa 
copiilor şi multe alte). 
Dacă această informaţie 
este doar pe suport de 
hârtie, managerii resur-
selor  umane vor   irosi 
mult mai mult timp pentru 
analiza  acesteia. Versiu-
nea electronică este mai 
rapidă şi calitativă. În 
cele din urmă, cu ajutorul 
sistemului se optimizează 
timpul de lucru al mana-
gerilor şi responsabililor 
de serviciul personal al 
întreprinderii, ceea ce şi 
constituie ideea de bază a 
acestui sistem. 

O altă funcţie adminis-
trativă importantă - moni-
torizarea de către insti-
tuţia centrală a activităţii  
instituţiilor subordonate 
este asigurată prin ste-
mul informatic „Raportări 
on-line”. Orice instituţie 
inclusă în acest sistem, 
indiferent de distanţa 
situării acesteia în raport 
cu oficiul central, în mod 
regulat introduce în sis-
tem datele unor rapoarte 
relevante, care apoi sunt 
prelucrate.  Tipul de infor-
maţie supusă prelucrării 
este foarte divers - rapoar-
te cu privire la activitatea 
de bază,  evidenţa conta-
bilă ş.a.  

Sistemul informatic , 
care permite de a efectua 
analiza activităţii unei 
întreprinderi întregi este 
„Managementul Rela-
ţiilor cu Clienţii”. Acest 
sistem a fost creat iniţial 
pentru a satisface nevoile 
Î.S. „MoldData”, deoare-
ce compania are  la ora 
actuală aproape 10 000 de 
clienţi. Sistemul permite 
de a analiza şi monitoriza 
activitatea întreprinderii 
în fiecare clipă, reflectînd 
informaţia despre contrac-
tele care au fost încheiat, 
achitarea serviciilor banii, 
cui i-a fost expediat contul 
spre achitare sau factura 
etc. Sistemul dispune de 
un modul complex de ra-
poarte şi analize statistice, 
fără care nu poate activa 
eficient nici un manager.

Sistemele informatice 
elaborate la Î.S. „MoldDa-
ta” au menirea să asiste 
funcţionarul public sau 
lucrătorul unui oficiu în 
activitatea lor curentă. 
Diversificarea serviciilor 
prestate şi sporirea perma-
nentă a calităţii lor este 
scopul de bază al activităţii 
Întreprinderii.

posibilităţile site-ului un 
cetăţean poate să se adre-
seze oricărui conducător 
sau manager cu o plîngere 
sau cu o petiţie şi poate 
urmări modul în care au 
reacţionat autorităţile pu-
blice, cine a dat indicaţia, 
cine este executorul şi la 
ce nivel de soluţionare se 
află problema cu care s-a 
adresat. 

Acest sistem informatic 
asigură o abordare trans-
parentă şi deschisă faţă de 
probleme cu care se adre-
sează cetăţenii la organele 
administraţiei publice, 
precum şi o legătură mai 
strânsă între cetăţeni şi 
oficiali din cadrul organe-
lor de guvernare.

„Biblioteca electro-
nică” este, de asemenea, 
un sistem de circulaţie 
a documentelor, proiec-
tat pentru gestionarea 
documentelor  interne 
ale întreprinderii sau 
organizaţiei. El se bucură 
de popularitate în rîn-
dul lucrătorilor bancari,  
procesul de lucru al cărora 
presupune producerea 
unei cantităţi  mari  de  
documente  de referinţă, 
la care personalul băncii 
trebuie să apeleze regulat. 

Sistemul permite  de a 
avea acces constant la no-
ile versiuni ale instrucţi-
unilor şi documentelor de 
referinţă, de a vedea cine 
şi cum le-a modificat, în ce 
aspecte ale sistemului ban-
car. În cazul unui volum 
important de documente, 
utilizarea acestora în for-
mat electronic constituie 
în sine un element sem-
nificativ de optimizare a 
procesului de muncă. 

