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Viitorul economic  
al Republicii Moldova  

este în industria IT
sectorul TIC se dezvoltă rapid și are o contribuţie de circa 8% în Produsul 

Intern Brut. Dar partea leului din această cifră revine comunicaţiilor, în timp 
ce ponderea tehnologiei informaţiei este de doar 0,8%. Pentru a schimba 

actuala stare de lucruri, Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor 
vine cu o abordare inovativă și propune crearea parcurilor IT virtuale. Des-
pre parcurile IT și de ce de ce depinde creșterea competitivităţii sectorului 
IT în Republica Moldova, în interviul ministrului Tehnologiei Informaţiei și 

Comunicaţiilor, Pavel Filip, pentru postul de radio Europa Liberă.

Pavel Filip: 

Europa Liberă: Deşi s-a vorbit foarte mult despre nevoia creării unor parcuri IT în 
Republica Moldova, a trebuit totuşi să curgă apă la moara timpului, ca să aşteptaţi 
cabinetul de miniştri să aprobe acest proiect de lege, urmează să treacă şi prin 
Legislativ. De ce aţi insistat atât de mult pe această idee? 

Pavel Filip: „De fapt, am pornit să scriem Strategia pentru sporirea competitivităţii in-
dustriei IT, ne-am pus în faţă să vedem care sunt toate constrângerile, piedicile care stau în 
faţa dezvoltării acestei industrii şi desigur că o parte dintre ele sunt specifice pentru aceas-
tă industrie, dar altele sunt generale pentru mediul de afaceri în Republica Moldova.“

continuare în pag. 2

Industria IT, un catalizator al creșterii economice
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Europa Liberă: Şi chiar credeţi că puteţi atrage 
capital străin în acest domeniu?

Pavel Filip: „Sunt sigur că odată cu aprobarea 
acestui proiect de lege vom demonstra un model 
de performanţă, vom demonstra de fapt că lucru-
rile pot fi schimbate cel puţin pentru o industrie în 
Republica Moldova. Vorbeam că sunt constrângeri 
specifice pentru industria IT şi aici e un paradox, 
când în Republica Moldova vorbim că nu avem lo-
curi de muncă, vorbim că salariile sunt mici şi pe 
de altă parte avem o cerere de specialişti pentru 
domeniul IT, care sunt cel mai bine plătiţi în Repu-
blica Moldova. De fapt, salariile unui specialist din 
acest domeniu anul acesta a depăşit salariul mediu 
pentru lucrătorii din domeniul financiar-bancar, 
este prima dată când această categorie de angajaţi 
sunt depăşiţi de alţii.“

Europa Liberă: Deci, un salariu mijlociu ar fi?
Pavel Filip: „Ar fi peste 8 000 de lei în dome-

niul IT. Şi nu sunt specialişti. Cunosc companii IT 
care au fost în situaţia să se extindă în afara hota-
relor Republicii Moldova că nu se găsesc specia-
lişti în interiorul Republicii Moldova. Şi atunci ar 
fi o constrângere, se regăseşte în Strategia pentru 
sporirea competitivităţii. Vorbim despre educaţie, 
îndeosebi despre curricula universitară, pentru că 
universităţile trebuie să pregătească deja specialişti 
buni pentru această industrie. Zilele trecute am 
semnat un memorandum care porneşte un Centru 
de excelenţă în domeniul IT la Universitatea Teh-
nică şi el vine pentru a pregăti specialiştii care deja 
au absolvit facultatea, pentru că ei încă nu sunt gata 
chiar după facultate să facă faţă, să lucreze într-o 
companie IT. Cât de cât această constrângere va fi 
eliminată şi desigur că curricula universitară des-
pre care vă vorbeam, împreună cu Ministerul Edu-
caţiei, trebuie să avem grijă să fie una bună. Dar cel 
mai important este şi mediul de afaceri. Pentru că 
după o analiză profundă, pe care am făcut-o împre-
ună cu colegii şi colegii din România de la Pricewa-
terouse, am scos în evidenţă că, de fapt, din ţările 
din regiune Moldova plăteşte cele mai înalte impo-
zite în IT. Or, fiecare ţară se străduieşte să vină cu 
ceva facilităţi pentru această industrie, pentru că 
este cea de perspectivă. Suntem în epoca informa-
ţională. Industria IT, aceasta ar însemna crearea şi 
dezvoltarea de programe de softuri, suntem doar 
0,8% raportată la produsul intern brut. De aceas-
ta şi am avut curajul să venim cu acest proiect de 
lege, Parcurile IT, unde impunem un impozit unic, 
şi o să spun de ce este unic, pentru că nu este vorba 
doar de nişte facilităţi fiscale. 0,8% ar însemna că 
bugetul nu riscă să piardă încasările pe care le are şi 
acum, fiindcă ele sunt foarte joase.“

Europa Liberă: Dar îmi amintesc acea şedinţă 
de guvern, unde aţi avut o discuţie încinsă 
împreună cu ministrul finanţelor, care vorbea 
despre parcul virtual şi banul real.

Pavel Filip: „Exact. Şi mie mi-a plăcut în final 
fraza ministrului de finanţe, când a spus: „Păi, dacă 
urmează să aprobăm acest proiect de lege, noi tre-
buie să modificăm legislaţia“. Or, aici am vrut să 
ajung, anume în dimensiunea financiară. Avem 23 
de ani de independenţă, când în fiecare an nu a fost 
perioadă să nu resimţim că nu ne ajung în bugetul 
statului, nu avem bani suficienţi pentru a plăti pen-
sii, salarii, nu avem bani pentru investiţii publice şi 
tot aşa mai departe. Încercăm să croim cumva din 
ce avem, dar nicidecum nu putem spori încasările 
în buget. Or, nu ar însemna că trebuie să schimbăm 
ceva. Şi eu sunt de acord că trebuie să schimbăm 
legislaţia, pentru că noi încercăm, de fapt, să ne as-

cundem după deget. Eu vin din mediul de afaceri, 
am lucrat o bună parte din viaţa mea acolo, am 
foarte mulţi colegi, prieteni şi cunosc care sunt rea-
lităţile. De fapt, continuă să se plătească salariile în 
plic şi este un fenomen de amploare şi toată lumea 
cunoaşte, dar noi încercăm să spunem că nu există 
acest fenomen în Republica Moldova. Continuă să 
se diminueze profitul pentru a plăti un impozit mai 
mic pe profit şi tot aşa mai departe. Continuă să fie 
diminuat preţul pe invoice pentru a plăti TVA-ul 
mai mic şi multe alte lucruri ciudate pe care noi le 
cunoaştem că sunt. Şi întrebarea mă întreb ce în-
treprindem noi pentru a elimina aceste lucruri? Ce 
facem noi pentru a acumula bani mai mulţi în bu-
get? Ce facem noi ca toţi să plătească impozitele în 
ţara aceasta?“

Europa Liberă: Dumneavoastră credeţi că 
promovând acest proiect de lege puteţi urni 
carul din loc?

Pavel Filip: „Eu sunt sigur că vom demonstra 
acest lucru, pentru că este un model. Mie mi se 
spune: „O.k., noi avem un sistem perfect fiscal. Noi 
avem, de fapt, toate organele de control, dacă cine-
va nu plăteşte, merge un inspector şi îl controlează, 
îi depistează toate încălcările“. Or, cine nu cunoaşte 
în ţara noastră că atunci când vine un inspector te 
poţi înţelege cu dânsul? Şi atunci îi plăteşti lui bani 
în buzunar şi îţi face un act cu amendă minimală. 
Aceasta este realitatea, dar noi iarăşi ne prefacem 
că nu cunoaştem această realitate. Or, impozitul 
unic înseamnă că nu am nevoie de controale, de 
fapt, că nu am nevoie să plătesc salariile în plic, nu 
am nevoie să diminuez profitul, pentru că plătesc 
un singur impozit. Am avut vânzări de 1 milion de 
lei, am plătit 120 de mii de statului şi să facă statul 
ce vrea cu ei.“

Europa Liberă: Dumneavoastră insistaţi pe 
ideea ca să rămână la 12% acest impozit unic?

Pavel Filip: „Eu mi-aş fi dorit să fie mai pu-
ţin, dar sunt de acord şi industria este de acord şi 
cu 12%. Ce ar însemna 12%? Ar însemna acelaşi 
impozit care se plăteşte astăzi, dar în schimb, cei 
din industrie au nişte reguli transparente de joc. 
Deci, nu mai au ce căuta inspectorii cu controale 
la ei, pentru că lucrurile stau foarte simplu – am 
vândut de 1 milion şi am dat 120 de mii la stat. Şi 
acum avem facilităţi, de fapt, pentru industria IT, 
pentru că impozitele sociale se plătesc doar la nivel 
de două salarii medii pe economie. Este un lucru 
foarte bun, dar pe de altă parte, cunosc multe com-
panii care au refuzat aceste facilităţi. De ce? Pentru 
că vine inspectorul la sfârşit de ani şi zice că a co-
mis o greşeală sau alta, îi face un o recalculare unde 
este impus să plătească integral tot impozitul care 
nu a fost plătit şi plus o amendă de sută la sută. Şi 
companiile zic că nu costă pielea cât dubala, până la 
urmă. Acesta este elementul principal şi mi-aş dori 
ca toţi să înţeleagă. De fapt, noi prin acest proiect 
de lege nu venim pentru a oferi nişte facilităţi fisca-
le, se plătesc aceeaşi bani în buget, venim pentru a 
impune nişte reguli clare de joc. Or, până la urmă, 
constrângerile pe care le-am identificat încercăm 
să ne îngrădim de ele – dacă am un impozit unic, 
nu are ce căuta inspectorul cu controale la mine şi 
tot aşa mai departe, eu am nişte reguli foarte clare 
de joc. Or, aceasta este foarte important pentru cei 
care vin cu investiţii.“

Europa Liberă: Domnule ministru, dumnea-
voastră aţi insistat pe ideea că acest proiect 
va asigura un climat cât mai favorabil pentru 
profesioniştii şi antreprenorii din domeniul 
IT. Vorbim doar de importul inovaţiilor IT sau 
şi despre fondarea, crearea unor companii 
autohtone locale?

Pavel Filip: „Vorbim despre toate, inclusiv des-
pre acei tineri care astăzi lucrează acasă şi nu stau 
în niciun mod angajaţi ai unei companii, şi nu fac 
plăţi sociale şi nici nu beneficiază, de fapt, de aceste 
plăţi sociale sau poliţa de asigurare, asigurarea me-
dicală. Or, pentru a nu plăti impozite, deci, lucrează 
poate pentru companii străine, poate pentru com-
panii autohtone, dar ei stau în umbră. Or, când va 
avea posibilitatea să se înregistreze drept rezident 
al unui parc, trebuie să scoatem în evidenţă că ele 
sunt virtuale, el poate sta în continuare acasă să lu-
creze, atunci el va fi asigurat şi social, şi medical. 
Până la urmă, au de câştigat cu toţii. Acesta este 
modelul – că are de câştigat şi statul, au de câştigat 
şi cei din industrie.“

Interviu semnat de jurnalista Valentina Ursu

interviu

Vorbeam că sunt con-
strângeri specifice pentru 

industria IT şi aici e un 
paradox, când în Repu-

blica Moldova vorbim că 
nu avem locuri de muncă, 

vorbim că salariile sunt 
mici şi pe de altă parte 

avem o cerere de speci-
alişti pentru domeniul IT, 

care sunt cel mai bine plă-
tiţi în Republica Moldova. 
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„Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor a lansat o iniţiativă mult 
aşteptată pentru sectorul IT, care se regă-

seşte în proiectul legii cu privire la parcurile IT, şi anume 
– consolidarea tuturor impozitelor întreprinderii într-un im-
pozit unic, gestionat de către administratorul parcului IT.

