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În acest număr:

În cadrul Moldova ICT Summit 2013 va fi 
discutat rolul sectorului tehnologiei infor-
maţiei și comunicaţiilor (TIC) și a inova-
ţiilor în edificarea economiei bazate pe cu-

noaștere și dezvoltarea unei societăţi productive, 
inclusive și eficiente. Aceasta în contextul în care 
Republica Moldova este una din cele mai avansate 
ţări din regiune la implementarea tehnologii-
lor informaţionale și comunicaţionale, adopţia 
tehnologiilor moderne de cetăţeni și în guvernare. 
De menţionat că Moldova în ultimii ani a înre-
gistrat un progres esenţial privind dezvoltarea și 
implementarea soluţiilor cloud și mobile. 

Evenimentul din acest an se impune printr-o pre-
zenţă la nivel înalt fără precedent. La reuniune 
participă miniștri TIC din ţările Europei de Est 
și din spaţiul CSI și Secretarul General al Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor(UIT), 
Hamadoun Toure, reprezentanţi ai Guvernului, 
actori din sfera business-ului IT și din mediul de 
afaceri din ţară și de peste hotare, specialiști IT, 
oameni de știinţă, lideri de opinie. 

În cadrul Summit-ului va fi lansată Strategia Mol-
dova Digitală 2020, un document de politici, care 

are menirea să asigure o dezvoltare sistemică 
și previzibilă a ţării, valorificarea facilităţilor 
oferite de Societatea Informaţională pentru 
confortul și bunăstarea cetăţeanului. Scopul 
proiectului rezidă în crearea condiţiilor favo-
rabile pentru dezvoltarea și utilizarea largă a 
potenţialului TIC de către instituţiile publice, 
mediul de afaceri si cetăţeni.

Activitățile Summit-ului ICT 2013 sunt 
divizate în 5 paneluri principale: TIC pentru 
societate, TIC pentru business, TIC pentru 
profesioniști, TIC pentru Educaţie și Educaţia 
pentru TIC, Competitivitatea sectorului TIC. 
Soluţiile Cloud și Mobile sunt temele centrale 
ale Moldova ICT Summit 2013, care se vor 
regăsi în cadrul tuturor panelurilor de discuţii. 

Parteneri ai ediţiei din acest an sunt companiile 
Moldcell, Microsoft, BTSPro, IBM, HP, Endava, 
Intel, Fujitsu, Kaspersky, NetApp, InfoWatch. 
Partener media general Publika TV, partener 
online Simpals și parteneri media Unimedia, 
Allmoldova, Profit, Economist, Кишиневский 
Обозреватель. Moldova ICT Summit 2013 va 
fi transmis live pe site-ul Point.md. 

Moldova ICT Summit 2013: implică, 
inspiră și conectează la progres

Summit-ul Moldova ICT, Chişinău, 17 mai 2012

Notă: Prima ediţie a Moldova ICT Summit a 
avut loc în anul 2010, acesta constituind un 
eveniment de semnificaţie majoră pentru 
sectorul IT unde se discută viziuni de dez-
voltare a sferei TIC în Moldova, tendinţele şi 
provocările în domeniu. În cadrul Summit-
ul „Moldova ICT 2012“, în premieră, a avut 
loc şedinţa tematică la nivel înalt cu parti-
ciparea membrilor Cabinetului de miniştri, 
partenerilor de dezvoltare, reprezentanţilor 
administraţiei publice locale, ai mediului 
academic şi sectorului privat din domeniul 
TIC. La reuniune a fost prezentată Viziunea 
Strategiei Moldova Digitală 2020, iar apli-
carea tehnologiilor informaţionale în toate 
sferele vieţii a fost declarată o prioritate 
naţională. La ediţia din anul 2012 au parti-
cipat peste 1000 de persoane şi peste 85 
de speakeri din 20 de ţări, între care Austria, 
Belgia, Bulgaria, Estonia, Marea Britanie, 
România, Rusia, Slovenia, SUA.

Cea de-a patra ediţie a Summit-ului Moldova ICT se desfăşoară la 
Chişinău, în perioada 16-17 aprilie, şi este organizată de către Asociaţia 
Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) şi USAID CEED II, sub 
patronajul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC).
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Strategia se bazează pe trei domenii prioritare:
1. Infrastructură și acces; 
2. Conţinut digital și servicii electronice; 
3. Capacităţi și utilizare. 
Prin acest document de politici MTIC își pro-

pune să îmbunătăţească actul guvernării, serviciile 
pentru populaţie și mediul de afaceri, să diminueze 
corupţia și să sporească competitivitatea economiei.

Pentru aceasta Strategia stabilește următoarele 
obiective:

I. Dezvoltarea infrastructurii info-
comunicaționale și îmbunătățirea accesului: 

1. Programul de dezvoltare a reţelelor fixe de 
bandă largă pentru anii 2013-2020, care va preve-
dea crearea condiţiilor pentru:

 amplasarea a cel puţin unui punct de prezen-
ţă a reţelei de fibră optică pe teritoriul fiecă-
rei localităţi cu primărie;

 gestionarea și utilizarea partajată a infras-
tructurii asociate reţelelor de comunicaţii 
electronice inclusiv prin elaborarea/ajusta-
rea cadrului legal și normativ;

2. Programul de dezvoltare a reţelelor prin ra-
dioacces de bandă largă pentru anii 2013-2020, 
care va prevedea elaborarea/ajustarea cadrului 
normativ de reglementare pentru managementul 
spectrului de frecvenţe radio:

 realocarea benzilor de frecvente 900-3600 
MHz în bază de concurs deschis, cu aplicarea 
procedurii de selectare competitivă;

 eliberarea și alocarea dividendului digital 
(banda de frecvente 800 MHz).

3. Programul de tranziţie de la televiziunea 
analogică terestră la cea digitală conţine acţiuni 
care să asigure finalizarea acestui proces către 15 
iunie 2015:

 elaborarea cadrului legal și normativ pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analo-
gică terestră la cea digitală;

 asigurarea păturilor social-vulnerabile cu 
echipamente de recepţie (STB) a televiziunii 
digitale;

II. Crearea condiţiilor propice pentru elabo-
rarea și valorificarea conţinutului naţional 
digital și digitizarea conţinutului naţional 
existent, precum și implementarea și utiliza-
rea serviciilor electronice:

 Conţinutul digital este disponibil, accesibil, 
utilizat și valorificat;

 Informaţiile deţinute de o instituţie publică 
sunt disponibile pentru celelalte instituţii 
publice;

 Serviciile publice la ghișeu sunt oferite cetă-
ţenilor în baza unui singur document – actul 
de identitate, restul informaţiilor necesare 
vor fi extrase din arhivele digitizate;

1. Programul „Crearea, dezvoltarea și valorifi-
ca rea conţinutului digital din Republica Moldova“

 inventarierea conţinutului informaţional 
existent pe domenii, evaluarea necesităţilor 
de transformare a acestuia în format digital 
(digitizarea conţinutului),

 implementarea Cadrului de Interoperabilita-
te Guvernamental

 plasarea pe paginile portalului datelor des-
chise a tuturor informaţiilor de interes public 
ale autorităţilor de stat în format electronic 

 elaborarea și diseminarea recomandărilor 
privind accesarea conţinutului digital în spa-
ţiul Internet, inclusiv prin prisma pericolelor 
existente

2. Programul de digitizare a serviciilor publice
 inventarierea serviciilor publice existente 

(analiza costului, conţinutului, volumului) 
cu optimizarea numărului serviciilor publice 
și proceselor existente

 implementarea integrală a mecanismelor de 
plăţi electronice și integrarea în sisteme in-
ternaţionale de plaţi

III. Creșterea gradului de alfabetizare digi-
tală, dezvoltarea competențelor digitale și a 
incluziunii

 Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt pose-
dă competenţe digitale pentru a activa într-o 
societate informaţională;

 Angajaţii sectorului public posedă compe-
tenţe digitale necesare unei guvernări com-
petitive;

 Sunt create condiţii propice pentru incluziu-
nea socială în baza serviciilor electronice.

1. Programul „Educaţie digitală în învă ță-
mân tul general obligatoriu“ 

 evaluarea curriculei TIC din învăţământul 
general obligatoriu;

 elaborarea standardelor educaţionale de 
competenţe digitale, compatibile cu practici-
le europene;

2. Programul de formare continuă și incluzi-
une digitală „Competenţe digitale pentru toţi“

3. Programul „Acces la echipamente și sof-
turi pentru procesul de învățământ“

4. Programul „Formarea competenţelor digi-
tale pentru angajaţii instituţiilor publice“

5. Programul de promovare a incluziunii di-
gitale

 se vor crea spoturi de instruire a populaţiei în 
serviciile electronice;

 programele mass-media publice vor include 
emisiuni de promovare și instruire a popula-
ţiei în utilizarea serviciilor electronice;

IV. Un mediu digital securizat și protejat
Crearea condiţiilor pentru sporirea gradului de 

securitate și încredere în spaţiul digital
Obiective specifice: 
1) Sporirea nivelului de securitate cibernetică a 

infrastructurilor critice naţionale (autorităţi/insti-
tuţii publice, reţele de comunicaţii electronice, ape-
ducte, reţele energetice, reţele de transport, etc.);

2) Sporirea competenţelor în securitatea ciber-
netică;

3) Creșterea gradului de conștientizare a riscu-
rilor spaţiului digital și a necesităţii măsurilor de 
asigurare a securităţii cibernetice;

4) Promovarea și dezvoltarea cooperării pe plan 
internaţional în domeniul securităţii cibernetice.
V. Poziționarea Republicii Moldova între primele 
50 de țări în clasamentele internaționale privind: 
Dezvoltarea TIC (UIT), Dezvoltarea e-Guvernării 
(ONU), Pregătirea de rețea (Forul Economic Mon-
dial), Nivelul de dezvoltare a Economiei Bazate 
pe Cunoaștere (Institutul Băncii Mondiale)

Odată cu realizarea cu succes a obiectivelor 
Strategiei, în anul 2020 Republica Moldova va de-
veni o ţară cu o societate informaţională avansată 
în care utilizarea facilităţilor tehnologiei informaţi-
ei și comunicaţiilor, accesul extins la infrastructu-
ra modernă de comunicaţii electronice, conţinutul 
digital bogat și serviciile informaţionale perfor-
mante vor contribui la creșterea calităţii actului de 
guvernare, sporirea competitivităţii economice și 
asigurarea bunăstării populaţiei.

Strategia Moldova Digitală 2020, dezbătută în cadrul 
ICT Summit 2013

Poziţionarea Republicii Moldova în clasamentele naţionale 
și internaţionale după nivelul de dezvoltare a sectorului TIC

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a finalizat 
elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Societăţii In-
formaţionale ,,Moldova Digitală 2020“. Scopul documentului este crea-
rea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea potenţialului 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) de către instituţiile publi-
ce, mediul de afaceri si cetăţeni. Proiectul expune viziunea şi obiectivele 
de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, identifi-
că constrângerile, propune soluţii, trasează acţiunile necesare şi etapele 
de implementare pentru atingerea acestui obiectiv.

Sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este unul dintre puţinele domenii ale economiei, unde Republica Moldova 
înregistrează progrese semnificative. O confirmă atât evaluările naţionale, cât şi ratingurile mondiale. Cota contribuţiei domeniului 
TIC în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării constituie cca 9%, cu o valoare de piaţă de peste 6 miliarde de lei anual. Fiecare al doilea 
cetăţean este utilizator de Internet, mai mult de jumătate din gospodării au cel puţin un calculator conectat la net . După viteza de 
acces la Internet Moldova se plasează printre primele 20 de state ale lumii.

continuare în pag. 3
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Aprecierea în dinamică a nivelului de dezvoltare a 
sectorului tehnologiei informaţiei și de comunica-
ţii în Republica Moldova denotă tendinţe generale 
pozitive la toate capitolele: 

Sectorul TIC din Moldova are un potenţial sporit 
în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de 
comunicaţii electronice, toate localităţile din ţară 
sunt asigurate cu telefonie fixă, inclusiv cu acces 
CDMA și cu telefonie mobilă. Digitizarea reţele-
lor de telefonie fixă a atins nivelul de 94,5%.

În noiembrie 2012 Republica Moldova a eliberat, 
în premieră, două licenţe pentru telefonia mobilă 
,,de generaţia 4G“. Licenţele au fost obţinute de 
către companiile Moldcell și Orange, care deja 
prestează servicii de telefonie mobilă pe piaţa 
Moldovei și care vor asigura modernizarea reţele-
lor existente în baza standardelor tehnologiei LTE 
(Long Term Evolution). Ambii operatori au lansat 
reţelelele 4G în regim comercial în mai puţin de o 
lună după obţinerea licenţei.

Prin implementarea noului Plan naţional de 
numerotare, care a întrat în vigoare la 31 martie 
2012, Republica Moldova a progresat în vederea 
îndeplinirii angajamentelor asumate prin aderarea 
la Organizaţia Mondială a Comerţului. Astfel, 
liberalizarea modalităţii de obţinere a numerelor 
de telefonie fixă pentru operatori, crează condiţii 
egale pentru operatorilor alternativi de activitate 
comparativ cu operatorul istoric Moldtelecom.

Semnătura electronică mobilă, lansată în septem-
brie 2012 plasează Republica Moldova printre 
primele 7 ţări din lume care implementează ase-
menea tehnologii inovatoare, iar utilizarea acestui 
instrument va impulsiona accesul la serviciile 
electronice disponibile în mod securizat. 

Moldova este lider internaţional în dezvoltarea re-
gistrelor de stat. Pe parcursul ultimilor ani, au fost 
implementate Registrele electronice de importan-

 98, 3% localităţi sunt acoperite cu telefonie fixă, inclusiv prin CDMA.
 Numărul de abonaţi, conectaţi la operatorii reţelelor de telefonie fixă este în mărime de 

un milion 205,8 mii; rata de penetrare a acestor servicii la o sută de locuitori, constituie 
33,9%.

