
În cadrul vizitei în Republica Singapore, în perioada 20-
22 iunie curent, Ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere 
de lucru cu omologul său singaporez, dl Yaacob Ibrahim. 

În cursul întrevederii, părţile au punctat asupra 
necesităţii aprofundării colaborării bilaterale moldo-sin-
gaporeze în domeniul dezvoltării Societăţii Informaţionale 
şi eGuvernării, proces lansat la începutul anului 2010 cu 
suportul Băncii Mondiale, odată cu semnarea Memo-
randumului de colaborare între Guvernul Republicii 
Moldova şi Autoritatea singaporeză pentru dezvoltarea 
infocomunicaţiilor (iDA). 

Ministrul Filip şi-a exprimat recunoştinţă pentru dis-
ponibilitatea părţii singaporeze de a realiza un transfer 
de cunoştinţe şi experienţă în domeniul implementării 
procesului de eTransformare a Republicii Moldova şi a 
asigurat partenerii din Singapore privind angajamentul 
ferm al autorităţilor din ţara noastră de a stabili o agendă 
ambiţioasă, dar realizabilă de acţiuni în acest domeniu-
cheie pentru relansarea economică şi modernizarea a 
diverse domenii de activitate. 

Pe parcursul vizitei delegaţiei moldave în Singapore, 
părţile au stabilit agenda activităţilor comune de mai 
departe în vederea realizării obiectivelor trasate în acest 
sens.

Pavel Filip, în fruntea unei delegaţii oficiale din Repub-
lica Moldova, a efectuat o vizită de lucru în Singapore. 
Vizita a avut drept obiectiv participarea la Forumul minis-
terial privind tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, 
precum şi la conferinţa internatională eGovernment 
Global Exchange 2011. 

Din delegaţie au făcut parte: Dona Şcola, viceministru 
TIC, Stela Mocanu, Director executiv al Centrului de Gu-
vernare Electronica, Sergiu Răilean, Director General al 
Î.S. “CRIS “Registru”. 

Republica Singapore este un stat-oraş insular şi cea 
mai mică ţară din Asia de Sud-Est. Oraşul este un impor-
tant centru economic şi industrial mondial. Împreună cu 
Hong Kong, Coreea de Sud şi Taiwan, Singapore este 
unul dintre cei 4 tigrii Est asiatici, state devenite celebre 
prin saltul economic impresionant înregistrat în anii 80-90 
ai secolului trecut, bazat pe tehnologii informaţionale şi 
operaţiuni financiare. 

Acord de intenţii MTIC – Microsoft: 
Cîte un laptop fiecărui elev din şcolile Moldovei

Pavel Filip,  Ministrul 
tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor şi 
Joice Fernandes,  Mi-
crosoft Senior Editor 
WW PPA, responsabil 
în cadrul corporaţiei 
de  “Shape the Fu-
ture” şi National PC 
Program au semnat 
pe data dela  19 mai 
curent un Acord de 
intenţii privind institu-
irea unui parteneriat 
public privat  în ve-
derea realizării aces-
tui proiect. 

Săptămâna Telecomunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale a generat 

soluţii de perspectivă pentru Moldova.

MTIC şi CeGD 
consolidează relaţiile 

de cooperare în 
cadrul Summit-ului ICT

Dialogul moldo-roman pe dimensiunea TIC a fost con-
solidat prin semnarea a două documente importante.

În perioada 17 – 20 mai 2011, în Re-
publica Moldova a fost organizată 
Săptămâna Telecomunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, ediţia a V-a.

Pe parcursul unei săptămâni au 
avut loc o serie de evenimente impor-
tante cu scopul promovării tehnologiilor 
informaţionale şi extinderii numărului de 
utilizatori ai tehnologiilor avansate în Re-
publica Moldova.

Intreprinderea de Stat „CRIS „Registru” a 
modificat iInstructiunile  referitoare la înma-
tricularea transportului. 

Reînmatricularea mijloacelor de trans-
port pe numele noilor proprietari în limitele 

aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, la 
solicitarea acestora pot fi păstrate plăcile 
de înmatriculare eliberate anterior, fără 
perceperea plăţilor. 

Cetăţenii RM aflaţi peste hotare pot depune 
actele pentru perfectarea paşapoartelor non-
biometrice la repezentanţele diplomatice ale 
Republicii Moldova. 

Completarea articolului II din Legea nr. 135 
din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 
din Legea  nr.  273-XIII  din  9  noiembrie  1994   

privind   actele   de   identitate din Sistemul 
naţional de paşapoarteadoptată prevede că 
„Pînă la 31 decembrie 2011 cetăţenilor aflaţi 
peste hotare li se vor elibera paşapoarte ce nu 
conţin date biometrice, în baza cererilor depuse 
la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
Republicii Moldova”.

Pe data de  20 mai, în cadrul 
Summitului ICT 2011, Viceministrul 
TIC Dona Scola a avut o întrevedere 
cu  Blaz Golob, Directorul Centrului 
pentru dezvoltarea eGuvernării în 
Europa de Sud-est (CeGD),  com-
panie care a fost partener al Min-
isterului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor în organizarea Sum-
mitului ICT 2011. 

Guvernul Republicii Moldo-
va şi al Romaniei au încheiat 
un Memorandum de Înţelege-
re în domeniul comunicaţiilor 
şi tehnologiei informaţiei. Do-
cumentul a fost semnat pe 28 
iunie curent, la Bucureşti, de 
Pavel Filip, ministrul TIC al Mol-
dovei şi Valerian Vreme, minis-
trul comunicaţiilor şi societatii 
informaţionale al Romaniei. 

A fost exclusă obligativitatea procurării plăcilor 
de înmatriculare la reînregistrarea mijloacelor 

de transport.

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste ho-
tare pot solicita paşapoarte non-biometrice.
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Ministrul TIC Pavel Filip, 
s-a întâlnit cu Ministrul 

informaţiei, comunicaţiilor şi 
artelor al Republicii Singa-
pore, dl Yaacob Ibrahim.
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Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr. 351 din 17.05.2011, Întreprinderii de Stat „Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” i-a fost 
decernat cel mai mare premiu al cConcursului „Pre-
miul de stat pentru realizări în domeniul calităţii pen-
tru anul 2010” – laureat de gradul I.

Trofeul şi diploma concursului au fost înmânate dDi-
rectorului general al CRIS “Registru”, Sergiu Railean, 
de către vViceprim-ministrul Republicii Moldova, 
Mministru al economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul unei 
ceremonii oficiale care a avut loc astăzi,la 27 mai 
2011 în cadrul Forumului Internaţional al Întreprinder-
ilor Mici şi Mijlocii.

Premiul de stat în domeniul calităţii se decernează 
anual, în bază de concurs,  pentru obţinerea de 
către agenţii economici a rezultatelor semnificative 
şi a calităţii înalte şi stabile a produselor sau servici-
ilor obţinute de agenţii economici, pentru asigurarea 
inofensivităţii produselor sau serviciiloracestora, pre-
cum şi pentru implementarea metodelor eficiente de 
management al calităţii, a tehnologiilor avansate, 
promovarea produselor competitive pe piaţa externă.

În vederea sporirii nivelului de de-
servire a populaţiei şi creării condiţiilor 
favorabile cetăţenilor Republicii Mol-
dova în procesul de documentare, în-
cepînd cu 24 mai 2011, CRIS „Registru” 
implementează serviciul de eliberare 
a paşapoartelor cetăţenilor Repub-

licii Moldova în termen de 24 ore în 
localităţile Dubăsari şi Varniţa.

În atenţia cetăţenilor, CRIS „Regis-
tru” menţionează că primirea cererilor 
de perfectare a paşapoartelor în timp 
de 24 ore se efectuează conform pro-
gramului de lucru al SEDP Dubăsari şi 

Varniţa îm zilele de marţi, miercuri, joi şi 
vineri de la orele 8.00 pînă la 10.15 cu 
scopul de a respecta procesul tehno-
logic şi a se încadra în termeni.

Înmînarea paşapoartelor solicitanţilor 
are loc în următoarea zi după data 
depunereaii cererii.

ÎS CRIS “Registru” lansează  servicii, 
destinate proprietarilor de mijloace 
de transport şi conducătorilor auto: 
„Comanda on-line a adeverinţei priv-

ind posesia mijlocului de transport pe 
blanchetă cu semne de protecţie”, şi 
„Comanda on-line a adeverinţei priv-
ind posesia permisului de conducere 
cu categoriile indicate pe blanchetă 
cu semne de protecţie”.