Proiectul în cauză a fost consultat cu o serie de com-
panii precum Endava, Pentalog, Allied Testing, AlfaSoft, 
Qsystems, Daac System Integrator, Netinfo, Deeplace, 
Cedacri International, FBS Group, Tacit Knowledge şi 
altele, care angajează cumulativ circa 2000 persoane din 
domeniu, şi a scos în evidenţă avantajele pe care un astfel 
de regim fiscal le poate aduce sectorului.

Între acestea, majorarea bazei de cheltuieli indirecte 
în Republica Moldova, astfel contribuind la dezvoltarea 
altor sectoare, facilitarea administrării de către companii 
a taxelor direcţionate către stat, stimularea creşterii pon-
derii business-ului IT în economia naţională, dublarea 
investiţiilor în domeniu şi crearea a minim 1000 de locuri 
de muncă suplimentare în următorii 3-5 ani.

Asociaţia Companiilor Private din Domeniul TIC 
consideră prioritară aprobarea Strategiei de creştere a 
competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei şi a 
Legii privind parcurile IT, însă propune coborârea cotei 
impozitului unic la 6%, fapt care ar permite creşterea ver-
tiginoasă a sectorului şi poziţionarea Republicii Moldova 
într-o postură competitivă pe plan internaţional.

Este imperios necesară aprobarea unui sistem fiscal fa-
vorabil pentru domeniul IT care va stimula creşterea eco-
nomică şi va avea un efect pozitiv asupra ţării, reținând 
cadrele înalt calificate acasă şi oferind condiţii de trai şi 
de muncă avantajoase aici, în Republica Moldova.“

Veaceslav Cunev, 
Președintele Asociației Naționale a Companiilor Private 

din Domeniul TIC

proiecte

Din octombrie 2013 a început procesul de preschimbare a paşapoartelor de tip sovie-
tic (modelul anului 1974) care nu a fost extins ca durată, dar intens ca şi conţinut. 
Paşaportul de tip sovietic nu se regăseşte în lista actelor de identitate din sistemul 

naţional de paşapoarte întrucât atestă apartenența la un stat inexistent. Republica Moldova 
era unica țară post-sovietică care mai folosea însemnele şi vestigiile URSS. 

Actuala guvernare şi-a asumat marea responsabilitate ca, într-un termen restrâns, să 
creeze condițiile necesare pentru preschimbarea acestui document neconform. Ministerul 
Tehnologiei Informației şi Comunicaților şi Întreprindea de Stat „Centrul Resurselor In-
formaţionale de Stat „Registru“ au avut rolul de coordonator şi executor de bază pentru re-
alizarea acestui proces. Pentru a mobiliza eforturile autorităților publice centrale şi locale, 
Guvernul a aprobat Planul de acţiuni în acest sens, stabilind ca termen final de realizare a 
măsurilor-1 septembrie 2014. Toate cheltuielile ce ţin de eliberarea buletinelor de identitate 
şi deplasarea oficiilor mobile au fost suportate de stat.

La începutul procesului de preschimbare se atestau 195 066 de persoane care dețineau 
paşaport de tip sovietic. În prezent, au mai rămas 19 267, dintre care 5759 locuiesc în stânga 
Nistrului şi 9552 de persoane, care nu beneficiază de prestaţii sociale. Respectiv, din octom-
brie 2013 până în prezent, în schimbul paşaportului de tip sovietic au fost eliberate 156 570 
de buletine de identitate, inclusiv provizorii. 

Pentru eliberarea buletinului de identitate persoanelor imobilizate, au fost create 12 echi-
pe mobile, dotate cu echipament pentru preluarea imaginii faciale şi colectarea datelor cu 
caracter personal. Prin intermediul acestora au fost deservite şi persoanele cu vârsta de pes-
te 90 de ani, precum şi cele af late la întreținerea statului în instituțiile sociale rezidențiale. 
A fost asigurată şi deservirea persoanelor imobilizate prin deplasarea angajaţilor serviciilor 
teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei la domiciliul acestora cu transportul pri-
măriei. Numai în perioada aprilie – noiembrie 2014 au fost deservite 42.835 de persoane 
imobilizate în cadrul a 2.776 de deplasări în diferite localități ale țării.

În acelaşi timp, autorităţile administraţiei publice locale au organizat deplasarea cetăţe-
nilor la secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei, asigurîndu-i cu transport fără plată. 
Livrarea documentelor a fost realizată în mod gratuit prin intermediul oficiilor poştale.

Nivelul scăzut de preschimbare a paşapoartelor în stânga Nistrului a fost condiţionat de 
faptul că din motive de securitate nu a fost posibilă conlucrarea cu autorităţile administraţiei 
publice locale, deplasarea oficiilor mobile, mediatizarea pe larg a procesului de preschimbare 
în această regiune şi dezinteresul autorităţilor transnistrene în acest proces. 

Un alt factor care tergiversează reducerea numărului titularilor de paşapoarte de tip so-
vietic este condiţionat de exodul cetăţenilor Republicii începând cu anii 90. Până în 2005, 
cetăţenii Republicii Moldova puteau traversa frontiera cu Ucraina în baza actelor de identita-
te de uz intern, inclusiv şi în baza paşaportului de tip sovietic. O parte dintre aceştia au plecat 
temporar la rude sau la muncă în Rusia, Ucraina şi în alte state membre CSI şi ulterior s-au 
stabilit cu domiciliul permanent acolo, fără a fi radiaţi din evidenţă în Republica Moldova. 
De asemenea, se atestă cazuri de deces a titularilor de paşapoarte sovietice, informaţia des-
pre care nu a fost actualizată în Registrul de stat al populației, în special în cazul decesului 
peste hotare. 

 În pofida acestor dificultăți, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
şi ÎS „CRIS „Registru“ şi-au onorat obligaţiunile în vederea asigurării cetăţenilor cu acte de 
identitate şi în mod prioritar, au creat şi vor asigura în continuare condiţii favorabile pentru 
preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic şi asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova cu 
acte de identitate.

Eugeniu Ursu,
Director Departamentul Registrelor Informaționale de Stat, ÎS „CRIS“ Registru“

Sectorul privat 
susține crearea 
parcurilor IT

Companiile din domeniu consideră că apli-
carea strategiei de creştere a competitivităţii 
industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2014 - 
2020 și a Legii cu privire la parcurile din Indus-
tria Tehnologiei Informaţiei va contribui la dez-
voltarea durabilă a economiei prin TIC. În avizul 
prezentat Guvernului, Asociaţia Naţională a 
Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) se 
angajează să se implice activ în implementarea 
celor două documente, considerând că doar 
prin intermediul unui parteneriat public-privat 
efectiv pot fi realizate obiectivele ambiţioase 
de dezvoltare. 

Preschimbarea paşapoartelor de 
tip sovietic, o realizare importan-
tă pentru dezvoltarea sistemului 
naţional de acte de identitate

Anul 2014 este marcat de un 
eveniment politic important 
pentru cetăţenii Republicii 
Moldova, alegerile parla-
mentare. Pentru asigurarea 
dreptului constituţional al 
cetăţenilor ţării la vot prin 
eliberarea actelor de identi-
tate din sistemul naţional de 
paşapoarte a fost efectuat 
un lucru enorm.
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proiecte

În contextul realizării Programului Naţional 
de implementare a Planului de Acţiuni Re-
publica Moldova – Uniunea Europeană în 

domeniul liberalizării regimului de vize conform 
recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Avi-
aţiei Civile (ICAO), în scopul ralierii la standardele 
de securitate ale UE, începînd cu august 2014, în 
Republica Moldova se eliberează paşapoarte elec-
tronice noi, de culoare roşie-vişinie.

Prin această acțiune, țara noastră s-a înscris în 
lista țărilor cu cel mai avansat sistem de securita-
te al datelor personale conținute în paşaportul bi-
ometric, fiind printre primele țări europene, care 
aplică noile elemente de securitate. Principalele ca-
racteristici tehnice ale noului paşaport electronic 
sunt următoarele:

 depozitarea în condiţii de maximă siguranţă 
a informaţiei biografice şi a pozei digitale ale 
titularului stocate în cip, care sunt identice 
cu cele vizibile din paşaport;

 microcipul permite, prin frecvenţă radio, 
scanarea informaţiei depozitate numai de 
aparate guvernamentale autorizate şi de la 
distanţă mică;

 folosirea tehnologiei semnăturii digitale de 
verificare a informaţiilor de pe cip, această 
tehnologie este similară tehnologiei folosite 
la cardurile de credit şi alte documente care 
folosesc cipul.

Nivelul înalt de securitate al noului paşaport 
electronic este asigurat printr-un complex de ele-

Sergiu Răilean: Călătorim  
în UE cu paşapoarte mai sigure

O preocupare permanentă a Ministerului Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor o constituie monitorizarea 
dezvoltării sectorului de producere a documentelor. 
Guvernele din întreaga lume implementează biometria 
pentru o protecţie reală a cetăţenilor săi – combaterea 
terorismului, imigraţiei ilegale şi monitorizarea procese-
lor de migraţie. În acest context, pentru a ne ralia la ri-
gorile internaţionale în domeniu, s-a recurs la eliberarea 
documentelor de generaţie nouă, care asigură un grad 
sporit de protecţie şi conţinutul informaţional al cărora 
corespunde cerinţelor internaţionale şi legislaţiei din 
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Astfel, 
din anul 2008, paşapoartele simple sunt preschimbate 
pe paşapoarte biometrice.

mente de securitate ale suportului de imprimare, 
poligrafice (grafică, tipar și cerneluri securizate), 
elemente optic variabile, tehnologii biometrice şi 
electronice de ultimă oră.

Noul paşaport electronic îmbină cele mai avan-
sate tehnologii de securitate şi corespunde tuturor 
cerințelor de securitate ale UE şi recomandărilor 
ICAO. Acesta permite păstrarea în condiţii de 
maximă siguranţă a informaţiei biografice, a po-
zei şi amprentelor digitale ale titularului stocate 
în cip, reproducerea informaţiei depozitate numai 
de aparate guvernamentale autorizate şi de la dis-
tanţă mică cu utilizarea tehnologiei semnăturii 
digitale.

Republica Moldova, prin intermediul Centru-
lui autorizat pentru emiterea şi utilizarea certifi-
catelor cheilor publice şi semnăturilor digitale la 
eliberarea actelor de identitate ce conţin date bio-
metrice, asigură obţinerea informaţiilor operative, 
necesare pentru validarea autenticităţii datelor bi-
ometrice conţinute în paşapoarte, ce contribuie nu 
doar la securizarea documentelor de călătorie, dar 
şi la asigurarea securităţii frontierelor şi siguranţei 
transportului aerian la nivel global.

Tariful pentru eliberarea paşaportului biome-
tric de culoare roşie-vişinie a rămas acelaşi – 700 
de lei la 30 de zile si respectiv, la solicitare, cu ta-
rife pentru urgență. Până în prezent au fost eli-
berate peste un milion de paşapoarte biometrice 
ale cetăţeanului RM, dintre care peste 110 mii sunt 
de tip nou, cu copertă de culoare roşie-vişinie.

Sergiu Răilean, director general ÎS „CRIS „Registru“ 
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Pentru aceasta sunt stabilite un şir de obiec-
tive, cum ar fi, dezvoltarea reţelelor de 
comunicaţii electronice în bandă largă şi 

asigurarea disponibilității accesului la aceste rețele 
în toate localitățile cu primării, modernizarea re-
ţelelor astfel încât conexiunea utilizatorului final 
să asigure viteza de transmisiune a datelor de cel 
puţin 30 Mbps, asigurarea dreptului de acces pe 
proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructuri 
asociate rețelelor publice de comunicații electroni-
ce, precum şi a infrastructurii fizice.