 99% din teritoriu sau 97,3% localităţi au acoperire cu telefonie mobilă 2G 
 99,1% din localităţi au acoperire cu servicii 3G 
 Numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă a ajuns la 4 milioane 262 mii; rata de pe-

netrare a acestor servicii, raportată la o sută de locuitori, a atins pragul de 119,7% 
 Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe a depășit 

cifra de 417,2 mii; rata de penetrare a acestor servicii raportată la 100 de locuitori ai repu-
blicii a ajuns la 11,7%.

 O creștere semnificativă se atestă în rîndul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în 
bandă largă la puncte mobile. Numărul acestora a depășit cifra de 178.5 mii, iar rata de 
penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori constituie 5,0%. 

 În funcţie de tehnologiile de access, tehnologia FTTx este utilzată de 46% de abonaţi la 
serviciile de acces la Internet la puncte fixe, 49% din abonaţi utilizează tehnologiile xDSL.

ţă statală și a avut loc integrarea acestora cu diver-
se registre departamentale. Începînd cu 7 martie 
curent, MTIC a pus în aplicare buletinul de identi-
tate de tip nou (generaţia II) la mărimea unui card 
bancar, de formatul – ID-1, utilizat în majoritatea 
statelor comunităţii internaţionale. Obiectivul 
proiectului constă în ajustarea acestui document 
la rigorile internaţionale, prin asigurarea unui grad 
sporit de protecţie și conformarea conţinutului 
informaţional la cerinţele legislaţiei din domeniul 
protecţiei datelor cu caracter personal. 

De asemenea, se eliberează pașaportul biometric, 
este introdus punctul de trecere automată a fronti-
erei în baza pașaportului biometric, este pregătită 
lansarea buletinului de identitate cu CIP integrat.

Au fost ajustate la normele europene permisul de 
conducere și certificatul de înmatriculare a vehi-
culelor, care se eliberează în același format – ID-I. 
Noul certificat, eliberat din 1 decembrie 2012, 
reprezintă o cartelă de plastic cu dimensiunea 54 
mm x 85,6 mm, în format ID-I, și permite titularu-
lui acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv peste 
hotare.

Pe larg se implementează instrumente de plăţi 
electronice on-line, atestând o tendinţă de creștere 
a numărului magazinelor electronice (37,7% din 
utilizatorii Internet fac cumpărături on-line). În 
august 2012 a fost declarată oficial includerea Re-
publicii Moldova în componenţa grupei Europa II.

În perioada 2007-2012, valorile indicatorilor 
de dezvoltare TIC au cunoscut o îmbunătăţire 
considerabilă, fapt ce demonstrează că Moldova 
are o bază bună pentru dezvoltarea în continuare a 
Societăţii Informaţionale.

Eforturile depuse de Republica Moldova în ulti-
mii ani pentru impulsionarea dezvoltării infras-
tructurii sectorului TIC au contribuit la creșterea 
poziţionării ţării în ratingurile internaţionale 
(Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii, 
Forumul Economic Mondial, Departamentul Afa-

cerilor Economice și Sociale al Naţiunilor Unite, 
Banca Mondială ș.a.).

 Republica Moldova este în continuare una 
dintre ţările cu cea mai înaltă viteză de acces 
la Internet, potrivit studiilor NetIndex-2013. 
La capitolul viteza de upload, ţara noastră este 
situată în topul statelor cu nivel avansat de dez-
voltare a serviciilor, poziţionându-se pe locul 
14, cu viteza de 13,40 Mbps. Cât privește viteză 
de download, Moldova se plasează pe locul 19 
din 180 ţări cu o medie de viteză de 21,96 Mbps, 
totodată fiind în fruntea clasamentului regional 
al statelor CSI. http://www.netindex.com).

 La capitolul cost pentru un Mbps, Moldova de-
ţine locul 5, cu un preţ de 1,15 $ pentru 1 Mbps. 
(Sursa: Household Download Index–OOKLA; 
http://www.netindex.com).

 În perioada 2008-2010 a scăzut considerabil 
costul serviciilor de telecomunicaţii, Moldova 
plasându-se în top-ul primelor 10 ţări cu dina-
mică înaltă de reducere a preţurilor la serviciile 
respective. Astfel, Moldova se plasează pe locul 
8 din 142 ţări în ceea ce privește accesibilitatea 
serviciilor TIC (Sursa: Measuring the Informati-
on Society 2012 – ITU; http://www.itu.int/ITU-
D/ict/publications/idi/).

 Conform clasamentului internaţional al indice-
lui de dezvoltare a sectorului TIC, ţara noastră 
s-a plasat pe locul 62 din 155 state reușind să-și 
păstreze poziţia prin creșterea constantă a valo-
rii indicelui de la 4,24 la 4,55 puncte. Evoluţia 
ascendentă a accesului populaţiei la tehnologiile 
informaţiei și comunicaţiilor a clasat Moldova 
pe poziţia 58, astfel înregistrînd un salt cu 27 
poziţii la acest capitol. (Sursa: Measuring the 
Information Society 2012 – ITU; http://www.itu.
int/ITU-D/ict/publications/idi/).

 După impactul TIC în procesul de dezvoltare și 
competitivitate a ţării, Moldova a înregistrat un 
salt de 24 poziţii în clasamentul mondial și s-a pla-
sat pe locul 65 din 144 de state. (Sursa: The Global 
Competitiveness Report 2012-2013 WEF; http://
www.weforum.org/issues/global-competitiveness ).

 Pe dimensiunea dezvoltării Registrului de stat 
al populaţiei, a integrării registrelor de stat cu 
cele departamentale, implementarea pașapoar-
telor biometrice, precum și a asigurării securi-
tăţii documentelor de călătorie, Republica Mol-
dova este vizată de studiul Eastern Partnership 
Visa Liberalisation Index și apreciată drept lider 
regional incontestabil. (Sursa: Eastern Partner-
ship Visa Liberalisation Index; http://monitoring.
visa-free-europe.eu).

 Valoarea indicilor agregaţi pentru Republica 
Moldova au o tendinţă de creștere pe mai multe 
domenii, ceea ce semnifică o avansare a ţării în 
domeniul TIC. În concluzie, rating-urile interna-
ţionale poziţionează Moldova în categoria ţărilor 
cu nivel mediu de dezvoltare a sectorului TIC.

urmare din pag. 2

 Volumul alocărilor pentru informatizare în republică constituie anual peste 800 mln. lei. Cir-
ca 12 % din totalul mijloacelor bănești sunt alocate din bugetul de stat.

 Ponderea investiţiilor în TIC constituie cca. 11,1% din totalul investiţiilor în economie. 
 Volumul total al vânzărilor, realizate în anul 2012 în sectorul TIC a constituit 6.7 mlrd. lei.
 Volumul exporturilor de servicii TIC a crescut de peste 3 ori în ultimii 7 ani, de la 63 mln.$ în 

2005 la 182,8 mln.$ în 2011, contribuind decisiv la creșterea competitivităţii sectorului.
 Companiile din sector asigură peste 5% din contribuţiile în bugetul asigurărilor sociale și cel 

de asigurare medicală. 
 58% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator
 53% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator conectat la Internet.
 73,7% gospodării conectate au acces la Internet în bandă largă la un punct fix. 
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Pe parcursul a patru zile, reprezentanţi ai sectorului de telecomunicaţii din 11 țări – membre 
ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) din regiune, oficiali UIT, observa-
tori și experţi au discutat despre direcţiile de dezvoltare a sectorului TIC în regiune, mode-

lul de interacțiune între guverne, operatori și producători de echipamente și formulează propuneri 
pentru Conferinţa mondială privind telecomunicațiile din 2014. 

Ministrul Pavel Filip a remarcat că în premieră pentru Moldova, dar si pentru toate reuniu-
nile regionale, Conferința a avut loc după principiul „fără hârtie“. „Pentru acest gen de reuniuni 
ar fi fost necesar de printat 40 mii de pagini de text, la care s-ar fi adăugat redacțiile modificate 
ale documentelor. Implementarea noilor tehnologii si tranziția la lucrul în format electronic cu 
documentele reuniunii economisește materiale și timp, face activitatea organizaţiei mai vizibilă și 
transparentă. 

Pavel Filip, a menţionat necesitatea identificării punctelor comune pentru dinamizarea dez-
voltării sectorului TIC, importanţa schimbului de experienţă și a coordonării activităţii adminis-
traţiilor naţionale în domeniu pentru construirea unei societăţi informaţionale moderne în statele 
din regiune. 

În opinia directorului Biroului de Dezvoltarea a Comunicaţiilor UIT, Brahima Sanou, state-
le din regiune sunt dintre cele mai dinamice în domeniul comunicațiilor mobile și e-aplicațiilor. 
Multe din țările din acest spațiu au atins nivele avansate de acoperire cu servicii de telefonie mo-
bilă, printre care și Republica Moldova, unde acoperirea cu comunicații de generația 3G este de 
99%. Înaltul oficial a remarcat progresul înregistrat de ţara noastră în domeniul TIC în ultimii ani. 
Astfel, ponderea acestui sector în PIB este de 10%, iar Moldova a devenit al 7 stat din lume care a 
implementat semnătura digitală mobilă. 

Reuniunea Regională Preparatorie pentru Conferinţa mondială privind telecomunicațiile din 
2014 marchează o etapă importantă în procesul de pregătire pentru Conferința Mondială pentru 
dezvoltarea telecomunicațiilor, care va avea loc în perioada 31 martie – 11 aprilie 2014, la Sharm-
el-Sheikh, Egipt. Republica Moldova este membru UIT din 1992. În prezent, această organizaţie 
internaţională reunește 193 de ţări.

Reuniunea regională și forul UIT, la Chișinău

„Serviciile HSPA+ reprezintă cea mai reușită simbioză de avantaje propu-
se până acum clienţilor de telefonie mobilă de pe piaţa locală de comunicaţii, 
exprimată prin: viteză maximă de acces Internet mobil, tarife foarte accesibi-
le, cea mai largă gamă de dispozitive și terminale mobile“, a declarat directorul 
general al S.A. Moldtelecom, Vitalie Iurcu. 

Prezent la evenimentul de lansare, ministrul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, Pavel Filip, a menţionat că este îmbucurător faptul că bene-

Unité 3G a lansat servicii HSPA+ cu viteză de 4G la preţ de 3G
ficiile tehnologiei moderne vor fi accesibile și în mediu rural, astfel fiind 
micșorat decalajul digital dintre oraș și sat.

„Evenimentul se înscrie perfect în proiectul Strategiei Moldova Digi-
tală 2020, care reprezintă o platformă pentru dezvoltarea unei societăţi 
informaţionale în Republica Moldova. Prin extinderea reţelei de fibră op-
tică, care a atins 12 mii de km, SA „Moldtelecom“ contribuie la realizarea 
primului pilon al Strategiei – infrastructură și acces“, a accentuat ministrul 
Pavel Filip.

Operatorul național Unité și-a lansat activitatea la 1 martie 2007. În 
prezent, compania deține o bază de peste 300 mii de utilizatori, dintre care 
50 mii sunt abonați la serviciile de Internet mobil de viteză înaltă prin in-
termediul modemelor 3G.

La 29 martie 2013, Unité 3G a lansat serviciile HSPA+ cu 
viteză de 4G la un preţ de 3G. Acum, clienţii operato-
rului naţional de telefonie mobilă Unité pot beneficia 
de Internet mobil la viteze de 42 Mbps la descărcare. 
Această performanţă a fost obţinută de echipa „Mold-
telecom“ în urma modernizării reţelei 3G existente.

În perioada 18-21 februarie, Repu-
blica Moldova a fost gazda a două 
evenimente de anvergură: Forul 
regional al Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (UIT) pentru dez-
voltarea comunicaţiilor în spaţiul CSI 
şi Reuniunea Regională Preparatorie 
pentru Conferinţa mondială privind 
telecomunicaţiile din 2014.
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Pavel Filip: „Dacă vom încerca să găsim cau-
zele sărăciei, veţi vedea că ne confruntăm cu mo-
delul economic defectuos din Republica Moldova, 
bazat pe remitenţe sau, eu îl mai numesc, export 
de oameni și import de produse.

Pentru a schimba acest model economic – des-
pre care a vorbit, a propos, și vorbește tot timpul și 
Fondul Monetar Internaţional, că economia Mol-
dovei stă pe un picior, care se numește remitenţe – 
este nevoie să trecem la un model economic bazat 
pe import de investiţii și export de produse, un 
model economic sănătos.“

Europa Liberă: Cum e posibil?
Pavel Filip: „Investitorii nu vin cu una, cu 

două într-o ţară unde nu-și găsesc liniștea.“

Europa Liberă: Mediul propice.
Pavel Filip: „Sau mediul propice, da. Eu îmi 

aduc aminte și iniţiativele, lansate în 2007 de gu-
vernul comunist de atuncea, cu impozitul pe profit 
zero, amnistia capitalului, amnistia fiscală. Și toţi 
strigau că uite acesta va fi un imbold pentru investi-
tori de a veni în Republica Moldova și atuncea mi-
am spus părerea mea proprie că nu este important 
pentru un investitor niște facilităţi fiscale. Este 
important mediul unde vine. El vrea să fie sigur, în 
primul rând, că nu va fi deposedat de investiţia pe 
care o face și că nu se va confrunta cu corupţia.

Deci problema cea mai importantă rămâne să 
fie instituţiile corupte. Deoarece perceperea inves-
titorului, atuncea când dă, în primul rând, ochii cu 
grănicerul, apoi cu vameșul, apoi merge să-și ob-
ţină o autorizaţie sau o licenţă, fiscul și apoi, dacă 
ajunge, nu dă Domnul, în instanţa de judecată, și 
nu are parte la o judecată imparţială și obiectivă – 
aicea sunt problemele cele mai importante.

Și tehnologia informaţiei este unicul instru-
ment eficient pentru a rezolva aceste probleme. 
Doar un exemplu: poliţiștii, care iau mită pe 
drumurile Republicii Moldova, atuncea când te 
opresc. Este suficient să implementăm un sistem 
inteligent de monitorizare a drumurilor și am uitat 
de problema aceasta. Deci nu mai contează cine 
este la volan – ministru, deputat – dacă ai încălcat, 
ţi-a venit poza cu chitanţa pentru plată acasă și fii 
bun și plătește. Calculatorul nu ia mită.

