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Moldova ICT summit 2015, evenimentul anului 

în domeniul TIC, se va desfăşura în perioada 

29-30 aprilie la Chișinău. Evenimentul va 

întruni reprezentanţi ai Guvernului, manageri 

ai companiilor TIC, profesioniști și antreprenori 

IT, investitori, ambasadori, reprezentanţi ai 

partenerilor de dezvoltare, experţi din ţară și de 

peste hotare, exponenţi ai mediului academic și 

ai societăţii civile

29-30 aprilie

2015

Summit-ul Moldova ICT, Chişinău, mai 2014



T
I

C
m

ed
ia

2

2015 2015

Tehnologia informației și comunicațiile ne oferă un șir de avantaje, dar, 
în același timp, ne face mai vulnerabili în fața eventualelor pericole în 
spațiul virtual. Atacurile cibernetice devin tot mai  frecvente și aduc 

noi riscuri și pagube enorme sectorului guvernamental, privat și cetățenilor. 

Pentru a reduce la minim aceste riscuri, Ministerul Tehnologiei Informației 
și Comunicațiilor a elaborat și propune pentru discuții viziunea privind 
gestionarea coerentă a spațiului cibernetic al Republicii Moldova, care 
prevede  siguranța procesării, circulației, stocării, păstrării și accesibilității date-
lor în spațiul virtual.

„Riscurile în spațiul digital pot fi reduse substanțial printr-o abordare siste-
matizată a tuturor instituțiilor vizate, constituirea și operaționalizarea unui 
Sistem național de securitate cibernetică extins în domeniile vitale. Acest 
sistem este parte integrantă a Sistemului național de securitate“, consideră 
ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip.

Viziunea propusă de MTIC este confirmată de experiența internațională în 
domeniu și conștientizată de Guvern prin aprobarea Strategiei Naţionale de 
dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020“. „MTIC vine cu 
inițiativa de a combina eforturile instituțiilor pentru a elabora un Program de 
securitate cibernetică, în conformitate cu practica europeană – Strategia UE 
pentru Securitate Cibernetică: un spaţiu deschis, sigur și securizat, precum și alte 
documente europene ce vizează securitatea rețelelor de comunicații electro-
nice și a sistemelor informatice“  concretizează ministrul Pavel Filip. 

Astfel, acțiunile din Program respectă principiile europene ale asigurării 
securităţii cibernetice  și sunt adaptate la legislaţia, regulamentele și prac-
tica aplicată în Republica Moldova, ținând cont și de resursele disponibile 
care acoperă două dimensiuni: instituțională și normativ-legislativă. În urma 
discuțiilor în cadrul summit-lui, Programul de securitate cibernetică, urmea-
ză a fi definitivat și propus spre aprobare Guvernului.

29-30 aprilie

2015

Peste 1000 de persoane sunt aşteptate să participe în cadrul celor 6 
sesiuni ale evenimentului:

ICT4Development:  Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi co-
municaţiilor pentru eficientizarea actului de guvernare, perspec-
tivele dezvoltării unei economii digitale, integrarea pieţei locale 
în sfera internaţională a plăţilor - sunt subiectele cheie care vor fi 
abordate în cadrul sesiunii. Discuţiile vor viza şi aspectele ce ţin de 
gestionarea coerentă a spaţiului cibernetic al Republicii Moldova, 
elaborarea cadrului legislativ pertinent, adoptarea şi implementa-
rea standardelor relevante. Concluziile formulate vor contribui la 
trasarea Foii de parcurs în domeniul securităţii.

ICT4Entrepreneurs:  sesiunea este dedicată actualilor şi poten-
ţialilor startuperi şi manageri digital media. Antreprenori de succes, 
experţi şi investitori din sUA, Germania, Franţa, Bulgaria, Estonia şi 
Letonia îşi vor împărtăşi experienţa. Participanţii vor afla ce resurse 
şi instrumente pot fi utilizate pentru creşterea şi promovarea aface-
rii, care sunt tacticile de atragere a investiţiilor, cum să dezvolţi un 
produs cu zeci de milioane de utilizatori. Vor fi abordate modele 
efective şi concepte inovative precum growth hacking, link buil-
ding, email conversion, design thinking.

ICT4Education:  Reprezentanţii autorităţilor publice, ai mediului 
academic, ai instituţiilor de învăţămînt, precum şi ai sectorului privat 
vor discuta despre oportunităţile şi provocările generate de aplica-
rea soluţiilor și instrumentelor TIC în educaţie. Vor fi prezentate pro-
iecte de succes şi platforme recent lansate în Republica Moldova 
(1:1 Computing, Educational Robotics, Girls Go IT), dar şi experienţa 
altor ţări în domeniul integrării TIC în procesul educaţional.