În scopul realizării acestor obiective urmează a 
fi create rețele de comunicații electronice în bandă 
largă în toate localitățile cu primării, inclusiv prin 
promovarea parteneriatelor public-private şi prin 
acordarea ajutorului de stat furnizorilor de rețele şi 
servicii de comunicații electronice. Se preconizea-
ză, de asemenea, crearea condițiilor necesare pen-
tru modernizarea reţelelor existente de televiziune 
prin cablu de către furnizorii interesați în vederea 
furnizării accesului în banda largă, replanificarea 
şi realocarea frecvențelor în vederea implementării 
tehnologiilor avansate de acces fără fir în benzile 
900 MHz şi 1800 MHz. În anumite zone geogra-
fice vor deveni disponibile porțiuni continue de 
spectru suficiente pentru funcționarea rețelelor de 
comunicații mobile 3G sau 4G, ceea ce va permi-

În oraşul Cantemir, Centrul de Poştă a fost inaugurat chiar de Ziua 
mondială a Poştei, pe 9 octombrie. Investiția făcută de Poşta Moldovei 
în renovarea edificiului şi dotarea acestuia cu echipamente de ultimă 

generație depăşeşte un million de lei. 
Ceva mai devreme, şi lucrătorii poştali din satul Grozeşti, raionul Nispo-

reni, s-au mutat la casă nouă. Clădirea poştei a fost reconstruită din temelii, 
iar la inaugurare a venit tot satul, precum şi oaspeți din capitală. 

Cu prilejul sărbătorii, poştaşii din cele două localități au primit în dar 
câte o bicicletă, ca să ajungă mai uşor la cei pe care îi deservesc. 

Crearea unor condiții bune de activitate şi modernizarea serviciilor face 
parte din planul complex de reformare a Poştei Moldovei. Pe întreg teritoriul 
țării sunt 1148 de oficii poştale, unde activează peste 5000 de persoane.

La Ministerul Tehnologiei Informației şi 
Comunicațiilor activează de 4 ani şi cunoaşte 
bine procesele şi proiectele ministeriale. Una 
dintre funcțiile principale ale Secretarului 
de Stat este să asigure realizarea obiective-
lor şi a direcţiilor strategice de activitate ale 
ministerului. Secretarul de stat are statut de 
funcţionar public de conducere de nivel su-
perior şi asigură, de asemenea, coordonarea 
activităţii subdiviziunilor aparatului minis-
terului şi a structurilor organizaţionale din 
sfera de competenţă. Funcția de Secretar de 
Stat a fost instituită de Guvern în februarie 
2014 pentru a asigura legătura funcţională 
între conducerea ministerului şi corpul de 
functionari publici.

Programul de dezvoltare a reţelelor 
de bandă largă pentru anii 2014-2020

Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor elaborează Programul de 
dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă pentru anii 
2014-2020. scopul acestuia este îmbunătăţirea accesului la Internet în bandă 
largă pentru toţi consumatorii. Către finele anului 2020 urmează a fi atinsă o 
rată de penetrare a accesului la Internet în bandă largă de cel puţin 60% din 
gospodării, cu viteza de transmisiune a datelor de cel puţin 30 Mbps. 

te acoperirea eficientă cu servicii de bandă largă a 
localităților din zona rurală.

Măsurile menite să asigure accesul pe 
proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructuri 
asociate rețelelor publice de comunicații elec-
tronice, precum şi a infrastructurii fizice pentru 
construirea sau instalarea reţelelor de comunicaţii 
electronice, vor contribui la reducerea costurilor şi 
termenelor de dare în exploatare a reţelelor de ac-
ces în bandă largă.

Odată cu implementarea Programului către 
2020 urmează a fi atinse următoarele rezultate:

1. 100% de localităţi cu primării asigurate cu ac-
ces la Internet de cel puţin 30 Mbps,cel puţin 
un punct de prezenţă a reţelei de fibră optică;

2. Viteză minimă pentru abonaţi în localităţile 
conectate de 30 Mbps;

3. 60% din gospodării cor avea acces la Internet 
în bandă largă,  

4. Rata de prezenţă în localităţi a cel puţin 2 
furnizori de reţele cu acces mobil în bandă 
largă - 85%;

5.100% de edificii noi, echipate cu infrastruc-
tură de acces pentru reţele de comunicaţii 
electronice ;

6. 80% din reţelele magistrale noi din localităţi-
le urbane vor fi amplasate subteran .

Centre de Poştă moderne la Cantemir şi Grozeşti
Încă două localităţi din tară se pot bucura de oficii 
poștale moderne, cu o gamă mai variată de servicii.

Violeta Văsa,
Secretar de Stat  
la Ministerul Tehno-
logiei Informației  
şi Comunicațiilor

Violeta Văsa a fost selectată de 
comisia de concurs pentru a ocupa 
funcţia de secretar de stat, după 
care a fost confirmată de Guvern.
Violeta este absolventă a facultăţii 
de jurnalistică a Universităţii de 
stat din Moldova, este magistru în 
domeniul relaţiilor internationale, 
absolventă a Academiei de Admi-
nistrare Publică. 



T
I

C
m

ed
ia

6

evenimente

În ultimii ani principalele direcţii ale activităţii 
de reglementare a ANRCETI au fost axate pe 
asigurarea implementării prevederilor Legii 

comunicaţiilor electronice, act legislativ care trans-
pune la nivel naţional principiile de reglementare 
a acestui sector aplicate de Uniunea Europeană. 
Primul proiect implementat , în premieră în spaţiul 
CSI, a fost regimul de autorizare generală pentru 
furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de co-
municaţii electronice, pe care ANRCETI îl aplică 
cu începere din septembrie 2008. Acest regim a 
simplificat la maximum procedura de intrare a po-
tenţialilor furnizori pe piaţă şi a redus la minimum 
cheltuielile suportate de ei în acest scop. 

Un alt proiect desfăşurat de ANRCETI vizează 
reglementarea preventivă a pieţei de comunicații 
electro nice în vederea înlăturării barierelor exis-
tente în calea furnizării reţelelor, serviciilor şi in-
frastructurii asociate şi creării condiţiilor favorabi-
le pentru o concurenţă corectă între furnizori. În 
anii 2010 – 2013, au fost efectuate primele două ci-
cluri de analiză a pieţelor relevante, în urma cărora 
ANRCETI a identificat aceste pieţe drept suscep-
tibile reglementării preventive şi a desemnat furni-
zorii cu putere semnificativă pe pieţele respective, 
după care le-a impus obligaţii speciale preventive 
în scopul remedierii problemelor concurenţiale 
existente pe pieţele date. Una din principalele mă-
suri impuse furnizorilor a fost calcularea costurilor 
serviciilor de terminare a apelurilor în reţelele mo-
bile şi fixe şi reducerea tarifelor cu ridicata, aplicate 
între furnizori, pentru terminarea apelurilor până 

la un nivel de 78%. În consecinţă, în anii 2013-
2014 concurenţa pe pieţele de telefonie, în special 
pe cea de telefonie mobilă, s-a intensificat, tarifele 
la apelurile naţionale au scăzut esenţial, iar ofertele 
furnizorilor cuprind un număr mult mai mare de 
minute pentru convorbiri telefonice. 

În aceeaşi perioadă, ANRCETI a elaborat şi a 
pus în aplicare un set de acte de reglementare ori-
entate spre eficientizarea utilizării spectrului de 
frecvenţe radio şi promovarea noilor tehnologii în 
comunicaţiile mobile. În anul 2008, ANRCETI a 
eliberat trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor 
radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 3G, 
iar în 2012 – două licenţe pentru utilizarea frec-
venţelor pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor 
4G. Serviciile 3G au fost lansate în toamna anului 
2008, iar serviciile 4G – în noiembrie 2012. Urmă-
toarea etapă a acestui proiect vizează reglementa-
rea utilizării resurselor de spectru radio disponibi-
le din benzile de frecvenţe 800, 900 şi 1800 MHz 
în condiţii de neutralitate tehnologică. În prima 
jumătate a anului 2014, ANRCETI a pregătit şi 
aprobat actele necesare pentru eliberarea licenţe-
lor de utilizare a resurselor respective, iar în luna 
august a eliberat, în baza cererilor depuse, celor trei 
furnizori de comunicații mobile (Orange Moldo-
va, Moldcell şi Moldtelecom) opt licenţe pentru 
dreptul de utilizare a frecvenţelor din benzile 800, 
900 şi 1800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi 
serviciilor publice de comunicaţii mobile în bandă 
largă. În total, cei trei furnizorii au achitat la bu-
getul de stat, pentru licenţele primite, echivalentul 

în lei moldoveneşti a 62,5 milioane Euro (peste un 
miliard de lei). Pentru acelaşi tip de licenţe obţinu-
te în anii 2006 – 2011, furnizorii au achitat în total 
echivalentul în lei moldoveneşti a 40 milioane de 
dolari SUA. Potrivit calculelor ANRCETI, în ulti-
mii opt ani pentru licenţele de utilizare a resurselor 
spectrului de frecvenţe radio furnizorii au virat la 
bugetul de stat peste 1,7 miliarde lei. 

Un alt proiect important, finalizat de ANRCE-
TI în anul 2013, vizează implementarea portabili-
tăţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă. 
Lansarea acestui proiect a contribuit, pe de o parte, 
la creşterea libertăţii de alegere a utilizatorilor finali, 
iar, pe de altă parte, la intensificarea concurenţei în-
tre furnizorii de pe pieţele de telefonie. Faptul că în 
mai bine de un an de la lansarea proiectului au fost 
portate peste 60 mii de numere telefonice demon-
strează că portabilitatea numerelor funcţionează 
în regim normal, iar utilizatorii de telefonie benefi-
ciază din plin de avantajele acestui serviciu.

Rezultatele obţinute de ANRCETI se datorea-
ză, în temei, eforturilor depuse de angajaţii săi – 
specialişti calificaţi, capabili să răspundă exigenţe-
lor unei pieţe moderne de comunicaţii electronice. 
Echipa ANRCETI demonstrează profesionalism 
în tot ceea ce face. Angajaţii acesteia îşi respectă 
meseria, cunoştinţele şi partenerii. Ei manifestă 
responsabilitate în acţiunile lor, înţelegând că ceea 
ce fac va avea efecte pe termen lung atât asupra fur-
nizorilor şi consumatorilor de servicii de comuni-
caţii electronice, cât şi asupra întregii societăţi. 

Serviciul de presă ANRCETI

de reglementare a pieţei  
de comunicaţii electronice14 ani

La 17 august curent Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANR-
CETI) a aniversat 14 ani de activitate, perioadă în care, pe fondul liberalizării pieţei de comunicaţii electronice, autoritatea 
a acţionat sistematic şi consecvent pentru crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea dinamică a sectorului, promo-
varea concurenţei, maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali de servicii şi stimularea investiţiilor eficiente în infrastructu-
ră. Despre rezultatele obţinute în aceşti ani de către ANRCETI ne relatează directorul Agenţiei, Grigore VARANIŢA. 

Acțiunea face parte dintr-un program 
mai amplu de reformare şi modernizare a 
serviciilor poştale. Prin acest proiect-pilot 
este pusă în aplicare legea cu privire la ser-
viciile financiare şi moneda electronică. 
Poşta Moldovei îşi propune să devină un 
prestator modern de servicii cu plată, care 
să se bucure de încrederea cetățenilor.