Dar foarte greu noi ne mișcăm în acest do-
meniu. Chiar vreau să vă aduc și exemplul unei 
iniţiative a Ministerului Tehnologiei, Informaţiei și 
Comunicaţiilor, portalul www.implicare.md. Deci 
în viziunea mea, a fost o iniţiativă de transparenti-

zare a infracţiunilor. Era un obiectiv ambiţios acolo, 
că cel care plasează imaginea va primi și o remune-
rare. Deci nu a fost să fie. Nu știu ce se întâmplă.“

Europa Liberă: Imediat a fost blocat acest site. 
De ce?

Pavel Filip: „A fost blocat de către Centrul 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal. Și este foarte straniu pentru mine de ce 
acest site a fost blocat, dar martorul ocular sau 
multe altele nu sunt blocate.“

Europa Liberă: Și răspunsul dumneavoastră?
Pavel Filip: „Eu cred că răspunsul trebuie să-l 

căutăm într-o dimensiune politică undeva. Dar îmi 
pare rău fiindcă este un proiect destul de eficient. 
Haideţi să fim realiști, acuma, dacă un ministru 
merge la volan sau un deputat, l-a oprit poliţistul, 
dacă a văzut legitimaţia, în marea majoritate a ca-
zurilor, îi permite să meargă mai departe. Or, dacă 
eu știu că poate să-mi facă o poză oricine – dar 
acuma sunt video registratoare în fiecare automo-
bil practic – eu nu mă voi mai încumeta să încalc 
vreodată regulile de circulaţie, pentru că voi apărea 
într-o situaţie mai neplăcută, pe acest portal.

Dar, în general, ideea era că cel care plasează 
imaginile trebuia să primească o remunerare 
din aceasta. Or, calea pe care au mers nemţii: să 
instituim ordine din interior. Și apoi noi în acest 
proiect nu am acceptat anonimatul, persoana care 
plasează imaginea trebuia să se identifice pentru 
administratorul site-ului. Deci, în așa mod, doar 
cei care se implică cu adevărat în restabilirea ordi-
nii publice, au acces la acest site, nu turnătorii, să 
spunem sau altcineva, pârâtorii.“

Europa Liberă: Șansa redeschiderii acestui site 
e mare?

Pavel Filip: „Da, șansa este mare. Noi am 
elaborat regulamentul acuma și ajungem la un nu-
mitor comun cu Centrul Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal. Eu sper totuși să 
fie relansat acest portal. V-am adus exemplul cum 
poate fi combătută corupţia în Republica Moldo-
va. Și cel mai eficient instrument este tehnologia 
informaţiei. Pot să continuu și în fiscalitate, cum se 

utilizează acest instrument, și în sistemul judecăto-
resc, cu repartizarea dosarelor, poate le face un soft, 
dar nu cineva că: „Ăsta e al meu, ăsta ţie“ și așa mai 
departe. Deci, repet, calculatorul nu ia mită.“

Europa Liberă: Domnule ministru, dar e și 
mentalitatea cetăţeanului simplu, mai degra-
bă acceptă să meargă să fac cozi la un ghișeu 
sau la altul. Și dacă rândul e prea mare, merge 
și pune în buzunarul funcţionarului mită, cu 
sau fără voia lui.

Pavel Filip: „Sunt niște lucruri extrem de 
importante, pe care noi le prevedem și în Strategia 
„Moldova 2020“, unde venim să excludem toate 
problemele despre care vorbiţi dumneavoastră. 
În general, noi suntem într-o situaţie paradoxa-
lă. Cetăţenii oferă informaţii statului. Atuncea 
când obţin diploma de studii sau am certificatul 
de căsătorie, sau certificatul de naștere, sau am 
construit o casă și mă duc la Cadastru, și o înregis-
trez ca imobil, eu îi ofer informaţii statului. După 
care, când am nevoie de un certificat că imobilul 
acesta îmi aparţine, merg înapoi la Cadastru, fac 
comandă, aștept 30 de zile, plătesc pentru acest 
certificat, plătesc pentru informaţia pe care am 
furnizat-o eu statului.“

Europa Liberă: E paradox.
Pavel Filip: „Este un paradox, adevărat. Or, 

un certificat este un document pe suport de hârtie 
obţinut de la o instituţie a statului, pentru a fi ofe-
rit altei instituţii a statului. Or, dacă vorbim des-
pre o bază de date pe care o posedă statul, pe care 
o posedă Guvernul, instituţiile au acces la această 
bază de date. Unul din obiectivele ambiţioase ale 
Strategiei „Moldova Digitală 2020“, este ca cetă-
ţenii să nu mai prezinte niciun act la instituţiile 
statului, în afară de actul de identitate.“

Europa Liberă: Pentru că în rest totul e în baza 
de date, da?

Pavel Filip: „În rest, totul este în baza de date. 
Și este important doar să fiu identificat ca persoană 
și autorizat. În rest, toate informaţiile sunt acolo și 
le găsiţi acolo stocate. Metoda de atingere a acestui 
obiectiv noi o vedem următoarea: prin interzicerea 
perceperii taxelor pentru certificate  a instituţiilor 
de stat. Or, dacă o instituţie – nu vreau să dau 
nume acuma – va ști că nu va avea dreptul prin 
lege să perceapă bani de la oameni pentru elibe-
rarea certificatului, atuncea vor da cu ușurinţă 

 „Calculatorul nu ia mită...“

Unicul potenţial în 
R. Moldova sunt oamenii 

și cunoștinţele lor. ...

„Computerul nu poate fi mituit“ este crezul Ministrului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel 
Filip, care speră să lupte eficient împotriva corupţiei prin dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţio-
nale. Dar până acolo, remarcă realist ministrul Pavel Filip în interviul cu Valentina Ursu, economia Mol-
dovei trebuie pusă pe baze sănătoase.

„Este nevoie să trecem la un model 
economic bazat pe import de investiţii 
şi export de produse, un model 
economic sănătos.“

Pavel Filip:

continuare în pag. 6
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accesul la baza de date. De altfel, astăzi este un 
instrument de a face bani pentru aceste instituţii 
și se împotrivesc, și nu are loc elementul acesta de 
interoperabilitate a sistemelor. Și nu dau acces la 
baza de date, pentru că este un izvor de bani.“

Europa Liberă: Domnule ministru, referitor la 
Strategia „Moldova Digitală 2020“, dumnea-
voastră menţionaţi că implementarea acestui 
document va aduce venituri mult mai mari 
în sfera de business. Pare-se că aţi insistat 
asupra celor patru piloni de bază care vor 
asigura dezvoltarea societăţii informaţionale: 
infrastructura, conţinutul digital, industria 
tehnologiei, dar și utilizatorii.

Pavel Filip: „Noi avem o abordare complexă. 
Și dă, Doamne, să aprobăm acest document pen-
tru că este o strategie, și urmează să fie aprobată 
de către Parlament, la nivel de lege. Atuncea, vă 
spun cu toată încrederea, că va fi pusă baza stabilă 
de dezvoltare a societăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova, pentru că este o abordare comple-
xă, după cum am spus: pe de o parte, dezvoltarea 
infrastructurii, pe de altă parte, asigurarea platfor-
mei pentru dezvoltarea conţinutului digital.

Deoarece astăzi în Republica Moldova s-a 
dezvoltat internetul în bandă largă, doar datori-
tă skype-ului și torrent-ului și, pe de altă parte, 
capacităţile. Deci noi trebuie să pregătim utili-
zatori, este un pilon de bază al acestei strategii. 
Aceasta ar însemna curricula școlară, programe de 
aprovizionare a elevilor, studenţilor cu calculatoa-
re, contra unui preţ simbolic, poate fi chiar gratis. 
Deci aceasta și este societatea informaţională: 
infrastructură, conţinut și utilizator, în așa mod.

În rest, Ministerul TIC oferă instrumente, 
pentru că deseori se confundă – când se vorbește 
despre e-sănătate, e-educaţie – nu noi suntem cei 
care trebuie să facem e-sănătate, să implementăm. 
Noi oferim instrumentele necesare și, în rest, 
fiecare trebuie să-și facă treaba la locul lor. Și încă 
ceva, am spus-o odată că este o șansă de relansare 
economică pentru Republica Moldova. Haideţi 
să fim sinceri, agricultura este profitabilă doar 
într-o singură ţară în lume, în Noua Zeelandă. În 
rest, toate ţările tratează agricultura drept pentru 
asigurarea securităţii alimentare a statului.“

Europa Liberă: Și o subvenţionăm.
Pavel Filip: „Și trebuie să fim conștienţi că ea 

va fi subvenţionată și pentru viitor. În rest, Moldo-
va: nu avem acces la mare, nu avem munte,

Unicul potenţial în R. Moldova sunt oamenii și 
cunoștinţele lor. ...nu avem zăcăminte minerale, nu 
avem petrol. Noi nu avem multe ocazii de a deveni o 
ţară bogată, precum o au alte ţări, care o fac în baza 
turismului sau în baza petrolului și așa mai departe.

Unicul potenţial în Republica Moldova sunt 
oamenii și cunoștinţele lor. Or, aceasta și este soci-
etatea informaţională, este bazată pe creativitatea 
omului. Și avem o șansă în acest sens, să facem 
investiţii, să aprobăm cadrul legal care va asigura 
dezvoltarea domeniului IT în Republica Moldova. 
Și atuncea vreau să vă zic că în era informaţională 
factorul decisiv de producţie sunt cunoștinţele, 
creativitatea, inventivitatea.“

Europa Liberă: Și totuși în era informaţională 
mai vorbim de câteva sute de mii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova, care rămân cu pașapoarte 
de tip URSS. Aţi găsit soluţia acestei probleme?

Pavel Filip: „Este trimis la Guvern proiectul 
de hotărâre. Noi am stabilit data limită: sep-

tembrie 2014. În mod regulamentar, alegerile 
parlamentare ar trebui să fie, cel devreme, pe 28 
noiembrie 2014. De comun acord cu CEC-ul, 
am stabilit când se primesc primele liste pentru 
alegători, aceasta ar fi septembrie deja. Deci până 
în septembrie toţi oamenii ar trebui să fie cu actele 
în regulă, adică pentru a asigura accesul la vot în 
baza buletinului de identitate.“

Europa Liberă: Dar sincer este un obstacol că 
totuși un segment important al societăţii nu 
dispune de acte de tip nou?

Pavel Filip: „Este o problemă care trebuia să 
fie rezolvată demult. Dar din punctul de vedere 
că statul tot timpul încerca să găsească compro-
mis, ba cu cei care nu își doresc să aibă un număr 
de identitate, ba, pe de altă parte, trebuie să 
recunoaștem că sunt și niște bani din buget. Am 
estimat la treizeci și ceva de milioane.“

Europa Liberă: Dar sunt cetăţenii statului.
Pavel Filip: „Exact. Acuma vom asigura 

înlocuirea pașapoartelor sovietice cu buletine 
de identitate absolut gratis, de comun acord și cu 
Oficiul Stării Civile. Am convenit că nici ei nu vor 
percepe taxe pentru actele pe care trebuie să le 
elibereze, certificatele de stare civilă.“

Europa Liberă: Câţi bani aţi spus că sunt nece-
sari?

Pavel Filip: „Ceva mai mult decât 30 de mili-
oane de lei.“

Europa Liberă: Și ei deocamdată nu sunt pre-
văzuţi nicăieri?

Pavel Filip: „Acești bani vor fi prevăzuţi în bu-
get, este și mecanismul, în principiu, de recompensă 
pentru Registru, când vor fi eliberate aceste acte.“

Europa Liberă: Republica Moldova se consideră un stat în curs de dez-
voltare. Să facem o paralelă între sărăcie și nevoia dezvoltării tehnolo-
giei informaţiei. De ce este important să dezvoltăm acest domeniu?

Houlin Zhao: „Tehnologiile informaţionale într-adevăr pot să elimine 
sărăcia din ţară. Sunt foarte multe istorioare cu succes, de exemplu, dacă 
ne referim la agricultură. Sigur că prin intermediul tehnologiilor informa-
ţionale ţăranii pot învăţa noi aptitudini de a lucra cu noile tehnologii, dacă 
ne referim la prelucrarea pământului; sau, de exemplu, pescarii, utilizând 
ultimele tehnologii informaţionale, pot detecta mai simplu peștii în apă; de 
exemplu, în zonele muntoase sau în zonele depărtate, unde este foarte greu 
de găsit o școală sau este foarte greu într-adevăr de a-ţi trimite copiii în școa-
lă, utilizând tehnologiile informaţionale și, în special, utilizând e-educaţia 
sau educaţia electronică, vom putea acorda studiile necesare sau vom putea 
acorda educaţia necesară copiilor. Deci tehnologiile TIC nu sunt beneficii 
doar pentru zona propriu-zisă sau pentru domeniul propriu-zis, ele sunt într-
adevăr benefice pentru întreaga economie a ţării. Pentru că astfel noi vom 
putea ridica productivitatea economiei, vom putea găsi careva metode de a 

îmbunătăţi eficienţa, vom putea găsi careva pârghii de a îmbunătăţi întreg 
procesul economic.“

Europa Liberă: Investiţiile bănuiesc că nu sunt mici. De unde bani?
Houlin Zhao: „Da, într-adevăr noi avem circa 7 miliarde de populaţie și 

circa 5,9 miliarde de populaţie au deja acces la telefonia mobilă. Ceea ce tre-
buie să facem e să lucrăm împreună, pentru a putea să-i conectăm pe oamenii 
care nu au acces, să reușim să-i conectăm la tehnologiile moderne și la telefo-
nia mobilă. Dar mai rămâne și procentul de populaţie,  circa 10% din popu-
laţie, care sunt persoane cu dizabilităţi, ce facem cu ei? Iarăși este nevoie de 
lansat careva programe pentru ca și aceste persoane, și aceste pături sociale 
să aibă posibilitatea să beneficieze de tehnologiile informaţionale. Și, dacă ne 
referim la investiţiile în sector, este, în primul rând, nevoie sigur și de asisten-
ţa internaţională, dar este nevoie de iniţiativele locale, în acest sens. Deci în 
momentul în care vorbim despre investiţiile în domeniul TIC, poate ar trebui 
să punem un accent mai mare pe aceste investiţii, pentru că, prin intermediul 

urmare din pag. 5

La Chișinău a început un for regional despre dezvoltarea comunicaţiilor în spaţiul CSI, la care ia parte 
și Houlin Zhao, secretarul general al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Într-un interviu acordat 
Valentinei Ursu el a vorbit despre beneficiile pe care introducerea noilor tehnologii le poate aduce unei 
societăţi, între acestea – diminuarea corupţiei prin eliminarea factorului uman din tot mai multe activităţi.