„Managementul 
Resurselor Umane” — 
sistem informatic care 
reprezintă un serviciu 
virtual de management 
al personalului. Fişele 
personale ale angajaţilor 
sunt stocate şi procesate în 
forma electronică, consti-
tuind o baza de date.  În 
caz de necesitate, sistemul 
poate fi modelat în aşa fel, 
încât să deservească nu 
doar o singură instituţie, 
ci o reţea întreagă. 

Datorită acestui sistem 
informatic , conducătorii 
de nivel înalt au posibili-
tatea de a analiza fluctu-
aţia cadrelor, nivelul de 
cunoştinţe al angajaţilor, 
potenţialul şi rezerva de 
cadre.  Acest sistem este 
foarte important  atunci 
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Un finalist „iTineret – Viitorul
începe cu tine” a reuşit să asigure
liceul său cu reţea Wi-Fi 

Asigurarea liceului din 
Zîmbreni cu reţea Wi-Fi a 
fost posibilă datorită ini-
ţiativei lui Veaceslav, care 
împreună cu alţi doi colegi 
de liceu, Dorin Cărare şi 
Pavel Cazacu, au participat 
şi au câştigat un grant în 
valoare de 2000 de lei din 
partea „Fondului pentru 
Tineri Ialoveni”, în cadrul 
Programului de granturi 
mici pentru tineri. Proiec-
tul are ca scop dezvoltarea 
şi progresul domeniului 
informaţional în liceu. 
Proiectul va facilita însu-
şirea curriculum-ului la 
toate disciplinele şcolare 
prin referinţa la fluxul de 
informaţie stocat în Inter-
net - prezentări 3D, grafice, 
experimente, filme tema-
tice etc. Liderul echipei, 
Veaceslav, ne-a comunicat 
că „Wireless (Wi-Fi) în 
liceu” este primul proiect 
de acest fel implementat în 
instituţiile de învăţământ 
din raionul Ialoveni. 

Dorin Cărare: Datori-
tă participării în cadrul 
proiectului, am acumulat 
cunoştinţe noi în domeniul 
TIC, am avut ocazia să mă 
afirm în domeniu, să expe-
rimentez lucrul în echipă şi 
să văd ideea noastră dusă 
la bun sfârşit.

În implementarea pro-
iectului cei trei tineri au 
format grupul de iniţiativă 
“Inovatorii”, fiind susţinuţi 
de Aurelia Paladi, profesoa-
ră de informatică şi de Pri-
măria comunei Zîmbreni, 
care a mai oferit încă 700 
de lei pentru proiect. 

Aurelia Paladi, pro-
fesoară de informatică: 
Am rămas impresionată de 
ideea “Inovatorilor” cu atât 
mai mult cu cât proiectul 
implementat este în do-
meniul meu de activitate, 
cel de informatică.  Ei sunt 
primul grup de iniţiativă 
care au implementat un 
astfel de proiect în liceu. 
Reţeaua Wi-Fi a facilitat  
activitatea mea ca profesor 
de informatică la aplicarea 
soft-urilor educaţionale. La 
moment, în cabinetul de 
informatică funcţionează 
o reţea de 13 calculatoare, 
interconectate, cu acces la 
internet fără fir.

Implementarea proiec-
tului a început la 8 noiem-
brie curent şi a cuprins 
activităţi legate de partea 
tehnică şi cursuri pentru 
profesori despre utilizarea 
internetului şi importanţa 
lui în facilitarea procesului 
de studiu. 

Maria Damaschin, 
profesoară de biologie: 
Cursurile de “Utilizare a 
Internetului cu Wireless” de 
care am beneficiat datorită 
grupului “Inovatorii” mi-a 

facilitat activitatea la lecţii, 
am învăţat cum să utilizăm 
Internetul la lecţii, cum să 
navigăm prin browsere etc. 
Acum lecţia de biologie este 
completată de prezentări 
3D, filme tematice prin 
intermediul cărora elevii 
însuşesc materia mai bine 
şi pot observa toate detali-
ile pe care manualul nu le 
conţine. Deja am selectat 
câteva site-uri din domeniu 
pe care le utilizăm constant.