Serviciul va fi disponibil din 1 ianuarie 
2015 în municipiile Chişinău şi Bălți. În 
cazul înregistrării unor rezultate pozitive, 
acesta va fi extins la nivel național.  Costul 
proiectului pilot se cifrează la 115 mii de 
euro, 40 mii dintre care este contribuția 
Poştei Moldovei.

Portofelul mobil, un nou serviciu de la Poşta Moldovei
Poșta Moldovei și Group La Poste din Franţa au semnat un acord de colaborare ce prevede lansarea 
unui proiect-pilot pentru modernizarea serviciilor financiare și introducerea serviciului de Mobile 
Wallet (Portofel mobil). Noul serviciu va permite deschiderea unui cont la oficiile poștale și achitarea 
facturilor, efectuarea tranzacţiilor financiare și a cumpărăturilor on-line cu ajutorul unui smartphone.



T
I

C
m

ed
ia

7

proiecte

Ministrul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, 
Pavel Filip, a menționat că la lansarea noului serviciu s-a 
ținut cont de grijile şi nevoile cetățenilor. „Costurile pentru 
efectuarea transferurilor prin intermediul oficiilor poştale 
sunt de 4 ori mai mici decât cele existente până acum. Acest 
lucru a devenit posibil după ce, în septembrie anul curent, 
Întrepdinderea de Stat „Poşta Moldovei“ a obținut de la 
Banca Națională licență pentru prestarea serviciilor de pla-
tă“, a declarat Pavel Filip.

Potrivit ministrului, în curând, astfel de transferuri si-
gure şi comode vor fi realizate cu România, Spania, Portu-
galia, Polonia şi Israel. 

Prezent la evenimentul de lansare oficială a noului servi-
ciu, Prim-ministrul Iurie Leancă a felicitat Poşta Moldovei 
şi partenerii săi pentru succesul acestui proiect. „În Italia 
avem o comunitate de peste 150 mii de moldoveni. Odată 
cu lansarea serviciului de transferuri băneşti prin interme-
diul Poştei Moldovei, ei pot trimite acasă remitențe pe cale 
legală şi la costuri minime. De obicei, astfel de acorduri se 
negociază până la 3 ani, în cazul dat părțile au ajuns la o 
înțelegere în doar jumătate de an“, a menționat premierul.

Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Enrico Nun-
ziata, a declarat că noul serviciu oferă o modalitate transpa-
rentă, sigură şi economică de transferuri băneşti. Acțiunea 
constituie şi un pas important în relațiile bilaterale dintre 
țările noastre, dar şi în procesul de apropiere a Republicii 
Moldova de Uniunea Europeană.

Serviciul de transferuri băneşti a fost negociat si dezvol-
tat între Poşta Moldovei şi Poşta Italiană în perioada ianua-
rie – septembrie 2014. Proiectul este realizat cu susținerea 
Organizației Internaționale pentru Migrație şi a Băncii 
Naționale a Moldovei, în cadrul Programului Global Co-
mun OIM/PNUD/UNWomen „Integrarea Migraţiei în 
Strategiile Naționale de Dezvoltare“.

Actele sunt aduse la locul indicat de solicitant, 
prin intermediul oficiilor poştale din întreaga țară, 
pentru un preț de numai 15 lei. Astfel, oamenii 
economisesc timp şi bani, deoarece nu mai sunt 
nevoiți să meargă în centrul raional pentru a-şi ri-
dica actele comandate. 

Această posibilitate este rezultatul colabo-
rării dintre Î.S. „CRIS „Registru“ şi Î.S. „Poşta 
Moldovei“, la inițiativa Ministerului Tehnologiei 
Informației şi Comunicațiilor. Planurile ministe-
rului nu se opresc aici. Instituția invită şi alte struc-
turi publice să se alăture inițiativei. 

MTIC prezintă  
o nouă posibilitate: 
acte de identitate  
livrate la domiciliu

Noi servicii în confortul cetăţeanului! La solicita-
re, 13 documente emise de Centrul Resurselor 
Informaţionale de stat „Registru“ pot fi livrate 
direct la domiciliu, reşedinţă sau la locul aflării 
titularului, prin intermediul oficiilor poștale. 
Iniţial, acest serviciu prevedea doar livrarea 
buletinului de identitate și a pașaportului. Lista 
a fost însă extinsă, în scopul facilitării accesului 
cetăţenilor și a mediului de afaceri la serviciile 
oferite de autorităţile publice.

Lista completă a actelor ce pot fi livrate prin poştă:

Peste 200 mii de euro au fost 
trimişi în Moldova de la  
lansarea serviciului de tran-
sferuri băneşti prin poştă

Transferurile bănești între Poșta Moldovei și 
Poșta Italiană capătă popularitate. Comisio-
nul redus, de doar 5 euro pentru sume de 
până la o mie de euro transferaţi, și pro-
cedura simplă de transmitere a banilor au 
făcut ca noul serviciu să fie tot mai solicitat. 
În prima lună de aplicare, moldovenii aflaţi 
la muncă în Italia au transmis acasă peste 
200 de mii de euro. Banii pot fi trimiși de la 
toate cele 9000 de oficii ale Poștei Italiene, 
ajung la destinaţie timp de 48 de ore și pot 
fi ridicaţi la orice oficiu postal din Moldova, 
în Euro sau în Lei Moldovenești.

 buletinul de identitate;
 paşaportul;
 adeverinţa privind eliberarea buletinului de identitate;
 adeverinţa privind eliberarea paşaportului;
 adeverinţa privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă;
 adeverinţa privind emigrarea autorizată sau repatrierea cetăţenilor Republicii Mol-

dova;
 adeverinţa privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 adeverinţa privind depunerea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
 permisul de conducere;
 certificatul de înmatriculare pentru vehicul;
 adeverinţa privind posesia vehiculului;
 adeverinţa privind posesia permisului de conducere;
 rezultatele controalelor privind posibilitatea înmatriculării vehiculului şi a documen-

tării conducătorilor auto, în caz de pierdere sau deteriorare a originalelor documente-
lor de înmatriculare şi a permiselor de conducere, sau în baza xerocopiilor acestora.
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Media TIC: Domnule Nastas, în contextul multiplelor reforme realizate la Poşta 
Moldovei, care , în opinia Dumneavoastră, sunt cele mai importante şi ce 
aşteptați de la aceste schimbări?

Serghei Nastas: Cea mai importantă reformă ține de implementarea serviciilor 
financiare. Acest serviciu este în confortul cetățeanului având în vedere numă-
rul mare de oficii poştale pe întreg teritoriul țării. A doua direcție, pe care o văd 
este transportarea coletelor, care vin din țările europene. În acest scop, am lan-
sat serviciul „curier rapid“. Chiar acum negociem un contract cu România, cei 
de la Poşta Română sunt foarte interesați să preluăm toate pachetele care vin în 
țară clandestin ori prin diferite sisteme de transport. Noi dorim să le asigurăm 
tuturor celor care transmit astăzi colete prin microbuze, riscându-şi pachetul, 
dar şi plătind exagerat, un serviciu comod, de calitate şi la un preț redus.

Serghei NaStaS:  
Poşta Moldovei va deveni un pre-
stator modern de servicii cu plată

Planul de dezvoltare a Îs „Poșta Moldovei“ se află în plină desfășurare. Între-
prinderea a lansat serviciul „curier rapid“, de transportare a coletelor și trimi-
terilor poștale, a oferit posibilitatea efectuării transferurilor bănești din Italia la 
un comision redus de doar 5 euro, iar acum își propune să devină un presta-
tor modern de servicii cu plată. Despre proiectele ambiţioase ale Îs „Poșta 
Moldovei“, aflăm din interviul directorului întreprinderii, serghei Nastas.

important să creăm servicii pentru cetățeni şi să avem contracte de colaborare 
cu cât mai multe țări. În ianuarie plecăm în Israel, unde vom negocia acelaşi 
proiect, ținând cont că şi acolo muncesc mulți cetățeni moldoveni. 

Media TIC: Apropo de noi proiecte, ce anunță 2015?
Serghei Nastas:  Ne gândim la un nou proiect, posibilitatea de achitare a servi-

ciilor comunale din Republica Moldova de către cetățenii noştri de peste ho-
tare, din țara unde muncesc. Aproape toate persoanele care sunt plecate au pe 
cineva aici şi decât să transfere bani pentru ca cei rămaşi acasă să achite apa, 
gazul, telefonul, ei vor putea să plătească aceste servicii direct la oficiile poştale 
în țara unde se af lă. Poşta Moldovei va fi intermediar. Eu sunt ferm convins că 
şi acest proiect va avea succes. 

Apoi, avem o oportunitate de conlucrare avantajoasă pentru țara noastră 
cu Poşta Franței. Este vorba de achitarea serviciilor comunale, dar şi a altor 
plăți prin intermediul unei aplicații la telefonul mobil din orice colț al lumii. 
Este o economie de timp şi de nervi, lumea nu va mai sta în rând, ci îşi va scoate 
telefonul din buzunar şi îl va folosi ca pe un portmoneu electronic. 

Media TIC: Proiectele despre care vorbiți sunt frumoase şi promițătoare, însă să 
recunoaştem că în societate există păreri împărțite despre atitudinea operato-
rilor poştali. Cum îi convingeți pe operatorii poştali să fie mai atenți cu clienții 
şi să zâmbească mai mult?

Serghei Nastas: Zâmbetul ... Eu ştiu care este problema lipsei acestuia: salariile 
mici şi sistemele informaționale de încasare a plăților învechite. Vă anunț însă 
că în timpul apropiat la Poşta Moldovei va fi implementat unul din cele mai 
moderne sisteme informaționale. Dacă în prezent operatorul poştal este nevoit 
să introducă în 5 programe diferite toate cele 5 facturi cu care vine clientul, 
utilizând noul sistem informațional va fi destul să se ştie doar, de exemplu, nu-
mărul de telefon mobil al clientului şi, fără a fi prezentate fizic toate facturile la 
ghişeul poştal, operatorul va efectua plățile necesare. Astfel vom elimina rân-
durile la Poşta Moldovei, ca urmare şi operatorii vor fi mai puțin stresați, vor 
zâmbi mai mult, iar clienții vor fi satisfăcuți. 

Media TIC: Şi salariile?
Serghei Nastas:  Acestea sunt o altă prioritate pentru 2015. Ne-am propus ca 

din prima jumătate a anului viitor să majorăm salariile la poştaşi şi la opera-
torii de la ghişee. În acest scop, ar fi binevenită o restructurare. De ce să avem 
un oficiu poştal într-un sat cu 200 de locuitori care are aceleaşi cheltuieli ca şi 
oficiul din localitatea de alături care are 1000 de locuitori? Dar dacă ar exista 
un oficiu poştal mobil, care să nu aibă cheltuieli de încălzire pe timp de iarnă 
sau de achitare a serviciilor comunale? Revenim aici la zâmbet. Cum poate să 
zâmbească un operator poştal când afară sunt minus 20 de grade, iar în oficiul 
poştal plus 2 grade? Propun, în schimb, să avem un automobil dotat cu sisteme 
informaționale moderne, care să meargă în 7 sate în cele 7 zile din săptămână 
şi care nu costă atât cât întreținerea a 7 oficii poştale. Noi studiem acest aspect 
şi vă promit că Poşta Moldovei va deveni un prestator modern de servicii, iar 
angajații întreprinderii vor zâmbi mai mult, pentru aceasta mă af lu aici. 

Media TIC: Apropo de serviciile financiar-bancare, care sunt primele rezultate 
în urma lansării transferurilor băneşti din Italia la un comision de numai 5 
euro?