Implementarea acestor servicii se 
încadrează în acţiunile de realizare 
a Strategiei Naţionale de edificare 
a societăţii informaţionale „Moldova 
Electronică”.

Noile servicii oferă posibilitatea 
de a comanda în regim on-line 
adeverinţele necesare şi de a ridica 

documentul solicitat la oficiul teri-
torial de evidenţă a transportului şi 
documentare a conducătorilor auto, 
indicat la completarea comenzii.

Utilizarea noilor servicii on-line de 
comandare a documentelor  va 
economisi din timp şi va permite  să 
obţineţi servicii de calitate cu chel-
tuieli minime, deoarece acum Dvs. 
plătiţi numai costul documentului, 
plasînd gratis comanda serviciului 
prin Internet sau la telefon gratis!
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Î.S. „CRIS Registru” a  modificat Oordinul nr. 115c din 29.12.2005 
care prevedea plata obligatorie de 390 lei pentru procurarea 
plăcilor de înmatriculare noi la reînregistrarea unităţilor de transport.

Totodată, noii proprietari ai autoturismelor au posibilitatea sa[ pro-
cure plăci de înmatriculare, din cele folosite, la un preţ de 160 lei.

Modificarea s-a facut la indicaţia ministrului TIC. Pavel Filip a cerut 
schimbarea mecanismului de eliberare a plăcilor de înmatriculare 
pentru ca cetăţenii să decidă de sinestătător dacă doresc sau nu 
schimbarea numerelor de înmatriculare a vehicolului în la momen-
tul cînd îl procurării.

Noul ordin al Î.S. „CRIS Registru” mai prevede înlesniri pen-
tru participanţii celui de-al doilea Război Mondial, invalizi, ce se 
deplasează cu mijloace de transport speciale, precum  şi cei ce le-
au primit gratis prin sistemule linia  asigurărilor sociale. La înmatricu-
larea mijloacelor de transport pentru aceste categorii de cetăţeni 
plăcile de înmatriculare pentru mijloacele de transport,  de aseme-
nea vor fi eliberate gratuitis.

Ordinul întră a intrat  în vigoare începînd cu data de 8 aprilie 2011. 
Actualmente preţurile la serviciile prestate contra plată sînt 

următoarele:
La eliberarea plăcilor de înmatriculare noi:
a) Auto – 390 lei
b) Remorci – 230 lei
c) Moto – 190 lei
La eliberarea plăcilor de înmatriculare din cele folosite:
a) Auto – 160 lei
b) Remorci – 80 lei
c) Moto – 80 lei-
Indicaţia ministrului Pavel Filip a venit in urma examinaării situaţiei 

privind confecţionarea şi eliberarea plăcilor cu numere de înma-
triculare a unităţilor de transport.  Pina acum, la schimbarea pro-
prietarului oricaărui mijloc de transport, se impunea si schimbarea 
placuţelor cu numere de inmatriculare. 

Amintim, că Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
a elaborat un proiect de modificare a Hotărîii Guvernului nr. 1229 
din 13 noiembrie 2001, potrivit cărueia dreptul de a fabrica şi a elib-
era plăci de înmatriculare auto, precum şi stabilirea preţurilor pen-
tru această activitate i-a fost atribuit unui singur agent economic. 
Ministrul a subliniat că prin proiectul de hotărîre elaborat se doreşte 
transparenţă în acest proces prin desfăşurarea unui concurs pen-
tru agenţii economici, care vor propune preţuri rezonabile pentru 
eliberarea plăcilor de înmatriculare auto si imbunatatirea calitatii 
acestora.

Continuare din pagina 1

Această modificare legislativă este menită să asigure documen-
tarea cu paşapoarte a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste 
hotare care nu pot să revină în ţară pentru a fi documentaţi cu 
paşapoarte biometrice. 

Pînă la 31 decembrie 2011, Guvernul va întreprinde măsurile 
necesare în vederea dotării oficiilor consulare şi a misiunilor diplo-
matice ale Republicii Moldova cu utilajul necesar pentru eliberarea 
paşapoartelor cu date biometrice. 

Începând cu 1 ianuarie 2011, cetăţenii Republicii Moldova sunt 
documentaţi exclusiv cu paşapoarte cu date biometrice. Eliber-
area paşapoartelor cu date biometrice se efectuează la recoman-
darea Uniunii Europene în contextul liberalizării regimului de vize între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

A fost exclusă obligativitatea 
procurării plăcilor de înmatricu-
lare la reînregistrarea mijloace-

lor de transport.

Cetăţenii Republicii Moldova 
aflaţi peste hotare pot solicita 
paşapoarte non-biometrice.

ÎS CRIS “REGISTRU” ESTE LAUREAT DE GRADUL 
I AL PREMIULUI DE STAT DE GRADUL I PENTRU 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

PAŞAPORT AL CETĂŢEANULUI RM ÎN 24 ORE COMANDAT LA 
SEDP VARNIŢA ŞI DUBĂSARI

ÎS CRIS „REGISTRU”A  LANSAT  NOI 
SERVICII ELECTRONICE 

16 ANI DE LA ELIBERAREA PRIMULUI PAŞAPORT AL CETĂŢEANULUI RM
Au trecut 16 ani din ziua cînd a fost eliberat 

ării primul paşaport al cetăţeanului Republicii 
Moldova. Pe parcursul acestor ani au fost 
eliberate circa 4,5 milioane de paşapoarte. 
Primul paşaport cu seria А şi numărul 0000001 
a fost înmînat la 12 aprilie 1995 domnului  Mir-
cea Snegur,  primului Preşedinte al Republicii 
Moldova, dlui Mircea Snegur. 

După destrămarea Uniunii Sovietice şi proc-
lamarea independenţei şi suveranităţii Re-
publicii Moldova,  a apărut necesitatea de 
a crea un sistem naţional de paşapoarte. În 
anul 1993, prin Decretul Preşedintelui Repub-
licii Moldova a început procesul de elabo-
rare a Sistemului Naţional de Paşapoarte în 
conformitate cu standardele internaţionale. 
Iniţial, instituţiile responsabile de perfec-
tarea şi eliberarea paşapoartelor au studiat 
experienţa altor ţări şi au participat la elabo-
rarea cadrului legislativ în baza căruia au fost 
perfectate primele paşapoarte. 

După aprobarea modelului paşaportului 
cetăţeanului RM de către Guvern, blan-
chetele pentru paşapoarte au fost coman-

date şi perfectate în Germania. De ase-
menea, au fost perfectate paşapoarte 
diplomatice şi de serviciu, paşapoarte pentru 
apatrizi. 

Realităţile lumii moderne au impus soci-
etatea să acorde o atenţie sporită proble-
melor de securitate a cetăţenilor şi preveniriie 
a  traficului ilicit. Astfel, începînd cu anul 2008, 
Guvernul RM a luat adoptat decizia de a per-
fecta un nou tip de documente de călătorie 
- paşapoarte cu date biometrice, care au un 
grad sporit de securitate. În perioada 2008-
2010 ÎS „CRIS „Registru” a perfectat două tipuri 
de paşapoarte: paşapoarte non-biometrice 
şi paşapoarte ce conţin date biometrice. 

O condiţie obligatorie a Uniunii Europene 
faţă de Republica Moldova pentru liber-
alizarea regimului de vize este eliberarea 
paşapoartelor cu date biometrice. Prin ur-
mare începînd cu 1 ianuarie 2011, cetăţenilor 
Republicii Moldova le sunt eliberate numai 
paşapoarte cu date biometrice. 

Paşaportul biometric se deosebeşte de 
paşaportul obişnuit prin faptul, că acesta 

conţine un cip cu date biometrice, şi anume: 
fotografia digitală, amprentele digitale şi im-
aginea semnăturii posesorului documentului. 

Pentru asigurarea protecţiei contra 
falsificării, paşaportul de generaţie nouă 
conţine un şir de elemente de securi-
tate, prevăzute de către standardele 
internaţionale actuale: la tipărire se utilizează 
cerneală invizibilă cu luminiscenţă la raze ul-
traviolete, laminat special, fibre cu proprietăţi 
fluorescente de protecţie, reagenţi chimici, 
cerneală termică cromată, care-şi schimbă 
culoarea sub acţiunea temperaturii, precum  
şi metode de tipărire speciale. 