 „Tehnologiile informaţionale pot 
să elimine sărăcia din ţară“

Houlin Zhao:

Interviu cu Secretarul general al Uniunii Internaționale 
a Telecomunicaţiilor, în finalul unei vizite la Chișinău.

continuare în pag. 7
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tehnologiilor informaţionale, noi putem să ridicăm și nivelul altor ramuri eco-
nomice, de exemplu, dacă ne referim la educaţie. Deci investește în domeniul 
TIC și vei putea obţine succese mari în domeniul educaţiei, neinvestind atât 
de mult în domeniul educaţiei.“

Europa Liberă: Pentru că foarte mult se discută acuma despre comba-
terea corupţiei, un flagel care a afectat mai multe ţări, spuneţi, vă rog, 
această tendinţă de dezvoltare a tehnologiei informaţiei, ar putea să 
curme respectivul fenomen negativ?

Houlin Zhao: „Sigur, într-adevăr pot să ajute. Dacă oferim populaţiei 
sau chiar tuturor cetăţenilor pârghiile necesare pentru a aduce informaţia 
la nivelul de mai sus referitor la crimele sau la cazurile de corupţie, această 
problemă se poate rezolva, prin intermediul tehnologiilor informaţionale, ca 
într-adevăr să fie asigurată o transparenţă și ca fiecare cetăţean, în cazul de-
pistării unui act de corupere, să poată transmite această informaţie mai sus.“

Europa Liberă: Domnul ministru Filip amintea despre Strategia 2020. 
Cum vedeţi Moldova în 2020 dezvoltată, din punct de vedere al tehno-
logiei informaţiei?

Houlin Zhao: „Dacă privim cu 10 ani înapoi și dacă ne uităm la ceea ce 
avem în prezent, sigur că nivelul de dezvoltare în domeniul tehnologiilor 
informaţionale a crescut considerabil. Am fost foarte încurajat să aud care 
sunt viziunile, să aud care sunt planurile, care sunt propunerile. Deci sper că 
într-adevăr, până în anul 2020, cetăţenii Moldovei să poată beneficia din plin 
de tehnologiile moderne apărute. Eu sper că se va ridica nu doar standardul 
vieţii fiecărui cetăţean, dar și economia în ţară. Moldova, fiind o ţară mică, 
utilizând tehnologiile moderne și utilizând noile infrastructuri, utilizând 
telefonia mobilă sau internetul, se va putea conecta la întreaga lume. Deci nu 
contează cât de multă infrastructură tu ai să implementezi în ţară sau de cât 
de multă tehnologie ai să aduci, cât de multe noi idei ai să implementezi, este 
important cum populaţia sau chiar și guvernul va face uz sau cum va aborda, 
sau cum va implementa această infrastructură. Deci este foarte important, 
de exemplu, cum Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Educaţiei vor putea utiliza la maxim această nouă infrastructură. Nu este 
vorba despre cantitate, dar este vorba despre calitatea utilizării și calitatea 
implementării corecte. Cetăţenii Republicii Moldova, guvernul Republicii 
Moldova, nu doar implementaţi Strategia 2020, dar și folosiţi-o.“

Dacă analizăm evoluţia sectorului TIC în 
Republica Belarus putem menţiona dez-
voltarea rapidă a accesului la internet în 

bandă largă, nivelul căruia a atins o cotă maximă în 
2012, ajungând la 20% acoperire. Anume pe acest 
segment se mizează cel mai mult, deoarece dezvol-
tarea lui va permite diversificarea serviciilor oferite 
consumatorilor. În 2012, operatorii mari de telefo-
nie mobilă din țara noastră au lansat reţelele 3G. 
Recent, au fost scoase la concurs și frecvenţele 4G, 
dar, deocamdată, interesul pentru ele este scăzut.

De rând cu telecomunicațiile, se dezvoltă ra-
pid și tehnologiile informaționale. În 2005, în ţara 
noastră a fost creat Parcul tehnologiilor avansa-
te. În prezent, pe teritoriul acestuia activează 118 
agenţi economici cu peste 13 mii de angajaţi, iar 
volumul produselor și serviciilor exportate a con-
stituit 331 mln dolari SUA în ultimul an. 

Datele statistice pentru 2012 relevă că ponderea 
sectorului TIC in volumul PIB a constituit 1,9%, 
iar numărul total al angajaţilor în domeniu – 2 %. 
Un alt indice de apreciere a nivelului de dezvoltare 
a sectorului TIC îl constituie rapoartele elaborate 
de UIT și ONU, în care Republica Belarus este 
plasată pe locul 46 în baza indicelui de dezvoltare a 

infrastructurii la nivel mondial, iar în regiunea ţă-
rilor CSI noi ocupăm locul 2. Cu toate acestea, ni-
velul de pregătire către guvernarea electronică este 
mai scăzut, deoarece serviciile electronice sunt pu-
ţin răspândite la nivel de ţară. Dar asta înseamnă că 
avem spaţiu pentru dezvoltare.

Dacă e să vorbim despre dezvoltarea sectorului 
TIC în Republica Moldova, îl apreciez în baza lucră-
rilor Forumului regional de la Chișinău. Susţinerea 
de către reprezentanţii Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor a proiectelor de documente pro-
puse de RM dă dovadă de nivelul înalt al colaborării 
cu structurile internaţionale. Și dacă analizăm nive-
lul de dezvoltare a sectorului TIC în RM prin pris-
ma acelorași rapoarte internaționale, constatăm că 
ţara dumneavoastră se plasează pe poziţii de lider.

Cu siguranţă, deja putem vorbi despre finaliza-
rea procesului de tranziție la televiziunea digitală. 
Deja sunt completate 4 multiplexe naţionale, ur-
mează a fi suplinit al cincilea multiplex – cel regi-
onal. Problema asigurării populaţiei social – vul-
nerabile cu dispozitive de receptive a programelor 
TV în format digital este ca și cum soluţionată, sta-
tul va acorda indemnizații pentru procurarea lor. 
Totuși, una din problemele de bază este acoperirea 
cu semnal a teritoriilor greu accesibile. 

Dacă analizăm indicatorii macroeconomici ge-
nerali pentru anul 2012, constatăm rezultate bune 
– cota sectorului TIC în PIB depășește 4%. 

Apreciind nivelul de dezvoltare a sectorului, 
constatăm o creștere de doar 4 % în 2012, compa-
rativ cu 26-28% în anii precedenţi. Acest fenomen 
se explică, în primul rând, prin saturarea pieţei de 
telefonie mobilă. Conform ultimelor date statisti-
ce, gradul de penetrare a telefoniei mobile în terito-
riu constituie 130 %.

Reuniunea UIT - o platformă pentru discuţii
Participanţii la Reuniunea Preparatorie Regională au prezentat la Chișinău rezultatele obţinute de ţările lor în perioada ce a 
trecut de la precedenta Conferinţă mondială privind dezvoltarea telecomunicaţiilor, desfășurată în 2010 la Hyderabad, India. 
Părţile au constatat că o bună parte din recomandările Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor sunt aplicate pe larg în 
statele din spaţiul CSI. Responsabilii din domeniul TIC susţin că proiectele de documente discutate în cadrul forumului de la 
Chișinău vor crea condiţii favorabile de dezvoltare nu doar pentru o ţară în particular, ci pentru întreaga regiune.

urmare din pag. 6

Farid Nakhli, șef-adjunct 
direcţie S.A. „Ghiprosviazi“, 
Belarus:

„Susţinerea proiectelor propu-
se de RM la acest for dă dovadă 
de nivelul înalt al cooperării cu 
structurile internaţionale.“

Alexandr Baranov, șef de-
partament, Administraţia 
în Comunicaţii, Ucraina

„Ucraina a susținut cu brio exa-
menul calității serviciilor TIC“

Ţara noastră a trecut examenul calităţii 
serviciilor și tehnologiilor informaţionale 
în perioada Campionatului european de 

fotbal, care a avut loc în Ucraina în 2012. Echi-
pamentul tehnic pus la dispoziție de companiile 
din domeniul comunicaţiilor pentru asigurarea 
desfășurării campionatului a demonstrat un grad 
înalt de pregătire, fiind apreciat de secretarul gene-
ral UIT Hamadoune Toure. 

Heydar Rustamov, șef 
de partament, Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, Azerbaidjan:

„Vom fi primii din CSI care vom 
trece la TV digitală“

Liberalizarea pieţei telecomunicaţiilor și cre-
area unui mecanism regulator eficient, cre-
area infrastructurii și extinderea serviciilor 

continuare în pag. 8



T
I

C
m

ed
ia

8

politici

oferite populaţiei de instituţiile statului – sunt cele 
trei direcții strategice de dezvoltare a sectorului 
TIC în Azerbaidjan. Anul trecut, piața TIC a în-
registrat o creștere de 18% și a adus un venit de 2 
miliarde de dolari în bugetul de stat. Penetrarea te-
lefoniei mobile constituie 110%, cu 30% mai mult 
față de indicatorul mediu mondial.

Deținem întâietatea în spațiul CSI în ce privește 
tranziția la TV digitală. Primele testări au avut loc 
încă în 2004, iar pentru acest an planificăm tre-
cerea completă la acest tip de televiziune. În acest 
caz, vom fi prima ţară din CSI care a trecut la for-
matul digital.

Un alt proiect ambiţios este „Fibra optică în 
casă“, elaborat pentru asigurarea accesului popula-
ţiei la Internet în bandă largă. Odată ce am pome-
nit de Internet, voi spune că numărul utilizatorilor 
în ultimul an s-a triplat, fiind lideri CSI la acest 
capitol.

Anul trecut, prin ordinul Președintelui Repu-
blicii Azerbaidjan a fost creat Fondul de stat pentru 
dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, scopul 
căruia constă în oferirea suportului în realizarea 
politicilor de stat în sfera tehnologiilor informaţi-
onale și comunicaţionale, susţinerea afacerilor în 

domeniu, stimularea proiectelor inovaționale și de 
cercetare, atragerea investițiilor. 

Avem mari așteptări de la Forumul la care par-
ticipăm la Chișinău. Sperăm că iniţiativele lansate 
aici ne vor ajuta la realizarea proiectelor ce țin de 
serviciile de acces la Internet în bandă largă, protec-
ţia copiilor în mediul on-line, sporind implementa-
rea radiodifuziunii digitale și a noilor tehnologii. 

În Uzbekistan se lucrează mult asupra formă-
rii resurselor și sistemelor informaţionale ale 
instituţiilor de stat. Pentru a facilita interac-

ţiunea dintre acestea a fost introdusă poșta elec-
tronică unică și sistemul electronic de schimb al 
documentelor, la care actualmente sunt conectate 
140 de instituţii. 

O atenţie sporită se acordă creșterii nivelului 
de pregătire a funcţionarilor publici pentru acor-
darea serviciilor în format electronic. În acest scop 
sunt organizate cursuri de calificare, prin interme-
diul cărora, în 2012, au fost instruiţi peste 12 500 
de angajaţi.

Doresc să menționez munca enormă efectuată 
în cadrul acestei reuniuni regionale pentru formu-
larea unei opinii comune a ţărilor membre UIT pri-
vind dezvoltarea sectorului TIC în spațiul CSI. S-a 
lucrat mult, s-au dezbătut documentele cuvânt cu 
cuvânt, până la atingerea consensului. Aceasta nu 
înseamnă că au fost dezacorduri, ci că s-a muncit 
în favoarea tuturor. Fiecare dintre noi are reușite 
într-un anumit domeniu al TIC, dar poate întâm-
pina dificultăţi în altul. Toate aceste documente 
preparatorii urmează să creeze condiţii favorabile 
nu doar pentru o ţară în particular, ci pentru o în-
treagă regiune.

Programul se bazează pe câteva principii de bază: transparenţă, pre-
vizibilitate, neutralitate tehnologică și utilizare eficientă a frecven-
ţelor radio ca resursă limitată – proprietate publică a statului. Sco-

pul documentului constă în satisfacerea interesului public, asigurarea de 
beneficii pentru utilizatorii de spectru, stabilirea condiţiilor de acordare a 
drepturilor de utilizare a acestor resurse din benzile de frecvenţe 800 MHz, 
900 MHz, 1800 MHZ, 2100 MHz, 2600 MHz și 3600 NHz.

Procesul de stabilire a taxelor de licenţă pentru dreptul de utilizare a 
resurselor de spectru radio a devenit absolut transparent. Valorile minime 
de expunere la concurs a taxelor de licenţă sunt stabilite în Program în baza 
unui studiu de benchmarking, pe când costul real de piaţă al acestor resurse 
se va stabili în urma concursului. 

Momentul nou al Programului este că pe viitor licenţele vor fi acordate 
în regim de neutralitate tehnologică. Asta înseamnă că operatorul poate să 
aleagă singur tehnologia care îl satisface mai mult. Ca urmare – în unele și 
aceleași benzi de frecvenţe pot coexista pașnic 2 tehnologii – una de voce 
(2G-GSM) și altă tehnologie de transfer date (3G, 4G) și acces la Internet 
în bandă largă. 

Proiectul Programului de management al spectrului de frecvenţe radio 
pentru anii 2013-2020 a fost supus consultărilor publice cu mediul de afa-
ceri din domeniul comunicaţiilor electronice și cu alte autorităţi publice in-
teresate. Sugestiile și propunerile făcute de furnizorii de reţele și servicii de 
comunicaţii electronice mobile au fost luate în considerație la definitivarea 
Programului.