Serghei Nastas: De la lansarea serviciului, pe 6 octombrie 2014, din Italia au 
fost transferați în Moldova circa 200 de mii de euro. Au fost efectuate 212 tran-
sferuri într-o lună de zile, la un proiect care abia a început. Personal, m-am 
aşteptat la un aşa succes deoarece am activat mai mult de 15 ani peste hotarele 
țării şi cunosc foarte bine problemele, prețurile care există în afara țării, dar şi 
dificultățile care sunt aici, acasă. Vedeți şi dumneavoastră cât este de comod să 
primeşti banii direct în sat, la oficiul poştal, fără să te deplasezi la raion, fără să 
faci cheltuieli suplimentare.

Media TIC: Ați ținut să evidențiați că dumneavoastră personal v-ați aşteptat la un 
aşa succes. Să înțeleg că ați întâlnit şi persoane sceptice?

Serghei Nastas:  Da, am întâlnit persoane sceptice care-mi ziceau că cetățenii 
noştri lucrează acum numai să-şi acopere cheltuielile. Dar proiectul l-am făcut 
nu numai pentru moldovenii care lucrează în străinătate. Secretul este că noi 
am pus trenul pentru toată lumea, iar pasageri vor fi mult mai mulți. Avem 187 
de firme italiene în țara noastră, avem persoane care se ocupă de business, mol-
doveni care cumpără ceva din Italia, aduc şi, desigur, tuturor le este necesar 
acest „tren“, acest serviciu. 

Media TIC: În ziua semnării contractului cu Italia, ați anunțat despre o colabo-
rare asemănătoare şi cu alte țări, între care Spania şi Portugalia. La ce etapă 
sunteți acum?

Serghei Nastas:  Cu Spania suntem pe ultima sută de metri. Contractul cu ei 
este un pic diferit, pentru că spaniolii au un produs similar, decontările se fac 
printr-un sistem numit „clearing“. Practic noi nu mai muncim pentru că este 
altcineva din partea spaniolă care are grijă să facă toate decontările, iar pe 
această cale se elimină foarte multe riscuri. Negociem cu Spania suma maxi-
mă de 2500 de euro pentru un transfer bănesc cu un comision de maxim 20 
de euro. Acum aşteptăm să fie acceptată cererea noastră de aderare la sistemul 
„clearing“.

Cu Portugalia efectuăm de acum testările noului serviciu. Cert e că este un 
serviciu cu mult mai ieftin comparativ cu alte companii din țară care prestează 
servicii de transferuri băneşti între Moldova şi Portugalia. Pentru mine este 



Viceministrul TIC, Vitalie Tarlev, a informat că pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri 
cât mai atractiv Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor a  elaborat şi pro-
movat în Guvern proiectul de Lege privind parcurile IT şi proiectul Strategiei de sporire a 

competitivității industriei IT. O altă noutate este crearea Centrelor de excelență pentru asigurarea 
sectorului IT cu specialişti înalt calificați. Primul Centru de acest gen a fost lansat cu suportul com-
paniilor multinaționale din domeniul TIC, a comunității de afaceri şi a donatorilor. 

Reprezentanții diasporei şi ai companiilor IT, prezente la Forum au salutat inițiativele Ministeru-
lui, menționând că în cazul existenței unui mediu de afaceri atractiv oportunitățile de investiții în sec-
torul TIC ar fi mult mai mari. În acelaşi timp, in cadrul discuțiilor, au fost expuse o serie de doleanțe 
şi recomandări, care ar face țara noastră mai atractivă pentru investitorii străini şi locali.  La Forum au 
participat peste 90 de oameni de afaceri şi manageri, originari din Republica Moldova şi stabiliți în 17 
țări, între care România, Federaţia Rusă, Ucraina, Marea Britanie, Italia, Canada, SUA. 

Ministrul Pavel Filip a menționat că în 
ceea ce priveşte promovarea noilor tehno-
logii informaţionale țara noastră se inspiră 
din modelul Republicii Coreea – un lider 
mondial în domeniu. 

„La elaborarea unor documente de po-
litici am inclus lucruri importante preluate 
de la colegii noştri din Coreea, în special în 
Strategia Moldova Digitală 2020. Vrem ca 
în Republica Moldova să avem o societate 
informațională dezvoltată, iar industria IT 
să fie cât mai atractivă pentru investitori“, a 
accentuat Pavel Filip. Ministrul a îndemnat 
companiile coreene să-şi extindă afacerile şi 
să investească în domeniul TIC din Moldo-
va, care oferă cele mai bune locuri de muncă 
pentru moldoveni.

La rândul său, ambasadorul Republicii 
Coreea în țara noastră, Sul Kyung-Hoon, a 
apreciat abordarea inovativă promovată de 
Ministerul TIC. „Domeniul TIC este unul 
important si trebuie să utilizăm avantajele 
oferite de acesta pentru a îmbunătăți servi-
ciile pentru cetățeni şi calitatea guvernării. 
Moldova are tot potențialul necesar pentru 
ca în scurt timp să cunoască o dezvoltare 
puternică pe segmentul TIC“, a punctat di-
plomatul.

Printre proiectele comune de succes a 
fost menționat Centrul de Informare şi Ac-
ces, deschis în cadrul MTIC cu susținerea 
Guvernului coreean şi care oferă o platformă 
unică de cooperare între țările noastre. Cu 
acest prilej, ambasadorul a vizitat Centrul 
şi a promis susținere în atragerea experților 
din Coreea.

În mesajul transmis în cadrul evenimentului, Pavel Filip a specificat că în prezent sectorul IT re-
simte un deficit de specialişti calificați. Pentru a depăşi această situație, la inițiativa Ministerului 
Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor a fost aprobată Strategia Moldova Digitală 2020, care 

prevede revederea programului  şcolar, iar în Strategia de creştere a competitivității  industriei IT este 
preconizată îmbunătățirea programului universitar.

„Vă îndemn să fiți perseverenți şi creativi, şi atunci veți avea o carieră IT de succes. Pe filiera mi-
nisterială am depus eforturi pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru dezvoltarea în 
continuare a domeniul TIC. Cu certitudine acestui sector îi aparține viitorul Republicii Moldova“, a 
accentuat Pavel Filip.

În cadrul evenimentului, tinerii au avut ocazia să discute cu potențialii angajatori, să af le chiar de 
la aceştia care sunt oportunitățile pe care le pot accesa, perspectivele de carieră, dar şi paşii ce urmea-
ză a fi făcuți pentru a-şi mări şansele de afirmare în domeniu.

ICT Career Orientation este organizat al cincilea an consecutiv şi a devenit o platformă de comu-
nicare pentru actualii şi viitorii profesionişti IT, angajatorii din domeniu şi tinerii care optează pentru 
studii IT.

proiecte
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Noul Ambasador  
al Repubicii Coreea,  
la Chişinău

Noul ambasador al Republicii 
Coreea, sul Kyung-Hoon, a avut 
una dintre primele întrevederi 
în această funcţie la Ministe-
rul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor. Diplomatul a 
discutat cu ministrul Pavel Filip 
despre realizarea proiectelor 
comune în domeniul tehnologi-
ei informaţiei şi comunicaţilor , 
inclusiv despre atragerea investi-
torilor coreeni în ţara noastră. 

Pavel Filip: O carieră IT asigură 
un loc de muncă bine plătit

„O carieră IT înseamnă un loc de muncă bine plătit acasă, în condiţiile în care 
salariul în domeniul IT este unul din cele mai mari pe economie“, a declarat  
ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, la ICT Career 
Orientation – cel mai important eveniment de orientare profesională pen-
tru studenţii de la specialităţile TIC. Evenimentul a reunit studenţi, profesori, 
reprezentanţi ai companiilor TIC și ai ministerelor de profil.

Oportunitățile de investiții în sectorul TIC,  
discutate la Forumul de afaceri al diasporei

Posibilităţile de iniţiere a unei afaceri în domeniul TIC au fost discutate în cadrul 
unei sesiuni speciale la Forumul de afaceri al diasporei, organizat în premieră la 
Chișinău. Participanţilor la reuniune le-a fost prezentată evoluţia sectorului TIC 
care se dezvoltă cu ritmuri rapide, asigurând în prezent 8% din Produsul Intern 
Brut al ţării. Moldova beneficiază de una din cele mai bune acoperiri cu servicii de 
comunicaţii electronice la nivel global, iar viteza la Internet este printre cele mai 
bune din lume. Nivelul de dezvoltare a infrastructurii creează condiţii excelente 
pentru dezvoltarea afacerilor IT, însă doar 0,8% din această cotă revin industriei IT.



T
I

C
m

ed
ia

10

evenimente

Potrivit directorului ANRCETI, Grigore Varaniţa, punerea în aplicare a licenţelor acordate vor avea ca efect extin-
derea reţelelor 4G, dezvoltarea infrastructurii de radiocomunicaţii în vederea reducerii decalajului digital între 
localităţile urbane şi rurale, implementarea serviciilor inovative de comunicaţii mobile în bandă largă şi creşterea 

ratelor de penetrare a acestor servicii la nivel naţional.
Grigore Varaniţa a subliniat că, până la eliberarea licențelor, frecvenţele din benzile 900 şi 1800 MHz au fost re-por-

ţionate în blocuri a câte 5 MHz, capabile să găzduiască atât sisteme GSM, cât şi sisteme mobile de bandă largă (UMTS, 
HSPA, WiMAX, LTE), fapt ce va permite implementarea, în premieră pentru R. Moldova, a neutralităţii tehnologice în 
rețelele de comunicații mobile. Aceasta prevede că furnizorul va putea alege şi aplica tehnologia/tehnologiile dorite în 
benzile menționate, fără vre-o decizie permisivă a autorităţilor. Neutralitatea tehnologică va permite coexistenţa siste-
melor GSM şi HSPA (3G) în banda 900 MHz, precum şi a sistemelor GSM şi LTE (4G) în banda 1800 MHz. Beneficiind 
de asemenea condiţii, furnizorii vor putea programa migrarea tehnologică conform planurilor de afaceri şi a cererii de 
servicii, a afirmat directorul ANRCETI.

El a mai spus că alt avantaj al noilor licenţe rezidă în faptul că cei trei furnizori au obţinut un volum de spectru cu mult 
mai mare decât cel pe care l-au deţinut până la 6.11.2014. Aceasta le va permite să satisfacă cererea crescândă de servicii 
mobile în bandă largă din partea unui număr tot mai mare de utilizatori de date (smartfoane, tablete, etc.), cererea de 
servicii Machine-to-machine (M2M) şi de alte servicii noi, a estimat Grigore Varanița. El a precizat că utilizarea acestor 
servicii va conduce, în următorii cinci ani, la o creştere de 10 ori a traficului de date transmise prin reţelele mobile.

Directorul ANRCETI a menţionat că aplicarea noilor licenţe de către cei trei furnizori va aduce beneficii directe atât 
consumatorilor de servicii, cât şi întregii societăți. Consumatorii vor beneficia de o acoperire mai bună a teritoriului cu 
reţele mobile de bandă largă, de un număr mai mic de „zone de umbră“ şi de un nivel mai înalt al calităţii serviciilor, iar 
societatea - de reducerea decalajului digital existent între localităţile urbane şi rurale şi de o gamă largă de servicii de acces 
mobil la Internet în bandă largă, servicii care vor aduce mai multe locuri de muncă şi mai multe impozite acumulate la 
bugetul naţional, a concluzionat Grigore Varanița.