Paşaportul cu date biometrice a trecut 
testarea după conform metodicaii ICAO la 
un laborator francez, acreditat pentru acest 
tip de activitate. S-a testat corespunderea 
cu standardeleor ICAO a caracteristicilor 
mecanice, de comunicaţii, de securitate, 
de completare informaţională. După testare 
paşaportul biometric a primit obţinut o con-
cluzieun aviz finală pozitivă. 
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DE LA 1 APRILIE  
OPERATORII TIC AU ACCES
LA INFRASTRUCTURA 
MOLDTELECOM

De la 1 aprilie curent, compania Moldtelecom a oferit 
acces la infrastructura sa pentru companiile private din 
domeniul TIC. Potrivit lui Ion Roşca, directorul comer-
cial Moldtelecom, acest lucru a devenit posibil în urma 
investiţiilor efectuate de întreprindere în perioada 2010-
2011. Mai mult, Moldtelecom a oferit companiilor din do-
meniul TIC puncte de acces şi transport în bandă largă 
pe tot teritoriul Republicii Moldova, pentru ca aceșstiea 
să poată presta servicii de Bitstream şi închiriere de 
capacităţi. 

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din dome-
niul TIC (ATIC) a menţionat importanţa colaborării diîn-
tre Moldtelecom şi companiile private din domeniu. 
Preşedintele ATIC, Veaceslav Cunev, a declarat în cadrul 
unei mese rotunde că reperspectiva de colaborare este 
un catalizator puternic pentru dezvoltarea pieţei de 
telecomunicașţii din Republica Moldova. “Acţiunea 
respectivă este o oportunitate pentru operatorii privaţi. 
În acelaşi timp, sperăm că această colaborare nu se va 
limita doar la etapa dată, de liberalizare, ci dar se va 
transforma într-un proces continuu de care vor beneficia, 
în primul rând, clienţii tuturor companiilor TIC”, a mai spus 
Cunev.

MOLDTELECOM A OFERIT 
COMUNICARE GRATUITĂ 

MAMELOR DE LA MATERNI-
TATEA DIN EDINEŢ

La începutul lunii martie, compania Moldtelecom a 
inaugurat cel de-al V-lea şi ultimul proiect din campa-
nia socială „Un apel - o Speranţă” la maternitatea din 
oraşul Edineţ.

Graţie suportului oferit de către Operatorul naţional 
Moldtelecom, mamele de la maternitatea din Edineţ 
pot comunica mult mai accesibil cu apropiaţii de la 
postul de telefon public modern instalat chiar în holul 
maternităţii.

Acum, peste 2500 de mame, care beneficiază anu-
al de serviciile prestate de această instituţie vor putea 
comunica gratuit şi nelimitat pe întreg teritoriul oraşului 
Edineţ, precum şi cu alte localităţi din republică, peste 
hotarele ţării sau spre mobil prin intermediul cartelelor 
tete-a-tete de la Moldtelecom.

Campania de responsabilitate socială „Un apel - o 
speranţă”, demarată de Moldtelecom, în februarie 
curent a contribuit esenţial la facilitarea accesului la 
comunicare în 5 instituţii sociale din ţară, dintre care: 
azilul republican de bătrâni şi invalizi din Chişinău, ma-
ternitatea raională din Cahul, Asociaţia Neoumanist din 
Străşeni, maternitatea din or.Ungheni şi maternitatea 
din or. Edineţ.

Moldtelecom va continua să se implice în viaţa 
comunităţii locale cu acţiuni concrete, demonstrând 
prin fapte politica sa, bazată pe principiul „Mai aproape 
de oameni, de comunitate”.
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Proiectul “Shape the Future” susţine Guvernele să 
acorde acces la tehnologii universale tuturor cetăţenilor 
şi, în particular, prevede  asigurarea tuturor elevilor cu 
laptop-uri, la preţuri mai mult decît simbolice.  În con-
formitate cu înţelegerile la care s-a convenit, urmeaza 
să fie atraşi  şi alţi parteneri, operatori din domeniul 
comunicaţiilor electronice pentru a realiza acest proiect 
în Moldova.

Ceremonia semnării Acordului a avut loc în prezenţa 
Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu.

Preşedintele a apreciat obiectivele proiectului şi a dat 
asigurări privind susţinerea deplină de către Preşedinţie şi 
Parlament pentru implementarea acestuia. Marian Lupu 
a specificat că aplicarea în Republica Moldova a unor 
proiecte de succes, care şi-au demonstrat eficacitatea 
în alte ţări, va fi foarte utilă pentru ţara noastră. 

În cadrul ceremoniei de semnare, Pavel Filip, min-
istrul TIC, şi-a exprimat speranţa că sub patronatjul 
Ppreşedintelui interimar al Republicii Moldova Marian 
Lupu, proiectul se va bucura de succes şi va conduce la 
atingerea unuia din obiectivele primordiale ale ministeru-
lui – durabilitatea  societăţii informaţionale din Moldova.  
“Accentul se pune pe elevi – ei trebuie să fie asiguraţi cu 
echipamente de acces la Internet în perspectiva  unei 
educaţii armonioase şi de calitate”, a specificat ministrul.

“Shape the Future”a înregistrat practici de succes în 
parteneriat cu Guvernele din Portugalia, Guatemala, Ir-
landa şi alte ţări.

În Portugalia, la cele 10 milioane de populaţie, în 3 ani 
au fost asigurate cu laptop-uri 2 mln de oameni, în mare 
parte elevi, pedagogi şi studenţi.

Compania Microsoft dispune de un sistem integrat de 
servicii pentru aplicarea soluţiilor, inclusiv hardware, soft-
ware, content, training, infrastructură.
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Moldova ICT Summit 2011 - cel mai important eveniment 
din cadrul Săptămînii, precum şi din domeniul tehnolo-
giei informaţiei, a adunat peste 700 de participanţi şi 60 de 
speakeri internaţionali. În cadrul evenimentului s-a făcut un 
schimb de opinii vizavi de competitivitatea sectorului TIC, 
precum  şi competitivitatea ţării pe plan mondial. De aseme-
nea, participanţii la eveniment au confirmat şi au apreciat 
planurile Moldovei de dezvoltare în domeniu TIC şi imple-
mentare a Guvernării electronice. Prim-ministrul Vlad FILAT şi 
Ronald BINKOFSKI, manager general Microsoft România au 
deschis din Hamburg cea de-a II ediţie a Summit-ului Moldo-
va ICT. Premierul a menţionat că Summitul TIC 2011 reprezintă 
o platformă excelentă de dialog, schimb de experienţă şi 
cunoaştere şi s-a arătat sigur de faptul că, în cadrul acestuia, 
reprezentanţii sectorului public şi partenerii lor din sectorul 
privat vor învăţa despre soluţiile de e-transformare a Guver-
nului, vor fi construite parteneriate şi explorate oportunităţile 
existente.

Ronald BINKOFSKI a apreciat înalt organizarea acestui 
Summit la Chişinău care, în opinia sa, este o piatră importantă 
la baza dezvoltării domeniul TIC. El şi-a exprimat încrederea 
că în cadrul forului vor fi abordate oportunităţi unice din ţara 
noastră care pot face Moldova un stat competitiv la acest 
capitol.

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip 
a salutat prezenţa tuturor delegaţilor la Summit, exprimîndu-şi 
încrederea că forumul va deveni  locul unde îsi coordonează 
viziunile  sectorul public şi cel privat spre unificarea eforturilor 
şi participarea în comun la procesele de dezvoltare durabilă 
a ţării noastre.  „Vreau să Vă asigur că suntem dispuşi să 
aplicăm cele mai perfomante soluţii, cele mai bune practici 
pentru o mai bună guvernare şi dezvoltare a serviciilor pub-
lice”, a declarat ministrul Filip. 

„Portabilitatea numerelor telefonice. Probleme de regle-
mentare şi rezultatele implementării” a fost tema semi-
narului care a pus în discuţie principiile şi particularităţile 
implementării portabilităţii numerelor telefonice, probleme 
tehnice, economice şi de reglementare ale acestui proces. 
Totodată, participanţii la seminar au luat cunoştinţă de cele 
mai bune practici de implementare a portabilităţii numer-
elor în ţările europene şi perspectivele dezvoltării reţelelor de 
telecomunicaţii pentru furnizarea serviciilor de generaţia vi-

itoare. 
Chestiuni legate de trecerea la televiziunea digitală 

terestră, angajament care urmează a fi realizat de către 
Moldova pînă la 17 iunie 2015, au fost discutate în cadrul me-
sei rotunde “Implementarea trecerii la televiziunea digitală 
terestră”. În cursul dialogului s-a constatat că pentru buna 
desfăşurare a trecerii de la televiziunea analogica la cea 
digitală este  necesară  adoptarea unui cadrul normativ 
adecvat, crearea infrastructurii, dezvoltarea unui model de 
cooperare adecvat între principalii actori ai precesului re-
spectiv.