ICT4Business:   În cadrul sesiunii vor fi prezentate produsele şi ser-
viciile TIC dedicate reducerii costurilor operaţionale ale companii-
lor, eficientizării proceselor interne, optimizării resurselor hardware, 
software şi umane, utilizate în cadrul întreprinderilor.

ICT4Society:  Va aduce în prim plan soluţiile TIC şi tehnologiile 
care pot fi utilizate de către organizaţiile neguvernamentale pentru 
creşterea eficienţei activităţii, dar şi posibilităţile de creare a unei 
societăţi funcţionale şi incluzive graţie implementării tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţiilor. În cadrul sesiunii se va desfăşura şi 
NGO Connection Day, un eveniment găzduit de către Microsoft şi 
dedicat reprezentanţilor societăţii civile.

ICT4Professionals:   Profesioniștii TIC vor cunoaşte tehnici și prac-
tici de ultimă oră și vor avea posibilitatea să facă schimb de experi-
enţă. Prezentările se vor referi la cele mai recente tendinţe, tehnolo-
gii şi instrumente care pot fi valorificate de către specialiştii IT. scala, 
swift, Erlang, .NET, Redis, Microsoft Azure, Visual studio Online sunt 
doar cîteva din subiectele care vor fi puse în discuţie. Profesionişti 
de referinţă vor veni cu sfaturi practice, exemple, recomandări şi 
sugestii utile.

Moldova ICT Summit este organizat de către Ministerul Tehnolo-
giei Informației și Comunicațiilor, în comun cu Asociația Națională 
a Companiilor din Domeniul TIC, în parteneriat cu proiectul USAID 
CEED II, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Educației al 
Republicii Moldova, UN Women, Microsoft Moldova, Orange Mol-
dova, HP, DAAC System Integrator, Endava, Huawei, Intel. 

Parteneri media: Allmoldova, Diez, Publika, UNIMEDIA, Media TIC. 
Parteneri Business Media: AGORA, Revista Economică „Logos Pre-
ss“. Partener Online Exclusiv: Simpals. 

Securitatea cibernetică,  
o prioritate strategică  
pentru Republica Moldova

summit-ul ICT 2015  
va debuta cu  

sesiunea ministerială 
consacrată securităţii 

cibernetice 

Evenimentul este organizat în fiecare primăvară, pentru al 15-lea an consecutiv, debutând în formatul Expoziției  
anuale ComInfo și al Conferinței tehnico-științifice BIT+. Din 2009 acesta a fost reformatat în Moldova ICT Summit.

continuare din pag. 1
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În opinia Ministrului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, 
Pavel Filip, raportul reprezintă o radiografie a situației de pe piața 
IT, care permite a privi lucrurile în complexitate: de la infrastruc-

tura drumurilor până la mediul de afaceri, a identifica și elimina con-
strângerile existente. „Industria IT este una de perspectivă, care poate 
asigura o creștere economică, iar datele prezentate în raport vor servi la 
planificarea politicilor și intervențiilor strategice pe segmentul creșterii 
competitivității industriei IT“, consideră Pavel Filip. În acest sens, a fost 
evidențiat  proiectul Strategiei de creștere a competitivității industriei 
IT. Documentul se axează pe factori critici pentru competitivitatea in-
dustriei IT, cum ar fi mediul de afaceri atractiv, capitalul uman calificat 
și promovarea țării ca destinație favorabilă pentru businessul IT.

Studiul  privind evaluarea competitivității industriei IT prezintă o 
informație amplă privind structura pieței locale de servicii IT, a expor-
turilor de servicii IT, evaluarea factorilor care alimentează competiti-
vitatea industriei IT, precum și intervențiile strategice necesare pentru 
promovarea produselor și serviciilor IT din Moldova. Potrivit raportu-
lui, piața industriei IT(cu excepția exportului) a constituit în anul 2013-
152 milioane de dolari. Exportul de servicii IT în aceiași perioada s-a ci-
frat la 57 milioane de dolari. În următorii ani este preconizată o dublare 
a acestei cifre.

Serviciul de transferuri bănești electronice presupune recepționarea și 
achitarea mandatelor electronice în oficiile poștale informatizate ale CN 
„Poșta Română“ și în toate oficiile poștale din Republica Moldova. Acest 

serviciu este posibil ca urmare a semnării Acordului de schimb de mandate 
bănești electronice între cele două administrații poștale.

Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, a felicitat 
Poșta Moldovei si Poșta Română pentru acest proiect important pentru cele 
două instituții, dar și pentru cetățeni. „La realizarea acestui proiect s-a ținut cont 
de necesitățile cetățeanului. Sunt mulți studenți din Republica Moldova care 
își fac studiile în România, iar lansarea acestui instrument financiar este foarte 
binevenită. Transferurile bănești vor ajunge la destinatar în doar 24 de ore“, a 
accentuat ministrul Pavel Filip.

Poșta Moldovei este un actor important de prestare a serviciilor electroni-
ce, inclusiv oferite pe linia e-guvernării, a serviciilor financiare și de curierat. În 
acest sens, rețeaua ramificată de oficii poștale este un avantaj pentru dezvoltarea 
acestor servicii. În Republica Moldova există peste 1000 de oficii, iar în România 
peste 5500. 

Directorul general al ÎS „Poșta Moldovei“, Serghei Nastas, consideră că acest 
proiect este un prim pas pentru o platformă comună de corespondență și curierat 
cu Poșta Română. El s-a arătat convins că relațiile de colaborare dintre cele două 
administrații poștale vor fi eficiente, orientate spre necesitățile clienților.

La rândul său, Directorul general al CN „Poșta Română“, Alexandru Pe-
trescu, susține că în prezent se desfășoară o campanie de promovare a noului 
serviciu în instituțiile de învățământ, universități și căminele studențești din 
România, unde își fac studiile mulți tineri din Republica Moldova. Este vorba 
despre un proiect comercial, dar și social, orientat mai ales spre studenți și me-
diul de afaceri.

Amintim că ÎS „Poșta Moldovei“ a lansat serviciul de transferuri bănești în 
octombrie 2014 în raport cu Italia. Până acum, din Italia în Moldova au fost efec-
tuate transferuri bănești în sumă de peste 1,8 milioane de euro. Potrivit planului 
de dezvoltare a instituției, astfel de transferuri urmează a fi lansate în raport cu 
Spania, Rusia, Polonia și alte state.

Republica Moldova  
a devenit o destinație 
competitivă pentru  
servicii și produse IT 

Transferuri bănești electronice 
între Republica Moldova  
și România, la un comision  
de numai 5 euro

În Republica Moldova există toate șansele 
pentru a dezvolta o afacere de succes în 
domeniul IT. Această concluzie rezultă din 
raportul privind competitivitatea  industriei și 
serviciilor din sectorul tehnologiei informației 
din ţara noastră, prezentat de către 
experţii International Data Corporation 
(IDC), o companie globală de cercetare și 
consultanţă în tehnologia informaţiei.

La 30 martie 2015, a fost lansat oficial serviciul de 
transferuri băneşti electronice între Republica Mol-
dova şi România. Noul serviciu este rapid, accesibil 
și la un comision de numai 5 euro pentru 1000 de 
euro transferaţi. suma maximă a transferului este de 
1000 de euro sau echivalentul în moneda ţării 
care emite mandatul.

Raportul privind competitivitatea  industriei și serviciilor din 
sectorul tehnologiei informaţiei din Republica Moldova este 
realizat cu suportul proiectului UsAID CEED II și a Agenţiei Ger-
mane pentru Cooperare Internaţională (GIZ) de către Internati-
onal Data Corporation (IDC), companie globală de cercetare și 
consultanţă în tehnologia informaţiei.
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MTIC a lansat Concursul tinerelor  
talente în IT și comunicații „Generaţia Z“ 

Concursul tinerelor talente în IT și comunicaţii „Generaţia Z“ este organizat, în premieră, pe întreg teritoriul Re-
publicii Moldova, sub patronajul ministrului Pavel Filip. În concurs se poate înscrie orice elev, student sau tânăr 
specialist cu idei și proiecte inedite în domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor ce pot schimba viaţa 

familiei, școlii sau localităţii. „Este un concurs de idei pentru dezvoltarea TIC și promovarea tinerilor pasionaţi de 
tehnologiile moderne şi comunicaţii. Prin această platformă, ne dorim ca tinerii cu idei inteligente să fie cunoscuţi 

de universităţi şi companiile de profil, dar şi de semenii lor, pentru a face schimb de experienţă, a stabili prietenii 
având interese şi preocupări comune în IT“, afirmă ministrul Pavel Filip.

În prezent, pe acest segment de piaţă se resimte un deficit acut de specialiști, chiar dacă salariul mediu în dome-
niu este cel mai înalt pe economie. Prin această acţiune MTIC își propune să încurajeze tinerii să aleagă cariera IT. 