Proiectul a fost lansat 
oficial la 7 decembrie 
curent. La evenimentul 
de lansare a fost prezentă 
echipa organizatorică a 
concursului “iTineret – 
Viitorul începe cu tine”, 
reprezentanţi ai MTIC, 
elevi, profesori şi directoa-
rea liceului. 

Varvara Stavri, direc-
toarea liceului: Proiectul 
grupului de iniţiativă “Ino-
vatorii” a permis dezvolta-
rea  domeniului  informa-
ţional în liceu. Totodată s-a 
observat o tendinţă a ele-
vilor de a folosi tehnologia 
Wireless pentru a descărca 
informaţii de pe Internet şi 
de a le folosi la lecţii. Este 
un beneficiu pentru liceu 
fiindcă la moment toate 

documentele le expediem 
prin poşta electronică la 
diferite instituţii şi putem 
utiliza Internetul din orice 
loc al liceului.

Pentru a le facilita şi 
activitatea de mai departe, 
tinerilor din grupul „Ino-
vatorii” le-au fost înmânate 
câte un flash card din par-
tea Ministerului Tehno-
logiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, reprezen-
tat la eveniment de Liubov 
Platonov,  coordonator al 
concursului „iTineret-Vi-
itorul începe cu tine” din 
partea ministerului TIC.

Veaceslav Creţu, lide-
rul grupului “Inovatorii”: 
Nu ne oprim aici. Pentru 
2011 - 2012, în aceeaşi 
componenţă, ne-am propus 
crearea unui site oficial al 
satului Zîmbreni în care 
va fi inclus şi un meniu al 
liceului.

Succesele obţinute de 
V. Creţu în cadrul primei 
ediţii a concursului, i-au 
entuziasmat pe colegi, dor-
nici de a afla cât mai multe 
detalii despre cea de-a 
doua ediţie a concursului 
„iTineret – Viitorul începe 
cu tine”.  Cu o prezenta-
re detaliată a venit dna 

Liubov Platonov, care le-a 
explicat tinerilor procedu-
ra de aplicare, beneficiile 
de participare la concurs, 
despre premiile oferite de 
sponsori etc. „Concursul 
„iTineret – Viitorul înce-
pe cu tine” este o modali-
tate eficientă de afirmare 
şi de acumulare a cunoş-
tinţelor şi a experienţei 
pentru cei care vor să 
devină buni specialişti în 
IT”. De asemenea, a îndem-
nat şi fetele să participe la 
ediţia a doua pentru că „La 
ediţia I a concursului, la 
etapa finală din 100 de 
participanţi au fost doar 
4 fete, sunt sigură însă că 
există şi fete talentate în 
domeniul IT”. La ediţia a 

doua a concursului miza a 
crescut şi pentru profesori. 
„Profesorul sau instituţia 
de învăţământ din partea 
căreia participă cei mai 
mulţi tineri se va alege 
la finele concursului cu 
un premiu, un calculator 
portabil” a mai adăugat 
dna L.Platonov.

La finalul prezentării 
liceenii au primit câte un 
poster pe care este indicat 
site-ul concursului „iTine-
ret-Viitorul începe cu tine” 
www.itineret.md unde 
tinerii pot afla mai multe 
detalii. 

„iTineret – Viitorul începe 
cu tine” este un concurs 
naţional în domeniul teh-
nologiilor informaţionale, 

adresat elevilor şi studen-
ţilor, cetăţeni ai Republicii 
Moldova. Concursul este la a 
doua ediţie şi se desfăşoară 
în perioada septembrie 
2010 – iulie 2011 sub pa-
tronajul Ministrului Tehno-
logiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor. 

Sponsori: StarNet, 
Moldtelecom, Moldcell, Mi-
crosoft, Evisoft, Suncommu-
nications,  Î.S. CRIS Regis-
tru, Î.S. Centrul Naţional 
pentru Frecvenţe Radio, 
Î.S. MoldData. Î.S. Poşta 
Moldovei.

Parteneri informaţi-
onali: Unimedia, AllFun, 
Privesc.eu

Pentru detalii: www.
itineret.md