În cadrul şedinţei juriului Concursului Naţional „iTineret-viito-
rul începe cu tine”  au fost desemnaţi 60 de finalişti ai ediţiei 
II a concursului, care vor participa la Tabăra de vară  IT de la 
Vadul-lui-Vodă, preconizată pentru luna iulie curent.

Agenda evenimentelor din cadrul Săptămînii TIC a inclus, 
de asemenea, momente festive. Astfel au fost conferite 
Diplome ale Guvernului unui grup de specialişti din ramură. 
În conformitate cu ordinul semnat de ministrul TIC Pavel Filip, 
50 de angajaţi ai instituţiilor şi intreprinderilor din domeniu au 
primit titlul onorific şi insigna „Maestru în tehnologia informaţiei 
şi comunicaţii”, iar 117 salariati din instituţiile de stat şi com-
paniile private - Diplome de onoare ale Ministerului Tehnolo-
giei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Federaţiei Sindicatelor din 
Comunicaţii. 

Premii de valoare din partea companiilor din sectorul TIC 
au primit 24 elevi şi 3 profesori - învingători ai  Olimpiadei re-
publicane la informatică.

 De asemenea, de premii de valoare s-au învrednicit 6 
jurnalişti  cîştigători ai concursului „Cel mai bun produs media 
despre domeniul TIC”.

Continuare din pagina 1

Părţile au salutat evoluţia 
relaţiilor de cooperare 
bilaterală, care a avansat 
mult  în urma semnării în oc-
tombrie 2010 a „Declaraţiei 
de Intenţii privind colaborarea 
dintre Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor 
a Republicii Moldova şi 

Centrul pentru dezvoltarea eGuvernării în Europa de Sud-
est – CeGD (Slovenia) privind transferul de cunoştinţe şi a 
experienţei, organizarea conferinţelor, seminarelor, ateliere-
lor de lucru în implementarea eGuvernării în Moldova”. Cei 
doi oficiali au coordonat un Plan de acţiuni comune pentru 
perioada 2011-2012, care prevede organizarea în comun a 
unor evenimente menite să sporească şi mai mult prezenţa 
reprezentanţilor ţării noastre în activităţile promovate de 

CeGD la nivel regional. 
Centrul pentru dezvoltarea 

eGuvernării în Europa de Sud-
est (CeGD) este o instituţie 
regională non-profit sub formă 
de parteneriat public - privat. 
Centrul a fost fondat în ianu-
arie 2008 cu 8 părţi interesate: 
Guvernul Sloveniei, Consiliul Re-
gional de Cooperare (CRC, Sarajevo), Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD),  Academia INA (Grecia), 
Fundaţia Europeană (Spania), Microsoft, Siemens şi SRC.SI din 
Slovenia. Activitatea de bază a CeGD constă în coordonar-
ea şi organizarea a diverse evenimente în domeniul TIC pen-
tru educaţie, cercetare, transfer de cunoştinţe în domeniul 
guvernării electronice în ţările din regiunea Europei de Sud-
est (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, 
Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România, 
Serbia şi Turcia).

Acord de intenţii MTIC – Microsoft: 
Cîte un laptop fiecărui elev din şcolile Moldovei

Săptămâna Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţio-
nale a generat soluţii de perspectivă pentru Moldova.

MTIC şi CeGD consolidează relaţiile de cooperare  
în cadrul Summit-ului ICT
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În conformitate cu Rezoluţia 1291 a Consili-
ului Uniunii Internaţionale în a Telecomunicaţiilor 
(UIT), în perioada 23 ianuarie - 17 februarie 2012, 
la Geneva, va avea loc Conferinţa Mondială de 
Radiocomunicaţii (WRC - 12). La WRC-12 vor fi exam-
inate 36 de întrebărichestiuni, dedicate ce vizează 
gestionăriareai spectrului de frecvenţe radio pentru 
diferite servicii de radiocomunicaţii, distribuirea ben-
zilor de frecvenţe şi armonizarea utilizării lor de către 
diferite sisteme de radiocomunicaţii, modificarea 
procedurilor de coordonare şi de notificare ale 
frecvenţelor, etc. Activitatea, legată de pregătirea 
către WRC-12, se efectuează în grupurile de lucru 
UIT, ale Conferinţei Europene a Administraţiilor pen-
tru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), Comunităţii Re-
gionale pentru Comunicaţii (CRC) şi altor organizaţii 
regionale.

  În decursul lucrărilor de pregătire către WRC-12 
se formează conturează poziţiile  Administraţiilor în 
Comunicaţii, care sunt bazate pe cercetările efec-

tuate în cadrul UIT.
În scopul pregătirii elaborării poziţiei Administraţiei 

în Comunicaţii a Republicii Moldova către WRC-
12, în cadrul Centrului Naţional pentru Frecvenţe 
Radio (CNFR), a fost instituit gGrupul de lucru pen-
tru pregătirea către WRC-12. Grupul efectuează 
analiza documentelor UIT, CEPT şi CRC cu privire la 
pregătirea către WRC-12, în pe măsura apariţiei lo-
racestora. Membrii acestui grup participă, în cadrul 
CRC şi CEPT, la şedinţele de lucru pentru pregătirea 
către WRC-12. De asemenea, Mmembrii grupu-
lui lucrează asupra elaborării propunerilor privind 
poziţia Administraţiei în Comunicaţii a Republicii 
Moldova către WRC-12, în baza Raportului Şedinţei 
de pregătire către Conferinţă (CPM11-2) şi în baza 
poziţiilor preventive ale CEPT şi CRC, al căror mem-
bru este şi Administraţia în Comunicaţii a Republicii 
Moldova.

Conform prevederilor Statutului şi Convenţiilor Uni-
unii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), în mod 
regulat, sunt organizate Conferinţe Mondiale de 
Radiocomunicaţii (CMR), ce sunt destinateavănd 
ca temă  utilizăriareai efectiveă a spectrului de 
frecvenţe radio şi implementăriiarea tehnologiilor 
noi şi de perspectivă în radiocomunicaţii.  La lucrările 
CMR participă delegaţi din mai mult depeste 190 
ţări- membre  UIT, ai organizaţiilor internaţionale şi 
regionale, inclusiv ştiinţifice, de cercetare şi altore 
organizaţii, activitatea cărora ţine de domeniul 
utilizării spectrului de frecvenţe radio.

În decursul cadrul lucrărilor CMR, în bază de con-
sens, se soluţionează,, la nivel mondial şi regional,, 
cele mai importante probleme cu privire la dis-
tribuirea şi utilizarea benzilor de frecvenţe pentru 
diverse servicii de radiocomunicaţii. Deciziile CMR 
servesc ca drept referinţe de bază în utilizarea lor 
ulterioară la nivel naţional şi sunt reflectate în di-
verse documente naţionale, unde documentul de 
bază este fiind  Tabelul Naţional al Atribuirii Benzilor 
de Frecvenţă.   

Pregătirea către Conferinţa Mondială  
de Radiocomunicaţii 2012.

 

Tabelul Naţional de Atribuire a  Benzilor 
de Frecvenţă – o verigă importantă în 

procesul de gestionare al spectrului de 
frecvenţe radio

Sistemul Informaţional 
Automatizat “Registrul 
de Stat al Frecvenţelor 

şi Staţiilor Radio”

„Lansarea programului 
radio „Focus” Bulgaria 

în oraşul Taraclia”

Procesul de gestionare a spectrului de frecvenţe (SF) 
şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice (CEM) a 
mijloacelor radioelectronice electronice (MRE) este un 
proces complex, avînd un rol important în domeniul de 
exploatare şi dezvoltare a comunicaţiilor electronice. 

Principalul document ce determină modul de gestion-
are a spectrului de frecvenţe la nivel internaţional este 
Regulamentul Radiocomunicaţii (RR), care conţine şi Ta-
belul Internaţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă 
între serviciile de radiocomunicaţii. 

 Regulamentul Radiocomunicaţii  este o culegere 
de acte internaţionale majore adoptate şi modificate 
de Conferinţele Mondiale de Radiocomunicaţii. Tabelul 
Naţional de  Atribuire a Benzilor de Frecvenţă este docu-
mentul fundamental care reglementează atribuirea şi 
condiţiile de utilizare a frecvenţelor în Republica Moldo-
va, atît de către persoanele juridice, cît şi de persoanele 
fizice. 