Programul de management al spectrului de frecvenţe radio 
pentru anii 2013-2020 e bazat pe trei principii de bază. 
Primul principiu este transparenţa, deoarece toate preţu-
rile pentru frecvenţe sunt fixate în Program și preţul se va 

stabili în cadrul unei licitaţii competitive. Procesul de stabilire a pre-
ţului pe frecvenţă a devenit absolut transparent. Al doilea principiu 
este previzibilitatea. Astfel în Program sînt clar prevăzuţi termenii 
concreţi cînd o frecvenţă sau alta vor fi scoase la concurs sau licitaţie 
și cînd se vor desfășura acestea. Al treilea principiu de bază este neu-
tralitatea tehnologică. Pină în prezent frecvenţele alocate erau strict 
legate de tehnologie concretă, pe care urmau să fie utilizate acestea. 
Dacă vorbim de frecvenţele din benzile de frecvenţă 900 MHz și 
1800 MHz - ele sunt legate de tehnologia GSM. Benzile de frecven-
ţe 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz,sunt legate de tehnologiile 3G, 
4G(LTE). Momentul nou al Programului este că pe viitor licenţele 
vor fi acordate în regim de neutralitate tehnologică. Asta înseamnă 
că operatorul poate să aleagă singur tehnologia care îl satisface mai 
mult. Ca rezultat - în unele și aceleași benzi de frecvenţe pot coexista 
pașnic 2 tehnologii – una de voce (2G, GSM) și altă tehnologie de 
transfer date (3G, 4G). Și în acest caz se asigură acoperirea ţării cu 
servicii Internet în bandă largă.

Ce ţine de termenii de implementare a Programului, sînt niște 
planuri pe termen mediu. S-a luat ca și referinţă perioada 2013, anul 
în care expiră licenţa 2G de 15 ani a companiei „Orange Moldova“ și 

Managementul spectrului de 
frecvenţe radio: transparenţă, 
neutralitate și previzibilitate

 Zokhidjan Ziyayev, șef de-
partment, Comitetul de Stat 
în domeniul TIC, Uzbekistan:

„O atenţie sporită se acordă 
pregătirii funcţionarilor pub-
lici pentru acordarea servicii-
lor în format electronic.“

urmare din pag. 7

La 6 februarie 2013, Guvernul a aprobat Programul de 
management al spectrului de frecvenţe radio pentru 
anii 2013-2020. Documentul elaborat de Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor promovează 
o gestionare eficientă a spectrului de frecvenţe radio, 
astfel încât să fie asigurată disponibilitatea unui spec-
tru suficient pentru dezvoltarea continuă a reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile 
terestre în bandă largă şi să fie implementate tehno-
logiile şi serviciile de generaţie nouă. 

continuare în pag. 9

Pavel Filip
Ministrul Tehnologiei 
Informaţiei și Comuni-
caţiilor

Păreri experţi despre programul de manage-
ment al spectrului de frecvenţe radio
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Elaborarea și adoptarea Programului de 
management al spectrului de frecven-
ţe radio era recomandată de mai mult 
timp, astfel în prezent aveam niște poli-

tici clare în utilizarea eficientă a spectrului de frec-
venţe. În toată lumea, pe parcursul ultimilor 20 de 
ani tehnologiile radiocomunicaţii se dezvoltă ac-
celerat. Forurile internaţionale specializate caută 
mereu posibilităţi de utilizare cât mai eficientă a 
spectrului de frecvenţe, care este unul limitat. Or, 
acest spectru reprezintă un șir de benzi de frecven-
ţe, care are fiecare densitatea sa. Odată cu dezvolta-
rea tehnologiilor, pentru fiecare segment din acest 
spectru se găsesc metode de utilizare eficientă. De 
exemplu, anterior pe frecvenţa din bandă 800- 900 
MHz se folosea tehnologia 2G, acum au apărut alte 
generaţii care transmit un volum mai mare de date 
și acest proces de dezvoltare este continuu.

Din aceste considerente, Programul de ma-
nagement al spectrului de frecvenţe radio pentru 
anii 2013-2020 aduce o noutate pe acest segment 
de piaţă. Licenţele de activitate pentru operatorii 
de pe această piaţă nu vor mai fi eliberate pentru 
genul de activitate, ci pentru dreptul de utilizare a 
resurselor de spectru radio în regim de neutralitate 
tehnologică.

În opinia ATIC, Programul de management 
al spectrului de frecvențe radio oferă opera-
torilor de comunicații electronice posibili-
tatea de a prevedea direcțiile necesare pen-

tru dezvoltarea sectorului dat. În particular, este 
salutabilă replanificarea și consolidarea spectru-
lui de frecvențe radio în banda de frecvenţe 900 
MHz ce va permite implementarea principiului 
neutralității tehnologice în reţelele de comunica-
ţii electronice mobile terestre. Aceasta va permi-
te gestionarea rațională a rețelelor din punct de 
vedere financiar și va diversifica gama de servicii 
furnizate utilizatorilor finali.

Gestionarea eficientă a spectrului de frecven-
ţe radio va asigura: – o disponibilitate a resurse-
lor de spectru radio suficientă pentru dezvolta-
rea continuă a reţelelor și serviciilor publice de 
comunicaţii electronice mobile terestre în bandă 
largă; - o concurenţă loială prin accesul furnizo-
rilor printr-o procedură competitivă, transparentă 
și nediscriminatorie la resursele de spectru radio 
necesare pentru furnizarea reţelelor și serviciilor 
de comunicaţii electronice; - o previzibilitate pen-
tru mediul de afaceri a procesului de reglementare 
a utilizării acestor resurse limitate pe un termen 
bine definit.

în program este prevăzută sincronizarea sau ra-
cordarea termenului licenţei „Orange Moldova“ 
cu cea a companiei „Moldcell“. Pentru ce se face 
acest lucru? Pentru că în anul 2014 să fie repartizat 
spectrul întreg de frecvenţe din benzile de frecven-
ţe 900 MHz și 1800 MHz în condiţii nediscrimi-
natorii. Istoric operatorii au obţinut resursele de 
spectru repartizate neuniform în cadrul benzilor 
de frecvenţe respective. Sa produs o intercalare în-
tre frecvenţele Orange cu Moldcell și spectrul nu 
se folosește eficient pentru că trebuie să existe și 
așa numitele benzi de protecţie. Acum le aliniem 
la un termen, consolidăm blocurile și le scoatem 
la concurs în condiţii de blocuri consolidate. Plus 
în condiţiile concursului, din anul 2013, va fi pre-
văzut loc pentru trei operatori pe această bandă de 
frecvenţe, care pot activa în condiţii egale. Vor fi 
expuse la concurs șapte licenţe, dar licenţele pot fi 
grupate astfel încât cel puţin trei operatori vor pu-
tea coexista în această banda de frecvenţă.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comu-
nicaţiilor a iniţiat procesul de consultări publice 
a Programului cu mediul de afaceri din domeniul 
comunicaţiilor electronice, publicînd proiectul pe 
pagina sa web. Au fost desfășurate două runde de 
consultări publice, în cadrul cărora furnizori de 
reţele și servicii de comunicaţii electronice mobile 
au prezentat un șir de sugestii și propuneri în baza 
cărora s-a efectuat definitivarea proiectului. 

Noul program va culmina la 6 noiembrie 2014, 
când expiră licenţa de activitate a companiei 
„Moldcell“. Atunci se va intra într-o nouă eră de ac-
tivitate în acest domeniu. Obţinerea dreptului de 
utilizare a resurselor de spectru radio va reprezenta 
o competiţie între operatorii de pe piaţă. Frecven-
ţele vor fi scoase la concurs și după principiul cine 
va plăti mai mult, acela va câștiga. Dar aceasta nu 
va fi unica condiţie pentru solicitantul de resurse 
de spectru radio câștigător. Desigur, caietul de 
sarcini pentru concurs va conţine și alte cerinţe 
pe care va fi necesar să le întrunească potenţialul 
solicitant sau câștigătorul concursului, cum ar fi: 
experienţa în domeniu și alte criterii de natură teh-
nică, administrativă, gamă de servicii noi, indica-
tori și termini de acoperire etc. Programul prevede 
și valorile minime de expunere la concurs a taxelor 
de licenţă pentru fiecare frecvenţă, astfel încât ope-
ratorii își vor putea planifica bugetul.

Cât ţine de costuri, nu cred că implementarea 
prevederilor noului program va duce la majorarea 
preţurilor pentru consumatorii serviciilor mobile, 
dar nici nu văd cum s-ar ieftini acestea. Dacă luăm 
în valoare absolută, venitul mediu de pe un abonat 
nu este mai mare în Moldova decât în Germania. 
Este adevărat că raportat la venitul pe cap de locu-
itor, preţurile sunt mai mari. Dar, în Moldova se 
folosesc aceleași tehnologii ca și în toată lumea, de 
aceea nu văd mult spaţiu pentru micșorarea consi-
derabilă a tarifelor. 

Programul de gestionare a spectrului de 
frecvenţe radio va maximiza beneficiile 
economice a pieţei serviciilor de comu-
nicaţii electronice mobile din Republi-

ca Moldova. Scopul ratificării acestui document 
este de a stimula modernizarea managementului 
spectrului de frecvenţe, în vederea obţinerii de 
Republica Moldova a beneficiului maxim în urma 
utilizării acestei resurse limitate, atât în prezent cât 
și în viitor.

În întreaga Europă sectorul telefoniei mobile 
joacă un rol extrem de important pentru cetăţeni 
și consumatori, industrie, economie și întreaga so-
cietate. Schimbările semnificative din ultimii ani 
care ref lectă o creștere rapidă, îmbunătăţiri tehno-
logice și în special cele normative au adus beneficii 
consumatorilor și societăţii.

Un rol-cheie in gestionarea spectrului de frec-
venţe constă în promovarea concurenţei efective și 
evitarea denaturări concurenţei. Deţinerile inegale 
de obţinere a resurselor de spectru de frecvenţe nu 
sunt un impediment în sine pentru atingerea aces-
tor obiective, atât timp cât operatorii nu benefici-
ază de avantajele inegale/discriminatorii legate de 
exploatarea spectrului dat. Reducerea asimetriilor 
dintre deţinătorii spectrului de frecvenţe, ca de 
exemplu prin reconfigurare, ar putea fi utilizată ca 
instrument de promovare a concurenţei eficiente 
și de evitare a denaturării concurenţei, însă proble-
ma trebuie abordată cu atenţie în dependenţă de 
circumstanţe. Programul va promova concurenţa 
prin introducerea unor condiţii transparente, egale 
și proporţionale pe piaţă.

Acest program se bazează pe cadrul normativ 
al UE dedicat comunicaţiilor electronice, in ca-
drul căruia eficientizarea gestionării spectrului 
de frecvenţe are ca scop facilitarea accesului la 
spectrul de frecvenţe prin mărirea f lexibilităţii ce 
ţine de condiţiile exploatării și de mecanismele 
de reglementare a pieţii în gestionarea drepturi-
lor de utilizare a spectrului de frecvenţe, cum ar 
fi neutralitatea tehnologică a spectrului, precum 
și prin introducerea unor tehnologii noi mai efici-
ente și inteligente. 

Este important că Programul prevede condi-
ţii și proceduri de acordare (pe bază de concurs) 
a drepturilor de utilizare a resurselor de frecvenţe 
radio în benzile 800 MHz; 900 MHz; 1800 MHz; 
2100 MHz; 2600 MHz, 3800 MHz, precum și va-
lorile minime de expunere la concurs a licenţelor 
pentru resursele respective. 

urmare din pag. 8
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„Scopul nostru este valorificarea potenţialului transformaţional al secto-
rului TIC care contribuie la eficientizarea cu 70% a sectorului public si 
cu 40% a întregii economii. Pentru aceasta urmează să inf luenţăm activ 

prin politici publice calitatea învăţământului, mediul de afaceri și infrastructura de 
susţinere a inovaţiilor“, a accentuat Dona Școla. 

Strategia de Competitivitate a sectorului TIC are drept scop formarea unei indus-
trii a tehnologiei informaţiei dezvoltate, recunoscută la nivel internațional și bazată 
pe cunoștințe și inovații, în care companiile creează valoare adăugată și oferă produse 
și servicii complexe, fiind competitive pe piețele internaționale. 

Obiectivul general al Strategiei este de a spori valoarea industriei TI în sectorul 
TIC și a crește competitivitatea produselor și serviciilor TI din Moldova pe piețele 
globale.

Obiectivele specifice care urmează a fi atinse către anul 2020 sunt următoarele:
a) Triplarea numărului specialiștilor angajați în industria TI; 
b) Triplarea numărului companiilor TI active;
c) Înzecirea cifrei de afaceri în industria TI;
d) Triplarea productivității per angajat în industria TI;
e) Înzecirea volumului exportului produselor și serviciilor TI.
Pentru realizarea obiectivelor definite în Strategie, intervențiile și activitățile 

propuse se structurează in cinci domenii specifice, după cum urmează:
a) Educația va include toate măsurile de sporire a calității educației și a abilităților 

forței de muncă din domeniul TI.
b) Mediul de afaceri și infrastructura va cuprinde toate acțiunile necesare pen-

tru crearea infrastructurii de susținere, cum sunt tehnoparcurile, și ajustarea cadru-
lui legal pentru a crea un climat favorabil sectorului TI.

c) Facilitățile financiare și economice vor include instrumente fiscale și alt tip 
de instrumente economice orientate spre startup-uri și companiile multinaționale 
existente precum și spre dezvoltarea capacităților de cercetare și dezvoltare în secto-
rul TI; crearea mecanismelor de investiții de capital și granturi.

d) Politica de management a industriei se va axa pe acțiunile menite să susțină 
MTIC la implementarea politicilor și programelor pentru sector și crearea Agenției 
TI și a Consiliului de dezvoltare TI.

e) Piețe și parteneriate internaționale vor viza promovarea companiilor 
naționale pe piețele globale și promovarea Moldovei în calitate de destinație TI fa-
vorabilă.

MTIC a propus pentru dezbateri viziunea 
Strategiei de Competitivitate a sectorului TIC

Sergiu Răilean, director general 
ÎS „CRIS „Registru“: 
„Dorim să fim cât mai aproape de 
cetăţeni și ţinem cont de dolean-
ţele lor la crearea noilor servicii“

MTIC a lansat o serie de dezbateri publice pe marginea 
Concepţiei Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei 
informaţiei, elaborată conform viziunii discutate pe larg la 
finele anului 2012. La primele runde de consultări au participat 
reprezentanţi ai companiilor IT şi ai sectorului public. Viziunea 
Strategiei a fost prezentată de viceministrul TIC, Dona Şcola.