Serviciul de presă ANRCETI

Republica Moldova modernă din punct de 
vedere al TIC-ului, se apropie. sunteţi pe calea 
cea dreaptă. Aveţi pe piaţa autohtonă com-

panii IT de nivel global. Moldova ICT summit este 
un indicator care demonstreaza că există oameni 
care înţeleg ce se întamplă și care învaţă că dome-
niul TIC este unul care evoluează foarte rapid.  
TIC este foarte important și are multe avantaje. 
Fiind un expert într-un anumit segment de TIC, 
poţi să fii sigur că ai un post de serviciu asigurat 
pentru toată viaţa. Orice alte cunoștinţe investite 
în acest domeniu se răscumpără ușor. Astăzi nu 
contează unde ești la moment, ci contează cât de 
mult vrei să înveţi, capacităţile tale antreprenoriale 
și cât de mult vrei să investești în  profesia ta. Aș 
sugera persoanelor din Moldova interesate de IT să 
persevereze pe această cale. 

Vitalie Tarlev,
viceministru 
al Tehnologiei 
Informației şi 
Comunicațiilor

Ionela Titirez,
manager  
industria IT, 
proiectul 
USAID CEED II

George  
Sadowsky,
membru 
al bordului 
ICANN 

P u n c t e  d e  v e d e r e  l a  I c t  S u m m I t  2 0 1 4 :

Scopul nostru este să creăm în Republica 
Moldova un club care va sprijini ceea ce 
numim noi „guvernanţă a internetului“, păs-

trarea libertăţii acestuia și, desigur, Ministerul TIC 
depune toate eforturile ca această comunitate să 
existe, ca infrastructura pentru dezvoltarea inter-
netului să pătrundă în orice localitate. În prezent, 
fibră optică avem în 85% din localităţile din Repu-
blica Moldova ceea ce înseamnă că foarte curând 
vom avea întreaga ţară conectată la Internet de 
mare viteză. Un aspect foarte important însă: nu 
contează doar viteza Internetului, ci și conţinutul 
acestuia pe care îl consumă cetăţenii noștri. De 
aceea vrem să păstrăm un Internet liber, iar oame-
nii să aibă acces la informaţii, la cunoștinţe. Acesta 
este și scopul nostru final care de fapt reiese  din 
strategia „Moldova Digitală 2020“. 

Viitorul IT-ului din Republica 
Moldova este promițător, 
dar mai avem mult de lu-

cru. Este necesară implicarea atât 
a antreprenorilor, specialiştilor 
tehnici, cât şi a Guvernului. 
Totodată, proiectele susținute 
de agenții donatoare ar trebui 
să tindă mai mult spre crearea 
unui mediu favorabil pentru ca 
afacerile în IT să se dezvolte. Și 
foarte important, sunt nece-
sare îmbunătățiri la sistemul 
de educație, care să genereze 
mai mulți specialişti, mai mulți 
profesionişti care ar putea fi 
angajați în acest domeniu. 

A demarat o nouă etapă de dezvol-
tare a serviciilor inovative de acces 
mobil la Internet în bandă largă 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) consideră că odată cu intra-
rea în vigoare la 6 noiembrie 2014 a noilor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 800, 900 şi 1800 MHz în scopul furni-
zării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile, eliberate de ea în august curent celor trei furnizori de comunicaţii mobile 
(Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom), a demarat o nouă etapă de dezvoltare a sectorului naţional de radiocomunicaţii şi de 
promovare a serviciilor de acces mobil la Internet în bandă largă, servicii care vor ușura munca și viaţa cotidiană a cetăţenilor. 
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Tendinţa dezvoltării televiziunii digitale 
terestre în lume şi în Republica Moldova 
este condiţionată de apariţia tehnologiilor 

digitale, creşterea solicitărilor prestării serviciilor 
calitative de televiziune şi radiodifuziune. Trece-
rea la televiziunea digitală este dictată de nevoile 
societăţii, care necesită o nouă infrastructură cali-
tativă de prestare a serviciilor în telecomunicaţii.

Televiziunea digitală terestră înseamnă, în 
principal, posibilitatea de a recepţiona mai multe 
programe pe un singur canal, în loc de a recepţiona 
un singur program pe fiecare canal de televiziune 
cu lărgime de bandă de 8 MHz.

Comparativ cu sistemele analogice de transmi-
siune a informaţiei, sistemele digitale de televiziu-
ne au următoarele avantaje:

 Îmbunătăţirea calităţii de transmisiune a 
imaginii şi sunetului; 

 Posibilitatea de dezvoltare a reţelelor sincro-
ne pe aceleaşi canale de frecvenţă;

 Posibilitatea majorării numărului de progra-
me TV;

 Utilizarea emiţătoarelor cu puteri mici com-
parativ cu sistemul de transmisiune analogi-
că a semnalului, pentru acoperirea aceluiaşi 
teritoriu;

 Flexibilitate în planificarea reţelelor ce per-
mit obţinerea calităţii înalte a semnalului 
transmis, cât şi majorarea serviciilor supli-
mentare prestate utilizatorilor;

 Posibilitatea recepţiei calitative a semnalului 
cu ajutorul receptoarelor mobile;

 Posibilitatea organizării reţelelor la nivel re-
gional şi naţional;

Pe lângă aspect şi introducerea unor elemente 
de securitate, a fost  modificată structura numere-
lor de înmatriculare, astfel încât să nu mai fie in-
dicat raionul în care a fost înregistrat automobilul. 
Şi caracterele utilizate în prezent vor fi înlocuite cu 
cele germane, care sunt mult mai greu de falsificat. 

Printre beneficiile pe care la va aduce noul pro-
iect se numără întărirea disciplinei şi siguranței la 
trafic, îmbunătățirea calității produsului, reduce-
rea consumului de materiale şi aplicarea tehnolo-
giilor moderne de confecționare, excluderea dis-
criminării după principiul teritorial la atribuirea 
numărului de înmatriculare. 

Plăcuțele de înmatriculare  
se schimbă la față

Din 1 martie 2015, plăcuţele de 
înmatriculare moldovenești vor 
avea un nou aspect. La solici-
tarea MTIC, Centrul Resurselor 
Informaţionale de stat „Registru“ 
a elaborat  proiectul unui nou 
standard al plăcilor de înma-
triculare pentru autovehicule 
şi remorci,  care a fost aprobat 
de către Institutul Naţional de 
standardizare.

De notat că introducerea noului standard nu 
presupune investiții suplimentare din partea sta-
tului, iar actualele plăcuțe de înmatriculare vor 
rămâne valabile până la transmiterea dreptului de 
proprietate asupra vehiculului sau vor fi schimbate 
la solicitare. 

Televiziunea Digitală,  
un imperativ al timpului

 Utilizarea eficientă a resurselor spectrului 
radio;

 Posibilitatea transmisiunii simultane, în ace-
laşi f lux digital multiplexat, programe TV şi 
date suplimentare.

Standardul DVB-T (Digital Video Broadcas-
ting - Terrestrial) este unul din cele mai potrivi-
te în perspectivă pentru Republica Moldova. În 
comparație cu cel analogic, este mai f lexibil şi mai 
potrivit pentru a asigura o recepţie calitativă în 
condiţiile dificile create în oraşe mari şi probleme-
le existente în legătură cu iregularităţile reliefului. 
Acesta permite construirea rețelelor sincrone prin 
utilizarea unui grup de emiţătoare de mică putere 
în locul unui emiţător de mare putere pentru aco-
perirea uniformă a unei suprafeţe cu relief compli-
cat cum este şi teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Strategiei naţionale de dezvoltare a so-
cietăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020“ 
şi a Planului de acţiuni privind tranziţia la televi-

Conform angajamentelor internaţionale asumate de către Republica 
Moldova în cadrul acordului „Geneva-2006“, ratificat prin Legea nr. 69-XVI 
din 27 martie 2008, tranziţia la televiziunea digitală terestră urmează să fie 
finalizată până la 17 iunie 2015. 

ziunea digitală terestră, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor este responsabil de 
finalizarea digitalizării eterului nu mai târziu de 
iunie 2015. În acest context, Întreprinderea de Stat 
„Radiocomunicaţii“ a îndeplinit un şir de acţiuni 
din punct de vedere tehnic pentru tranziţia de la 
televiziunea analogică la cea digitală.

Astfel, în mun. Chişinău au fost instalate două 
emiţătoare digitale, în format DVB-T şi DVB-T2 
cu o rază de acoperire de cca 30 km, prin inter-
mediul cărora au fost efectuate testări în diferite 
regimuri de funcționare. Au fost testate receptoa-
rele DVB-T şi DVB-T2 ale diferitelor producători. 
Pentru eficientizarea spectrului de frecvenţe şi uti-
lizarea unei rate mai mare de transfer a informaţiei, 
fapt ce a fost confirmat şi de rezultatele testărilor, 
este considerată oportună implementarea standar-
dului DVB-T2.

În prezent, Î.S. „Radiocomunicaţii“ a iniţiat un 
proiect pilot de difuzare a 15 programe TV în for-
mat DVB-T2, ce va acoperi aproximativ 60% din 
populația țării. Acest proiect urmează a fi imple-
mentat până în martie 2015 şi are ca scop principal 
informarea populației, în perioada de tranziţie, 
despre particularităţile şi avantajele televiziunii 
digitale faţă de televiziunea analogică. Costul to-
tal al proiectului se estimează la 10 mln de lei. Tot-
odată, proiectul va testa în practică televiziunea 
digitală DVB-T2, în regim sincron SFN (Single 
Frequency).

De menţionat, că proiectul pilot va sta la baza 
implementării televiziunii digitale DVB-T2 cu 
acoperire naţională. Dispunând de infrastructura 
şi potenţialul uman necesar, ÎS „Radiocomunica-
ţii“ va îndeplini măsurile tehnico-organizatorice 
ce se impun întru realizarea cu succes şi în termen 
a Programului privind tranziţia de la televiziunea 
analogică terestră la cea digitală terestră.
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Aici vor fi instruiți anual peste 1000 de tineri de la toate instituțiile de învățământ 
din țară, dar şi profesorii. Centrul urmează să devină o platformă de comunicare 
între mediul de afaceri şi cel academic. Acesta va oferi acces la oportunitățile de 

studiu, dezvoltare şi cercetare prin combinarea celor mai bune practici educaționale, a teh-
nologiilor de ultimă oră şi a transferului de cunoştințe şi experiență. 

„Proiectul a devenit posibil datorită parteneriatului public-privat. Urez cale lun-
gă acestei colaborări care se aplică într-un domeniu de perspectivă cum este tehnologia 
informației şi comunicațiilor“, a menționat la ceremonia de semnare a memorandumului 
ministrul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, Pavel Filip.

Oficialul s-a arătat bucuros că noul Centru va fi deschis în cadrul Universității Tehnice 
din Moldova, pe care a absolvit-o. „Îndemn studenții să beneficieze din plin de posibilitățile 
oferite de acest Centru, să urmeze o carieră în domeniul IT şi să aibă un loc de muncă bine 
plătit la ei acasă, dat fiind că salariul din sectorul TIC este unul din cele mai mari pe econo-
mie“, a accentuat ministrul Pavel Filip.

Mesajul său a fost bine primit de către studenții de la facultățile cu profil IT. Ei s-au ară-
tat încântați de posibilitatea de a-şi continua studiile la Centru şi de a putea urma o carieră 
IT la companii cu renume mondial.

Prezent la ceremonie, Prim-ministrul Iurie Leancă a specificat că sectorul TIC se dez-
voltă cel mai dinamic la nivel global şi național şi este un catalizator al unei creşteri econo-
mice durabile.„Utilizarea largă a soluțiilor TIC sporeşte eficiența şi transparența guvernă-
rii, reduce corupția şi asigură locuri de muncă bine plătite. Trebuie să fim pregătiți pentru a 
dezvolta o economie bazată pe cunoaştere într-o lume digitală“, a punctat premierul.