TNABF a fost aprobat în anul 2000. De la  ultima modifi-
care a Tabelului, efectuată în 2005, nivelul tehnologiilor în 
radiocomunicaţii a evoluat considerabil. 

La 05.25.2010 Comisia de Stat pentru Frecvenţe Ra-
dio a examinat şi a aprobat propunerile de modificare a 
TNABF.  În conformitate cu decizia Comisiei, Tabelul a fost 
publicat în Monitorul Oficial nr. 91-93 din 08.06.2010. 

Adoptarea Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor 
de Frecvenţă este o realizare importantă care permite 
extinderea oportunităţii de dezvoltare şi implementare  a 
sistemelor şi tehnologiilor moderne de radiocomunicaţii, 
cum ar fi: accesul la Internet pe support radio de bandă 
largă, televiziunea digitală terestră, sistemele  mobile de 
generaţia trei şi patru, etc.. 

TNABF este prezentat pe pagina-web a Centrului 
Naţional pentru Frecveţe Radio – www.cnfr.md  

Sistemul Informaţional Automatizat “Registrul 
de stat al frecvenţelor şi al staţiilor radio” a fost 
elaborat în baza Legii comunicaţiilor electron-
ice Nr. 241-XVI din 15.11.2007,. Îîn conformitate 
cu care prevederile acestei legi,  Î.S. “Centrul 
Naţional pentru Frecvenţe Radio” (Centrul) duce 
ţine evidenţa staţiilor, canalelor şi frecvenţelor ra-
dio.

Sistemul asigură accesul la înregistrarea 
operativă a unităţilor de frecvenţăe radio, mi-
jloacelor de operare şi documentelor de înreg-
istrare în scopul automatizării activităţilor de 
radiocomunicaţii în Republica Moldova.

Sistemul nu este destinat pentru automatizarea 
proceselor interne şi a schimbului de documente 
între organele de stat. 

Sistemul Informaţional Automatizat “Registrul 
de stat al frecvenţelor şi al staţiilor radio” poate 
fi accesat de pe pagina-web oficială a Centrului 
Naţional pentru Frecvenţe Radio www.cnfr.md 

La 15 iunie 2011, administraţia Întreprin-
derii de Stat «Radiocomunicaţii» s-a întîlnit cu 
reprezentanţii Companiei „Focus Radio Net-
work” din Bulgaria, care se află în vizită în Mol-
dova.

În cadrul întrevederii părţile au discutat do-
meniul audiovizualului, în special, lansarea 
unui program de radio în limba bulgară pentru 
zona de sud a Republicii Moldova (raionul Tara-
clia), unde locuiesc cei mai mulţi cetăţeni de 
naţionalitate bulgară.

 Dna Gergana Nedelcheva, Directorul 
administrativ„Focus Radio Network” a menţionat 
că vor să ofere cetăţenilor de naţionalitate 
bulgară oportunităţi pentru a avea acces mai 
larg la informaţii în limba bulgară. 

În acest context s-a decis lansarea progra-
mului radio “Focus” din Bulgaria pentru zona 
oraşului Taraclia, pe frecvenţa 97,0 MHz.
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Despre aceasta a anunţat 
ministrul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor Pavel Filip în 
cadrul acţiunii de testare TV în 
format digital (tehnologia de 
compresie - MPEG-4) care a avut 
loc la  Întreprinderea de Stat « 
Radiocomunicaţii».

Pavel Filip a menţionat că ţara 
noastra alături de alte state eu-
ropene şi-a asumat obligatiunea 
de a trece la televiziunea digitală 
terestră pîna la 17 iunie 2015. 
Potrivit ministrului, acest proces 
este unul nou pentru Moldova, 
este complex şi impune mai 
multe acţiuni de ordin legislativ, 
organizatoric, mediatic şi tehnic.

Totodată, în opinia ministrului, 
trecerea la televiziunea digitală 
va asigura accesul cetăţenilor 
la un număr mai mare de posturi 
TV, sporirea calitatii semnalului la 
un nivel net superior, precum şi 
majorarea numărului de servicii 
interactive oferite cetăţenilor prin 
intermediul televiziunii, precum şi 
optimizarea resurselor spectrale. 

«Dacă în prezent există 
patru frecvenţe cu acoperire 
naţională, atunci cu TV digi-
tal vom avea 40 de programe 
cu acoperire naţională. Odată 
cu semnalul digital, cetăţenii 
Moldovei  vor avea acces mai 
mare la informaţie, vor dispune 
de o alegere mai mare, vor ben-
eficia de servicii interactive, cali-
tate, pachete mai mari la pre-
turi mai mici, iar persoanele cu 
dizabilităţi vor avea acces la ser-
vicii de subtitrare, comentarii au-
dio, etc.”,   a specificat Pavel Filip. 

Ministrul a mai spus că pentru 
a asigura o trecere corectă la TV 
digitală va fi elaborat un program 

de asigurare a tuturor cetăţenilor 
cu echipamente de decodare. 
Potrivit lui, autoritatile statului vor 
examina posibilitatea acordarii 
de subvenţii familiilor din catego-
riile social-vulnerabile. 

„Trecerea la un nou tip de tel-
eviziune va oferi avantaje şi pen-
tru operatori. Astfel costurile de 
transmisiune vor scădea de 4 ori, 
va creşte zona de acoperire cu 
semnal de televiziune, pachetul 
de servicii va deveni unul poliva-
lent”, a specificat Adrian Ciofu, 
directorul Întreprinderii de Stat 
« Radiocomunicaţii». El a mai 
adăugat că, în acelaşi timp, furni-
zorii de reţele şi furnizorii de servicii 
publice  de programe TV prin eter 
vor trebui să investească în mod-
ernizarea sau schimbarea staţiilor 
de emisie, pentru crearea mul-
tiplexelor zonale sau regionale. 
Aici, un rol important revine min-
isterului, pentru a elabora politici 
coerente, CCA, ANRCETI – pen-
tru reglementarea pieţei audiovi-
zuale şi comunicaţiilor electronice.

„Ţinînd cont de toate avan-
tajele şi posibilităţile pe care 
le oferă televiziunea digitală, 
putem vorbi despre o schim-
bare fundamentală a industriei 
comunicaţiilor electronice şi a 
audiovizualului. Furnizorii vor avea 
interactiune în timp real cu con-
sumatorii, sistemele de manage-
ment a reţelei vor permite evalu-
area audientei, semnalul digital 
va integra şi alte surse de conti-
nut: internet, anunturi, televoting 
etc. Vom merge consecvent spre 
implementarea acestui proiect, 
pe care il consideram unul de 
perspectivă şi de calitate”, a con-
cluzionat Ministrul TIC Pavel Filip.

Masa rotundă: „Implementa-
rea televiziunii digitale terestre 

în Republica Moldova”
„Tehnologiile noi ne oferă posibilitatea 
de a modifica cursul vieţii”

Despre trecerea de la televiziunea 
analogică terestră la cea digitală se 
vorbeşte deja de câţiva ani şi deoarece, 
aşa cum este gândit în proiectele euro-
pene, digitalizarea ar trebui să fie finalizată 
la mijlocul anului 2015, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor în comun cu 
Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii", 
a organizat masa rotundă cu genericul 
“Implementarea televiziunii digitale tere-
stre”. Evenimentul a reunit reprezentanţi 
ai autorităţilor publice de resort, specialişti 
ai companiilor din ramură, experţi din 
România şi Federaţia Rusă şi, nu în ultimul 
rând, reprezentanţi ai mass-media. 

Agenda de lucru a fost axată pe planifi-
carea difuziunii digitale, aspectele de bază 
ale strategiei de tranziţie la TV digitală, 
precum şi soluţiile pentru implementarea 
eficientă a acesteia în Republica Moldova.

Viceministrul TIC Dona Şcola, în cuvântul 
său de salut, şi-a exprimat convingerea că 
discuţiile şi dezbaterile privind digitalizarea 
eterului, vor conduce la generarea mai 
multor idei constructive care vor contribui 
la implementarea eficientă a televiziunii 
digitale în Moldova.

Participanţii la seminar au menţionat 

că pentru tranziţia la televiziunea digitală 
terestră sunt necesare implementarea unui 
cadru normativ adecvat, crearea infra-
structurii de rigoare, precum şi dezvoltarea 
unui model de cooperare eficient. 