„Ministerul are politici strategice de dezvoltare a sectorului, dar suntem conștienţi că le putem aplica doar dacă 
reușim să pregătim specialiști buni și să-i ţinem acasă“, susţine Pavel Filip.

Concursul este promovat în școli, licee, colegii, universităţi, astfel încât indiferent de localitate, toţi să aibă șanse 
egale de participare. Concursul se desfășoară în 3 etape – preselecţia, etapa regională și etapa naţională, iar 

participanţii se pot înscrie la una sau mai multe categorii din cele 5 stabilite: Elaborare/Creaţie soft, Desen tematic, 
Prezentări multimedia, Web design, Electronică aplicată şi comunicaţii. Proiectele sunt înscrise online la adresa 

concurs@generatiaz.md. Toată informaţia referitoare la concurs poate fi accesată pe site-ul generatiaz.md.

Concursul se va încheia pe 17 mai, când este marcată Ziua societăţii Informaţionale și a Comunicaţiilor. 
Câștigătorii vor obţine premii atractive – burse lunare de studii la specialităţile TIC, tablete și smartphone-uri.

„Generaţia Z“ este numele dat de către sociologi copiilor născuţi după  
jumătatea anilor 90, adică cei care au crescut odată cu Internetul

Grupul de lucru al Concursului „Generația Z“ în vizită la liceul Academiei de Știinte a Moldovei
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Dle ministru, ținînd cont de faptul că nu sînteți 
un novice la MTIC, în componența noului Gu
vern pentru ce veți pleda? Care sînt proiectele 
pe care îşi va axa activitatea Ministerul?

Mandatul actual al Guvernului va fi marcat, fără 
doar și poate, de aplicarea prevederilor Acordului de 
Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană. Avem 
obligațiuni și responsabilităţi clare în fața cetățenilor 
pe care trebuie să le onorăm. Personal voi pleda pen-
tru continuarea reformelor pe calea integrării euro-
pene a Republicii Moldova și finalizarea proiectelor 
ambițioase pe care le-am început la minister. Voi 
menționa aici implementarea Strategiei Naționale 
Moldova Digitală 2020, care are menirea să asigure 
o dezvoltare sistemică și previzibilă a ţării. 

Un document important pe care ne vom axa în 
activitatea ministerială este Strategia de creștere a 
competitivității sectorului IT, care urmează să asi-
gure un climat cît mai favorabil pentru profesioniștii 
și antreprenorii din acest domeniu. Venim cu o 
abordare inovativă și propunem crearea parcurilor 
IT virtuale, la care antreprenorii vor putea activa 
din oficiu. Principala noutate se referă la introduce-
rea unui impozit unic din vînzări. Parcurile IT vor 
oferi rezidenților reguli clare de activitate, un sistem 
fiscal ușor de administrat, infrastructura necesară 
și previzibilitatea controalelor, nu mai des decît o 
dată la trei ani. O altă direcție căreia îi vom acorda o 
atenție sporită ține de asigurarea securității ciberne-
tice. În acest sens, ne vom concentra efortul asupra 
elaborării și promovării Programului de asigurare 
a securității cibernetice a R. Moldova, punînd ac-
cent pe măsurile de creare a cadrului instituțional, 
legislativ și tehnologic, de informare a populației și 
a mediului de afaceri.

De asemenea, în anul curent urmează să fie reali-
zată tranziția la televiziunea digitală terestră. Astfel, 
telespectatorii vor beneficia de o calitate mai bună 
a imaginii în toate zonele de recepție, inclusiv în 
localitățile rurale, și de posibilitatea de a viziona mai 
multe programe. Printre prioritățile anului în curs 
este și implementarea Serviciului Național Unic de 
Urgență 112, care va spori securitatea cetățenilor în 
situații critice prin utilizarea posibilităților oferite 
de comunicațiile electronice. Acestea și alte proiec-
te vor marca anul 2015.

Pe parcursul ultimilor ani, întreprinderile din 
subordinea MTIC au lansat mai multe proiecte 
şi servicii. Ne putem aştepta la noutăţi în acest 
sens în viitorul apropiat?