Companiile private din domeniul TIC şi partenerii de dezvoltare, la rândul lor, au salu-
tat semnarea documentului. „Republica Moldova are nevoie de educație de calitate. În țară 
sunt 20 de mii de locuri de muncă care necesită competențe digitale. Odată cu începerea 
activității Centrului numărul acesta va creşte simțitor. Va apărea o nouă generație de între-
prinzători“, a opinat ambasadorul SUA în RM, William Moser.

Costul proiectului se estimează la 2 milioane de dolari. Banii vor fi alocați de programul 
USAID în calitate de grant nerambursabil, iar companiile Microsoft şi IBM vor contribui la 
dotarea Centrului cu echipamente şi softuri.

Pentru asigurarea transparenței la proba de 
conducere, a fost implementat un sistem au-
tomatizat de selectare a rutei de examinare, 

pe bază de algoritm. Odată susținută teoria, un soft 
special generează automat, pentru fiecare persoană 
în parte, ruta pe care va avea loc proba practică. Prin 
această măsură, s-a urmărit eliminarea factorului 
uman la selectarea traseului de examen. 

Anterior, au fost operate şi alte modificării în 
procedura de susţinere a examenului auto. Pentru o 
supraveghere strictă, numărul secţiilor de examinare 
a fost redus de la 36 la 17. Toate birourile, dar şi au-
tomobilele pentru proba practică au fost dotate cu 
sisteme de monitorizare audio/video, iar imaginile 
sunt stocate într-o bază specială de date. În caz dacă 
cetăţenii constată nereguli la susținerea examenului, 
ei pot contesta rezultatele. 

Schimbările au fost dictate de situaţia pe şosele 
țării, printre cauzele frecvente ale accidentelor rutiere 
fiind pregătirea proastă a şoferilor. Unii dintre ei cum-
părau permisul fără a cunoaşte cele mai elementare re-
guli de circulație. Ministerul Tehnologiei Informației 
şi Comunicațiilor a inițiat proiectul de retehnologiza-
re şi perfecţionare a sistemului de examinare pentru a 
lichida oportunităţile de luare de mită. 

Anual, în Republica Moldova sunt eliberate peste 
80 de mii de premise.

Deschidem primul  
Centru de Excelență  
în domeniul IT

Traseul de examen 
auto, în sprijinul  
viitorilor şoferi

Noi reguli la examenul de șoferie. Bi-
rourile de examinare ale CRIs „Regis-
tru“ au stabilit trasee exacte pe care 
se desfășoară proba practică. Astfel, 
în cadrul orelor de șofat, viitorii 
conducători auto se pot antrena pe 
rutele pe care vor conduce la exa-
men, cu automobile de același tip. 
schemele traseelor de examinare au 
fost întocmite şi automatizate pentru 
fiecare subdiviziune teritorială în 
parte. În Chișinău, bunăoară, sunt opt 
rute prestabilite, fiind excluse sectoa-
rele de drum cu o circulaţie intensă 
şi intersecţiile ce nu corespund întru 
totul normelor rutiere, cum ar fi cele 
de pe strada Ismail, Calea Basarabiei, 
Varniţa sau Calea Moşilor.

Primul Centru de Excelenţă în domeniul IT din Republica Moldova 
va fi creat la Universitatea Tehnică. Guvernul, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor, Ministerul Educaţiei, Agenţia sUA pen-
tru Dezvoltare Internaţională(UsAID) și companiile Microsoft și IBM 
au semnat un memorandum pentru concretizarea proiectului.
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Astfel, conform Certificatului de acreditare eliberat 
de Centrul Naţional de Acreditare din RM „MOL-
DAC“, pe lângă încercările de compatibilitate elec-

tromagnetică, laboratorul este autorizat să efectueze în-
cercări ale parametrilor de securitate pentru următoarele 
categorii de produse:

– Echipamente terminale radio şi telecomunicaţii. 
Echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei şi co-
municaţiilor – conform standardului SM SR EN 60950-
1:2010;

– Încărcătoare pentru acumulatoare, transformatoare 
şi autotransformatoare pentru aparate electrocasnice, sta-
bilizatoare de tensiune, transformatoare cu putere mică 
de destinaţie generală – conform standardului SM SR EN 
60335-2-29:2006.

Evaluarea gradului de conformitate al echipamentelor 
cu parametrii de securitate are ca scop reducerea riscurilor 
de accidente sau defecţiuni ce pot cauza pericole la exploa-
tarea lor. Calificarea specialiştilor care efectuează testările 
permite asigurarea unui nivel înalt al calităţii încercărilor, 
pentru satisfacerea cerinţelor clientului, garantând obiecti-
vitate, imparţialitate şi confidenţialitatea informaţiei.

În procesul încercărilor sunt utilizate echipamente de 
măsurare performante, produse de lideri mondiali în do-
meniu, cum ar fi companiile Agilent şi CHROMA din Sta-
tele Unite ale Americii. Aceasta permite testarea la un nivel 
înalt a parametrilor de inofensivitate electrică, de rezisten-
ţă a conductoarelor de punere la pământ, a curenților de 
scurgere, rigiditate dielectrică, rezistenţă a izolaţiei. 

Prin extinderea domeniului de încercări acreditate, 
CNFR contribuie ca produsele importate, utilizate sau co-
mercializate pe piaţa din Republica Moldova să corespun-
dă standardelor naţionale şi internaţionale în vigoare. 

Laboratorul de încercări ale produselor din telecomu-
nicaţii activează în cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul 
Național pentru Frecvențe Radio“ din anul 1999. 

Rețeaua IACNet reprezintă o platformă de interacțiune între Centrele de Informare 
şi Acces şi de împărtăşire a celor mai bune practici. Participanții au convenit să coo-
pereze mai strâns pentru o dezvoltare durabilă a Centrelor. Dacă anterior o atenție 

deosebită era acordată infrastructurii şi dotării tehnice, prin crearea Rețelei IACNet se 
urmăreşte îmbunătățirea conținutului livrat în Centrele de Informare şi Acces.  

Startul proiectului a fost dat de ministrul pentru Ştiință, TIC şi Planificarea Viitorului 
din Coreea şi de preşedintele NIA. Oficialii au declarat că la un deceniu de la înființarea 
primului Centru de Informare şi Acces, scopul inițial a fost atins – să contribuie la redu-
cerea decalajului digital în țările partenere. Deja se impune o nouă abordare, reieşind din 
tendințele dezvoltării tehnologiilor informaționale la nivel mondial. În cadrul aceluiaşi eve-
niment a fost acordat premiul pentru cel mai bun centru în 2014, care a revenit echipei din 
Uzbekistan.

Până acum, cu suportul Guvernului de la Seul au fost create 40 de centre, în diferite țări 
ale lumii. Centrul moldo-coreean activează sub egida MTIC. 

În cadrul conferinței au fost aprobate, de asemenea, planul strategic UIT, planu-
rile financiare, precum şi alese organele de lucru UIT. Malcolm Johnson, origi-
nar din Marea Britanie a fost ales în calitate de Secretar General adjunct UIT. 

François Rancy şi Brahima Sanou şi-au păstrat posturile de directori ai Biroului Re-
glementare Radio şi respectiv, Biroului Dezvoltare Telecomunicații. Noul director al 
Biroului Standardizare în Telecomunicații este Chaesub Lee din Republica Coreea.

Conferința Plenipotențiară a Uniunii Internaționale a Telecomu ni ca țiilor este 
evenimentul cheie al Organizației, care se desfăşoară o dată la patru ani şi în cadrul că-
reia statele membre decid asupra rolului pe viitor al Uniunii şi determină posibilitățile 
organizației de a inf luența şi impulsiona dezvoltarea tehnologiilor informaționale şi 
de comunicații la nivel global. UIT are 193 de state membre şi peste 700 de membri 
asociați. Republica Moldova este membru UIT din 1992.

Uniunea Internațională a Teleco mu-
ni cațiilor are un nou Secretar General

A fost creată Rețeaua Globală  
a Centrelor de Informare şi Acces

Houlin Zhao este noul secretar General al Uni-
unii Internaţionale a Telecomunicaţiilor(UIT). 
Candidatura lui a fost aprobată în cadrul 
Conferinţei Plenipotenţiare UIT, care s-a 
desfășurat în orașul Busan, Republica Core-
ea, în perioada 20 octombrie – 7 noiembrie 
2014. Houlin Zhao a fost ales cu 152 de voturi. 
El va fi investit în noua postură la 1 ianuarie 
2015. Houlin Zhao este originar din Republica 
Populară Chineză și din 2007 exercită funcţia 
de secretar General adjunct UIT. 

Reprezentanţi din 25 de ţări, inclusiv din  Republica Moldova, au 
participat, în perioada 20-22 octombrie, la evenimentul de lansare a 
Reţelei Globale a Centrelor de Informare și Acces IACNet. Reuniunea a 
fost organizată de Agenţia Naţională pentru societatea Informaţională 
din Republica Coreea(NIA) și a avut loc în orașul Busan, în paralel cu 
Conferinţa Plenipotenţiară a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 

Centrul Naţional  
pentru Frecvenţe  
Radio şi-a extins acti-
vitatea de certificare

Noi produse de comunicaţii 
electronice, certificate de 
Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio. În urma 
activităţii de dezvoltare, 
Laboratorul de încercări din 
cadrul întreprinderii şi-a lăr-
git domeniul de acreditare.
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În timpul discuțiilor, au fost  abordate aspec-
te ce se referă la capacitatea noilor tehnologii 
informaționale şi de comunicații de a deveni 

un catalizator al creşterii economice, dat fiind dez-
voltarea în ascensiune a sectorului TIC pe plan 
mondial. O atenție aparte a fost acordată asigurării 
unui teren propice pentru un dialog continuu, con-

Prin acest proiect se urmăreşte simplificarea utilizării semnăturii 
electronice, diversificarea prețurilor şi divizarea competențelor 
instituțiilor de stat în acest domeniu. Se prevede instituirea a 3 tipuri 

de semnături electronice: simplă, avansată necalificată şi avansată calificată. 
Proiectul stabileşte principiile de utilizare a acestora, efectele juridice ale uti-
lizării semnăturii electronice, precum şi cerinţele care se vor impune faţă de 
prestatorii de servicii de certificare a semnăturilor electronice. 

Pentru a se asigura o protecţie suficientă a actelor care sunt semnate cu 
semnătură electronică, semnătura olografă se echivalează cu semnătura elec-
tronică avansată calificată. Totodată, părţile care doresc utilizarea unui alt tip 
de semnătură electronică, care va avea putere juridică, pot stabili aceasta prin 
acordul lor.

Proiectul de lege instituie procedura de acreditare obligatorie a prestato-
rilor de servicii de certificare a cheilor publice pentru semnături electronice 
avansate calificate, iar prestatorii de servicii de certificare a cheilor publice 

Forumul Ministerial TIC din Singapore

Reprezentanţi ai Guvernelor, ai autorităţilor 
abilitate în domeniul TIC și experţi 
recunoscuţi pe plan mondial au discutat 
la Forumul Ministerial TIC 2014 din singa-
pore probleme ce ţin de cele mai actuale 
provocări și tendinţe de dezvoltare a sec-
torului TIC. Reuniunea s-a desfășurat cu 
genericul „Naţiune inteligentă: Valorificarea 
Oportunităţilor și Abordarea Provocărilor„. 
Republica Moldova a fost reprezentată la 
for de ministrul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, Pavel Filip.

structiv şi eficient între sectorul guvernamental, 
mediul de afaceri şi societatea civilă.  