Dle Răilean, anul 2013 a adus mai multe noutăţi în gama de servicii acordate de între-
prinderea Registru, am menţiona în primul rând introducerea buletinului de identitate 
de tip nou, principalul document al cetăţeanului Republicii Moldova. Ce s-a schimbat, de 
fapt, pentru omul de rând?

Începînd cu 7 martie curent, ÎS „CRIS „Registru“ a pus în aplicare buletinul de identitate de 
tip nou (generaţia II). Obiectivul proiectului constă în ajustarea acestui document la rigorile in-
ternaţionale, prin asigurarea unui grad sporit de protecţie și conformarea conţinutului informa-
ţional la cerinţele legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Totodată, a fost continuare în pag. 11
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modificat design-ul documentului, dimensiunile 
acestuia fiind reduse la mărimea unui card bancar, 
de formatul ID-1, utilizat în majoritatea statelor 
comunităţii internaţionale. Documentul include 
datele despre domiciliu și poate fi utilizat fără pre-
zentarea fișei de însoţire, care este destinată pen-
tru înregistrarea la reședinţă a titularului și pentru 
aplicarea menţiunii în cazul participării la vot.

Vreau să menţionez că, odată cu schimbarea 
aspectului documentului, a fost optimizată și pro-
cedura de comandare a acestuia. Astfel, pentru 
eliberarea actelor de identitate și în cazul înregis-
trării sau schimbării domiciliului, reședinţei, a fost 
exclusă obligativitatea prezentării documentelor 
care atestă luarea în evidenţă militară a persoane-
lor. Pentru eliberarea repetată a actelor de identi-
tate, nu este obligatorie prezentarea certificatelor 
de stare civilă, dacă între timp nu au intervenit 
schimbări. De asemenea, este exclusă obligativi-
tatea autentificării declaraţiilor la notar, acestea 
pot fi depuse în faţa persoanei responsabile de 
recepţionarea cererii pentru eliberarea actului de 
identitate.

Costul buletinelor de identitate eliberate după 
data respectivă a rămas același – 130 lei. Mai mult, 
pentru persoanele care trebuie să-și înnoiască bu-
letinul de identitate, pentru că și-au schimbat do-
miciliul sau reședinţa, preţul este de 130 lei, dar se 
eliberează în termen de 24 de ore.

O altă realizare a fost obţinută prin ridicarea 
la rang legislativ a regimului juridic al actului de 
identitate provizoriu (Formularul nr.9), care ante-
rior era reglementat doar prin Hotărâre de Guvern 
și genera dificultăţi titularilor, pe motiv că nu era 
recunoscut în toate cazurile. Documentul respec-
tiv, potrivit legii, se numește „buletin de identitate 
provizoriu“.

Buletinul vechi rămâne valabil pana la ex-
pirare. Exista cazuri când oamenii vin să și-l 
schimbe înainte de termen, doar pentru că vor 
să aibă unul de tip nou?

Actele de identitate eliberate până la 07.03.2013 
rămân valabile până la expirarea termenului de va-
labilitate al acestora, iar dacă solicitantul vrea să-l 
schimbe, din proprie dorinţă, o asemenea oportu-
nitate există.

În mai puţin de o lună, din 7 martie 
până la data de 31 martie curent, au fost 
emise peste 19 500 de buletine de identita-
te de formatul ID-I, din care aproape 1000 
au fost eliberate în schimbul celor de mo-
del vechi, de formatul ID-II.

Ce măsuri vor urma în direcţia perfecţi-
onării actelor de identitate?

Procesul de perfecţionare a actelor de 
identitate este unul de durată, iar noi ne 
propunem să ţinem pasul cu evoluţiile pe 
plan internaţional. Începînd cu anul 2012, 
la ÎS „CRIS „Registru“ au demarat pregă-
tirile pentru implementarea buletinului de 
identitate electronic (de generaţia III), cu 
chip încorporat, care va conţine semnă-
tura digitală a titularului și nu va avea fișă 
de însoţire. E-buletinul va fi introdus ca 
document de alternativă și va fi eliberat în 
paralel cu actualul.

Actualmente se elaborează cadrul legal 
care va reglementa regimul juridic al buleti-
nului de identitate electronic. Implementa-

rea acestui document va permite, între altele, iden-
tificarea vizuală și la distanţă a titularului, precum 
și asigurarea accesului la serviciile electronice.

Certificatele de înmatriculare a vehiculelor 
de asemenea s-au schimbat la faţă. Ce repre-
zintă noul certificat și ce avantaje le oferă 
șoferilor?

Noul certificat, eliberat din 1 decembrie 2012, 
reprezintă o cartelă de plastic cu dimensiunea 54 
mm x 85,6 mm, în format ID-I, și permite titula-
rului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv 
peste hotare.

În conformitate cu cerinţele Consiliului Uniu-
nii Europene, lista datelor din noul certificat este 
suplinită cu informaţia privind drepturile asupra 
vehiculului, perioada valabilităţii documentului, 
data înmatriculării, parametrii tehnici, cum ar fi 
greutatea unităţii de transport sau numărul de lo-
curi pe scaune. Certificatului i se atribuie statut de 
document oficial, care confirmă înmatricularea ve-
hiculului și evidenţa acestuia în Registrul de stat al 
transporturilor. Ca și buletinele de identitate, cer-
tificatele de înmatriculare de tip vechi rămân în uz 
până la expirarea termenului de valabilitate.

După ce le-a oferit proprietarilor de automo-
bile posibilitatea de a-și forma propriul număr 
de înmatriculare a mașinii, Registru a mers și 
mai departe lansând cel mai nou serviciu – de 
rezervare a numărului chiar înainte de procu-
rarea mașinii. Ce scop aţi urmărit prin elabora-
rea acestui produs?

Numerele de înmatriculare cu simboluri soli-
citate în Republica Moldova sunt la mare căutare. 
Mulţi vor ca placa de înmatriculare a automobilu-
lui să conţină anumite îmbinări de litere și cifre. 
Așa că dorim să fim cât mai aproape de cetăţeni și 
am luat în consideraţie toate doleanţele lor.

Într-adevăr, un luna martie am lansat serviciul 
electronic de rezervare a numărului de înmatricu-
lare ce conţine simboluri solicitate, precum și cel 
de prelungire a perioadei de rezervare. Serviciul 
este disponibil inclusiv pentru persoanele care pla-
nifică să-și procure un automobil în viitorul apro-
piat sau să-și reutileze mașina cu o placă nouă. În 
acest caz, cetăţeanul își rezervă on-line numărul 
dorit, iar la adresarea la oficiile noastre teritoriale, 
doar comandă plăcuţa de înmatriculare. Tariful 
pentru rezervarea prealabilă a numărului de înma-
triculare constituie 300 lei, iar pentru prelungirea 
termenului de rezervare – 100 lei lunar. 

Ce-și propune să mai realizeze în acest an 
întreprinderea DVS?

Odată cu implementarea buletinului de identi-
tate cu chip integrat sau electronic vor fi prestate 
un șir de servicii publice electronice, cum ar fi ac-
cesul la datele personale și la conturile personale 
de asigurare socială sau medicală, înregistrarea 
alegătorului în lista electorală, votarea în regim on-
line. Implementarea acestui document va permite 
identificarea univocă a persoanelor fizice în resur-
sele informaţionale de stat, ceea ce va face posibilă 
comanda la distanţă a actelor de identitate, a per-
misului de conducere și a certificatului de înma-
triculare pentru vehicul, comanda duplicatelor și a 
extraselor de stare civilă și multe alte documente 
ale autorităţilor publice și ale instituţiilor de stat.

 Voi adăuga că pentru crearea unor condiţii mai 
favorabile cetăţenilor RM, întreprinderea își pro-
pune, în perspectiva apropiată, optimizarea proce-
durilor de documentare, modernizarea sistemului 
de calificare a conducătorilor auto, de înmatricula-

re și identificare a vehiculelor. Mai plani-
ficăm eliberarea plăcilor de înmatricula-
re destinate transportului de călători și a 
plăcilor de înmatriculare personalizate. 

  Lista serviciilor electronice prestate 
de ÎS „Registru“ se va completa cu pro-
gramarea on-line pentru vizitarea subdi-
viziunilor noastre teritoriale, comanda 
actelor de identitate la preschimbare, 
comanda pașaportului cetăţeanului RM 
pentru unele categorii de solicitanţi, a 
extrasului din Registrul de stat al popu-
laţiei privind înregistrarea la domiciliu.

Sigur, este necesar de a crea o infra-
structură în domeniu, de a asigura in-
teracţiunea între resursele informaţio-
nale de stat, de a acorda acces sectorului 
public și privat la aceste resurse, însă ÎS 
„CRIS „Registru“ evoluează permanent 
în această direcţie. 

urmare din pag. 10
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În Franţa, acestea au fost introduse încă în anul 
2001, prin crearea Mandatului Electronic 
Internaţional – un mijloc simplu și rapid de 

transfer al banilor prin intermediul reţelei poșta-
le. Oferta este destinată în special oamenilor de la 
sate, cu acces redus la serviciile bancare, și permi-
te remiterea pe cale electronică a banilor la orice 
adresă poștală sau direct pe cont, în cazul persoa-
nelor juridice, în doar 24 de ore. Experienţa Fran-
ţei demonstrează că centrele de poștă oferă acces 
la serviciile financiar-bancare unui număr mare de 
persoane, printre care și lucrătorii imigranţi sau 
rudele lor rămase acasă. 

Întruniţi la Paris în cadrul unei reuniuni de am-
ploare, responsabili din 26 de state au trasat bilan-
ţuri și au discutat perspectivele dezvoltării acestei 
reţelei mondiale de servicii poștale. Ţara noastră a 
fost reprezentată la conferinţă de o delegaţie de la 
ÎS “Poșta Moldovei“, condusă de directorul gene-
ral al întreprinderii, Ștefan Munteanu. În cadrul 
întrevederii cu reprezentaţii Băncii Poștale fran-

ceze, Ștefan Munteanu a declarat că „Poșta 
Moldovei“ este orientată strategic spre di-
versificarea activităţii, prin aplicarea servi-
ciilor necaracteristice domeniului poștal, în 
baza implementării tehnologiilor avansate. 
Grupul francez s-a arătat interesat să acorde 
sprijin poștei din Moldova, inclusiv finan-
ciar, astfel încât Mandatul Electronic să fie 
disponibil cât mai curând și în ţara noastră. 

Forumul de la Paris s-a desfășurat sub 
egida Uniunii Poștale Universale, care ple-
dează pentru creșterea ponderii serviciilor 
financiare oferite de operatorii din dome-
niul poștal. UPU încurajează statele-mem-
bre să dezvolte servicii financiare moderne, 
adaptate la necesităţile clienţilor. Potrivit 
datelor Uniunii Poștale Universale, peste 
un miliard și jumătate de oameni din întrea-
ga lume beneficiază în prezent de servicii fi-
nanciare oferite prin intermediul poștei. 

Administraţia poștală franceză 
acordă consultanţă Întreprinderii 
de Stat „Poșta Moldovei“ în dezvol-
tarea serviciilor financiar- bancare

Viceministrul TIC, Mihaela Iacob, a menţionat importanţa conjugării 
acţiunilor tuturor părţilor implicate în vederea asigurării unui mediu 
on-line protejat pentru copii. Participanţii la dezbateri au abordat su-

biecte ce ţin de securitatea copiilor pe reţelele de socializare, efectele negative 
ale utilizării internetului și lansarea site-urilor de pregătire a copiilor în vede-
rea siguranţei on-line. 

Toată informaţia despre activitatea, produsele 
și serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru“ – la 
un click distanță! Întreprinderea a lansat aplicația 
„REGISTRU“ pentru dispozitivele mobile ce 
funcţionează în baza sistemului de operare An-
droid, disponibilă pe Google Play. 

Prin intermediul acestei aplicaţii gratuite este 
posibilă accesarea informaţiei privind documen-
tarea populaţiei, conducătorii auto și mijloacele 
de transport. A fost elaborat și un serviciu special, 
care permite verificarea disponibilităţii număru-
lui solicitat și calcularea costului plăcii de înma-
triculare.

Tot aici pot fi af late tarifele, termenele de eli-
berare a documentelor, programul de lucru al 
oficiilor teritoriale, amplasarea acestora pe harta 
digitală și telefoanele de contact. 

De asemenea, pot fi utilizate serviciile interac-
tive de verificare a numărului de identificare al 
persoanei fizice (IDNP), denumirii și IDNO al 
organizaţiei, statutului documentului, mijlocului 
de transport în baza actelor existente, precum și a 
numărului de persoane după omonim. 

Potrit datelor întrepdinderii, timp de trei luni, 
de când a fost lansată, aplicația REGISTRU a fost 
descărcată de peste 7 mii de ori, o jumătate din cei 
care au accesat acest serviciu informational fiind 
utilizatori activi. 

În perioada 15-19 aprilie o misiune a grupului „La Poste“ şi „La Banque 
Postale“ din Franţa efectuează o vizită de studiu în Republica Moldova. 
Experţii francezi urmează să se documenteze în privinţa capacităţii Între-
prinderii de Stat „Poşta Moldovei“ de a presta servicii financiare. 

Aplicația pentru mobil 
„Registru“ – o nouă fa-
cilitate pentru clienți

Cod de conduită pentru 
prestatorii de servicii Internet

Proiectul Codului de conduită al prestatorilor de servicii Internet 
a fost propus pentru consultări publice în cadrul mesei rotunde 
–  „Un Internet mai sigur pentru copii“, organizată de Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în parteneriat cu Centrul 
Internaţional „La Strada“. La dezbateri au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale, ai societăţii civile, prestatorii de servicii 
Internet: Orange Moldova, Moldcell, StarNet, Moldtelecom. 

Acţiunile ce urmează a fi întreprinse trebuie să deruleze pe mai multe fi-
liere: introducerea normelor de drept, atenţionarea societăţii asupra perico-
lului existent, atragerea mass-media în mediatizarea modurilor de protecţie a 
copiilor în mediul virtual, utilizarea oportunităţilor oferite de soft-uri ce per-
mit părinţilor gestionarea spaţiului on-line pentru copii – „Control parental“, 
„Raportare abuz“, a accentuat Mihaela Iacob. 