Un subiect de actualitate abordat de 
MTIC a fost proiectul Strategiei de tranziţie 
la TV digitală terestră, care are drept obiec-
tiv prioritar realizarea tranziţiei complete 
şi efective de la serviciile de televiziune 
analogică la serviciile de televiziune în for-
mat digital, precum şi proiectul modificărilor 
şi completărilor la codul audiovizualului. În 
cadrul discuţiilor s-a remarcat că realiza-
rea cu succes a obiectivului propus va 
depinde de calitatea dialogului şi de co-
laborarea între toţi actorii vizaţi, atât publici 
cât şi privaţi. ”Legislaţia actuală nu poate fi 
aplicată pentru televiziunea digitală, deo-
arece această tehnologie diferă esenţial 
de tehnologia analogică”, a spus Vitalie 
Boboc, şef se secţie MTIC,  prezent la eveni-
ment.

Voichiţa Vâlcea, reprezentantul 
Autorităţii naţionale pentru administrare şi 
reglementare în comunicaţii din România, 
a relatat despre procedurile de digitalizare 
a eterului în România, a abordat subiecte, 

precum: organizarea spectrului de 
frecvenţe, dividendul digital, rolul statului în 
tranziţia la televiziunea digitală, protejarea 
şi informarea utilizatorilor, stadiul tranziţiei la 
nivel mondial.  

Valeriu Elaş, director dezvoltare 
Î.S."Radiocomunicaţii", a atras atenţia 
asupra faptului că Republica Moldova 
respectă angajamentele internaţionale 
şi a menţionat că soluţia tehnologică de 
trecere la televiziunea digitală este acel 
privilegiu care va oferi abonaţilor cea mai 
bună ofertă în diversificarea programelor 
de televiziune.

A răspuns la întrebări, dar şi a descris un-
ele particularităţi tehnice ale implementării 
televiziunii digitale terestre în republică pe 
baza infrastructurii Î.S."Radiocomunicaţii" 
directorul tehnic al întreprinderii, Veaceslav 
Pascal. Potrivit acestuia, serviciile de televi-
ziune digitală oferă facilitaţi net superioare 
celor obţinute prin tehnologia analogică. 
"Printre avantajele televiziunii digitale se 
poate de evidenţiat şi costurile mai mici 
pentru difuzarea unui program, calitatea 

transmisiei (care va fi superioară transmisiei 
actuale), dar şi atitudinea mai „economă” 
faţă de spectrul de frecvenţe”, a spus 
Veaceslav Pascal.

În prezent se vorbeşte mult despre 
convergenţă, adică despre compatibili-
tatea serviciilor. Difuziunea în regim digital 
permite realizarea diferitor servicii, precum 
sms-chat, comentarii, ş.a. În acest sens, întru 
precizarea compatibilităţii set-top-box-urilor 
la tehnologiile existente în Moldova, Com-
pania „General Satellite" din Federaţia Rusă 
a prezentat modelele sale de set-top-box-
uri, care ar putea fi utilizate de consumatorii 
finali. Reprezentanţii Î.S."Radiocomunicaţii" 
au relatat că în prezent sunt în proces de 
testare a acestor set-top-box-uri pentru a 
determina aplicabilitatea lor la tehnologi-
ile existente în Moldova, şi la etapa finală 
să elaboreze recomandări privind modelul 
potrivit.

Seminarul a fost unul inedit pentru Mol-
dova, prin care s-a confirmat necesitatea 
urgentării tranziţiei la TV digitală terestră în 
RM.

Televiziunea digitală va 
schimba fundamental indus-

tria comunicaţiilor electronice şi 
mass-media din Moldova

Unele  
aspecte de 

recepţionare  
a programelor 
de televiziune 
şi radiodifuzi-
une terestre

Întru Pentru  evitarea unor dis-
pute privind recepţia programel-
or de televiziune şi radiodifuziune 
analogice terestre, prezentăm 
unele aspecte de recepţionare 
a programelor de radio şi televi-
ziune.

Menţionam, că recepţia 
satisfăcătoare a programelor TV 
şi RD  difuzate poate fi asigurată 
cu condiţia, că antenele de tel-
eviziune TV şi radiodifuziune de 
recepţie sunt direcţionate spre 
staţia de emisie, polarizate co-
rect şi, nu în ultimul rînd, luîndu-
se în consideraţie amplasarea 
- la înălţimea nu mai puţin de 
8m, iar în localităţi cu relief com-
plicat (casele se află în locurile 
joase ale satului) nu mai puţin 
de 15m. Totodată, antenele de 
recepţie, ca şi televizoarele sau 
receptoarele radio, trebuie să fie 
în stare bună de funcţionare.

Nu recomandăm folosirea an-
tenelor active (cu amplificator) 
din motivul, că deseori acestea 
sunt cauza întreruperii vizionării 
emisiunilor TV şi care, în caz de 
defecţiune, creează bruiaj la 
recepţie. 

Atragem atenţia, că pentru 
a recepţiona calitativ semnalul 
TV şi RD se recomandă a utiliza 
antene pasive (fără amplifica-
tor) de tip „canal de undă”. 
Construcţia antenelor date este 
următoarea:

a)  Antena undelor metrice ( VHF-canalele metrice nr 6- 12 )

b) Antena undelor decimetrice şi dimensiunile recomandate (UHF 
canalele 21- 69 televizate):

 

Dimensiunile antenei

 

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”, ca operatorul naţional 
de televiziune şi radiodifuziune, asigură populaţia Republicii Moldova cu 
programele naţionale de televiziune şi radiodifuziune, inclusiv prestează 
şi servicii de difuzare altor companii ale audiovizualului, preaşa cum:     
Prime,       „2 Plus” ş.a.

Ca oPentru  informare a populaţiei pentru  şi ajustarea corectă a ante-
lor şi receptoarelor, prezentăm informaţia Tabelul privind canalele de tel-
eviziune şi frecvenţele radio, care difuzează programul radio „I naţional”.
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Emisiunile poştale ale 
Î.S. „Poşta Moldovei”

Î.S. „Poşta Moldovei” a obtinut diploma  
de argint pentru calitate  

EMS Performance Awards

PostEurop Process Re-
view au apreciat ac-
tivitatea la Î.S. „Poşta 

Moldovei”

În perioada 1 aprilie – 10 iunie 2011, Î.S. „Poşta 
Moldovei” au puse în circulaţie următoarele 
efecte poştale şi produse filatelice:

 La data de  1 aprilie 2011 în Ooficiul poştal MD-
2012 din or.Chişinău a fost pusă în circulaţie seria 
de mărci poştale „Pictori. Autoportrete”. 

Seria este compusă din 4 mărci poştale, avînd 
ca subiect autoportrete ale pictorilor. 

La data de  9 aprilie 2011 în oficiul poştal MD-
2012 din or.Chişinău a fost pusă în circulaţie seria 
de mărci poştale „50 de ani de la  primele zboruri 
spaţiale cu echipaj uman”. 

Seria este compusă dintr-o coliţă cu 4 mărci 
poştale şi 2 viniete şi reprezintă primii oameni în 
spaţiul cosmic. Această serie include şi 4 ilustrate 
maxime.

La 17 aprilie 2011 în oficiul poştal MD-2012 din 
or. Chişinău a fost pus în circulaţie plicul poştal cu 
marcă fixă „Sfintele Paşti”. 

Marca poştală fixă cu valoarea nominală de 
1,20 lei reprezintă ouă încondeiante. Imaginea de 
pe plic reprezintă biserica Adormirea Măicii Dom-
nului de la Mănăstirea Hîncu. 

La data de  7 mai 2011 în oficiul poştal MD-2012 
din or. Chişinău a fost pusă în circulaţie seria de 
mărci poştale „Europa 2011. Păduri”. 

Seria de mărci poştale este emisă la iniţiativa 
Asociaţiei Operatorilor de Poştă din Europa (Pos-
tEurop), tema anului 2011 fiind „Păduri”. 

Mărcile poştale sunt emise în coli căte 10 mărci 
şi în coală de 6 mărci (3 serii de mărci).

La 20 mai 2011 în oficiul poştal MD-2003 din 
Durleşti a fost pusă în circulaţie seria de mărci 
poştale „Flori de grădină”.  

Seria este compusă din 4 mărci poştale şi 
reprezintă 4 flori de grădină.

La 12 iunie 2011 în oficiul poştal MD-2012 din or. 
Chişinău a fost pusă  în circulaţie seria de mărci 
poştale „70 de ani de la primul val de deportări în 
masă ale basarabenilor”. 