Participanții la for au făcut schimb de experiență 
şi au af lat despre ultimele noutăți de pe segmentul 
tehnologiei informației şi comunicațiilor. Reuni-
unea este considerată o platformă unică pentru 
discuții interactive şi identificarea unor soluții 

Proiectul de lege cu privire la semnătura electronică 
şi documentul electronic, adoptat de Parlament

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor pentru armonizarea cadrului 
legislativ naţional cu prevederile Directivei Parlamentului 
European privind semnăturile electronice şi asigurarea 
utilizării eficiente, sigure şi fără costuri nejustificate a diver-
selor tipuri de semnături electronice.

pentru semnături electronice simple şi avansate necalificate nu vor fi supuse 
acreditării obligatorii, dar vor putea trece procedura de acreditare voluntară, 
la propria inițiativă.

Din mai 2014 în Republica Moldova este eliberat buletinul de identitate 
electronic cu semnătura digitală încorporată.

Urmare a parteneriatului între Centrul de e-Guvernare, ÎS CRIS „Regis-
tru“, Serviciul Stare Civilă, IFPS, CNAS, CNAM, ÎS Cadastru şi Camera de 
Licenţiere, deţinătorii buletinului de identitate electronic vor avea acces la 
servicii publice în baza semnăturii electronice. Printre acestea:

1.  Acces la datele personale din Registrul de Stat al Populației, Registrul 
de Stat al unităților de Transport, 

2.  Comanda duplicatelor certificatelor de stare civilă; 
3.  Depunerea declaraţiilor fiscale, precum şi verificarea obligaţiunilor fis-

cale; 
4.  Raportarea despre contribuţiile asigurărilor medicale şi sociale obliga-

torii de stat; 
5.  Datele din registrul bunurilor imobile; 
6.  Depunerea cererilor de licenţiere a diferitor genuri de activitate. 
Punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic este o raliere la 

standardele europene de tehnologizare a societăţii şi permite identificarea şi 
autentificarea deţinătorului în resursele şi sistemele informaționale, inclusiv 
prin utilizarea semnăturii digitale la prestarea serviciilor electronice.

viabile pentru depăşirea provocările existente, 
îmbunătățirea politicilor de reglementare în do-
meniul TIC şi modernizarea în continuare a secto-
rului. Forul a fost organizat de către Autoritatea de 
Dezvoltare a Info-comunicațiilor din Singapore în 
colaborare cu Forumul Economic Mondial. 
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Cât priveşte viteza de descărcare a datelor, țara noastră îşi păstrează locul 6 cu o vi-
teză medie de 48,54 Mbps. La acest compartiment România se plasează pe locul 
3, cu 60,01 Mbps, fiind depăşită de liderii mondiali Hong-Kong şi Singapore cu 

viteze de 97,09 Mbps şi 83,62 Mbps. http://www.netindex.com
Potrivit datelor Netindex, la 31 martie 2014, viteza medie de acces (de descărcare) la 

Internet în Republica Moldova era de 31,4 Mbps şi corespundea locului 16 din clasament. 
Astfel, la acest indicator ţara noastră în doar 7 luni a urcat 10 trepte. Datele sunt colectate 
prin intermediul site-urilor speedtest.net şi http://www.pingtest.net 

În opinia specialiştilor, un rol esenţial în dezvoltarea accesului la Internet în bandă 
larga îl au politicile promovate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii-
lor. În acest context, se implementează Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii 
informaționale „Moldova Digitală 2020“. Conform documentului, către anul 2020 pe 
teritoriul fiecărei localităţi cu primărie urmează să fie amplasat cel puţin un punct de pre-
zenţă a reţelei de fibră optică, utilizatorilor finali fiindu-le asigurată posibilitatea de co-
nectare la reţelele în bandă largă cu viteza de cel puţin 30 Mbps. De asemenea, în vederea 
facilitării creării reţelelor de acces în bandă largă, reducerii costurilor şi termenelor de 
amplasare a acestora este promovat proiectul de Lege privind accesul pe proprietăţi şi uti-
lizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Pentru a marca unul dintre cele mai importante eveni-
mente, care a avut loc anul aceasta la Bruxelles, Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor a emis un nou 
timbru poștal: „27 iunie 2014. semnarea Acordului de 
Asociere între Republica Moldova – Uniunea Europeană“. 
Valoarea nominală a acestei mărci este de 1,75 lei și a fost 
emisă într-un tiraj de 200 de mii de exemplare. 

Totodată, chiar în ziua semnării Acordului, pe 27 iunie, Îs 
„Poşta Moldovei“ a emis o ştampilă poştală specială con-
sacrată zilei de semnare a Acordului de Asociere. Ştampila 
a fost aplicată pe toată corespondenţa expediată în acea 
zi și a transmis mesajul evenimentului istoric în toate 
colţurile lumii.

Prin semnarea acestui Acord cetățenii moldoveni af lați în Turcia vor fi scutiți de 
necesitatea şcolarizării şi instruirii suplimentare în procesul de convertire a permi-
selor de conducere şi de taxele adiționale în acest scop. În acelaşi timp, ei vor putea 

circula liber în traficul internațional şi vor putea încheia mai uşor contracte de muncă.
Pentru desfăşurarea consultărilor bilaterale a fost  instituit un Grup comun de lucru 

creat din experți din partea instituțiilor de profil din Republica Moldova şi Turcia.
În prezent, permisul de conducere moldovenesc este recunoscut în mai multe țări, 

între care România, Bulgaria, Italia, Portugalia, Grecia. Au fost inițiate negocieri în acest 
sens cu Franța, Spania, Lituania, Bosnia şi Herțegovina. Primul Acord privind conversiu-
nea permiselor de conducere a fost semnat în anul 2007 cu Italia.

Moldova şi Turcia au inițiat negocieri 
privind conversiunea permiselor de 
conducere

Permisele de conducere ale cetăţenilor moldoveni ar putea fi recu-
noscute în Turcia. Acest lucru a devenit posibil după ce Guvernul a 
aprobat iniţierea negocierilor cu partea turcă privind conversiunea 
și recunoașterea reciprocă a carnetelor auto. Această acţiune este 
un răspuns la multiplele adresări din partea concetăţenilor noștri 
aflaţi în Turcia.

Moldova ocupă locul şase în lume 
după viteza de acces la Internet
Republica Moldova își conso-
lidează poziţiile în ratingurile 
internaţionale. Potrivit studiului 
Netindex (octombrie 2014), ţara 
noastră se plasează pe locul șase 
după viteza de încărcare a datelor, 
cu viteza de 40,61 Mbps. România 
ocupă locul 9, cu 30,40 Mbps, Ru-
sia se situează pe poziţia a 13-a cu 
24,38 Mbps, iar Ucraina pe poziţia 
a 16-a, cu viteza de 11,91 Mbps.

Marcă poştală:  
„Semnarea Acordului de  
Asociere între Republica  
Moldova şi Uniunea Europeană“

MăRCI POșTALE, EMIsE ÎN 2014
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I.  ProIectul de lege PrIvInd accesul Pe ProPrIetăţI 
şI utIlIzarea Partajată a InfrastructurII asocIate 
reţelelor PublIce de comunIcaţII electronIce
Prin promovarea acestei legi se încurajează dezvoltarea 
reţelelor publice de comunicaţii electronice la nivel naţional 
şi a investiţiilor în infrastructură, precum şi concurenţa între 
furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

II.  PolItIcI PrIvInd creşterea comPetItIvItățII  
IndustrIeI It:
1. Proiectul Strategiei de creştere a competitivităţii 
industriei IT pe anii 2014-2020 
Viziunea strategiei este formarea unei industrii TI competi-
tive în plan regional şi internaţional, bazate pe cunoaştere 
şi inovaţii, în care companiile creează valoare adăugată şi 
oferă produse şi servicii complexe, integrând rezultatele 
cercetării şi dezvoltării.
2. Proiectul de lege cu privire la parcurile din indus-
tria tehnologiei informaţiei (aprobat prin HG 805 din 
01.10.2014) 
Proiectul de lege urmărește crearea premiselor necesare 
pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei 
informaţiei orientate la export. Elementul cheie al acestui 
proiect îl constituie implementarea unui model inovativ de 
impozitare pentru rezidenţii parcurilor IT prin aplicarea unui 
impozit unic în mărime de 12%, cu mecanisme simple şi 
clare de administrare.

III. ProIectul legII PoşteI
Proiectul legii prevede armonizarea cu Directiva UE 97/67/
CE care reglementează sectorul poştal comunitar în 
vederea asigurării serviciului universal, serviciilor rezervate, 
asigurării liberalizării treptate şi controlate a pieţei. Punerea 
în aplicare a acestei legi va asigura tuturor utilizatorilor 
dreptul de a beneficia de un set de servicii poştale la anu-
mite standarde de calitate şi la tarife accesibile. 

Iv. ProIectul de lege cu PrIvIre la ParcurIle dIn 
IndustrIa tehnologIeI InformaţIeI (aProbat PrIn 
hg805 dIn 01.10.2014)
Proiectul de lege urmăreşte crearea premiselor necesare 
pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei 
informaţiei orientate la export. Elementul cheie al acestui 
proiect îl constituie aplicarea unui impozit unic în mărime 
de 12%, pentru rezidenţii parcurilor IT cu mecanisme sim-
ple şi clare de administrare.

2 0 1 5proiecte
v.  ProIectul hotărîrII de guvern cu PrIvIre la dotarea cu 

convertoare Pentru televIzIunea dIgItală terestră a 
famIlIIlor defavorIzate
Proiectul va asigura dreptul constituţional de acces la informaţii 
pentru familiile defavorizate după sistarea tuturor emisiilor TV în 
format analog. Convertoarele vor fi distribuite gratuit familiilor 
respective pe parcursul la trei ani şi vor fi integral compatibile cu 
reţelele de televiziune terestră DVB-T2 din Republica Moldova . 

vI. ProIectul hotărîrII de guvern cu PrIvIre la aProbarea 
ProgramuluI de dezvoltare a reţelelor de bandă largă 
Pe anII 2014-2020
Realizarea cu succes a Programului va asigura către anul 2020 în 
toate localităţile cu primării, posibilitatea de conectare a utiliza-
torilor la reţelele în bandă largă cu viteza de cel puţin 30 Mbps, şi 
va spori pînă la 60% (în total pe ţară) rata gospodăriilor cu acces 
la Internet în bandă largă.

vII.  ProIectul de lege PrIvInd crearea servIcIuluI naţIonal 
unIc Pentru aPelurIle de urgenţă 112
Acest proiect de lege are drept obiectiv asigurarea unui nivel 
sporit de siguranţă şi protecţie a populaţiei pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, prin intermediul utilizării eficiente a capaci-
tăţilor infrastructurii moderne de comunicaţii electronice.

vIII. ProIectul de lege Pentru modIfIcarea şI comPletarea 
legII comunIcaţIIlor electronIce nr.241-XvI dIn 15 
noIembrIe 2007 
Modificările respective ale legislaţiei vor spori concurenţa în 
domeniu în favoarea consumatorului, vor asigura o utilizare 
mai eficientă a resurselor de frecvenţe radio şi a infrastructurii.
De asemenea, se prevede extinderea gamei serviciilor, care 
urmează să fie disponibile utilizatorilor în cadrul serviciului 
Universal (inclusiv celor cu handicap), sporirea protecţiei confi-
denţialităţii şi datelor cu caracter personal.

IX. elaborarea şI Promovarea ProgramuluI PrIvInd crea-
rea, dezvoltarea şI valorIfIcarea conţInutuluI dIgItal 
dIn rePublIca moldova.

X. lărgIrea sPectruluI de servIcII electronIce PublIce care 
Pot fI accesate şI comandate la dIstanţă cu utIlIzarea 
buletInuluI de IdentItate electronIc. 