Prestatorii de servicii Internet s-au arătat deschiși pentru colaborare în 
vederea prevenirii abuzului faţă de copii în mediul virtual, inclusiv prin filtra-
rea site-lor care conţin materiale cu pornografie infantilă. În urma discuţiilor 
s-a decis crearea unui grup de lucru, care va definitiva și completa proiectul 
Codului de conduită al prestatorilor de servicii Internet, stabilind priorităţile 
unei abordări sistemice din partea statului.

Codul de Conduită pentru Furnizorii de Servicii Internet (ISP) stabilește 
politica companiilor TIC în prevenirea și contracararea violenţei și exploată-
rii copiilor, traficului de copii, tuturor formelor de abuz prin Internet. Prin 
semnarea acestui document companiile TIC se obligă între altele să averti-
zeze utilizatorii de Internet privind inadmisibilitatea plasării sau distribui-
rii informaţiilor care conţin pornografie infantilă sau scene de abuz asupra 
copilului, să informeze despre responsabilitatea prevăzută de legislaţia Re-
publicii Moldova pentru producerea, păstrarea sau distribuirea pornografiei 
infantile. 
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Ce însemnă lansarea Televiziunii Digitale 
pentru cetăţeni de rând? În primul rând, mă-
rirea numărului de programe recepționate 

pe tot teritoriul Moldovei până la 15 în prima etapă 
și până la 45 după finalizarea programului, o calitate 
net superioară a imaginii cu posibilitatea recepţio-
nării canalelor cu sunet stereo și imagine de defi-
niţie înaltă (HD), posibilitatea de a recepționa mai 
multe canale regionale cu un conţinut variat. 

Prima reţea de televiziune digitală terestră 
(Multiplexul A) urmează să fie pusă în funcţiune în 
trimestrul II al anului 2014. Licenţa pentru crearea 
primului multiplex digital cu acoperire naţională 
se va oferi gratuit în baza unui concurs deschis. 
Astfel, vor fi atrase investiţii în sectorul comunica-
ţiilor electronice din Republica Moldova. 

MTIC a definitivat Programul de 
tranziţie la televiziunea digitală

La prima etapă, prin Multiplexul A vor fi difu-
zate până la 15 programe TV cu acces necondiţio-
nat (în cazul televiziunii analogice printr-un canal 
se transmite doar un singur program). Astfel, im-
plementarea televiziunii digitale terestre va permi-
te nu doar menţinerea radiodifuzorilor naţionali și 
difuzorilor regionali existenţi, dar va oferi și altor 
difuzori, care în prezent emit programe prin reţele 
TV cablu, reţele MMDS, posibilitatea de a difuza 
programele prin intermediul multiplexelor digitale 
terestre pe întreg teritoriul ţării. 

În scopul asigurării bazei legale pentru elibe-
rarea licenţelor respective va fi modificat și com-
pletat Codul Audiovizualului. Amendamentele 
vor prevedea procedura de eliberare a licenţelor de 
emisie pentru utilizarea capacităţii multiplexelor. 

Obiectivul principal al Programului este diminu-
area decalajului digital între zona rurală și cea urbană 
privind accesul la serviciile de programe de televizi-
une și alte servicii info-comunicaţionale. Proiectul a 
fost consultat public cu autorităţile statului, sectorul 
privat, experţii locali și internaţionali. Opiniile, pro-
punerile și obiecţiile formulate au fost luate în consi-
deraţie în redacţia finală a Programului. 

Procesul de tranziţie la televiziunea digitală va 
asigura utilizarea mai eficientă a spectrului de frec-
venţe radio, ce va permite eliberarea unor sub-benzi 
de frecvenţe care ulterior vor fi alocate pentru dez-
voltarea comunicaţiilor mobile în bandă largă. 

Republica Moldova și-a asumat responsabili-
tatea de a finaliza tranziţia la televiziunea digitală 
terestră nu mai târziu de 16 iunie 2015. 

Centrul moldo-coreean de Informare și Acces creează 
oportunităţi de instruire pentru studenţi

Centrul moldo-coreean de Informare şi Acces, deschis acum o jumă-
tate de an sub egida MTIC, a reuşit să devină cunoscut în mediul 
academic prin instruirile pentru studenţi pe care le organizează. 

Graţie parteneriatului cu unul dintre cei mai mari furnizori de servicii 
şi produse IT la nivel mondial, compania IBM, tinerii din Republica 

Moldova au acces la programe de calitate, de care beneficizază 
semenii lor din întreaga lume. În perioada 26-28 februarie în incinta 

centrului s-a desfăşurat trainingul de BAO (Business Analytics and 
Optimisation), destinat studenţilor de la statistică, management, 

contabilitate, marketing şi tehnologii informaţionale. Impresiile be-
neficiarilor, dar şi ale experţilor – în materialul următor. 

Nitesh Thakrar, expert, Centrul de Inovare IBM, La Gaude, Franţa

despre curs:
Centrul de inovare IBM oferă un șir de programe de studiu, dar acest curs a 

fost elaborat în special pentru Republica Moldova și are drept scop acoperirea 
a trei domenii: business intelligence, SPSS și performanţa managerială. Cur-
surile noastre presupun contactul direct cu auditoriul, întrucât prezentările 
faţă în faţă sunt eficiente și productive, persoana are posibilitatea să lucreze cu 
softul, nu doar să asculte despre el. După fiecare curs noi propunem studenţi-
lor să adere la comunitatea Centrului de Inovare. Astfel, ei au posibilitatea să 
menţină contactul cu noi, dar și să cunoască alţi specialiști, să beneficieze de 
suport informaţional din partea noastră.

despre studenţii din Moldova:
Vreau să vă spun că sunt impresionat de studenţii din Moldova, sunt tineri 

din 3 instituţii diferite , foarte capabili și cunoscători ai domeniului pe care 
îl studiază, cu un nivel înalt de cunoștinţe generale, f lexibili, comunicabili. 
În special mă face să cred așa faptul că trainingul se ţine în limba engleză, iar 
întrebările pe care mi le adresează sunt la temă, justificate și, într-adevăr, con-
știentizez că ceea ce prezentăm aici le este de folos.

 Timp de 3 zile am lucrat de dimineaţă până seara, am discutat asupra pro-
gramelor prezentate de noi. E foarte plăcut să ai un feed-back de acest gen. 
Este cea mai bună apreciere.

O parte a materialului predat în cadrul acestor 3 zile va fi prezentat săptă-
mâna viitoare în Germania. Deci, beneficiarii de aici sunt pe aceeași poziţie 
cu cei europeni.

despre Centrul moldo-coreean:
Pentru noi este plăcut să revenim cu programe de instruire în cadrul Cen-

trului moldo-coreean, un centru modern, bine dotat din punct de vedere teh-

nic. Organizarea cursurilor ţine de administraţia Centrului, noi oferim o listă 
de programe, dar fiecare ţară selectează ceea ce prezintă interes pentru arealul 
ei. Astfel, noi venim cu cea mai mare plăcere, mai ales că oamenii de aici sunt 
dornici și deschiși către informaţie și condiţiile oferite de Centrul moldo-co-
reean predispun la o activitate fructuoasă.

Benoit Barranco, expert, Centrul de Inovare IBM, La Gaude, Franţa

despre curs:
Sunt pentru a doua oară în Moldova. Anterior am prezentat un curs de o zi, 

și doar la SPSS, în timp ce programul actual este mai detaliat, multidirecţional și 
cuprinde nu doar statistică, ci și analiză. În decursul acestor trei zile au fost abor-
date tematici diferite și e firesc ca, spre final, participanţii să fie un pic epuizaţi, 
dar sunt foarte activi în timpul discuţiilor și dialogăm cu cea mai mare plăcere. 

De aici, eu plec cu prezentarea cursului la Praga. Este un program unic 
pentru toţi cei care au aplicat. La finele lui, precum a menţionat și colegul meu, 
participanţilor li se oferă oportunitatea de aderare la comunitatea beneficia-
rilor instruirilor susţinute de experţii centrului de Inovare La Gaude. Astfel, 
noi oferim nu doar cursuri, ci și conexiune cu comunitatea, un portal pe care 
experţii noștri expun versiunile demonstrative ale materialului prezentat, se 
comunică asupra temelor propuse spre studiere, se oferă consultări și răspun-
suri la întrebările care apar.

Oxana Vtorenco, studentă, ASEM

despre curs:
Am decis să aplic la acest curs, deoarece vine în sprijinul materiei studiate 

în cadrul orelor academice. Dar ceea ce am văzut aici a întrecut toate așteptă-
rile mele. 

Programul de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală prevede 
construcţia a trei reţele de televiziune digitală (multiplexe) cu acoperire naţio-
nală şi a 21 – cu acoperire regională. În ultimii doi ani tehnologia de TV digitală 
terestră a fost lansată în regim de testare în raza municipiului Chişinău. 

continuare în pag. 14
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Este pentru a doua oară când beneficiez de cursuri în cadrul centrului moldo-co-
reean, dar, dacă prima dată a fost un laborator de o zi, care s-a desfășurat într-un ritm 
rapid, am beneficiat doar de training în domeniul SPSS, atunci laboratorul curent 
durează 3 zile și am avut posibilitate să exersăm cu mai multe softuri de genul SPSS, 
Cognos, TM1. Softurile ne-au fost prezentate din altă perspectivă decât cea pe care 
o cunoșteam de la facultate, în baza exemplelor practice ne-au fost demonstrate posi-
bilităţile de lucru cu programele date.Un alt avantaj este predarea cursurilor în limba 
engleză și aceasta este o posibilitate de a ne perfecţiona limbajul de specialitate.

despre Centrul moldo-coreean:
Am fost plăcut surprinsă de atmosfea călduroasă și prietenoasă care domină la 

Centrul moldo-coreean. Sala este dotată cu tehnică de ultima oră, totul este bine aran-
jat, ceea ce ce permite organizarea interactivă a lucrului de laborator și contribuie la o 
mai bună percepere a materiei prezentate.

Denis Barbu, masterand UTM

despre curs
Este o experienţă utilă. Se simte diferenţa între nivelul de pregătire a publicului au-

tohton pentru programele prezentate aici, dar suntem orientaţi să cunoaștem cât mai 
multe. Sunt interesat de aderarea la comunitatea virtuală a IBM – este o oportunitate 
de comunicare la nivel internaţional, care ne va permite să cunoaștem din prima sursă 
ce se face în alte ţări la același capitol, mai mult, oferirea informaţiei este foarte impor-
tantă, deoarece în prezent informaţia costă, dar aici torul este gratis. 

despre Centrul moldo-coreean:
 Cu prima ocazie voi reveni la trainingurile organizate la Centrul de Informare și 

Acces. Echipa e binevoitoare, prietenoasă, receptivă, iar acest lucru este foarte impor-
tant pentru o ambianţă confortabilă.

Snejana Vicol, cercetător știinţific, Institutul de Economie, Finanţe 
și Statistică, AȘM

despre Centrul moldo-coreean:
Acest centru este o descoperire pentru mine. O dotare perfectă, sub aspect tehnic, 

o organizare la cel mai înalt nivel, este o plăcere să fii aici și să cunoști oamenii noi. Este 
și util să mă af lu aici, deoarece temele prezentate în cadrul cursului ţin nemijlocit de 
activitatea mea profesională. Deja am stabilit proiectele în care pot aplica cunoștinţele 
acumulate. 

despre curs:
Este o experienţă unică, aici am căpătat cunoștinţe ample și diverse, la nivel avan-

sat. Soft-urile prezentate sunt foarte complicate, iar cunoașterea lor îmi va ușura mult 
activitatea în domeniul statisticii, în procesul de prelucrare a datelor. 

despre experţi:
Experţii sunt fantastici, modalitatea lor de prezentare a informaţiei prin combina-

rea teoriei și practicii facilitează perceperea materialului. 

Făcând bilanţul celor 20 de ani de activitate, directorul ge-
neral al companiei, Vitalie Iurcu, a menţionat că „Moldtelecom a 
demonstrat că e posibil să dezvolţi o afacere de succes cu capital 
integral moldovenesc. La fel e posibil să construiești un brand 
solid și să devii, literalmente, o pagină de aur a istoriei telecomu-
nicaţiilor naţionale, care au contribuit la consolidarea imaginii 
Moldovei ca stat cunoscut și respectat peste hotarele ţării“. 

Evoluţia dinamică a întreprinderii demonstrează că Opera-
torul naţional de comunicaţii a trecut cu succes testul de ma-
turitate, devenind lider al listei de operatori de telefonie fixă și 
mobilă, furnizorul de bază în prestarea serviciilor de Internet și 
de televiziune și cea mai mare companie autohtonă cu capital 
local, a accentuat Vitalie Iurcu. 

Dintr-un un furnizor clasic de telefonie fixă, Moldtelecom 
s-a transformat într-un actor competitiv important pe piaţa de 
telecomunicaţii, care oferă o gamă completă de servicii: telefo-
nie fixă personalizată, acces Internet în bandă largă, Televiziu-
ne digitală IPTV, telefonie mobilă avansată Unité 3G și servicii 
convergente. 

La ora actuală, abonaţii Moldtelecom beneficiază de cea 
mai extinsă arie de acoperire pentru serviciile de Internet, dis-
ponibile la nivel naţional pentru 90% din populaţia Moldovei. 
Moldtelecom este unicul operator din ţară, care oferă servicii 
de acces Internet în zona rurală. Compania asigură accesul 
mult mai simplu și mai rapid la reţeaua globală Internet prin fi-
bra optică (MaxFiber) și prin tehnologia ADSL (MaxDSL). În 
prezent, numărul utilizatorilor Internet Moldtelecom este de 
peste 285 mii. 

Pentru asigurarea confortului clienţilor săi, Moldtelecom a 
dezvoltat servicii de telefonie mobilă Unité. Datorită preţurilor 
avantajoase și accesibile, cota de piaţă a mărcii Unité se af lă în 
continuă ascensiune, după numărul de utilizatori. În același 
timp , Moldtelecom s-a clasat în topul operatorilor de televiziu-
ne digitală cu cel mai înalt indice la atragerea noilor abonaţi. 