 Seria de mărci poştale este emisă în memoria 
victimelor deportărilor în masă a basarabenilor, 
primul val al cărora a avut loc în noaptea de 12 
spre 13 iunie anul 1941.

La 11 iunie 2011 în oficiul poştal MD-2012 din 
or. Chişinău a fost pus în circulaţie plicul poştal 
cu marcă fixă „Eugen Adamovici, om politic, unul 
din primii aviatori basarabeni - 135 de ani de la 
naştere”. Valoarea nominală a mărcii fixe este de 
1,20 lei, tirajul – 20000 ex.

În perioada 30 mai – 7 iunie 2011, în incinta Î.S. 
„Poşta Moldovei”, s-a desfăşurat auditul PostEurop 
Process Review. 

Auditul a fost efectuat de o echipă de experţi 
formată din specialişti calificaţi în domeniul exploatării 
poştale din diferite administraţii poştale membre 
ale PostEurop (Portugalia, Danemarca, Estonia, 
România).

Experţii Process Review au analizat în detalii toate 
procesele operaţionale de colectare, recepţionare, 
transportare, prelucrare şi distribuire a trimiterilor 
poştale, structura administrativă a întreprinderii, 
reţeaua logistică şi sitemele informaţionale utilizate în 
procesul de lucru. Au fost vizitate toate subdiviziunile 
întreprinderii: Centrul de Prelucrare şi Transportare a 
Poştei, Direcţia de Poştă Chişinău, Punctul de Schimb 
cu Aeroportul şi Centrele de Poştă din republică (CP 
Anenii-Noi, CP Străşeni), precum şi sediul central al Î.S. 
„Poşta Moldovei”.

În cadrul şedinţei de totalizare, experţii PostEurop 
au prezentat un raport detaliat, în care au menţionat 
calitatea înaltă a serviciilor poştale prestate de Î.S. 
„Poşta Moldovei”, precum şi au lansat recomandări 
în scopul eficientizării procesului de lucru, alinierii la 
standardele europene şi îmbunătăţirii situaţiei financi-
are a întreprinderii.

Uniunea Poştală Universală (UPU) este o organizaţie interguvernamentală şi o agenţie specializată în componenţa Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, cu sediul la Bern, Elveţia. A fost înfiinţată la 9 octombrie 1874, UPU include 190 de ţări-membre, care formează 
teritoriul poştal unic pentru schimbul reciproc al trimiterilor poştei de scrisori.

Republica Moldova este membru plenipotenţiar al UPU din 16 noiembrie 1992. 
Din anul 1997, Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 

30.09.2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie 2004).  

În perioada  26 aprilie - 13 mai 2011 
la sediul Uniunii Poştale Universale (UPU) 
din Berna, Elveţia s-au desfăşurat sesi-
unile Consiliului de Exploatare Poştală 
(CEP) al UPU. În cadrul sesiunilor au avut 
loc şedinţe plenare ale Consiliului de Ex-
ploatare Poştală şi Asambleea plenară 
a Cooperativei EMS la care a participat 
delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei”. 

În cadrul Asambleei Generale au 
fost înmînate diplome de onoare pen-
tru calitate EMS Performance Awards, 
ce reprezintă o recunoaştere acreditată 
pentru membrii cooperativei ce au atins 

cote înalte de performanţe.
Pentru prima dată, Î.S. “Poşta 

Moldovei” a obţinut diploma de argint, 
situîndu-se pe locul 16 printre cele 166 de 
ţări membre ale Cooperativei EMS. 

Dl Edouard Dayan, Directorul gen-
eral al UPU, a menţionat că deţinătorii 
diplomelor au atins nivelul înalt de 
performanţă, stabilit de către criteriile de 
Performanţă EMS, definite în Planul de 
activitate al Cooperativei pentru anul 
2009-2012 şi a felicitat ţările premiate cu 
rezultatele obţinute.

În perioada 7-9 iunie 2011, Î.S. „Poşta 
Moldovei” a fost gazda celui de-al 
4-lea seminar internaţional din cadrul 
proiectului regional pentru amelio-
rarea calităţii servicilui poştal. Proiectul 
regional este realizat de către Uniunea 
Poştală Universală în comun cu Comu-
nitatea Regională în Comunicaţii. 

La seminar au participat coordo-
natorii naţionali ai proiectului din Azer-
baidjan, Republica Belarus, Federaţia 
Rusă, Kîrghistan, Kazahstan, Tadjikistan, 
Ucraina, experţi de la UPU (Youri Spiriev 

şi Seydou Konate) şi din Comunitatea 
Regională în Comunicaţi, precum şi 
specialişti ai Î.S.”Poşta Moldovei”. 

Seminarul de instruire a avut drept 
scop efectuarea schimbului de 
experienţă în domeniul calităţii de pre-
stare a serviciilor poştale şi acordarea 
suportului consultativ la acest capitol. 

Participanţii la eveniment au vizitat 
Centrul de Prelucrare şi Transpor-
tare a Poştei, Punctul de Schimb cu 
Aeroportul şi cîteva oficii poştale din 
cadrul Direcţiei de Poştă Chişinău, 

menţionînd faptul că procesul de lu-
cru este bine organizat, iar personalul 
- este înalt calificat. În context, Dl Ko-
nate Seydou, Expertul Uniunii Poştale 
Universale a specificat că Î.S. „Poşta 
Moldovei”, poate pretinde la certifi-
carea UPU chiar în anul curent, fără 
nici un impediment.

Obţinerea certificatului Uniunii 
Poştale Universale, deschide noi ori-
zonturi pentru deţinătorii acestuia, 
precum şi le oferă o recunoaştere la 
nivel mondial.

Î.S. „Poşta Moldovei” - gazda seminarului 
internaţional din cadrul proiectului  

regional UPU pentru sporirea calităţii 
serviciului poştal.



7

Investitorii germani sînt interesaţi să colaboreze cu specialiştii 
moldoveni în domeniul nanotehnologiilor

Pavel Filip, ministrul TIC în comun cu Dr. 
Berthold Iohannes, ambasador special şi 
plenipotenţiar al Republicii Germania în ţara 
noastră şi Ion Tighineanu, vice-preşedintele 
Academiei de Ştiinţe din a Moldoveia au în-
treprins o vizită de documentare la Întreprin-
derea de Stat „Eliri” în scopul familiarizării cu 
activitatea întreprinderii şi noile idei din do-
meniul microelectronicii şi nanotehnologiilor 
lansate de aceasta.

          În cadrul discuţiilor Pavel Filip a 
menţionat că întreprinderea are potenţial 
de dezvoltare, iar ministerul este intenţionat 
să susţină şi promoveze ideile inovatoare 
din domeniul TIC. În acest sens, pentru anul 
curent este planificată demararea proce-
sului de funcţionare a Pparcului ştiinţifico 
– tehnologic  „Nanoteh” pe baza întreprin-
derii „Eliri”, unde vor fi efectuate cercetări şi 
elaborări în domeniile: microelectronică, na-
notehnologii şi tehnologii informaţionale.

         Ministrul TIC şi-a exprimat încrederea 
că „Eliri” va prezenta o ofertă onorabilă 
a lucrărilor sale în cadrul Conferinţei 
Internaţionale în nanotehnologii şi inginerie 
biomedicală, care se va desfăşura în luna  
iulie la Chişinău.

        E.S  Berthold Iohannes şi-a exprimat 
satisfacţia vizs-a-vis de elaborările de ultimaă 
oră ale „Eliri”, menţionînd că agenţii econ-

omici din Repuiblica Germană manifestă 
un interes sporit pentru realizările întreprin-
derii în domeniul nanoconductoarelor şi vor 
fi bucuroşi să stabilească contacte de co-
laborare de lungă durată cu această între-
prindere în cadrul reuniunii internaţionale din 
iulie curent.

Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI” a 
fost creat în anul 1959. 

Direcţiile principale ale activităţii tehnico-
ştiinţifice includ: cercetarea şi elaborarea 
tipurilor noi de microconductoare în izolaţie 
de sticlă şi nanocompoziţii filiforme, cerc-
etarea şi elaborarea tipurilor noi de produse 
pe baza lor,  proceselor tehnologice şi utila-
jului tehnologic pentru confecţionarea pro-
duselor. Producţia elaborată se fabrică în 
cadrul atelierului experimental al institutului în 
cooperare cu o serie de întreprinderi aledin  
Moldoveia.