„Unul din factorii importanţi care au stat la baza succesului 
Moldtelecom a fost devotamentul echipei, încrederea abonaţi-
lor și partenerilor companiei, fără de care Operatorul naţional 
nu ar fi ceea ce este acum“, susţine Vitalie Iurcu. 

Performanţele companiei Moldtelecom sunt confirmate de 
cele peste 20 de premii și distincţii, decernate de instituţii naţi-
onale și internaţionale de prestigiu, de parteneriatele solide cu 
lideri ai telecomunicaţiilor mondiale: Huawei, Iskratel, ZTE, In-
tracom, precum și de portofoliul de peste 2 mln. de clienţi: com-
panii publice și private, instituţii de stat, de învăţământ, organi-
zaţii non-guvernamentale și cetăţeni ai Republicii Moldova. 

Moldtelecom: 20 de ani de 
experienţă și devotament

Pe 1 aprilie 2013, compania 
Moldtelecom a aniversat 20 de 
ani de activitate. Evenimentul a 
fost marcat printr-o ceremonie 
oficială la Teatrul de Operă şi 
Balet. La festivitate au partici-
pat managerii Moldtelecom, 
ce au administrat compania 
pe parcursul celor două de-
cenii, foşti şi actuali angajaţi ai 
întreprinderii,reprezentanţi ai 
Guvernului. 

urmare din pag. 14

Ana Bradu, manager, Centrul moldo-coreean de Informare și Acces

Am reușit, pentru a treia oară, să aducem un curs de cea mai înaltă clasă pentru 
studenţii din Republica Moldova. Și asta, datorită deschiderii colegilor de la IBM Ro-
mânia, cu care am stabilit o bună colaborare chiar de la începutul activităţii Centrului 
moldo-coreean de Informare și Acces. Deja am instruit peste 100 de tineri, inclusiv 
în cadrul unui curs cu certificare internaţională. De la un training la altul, constat cu 
satisfacţie interesul crescând pentru programele noastre de instruire și acest lucru nu 
poate decât să ne motiveze pentru activităţile ulterioare. În cadrul acestora, studenţii 
au acces la cele mai noi practici și tendinţe mondiale în domeniul tehnologiilor infor-
maţionale, iar comunicarea cu experţi de nivelul celor pe care i-am avut până acum 
este o ocazie unică pentru ei. Nu mai puţin important este și faptul că programele sunt 
livrate gratis, toate cheltuielile fiind suportate de organizatori, in cea mai mare parte 
de Compania IBM. În cele ce urmează, ne propunem să extindem aria beneficiarilor, 
dar și a partenerilor noștri, astfel încât să oferim unui număr cât mai mare de oameni 
posibilitatea de a-și îmbunătăţi nivelul de cunoștinţe și pregătirea profesională.
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În timpul întrevederii cu administraţia Poștei Române au fost abordate subiecte ce 
ţin de: 

– identificarea soluţiilor de implementare a serviciilor inovatoare de livrare,
– traficul internaţional și taxe terminale, 
– implementarea noilor servicii de plată, modernizarea procesului logistic poștal,
– stabilirea calităţii serviciilor pentru corespondenţa locală și internaţională. 
Agenda de lucru a delegaţiei moldovenești la București a inclus și întâlnirea cu Bebe 

Ionică, Secretar de Stat al Ministerului Comunicaţiilor, Ion Smeeianu, director general 
al Centrului Naţional „Poșta Română“ S.A, Traian Taloi, director al Sucursalei Servicii 
Financiare și reprezentanţi ai Departamentului Operaţional, Departamentului Calitate, 
Control, Reglementări și Instrucţiuni de Lucru și ai Biroului Marketing și Strategii Co-
merciale din cadrul Companiei Naţionale „Poșta Română“ . 

Pentru a face schimb de experienţă și a lua cunoștinţă de metodele de lucru aplicate 
de colegii români, delegaţia Î.S. „Poșta Moldovei“ a vizitat Centrul Tranzit de la Bucu-
rești, Oficiul Poștal Central București, 5 și Oficiul Poștal Business București, 41, care 
deservește persoanele juridice. 

În urma discuţiilor purtate, părţile au convenit să iniţieze elaborarea unor acorduri 
de colaborare în domeniul comerţului electronic, și a serviciilor financiare, inclusiv tran-
sferurilor de bani prin intermediul Eurogiro între administraţiile poștale ale Republicii 
Moldova și României.

Relaţii de parteneriat între Poș-
ta Moldovei și Poșta Română

În fața celor prezenți, președintele Ion Pârgaru, a prezen-
tat raportul de activitate pentru anii 2008-2013 și a stabilit 
prioritățile pentru următorul mandat. 

„În ultimii 5 ani, o atenţie sporită a fost acordată soluţi-
onării problemelor ce țin de asigurarea unui nivel decent al 
salarizării și al gradului de angajare în câmpul muncii, asigu-
rării garanţiilor sociale ale membrilor de sindicat. Drept mij-
loace de bază pentru realizarea acestor sarcini au servit Con-
venţiile și Contractele colective de muncă la nivel național și 
de ramură. Totodată, a fost implementat sistemul corporativ 
de comunicare prin intermediul telefoniei mobile“, a declarat 
Ion Pârgaru.

 Potrivit lui, FSCM este unicul sindicat care a implementat 
polița de asigurare juridică a salariaţilor, membri ai organiza-
ţiilor sindicale. „Acest fapt a permis examinarea și soluţiona-
rea petiţiilor, demersurilor, cererilor primite de la membrii de 
sindicat în adresa Federaţiei. La momentul actual, peste 14 
mii de sindicaliști din 95 de organizaţii membre ale FSCM 
dețin poliţe de asigurare a ajutorului juridic gratuit“, a preci-
zat Pârgaru.

Prezent la eveniment, ministrul Tehnologiei Informaţiei 
și Comunicaţiilor, Pavel Filip, a subliniat importanța colabo-
rării ministerului cu Federația sindicală de ramură. „Avem o 
comunicare foarte bună cu sindicatele, nu am fost niciodată 
pe diferite părți ale baricadelor . Din acest considerent, prac-
tic, nu avem probleme în domeniul comunicațiilor, iar cele 
care există, încercăm să le soluționăm amiabil“, a adăugat mi-
nistrul.

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii, parte a Confede-
raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a fost fondată în 
anul 1940 și întrunește peste 14 mii de membri. În anul 2009, 
FSCM a aderat la Federaţia Internaţională a Metalurgiștilor – 
una dintre cele mai vechi federaţii sindicale la nivel mondial, 
care reprezintă interesele colective a 25 de milioane de lucră-
tori din industria metalurgică.

Ion Pârgaru a fost reales 
în funcția de președinte 
al Federaţiei Sindicatelor 
din Comunicaţii

Congresul Federaţiei Sindicatelor din Comu-
nicaţii din Republica Moldova(FSCM), care a 
avut loc la Chișinău în perioada 8-9 februarie, 
a ales organele de conducere ale Federaţiei 
pentru următorii cinci ani. Cu unanimitate de 
voturi, Ion Pârgaru a fost reconfirmat în func-
ţia de președinte, iar Elizaveta Iurcu a devenit 
vicepreședinte al structurii. Cei circa 150 de 
delegaţi, reprezentaţi ai organizaţiilor sindica-
le primare, au mai ales Consiliul, Comisia de 
revizie şi control şi Biroul executiv al FSCM. 

În perioada 11-16 martie, o delegaţie a Î.S. „Poşta Moldovei“ 
condusă de directorul general adjunct, Sergiu Batiuşca, a între-
prins o vizită de lucru la Compania Naţională „Poşta Română“ 
S.A din Bucureşti. 
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Proiectul este unul de pionierat la nivelul unei administraţii locale de 
nivel II și urmărește realizarea unor obiective ce ţin de asigurarea 
unei mai bune evidenţe și de eficientizare a actului administrativ:

– creșterea productivităţii, 
– eliminarea riscului de pierdere a documentelor, 
– crearea unui mediu standardizat pentru managementul informaţii-

lor, 
– disponibilitate sporită a documentelor, 
– control sporit privind executarea documentelor,
– acces securizat la documente, 
– creșterea nivelului de interacţiune cu subdiviziunile de structură, 
– eficientizarea actului decizional. 
Experienţa de implementare a proiectului a scos în evidenţă buna pre-

gătire și o loialitate sporită a funcţionarilor din administraţia locală, inclu-
siv din primăriile raionului, pentru utilizarea de aplicaţii informatice cu 
un nivel sporit de tehnologizare, disponibilitatea infrastructurii de comu-
nicaţii și, nu în ultimul rând, necesitatea identificării unor soluţii la nivelul 
managementului superior privind realizarea de noi proiecte de informati-
zare la nivel local. 

Informatizarea activităţilor din administraţia publică înseamnă, în pri-
mul rând, identificarea unor soluţii pentru managementul eficient al docu-
mentelor. 

Evidenţa și controlul executării documentelor, comunicarea dintre di-
feritele subdiviziuni de structură in procesul de luare a deciziilor, rapidita-
tea cu care pot fi elaborate deciziile la nivelul managementului, sunt moti-
vele principale pentru care o instituţie decide să implementeze un sistem 
informatic de management al documentelor.

Aplicaţiile de management al documentelor contribuie la optimizarea 
proceselor de luare a deciziilor, asigură o mai bună evidenţă a documente-
lor și un control mai eficient asupra întregului ciclu de viaţă al documen-
tului, sporesc nivelul de disciplină executorie și cresc capacităţile manage-
riale ale organizaţiilor. Prin implementarea unor sisteme informatice de 
management al documentelor se efectuează trecerea treptată de la docu-
mentul pe hârtie la documentul electronic.

Obiectivul major care trebuie atins la adoptarea unei soluţii informa-
tice de management al documentelor este ca sistemul informatic să facă 
ceea ce este necesar, la nivelul de calitate dorit și să se încadreze într-un 
buget acceptabil. 

Mai multe încercări de a adopta pentru utilizatorii din sectorul public 
autohton soluţii de management al documentelor în baza unor elaborări din 
exteriorul ţării nu s-au încununat de succes. În parte, acestea au fost soluţii 
complexe, scumpe, însă mai puţin adaptate la cerinţele utilizatorului local, 
la normele legale și la practicile existente în organizaţiile din ţara noastră.

Implementarea unui sistem informatic, de cele mai multe ori, are la 
bază o relaţie de durată dintre furnizor și beneficiar. Necesitatea de a ajusta 
aplicaţiile la realitatea mereu în schimbare: modificarea cadrului legal, noi 
abordări de management, inovaţii tehnologice, etc., toate acestea impun 
o colaborare strânsă între furnizorii de soluţii informatice și utilizatori la 
toate etapele ciclului de viaţă al aplicaţiilor. Or, acest lucru este de neconce-
put în afara unui parteneriat continuu utilizator-furnizor, parteneriat care 
să asigure o colaborare mult mai largă și mai intensă între diferiţi actori. 

Întreprinderea de Stat „MoldData“ este o prezenţă activă pe piaţa pro-
duselor informatice pentru sectorul public din Republica Moldova. Com-
pania a dezvoltat și a promovat pe parcursul anilor diverse aplicaţii pentru 
managementul documentelor, evidenţa și controlul executării petiţiilor, 
managementul resurselor umane, prestarea unor servicii informatice pri-
vind utilizarea legislaţiei și a practicii judiciare, etc. Printre beneficiarii 
serviciilor informatice ale MoldData se numără cele mai importante insti-
tuţii din sectorul public, agenţi economici din diverse sfere de activitate, 
organizaţii din sectorul non-guvernamental. 

Mihai Grecu, 
manager proiectări și elaborări,

Întreprinderea de Stat „MoldData“

MoldData oferă soluţii informatice de management 
al documentelor în administraţia publică locală

Noul director al DPP, Vladimir Zmuncilă, 
spune că în ultimii ani s-a schimbat radi-
cal modul de organizare a procesului de 

pază. Dacă 10 ani în urmă domina factorul uman, 
acum un rol tot mai important îl au soluţiile teh-
nologice, care sunt folosite pe larg în asigurarea 
securităţii bunurilor. O altă preocupare a conduce-
rii întreprinderii este pregătirea fizică și teoretică 

Detașamentul Pază Paramilitară: siguranţă și protecţie

„Media TIC“ este un buletin trimestrial de informare şi analiză în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Revista este 
editată de Asociaţia Obştească „Media şi Tehnologii“ în parteneriat cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

E-mail:tehnologii.media@gmail.com , Web:www.mtic.gov.md
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Întreprinderea MoldData şi Consiliul 
raional Ialoveni au finalizat un proiect-
pilot care a constat în implementarea 
unui sistem de management al docu-
mentelor în cadrul consiliului raional.

ÎS Detaşamentul Pază Paramilitară (DPP), aflat în subordinea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor, include 9 subdiviziuni, dislocate pe întreg teritoriul Republicii Moldova . Cei peste 550 de 
angajaţi asigură paza obiectelor de importanţă strategică ale SA Moldtelecom, ÎS „Registru“, ÎS „Radio-
comunicaţi“, ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvente Radio“. Datorită profesionalismului şi perseverenţei, 
întreprinderea s-a impus ca un partener de nădejde pentru clienţii săi. În anul 2011 DPP a obţinut 
licenţa pentru prestarea serviciilor de pază şi pentru alţi agenţi economici cu capital de stat şi privat.

adecvată a angajaţilor. Pentru aceasta sunt organi-
zate cursuri de instruire și anual se testează aptitu-
dinile lor profesionale.

Vladimir Zmuncilă susţine că pentru a fi în pas 
cu timpul întreprinderea își restructurează acti-
vitatea, accentul fiind pus pe f lexibilitate, seriozi-
tate, prudenţă și profesionalism. În particular, se 
planifică introducerea unor subdiviziuni operative 

de analiză și monitorizare, proiectare, montare și 
deservire a produselor tehnologice de pază. Astfel, 
în opinia directorului DPP, serviciile de pază vor fi 
prestate la timp si calitativ.

În Republica Moldova activează peste 120 de 
firme de pază cu capital privat și 3 întreprinderi de 
stat.
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