Institutul a obţinut mai bine de 500 bre-
vete de invenţie şi peste 80 de patente în dif-
erite ţări. În cursul ultimilor ani institutul a fost 
gratificat cu premii internaţionale, diplome şi 
medalii la expoziţii internaţionale. 

          Actualmente institutul îndeplineşte 
execută comenzi pentru firmele din SUA, Re-
publica Coreea, Israel, China, Anglia, Rusia, 
Romînia, Ucraina, Moldova şi pentru alte ţări.   

Continuare din pagina 1

Totodată, şefii autorităţilor naţionale pen-
tru administrarea frecvenţelor radio (AN-
COM si CNFR) au semnat un Acord privind 
coordonarea şi distribuţia frecvenţelor pre-
ferenţiale pentru sisteme digitale de radi-
ocomunicaţii mobile terestre în benzile de 
frecvenţe 380-385 / 390-395 MHz.

În cadrul conferinţei de presă, ce a urmat 
după ceremonia de semnare, Pavel Filip 
şi-a exprimat speranţa că aceste docu-
mente vor constitui fundamentul platformei 
de cooperare bilaterală moldo-romană pe 
segmental TIC, iar realizarea lor va veni în 
beneficiul cetăţenilor ambelor state.

Pavel Filip a comunicat că în cadrul dia-
logului cu omologul său roman, s-a conve-
nit crearea unor grupuri de lucru la nivel de 
experţi care vor stabili direcţiile de activitate 
comună. “Esenţial pentru noi este transferul 
de experienţă, mai ales în domeniul elabo-
rării politicilor şi strategiilor de dezvoltare a 
sectorului, armonizării legislaţiei în spiritul ce-
rinţelor europene, creării unui cadru cît mai 
favorabil pentru reprezentanţii business-ului 
din acest sector”, a subliniat Ministrul moldo-
vean. Dl Filip a specificat că deja există înţe-
legerea organizării unor întrevederi ale între-
prinzătorilor din domeniul TIC din ambele ţări.

“Dialogul dintre Chisinau şi Bucureşti tre-
buie să aibă noi valenţe. Înafară de politi-
că, punem mult sens în performanţa secto-
rială, pentru că acesta este scopul nostru”, 
a mai spus Pavel Filip.

Valerian Vreme a salutat aflarea minis-
trului moldovean la Bucureşti, calificînd 
semnarea celor două documente drept 
un pas foarte important pentru extinderea 
şi aprofundarea relaţiilor de cooperare. 
“Sîntem dispuşi să oferim Republicii Mol-
dova tot sprijinul şi experienţa acumulată 
în domeniu. Intenţionăm să consolidăm 
contactele bilaterale, inclusiv prin lansa-
rea unor proiecte de interes comun. Vom 
sprijini Republica Moldova în dezvoltarea 
proiectelor în domeniul comunicaţiilor 
electronice, broadband, Wimax şi 4G”, a 
spus oficialul roman.

Valerian Vreme a concretizat că printre 
primele acţiuni comune va fi examinată 
posibilitatea micşorării tarifelor poştale şi a 
celor de roamning între cele două ţări. 

Cei doi oficiali au mai discutat şi posi-
bilitatea micşorării tarifelor poştale şi de 
roamning între cele două ţări.  Ambii mi-
niştri au hotărât să poarte discuţii cu ope-
ratorii telecom din  Republica Moldova şi 
Romania pentru a găsi o modalitate de 
a micşora tarifele de roamnig. Referitor la 
cele percepute pentru serviciile poştale, 
vor avea loc întrevederi între reprezentanţii  
Interprinderii de Stat “Poşta Moldovei” şi ai 
Poştei Romane în vederea identificării unor 
soluţii concrete.

Cei doi demnitari au concluzionat că 
pentru realizarea de proiecte comune pe 
segmentul TIC este necesară o coopera-
re strânsă între toţi actorii implicaţi: instituţii 
publice, mediul de business şi mediul de 
cercetare dezvoltare.

Dialogul moldo-roman pe dimensiunea TIC a 
fost consolidat prin semnarea a două docu-

mente importante.

CRIS „Registru” a lansat oficial 
deceniul siguranţei rutiere

Memorandumul prevede realizarea unui set de acţiuni menite să contribuie la aprofunda-
rea colaborării moldo-române în aşa direcţii, ca: schimbul de experienţă şi consultări în domeniul 
edificării guvernării electronice în conformitate cu aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi 
interesului reciproc; promovarea  utilizării semnăturii digitale şi a circulaţiei documentelor electron-
ice; dezvoltarea cadrului de comerţ electronic si a achiziţiilor publice cu utilizarea TIC; achitarea 
serviciilor prin mijloace electronice; evaluarea conformităţii produselor şi standardizării în domeniul 
TIC, etc. 

Proiectul Acordului dintre ANCOM si CNFR a fost elaborat în scopul eliminării interferenţelor preju-
diciabile asupra sistemelor de radiocomunicaţii. Semnarea Acordului va crea condiţiile necesare 
pentru funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor de radiocomunicaţii în zonele de frontieră şi armoniza-
rea utilizării spectrului de frecvenţe radio cu cerinţele normelor europene.

Centrul Resurselor Informaţionale de Stat 
“Registru” a organizat ziua uşilor deschise 
la Secţia calificare a conducătorilor de 
vehicule din mun. Chişinău, acţiune ce se 
înscrie în activităţile din cadrul “Deceniu-
lui acţiunilor pentru siguranţa rutieră 2011 
– 2020”, care se desfăşoară sub egida 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

În cuvîntul său de salut Vasile Ciornîi, vi-
cedirector general al Î.S. “CRIS „Registru” a 
menţionat, că „acest eveniment este de o 
importanţă majoră pentru Republica Mol-
dova, deoarece zilnic în accidente rutiere îşi 
pierd viaţa cetăţeni ai Republicii Moldova. 
Acţiunile noastre urmează să se desfăşoare 
în complexitate, începînd cu activităţi de 
instruire.”

Accidentele de circulaţie sunt printre prin-
cipalele cauze de deces la copii şi tineret 
între 5 şi 29 de ani. Circa jumătate din vic-
time sunt pietoni, ciclişti şi motociclişti.

Vasile Ciornîi a trecut în revistă proce-
deele de producere şi de obţinere a permi-
sului de conducere pe teritoriul RM. Potrivit 
lui, pînă în anul 1970 în acest domeniu acti-
va o singură instanţă - Comisia republicană 
de calificare. 

În 1990 a început procesul automatizat 
de evidenţă a conducătorilor de vehicule 
din Republica Moldova, pînă atunci fiind 
lipsită în general o evidenţă centralizată a 
activităţii.

Actualmente în Republica Moldova 
funcţionează două sisteme informaţional-
automatizate de importanţă statală: Regis-
trul de stat al Conducătorilor Auto şi Registrul 

de Stat al Transporturilor. “Aceste sisteme 
informaţionale sunt parte integră a Resurse-
lor Informaţionale de Stat ale Republicii Mol-
dova”, a adăugat Vasile Ciornii.

În încheiere s-a făcut referinţă la 
datele statistice recente din Regis-
trele informaţionale. Astfel, la 5 mai 
curent la evidenţă în Registrul de Stat al 
Conducătorilor Auto erau înregistraţi 867259 
de conducători auto, dintre care 171477 
sunt femei, iar 695782 sunt bărbaţi. În Reg-
istrul de Stat al Transporturilor tot la această 
dată erau înmatriculate 685948 unităţi de 
transport.

Participanţii la festivitate au avut posi-
bilitatea să se familiarizeze cu complexul 
tehnic pentru obţinerea permisului de 
conducere ce se bazează pe tehnologii 
informaţionale, sisteme de supraveghere 
video ale proceselor de examinare la pro-
ba teoretică şi practică din dotarea Secţiei 
calificare a conducătorilor de vehicule 
din mun. Chişinău. Doritorii au avut posi-
bilitatea să utilizeze calculatorul pentru a se 
familiariza cu procedura de examinare a 
conducătorilor auto.

Reiterăm, că în anul 2010 Republica Mol-
dova a semnat rezoluţia Adunării Generale 
a Naţiunilor Unite, care a proclamat anii 
2011-2020 ca "deceniul acţiunilor pentru 
îmbunătăţirea siguranţei rutiere". Tot atun-
ci ţara noastră şi-a asumat angajamen-
tul de a desfăşura un şir de acţiuni plan-
ificate, obiectivul fiind reducerea cu 50% în 
următorii zece ani a numărului de decese 
determinate de accidente rutiere.