Întotdeauna am pledat pentru diversificarea și 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației 
de întreprinderile din subordinea MTIC, astfel încît 

acestea să fie confortabile cetățeanului. În 2014 ÎS 
„Poșta Moldovei“ a lansat serviciul de transferuri 
bănești din Italia. Banii ajung în aceiași zi și un plus 
foarte mare este că cetățenii își ridică banii la oficiul 
poștal în localitatea unde trăiesc, nu mai trebuie să 
meargă în centrul raional sau să vină la Chișinău la 
bancă. În acest an, „Poșta Moldovei“ planifică să 
încheie acorduri pentru efectuarea transferurilor 
bănești cu România și Spania, iar proiecte comune 
cu Israel și Letonia se af lă în regim de testare. Ne 
dorim să semnăm un asemenea acord cu Federația 
Rusă, unde se af lă mulți concetățeni de-ai noștri, 
dar și cu alte țări.

În acest an, urmează a fi implementat un servi-
ciu numit „Portofelul mobil“. Proiectul este realizat 
în parteneriat cu „Le Groupe La Poste“ din Franţa. 
Acest serviciu va oferi cetățenilor posibilitatea de 
a efectua plățile on-line, cu ajutorul unei aplicații 
instalate pe telefonul mobil. Planificăm să extin-
dem în continuare serviciile electronice oferite 
deținătorilor de buletin de identitate electronic. În 
scurt timp, ei vor putea accesa online serviciile inte-
grate cu platforma guvernamentală MSign, care vor 
permite întocmirea actelor juridice în format elec-
tronic: depunerea declarațiilor fiscale și serviciul 
e-Factura, raportarea online privind contribuțiile 
asigurărilor medicale și sociale obligatorii de stat, 
comanda duplicatelor actelor de stare civilă și alte 
servicii.

În noul mandat cum vedeţi dezvoltarea rela
țiilor de colaborare externă ale ministerului?

Comunicațiile și tehnologiile informaționale 
reprezintă prin excelență o activitate internațională, 
care presupune interacțiune între state. Sîntem 
parte la diverse organisme, iniţiative și proiecte 
din domeniu, atît la nivel de organizaţii interna-
ţionale, cît și la nivel regional și bilateral. Printre 
principalele organizații interguvernamentale din 
domeniul telecomunicațiilor la care participăm este 
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uni-
unea Poștală Universală, Conferința Europeană a 
administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, Co-
munitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor.

Totodată, impulsionarea colaborării externe pe 
dimensiunea TIC constă în asigurarea dezvoltării 
durabile a tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor 
pentru beneficiul tuturor cetăţenilor, prin promo-
varea politicilor de rigoare. Scopul de bază constă 
în crearea oportunităţilor de afaceri și încurajarea 
investiţiilor în domeniul TIC prin promovarea poli-
ticilor de liberalizare și creare a condiţiilor necesare 
pentru edificarea unei societăţi bazate pe cunoaște-

re, prin creșterea capacităţii de utilizare a serviciilor 
societăţii informaţionale.

Dat fiind faptul că în subordinea MTIC sînt în
treprinderi care prestează servicii contra plată, 
ce intenţionaţi să faceţi în continuare pentru 
combaterea corupţiei în aceste structuri?

Pentru dezrădăcinarea corupției și a birocrației 
au fost întreprinse mai mult acțiuni. În primul rînd, 
au fost excluse procedurile birocratice la perfecta-
rea actelor de identitate. Oamenii nu mai trebuie să 
prezinte certificatele de stare civilă sau livretul mi-
litar de fiecare dată cînd își reînnoiesc buletinul sau 
pașaportul. Pentru lichidarea rîndurilor la secțiile 
de evidență și documentare a populației a fost op-
timizată activitatea acestora. Acum toate secțiile 
lucrează fără pauză de masă, iar Biroul Centru din 
Chișinău și birourile din Bălți și Comrat activează 
și în ziua de duminică.

Pentru excluderea corupției în procesul de 
obținere a permisului auto au fost inițiate un șir de 
reforme: a fost revizuit principiul de deservire teri-
torială, numărul secțiilor de examinare a fost redus 
de la 36 la 17, toate birourile și automobilele pentru 
proba practică sînt dotate cu sisteme de monitori-
zare audio/video. Factorul uman însă nu poate fi 
exclus definitiv. Și aici trebuie să ne unim cu toții 
eforturile, or, atunci cînd există tentative de corupe-
re, să raportăm aceste situații, iar organele de drept 
să ia măsurile de rigoare.

Ce vă mulțumeşte cel mai mult în activitatea 
MTIC şi unde găsiţi că este loc şi de mai bine?

Cred că politicile și proiectele pe care le-am 
elaborat și promovat în Guvern și Parlament sînt 
niște documente foarte bune, utile și necesare pen-
tru societate, iar acum trebuie să ne concentrăm pe 
implementarea acestora. Consider că ne-a reușit să 
consolidăm o echipă bună la MTIC. Este o simbio-
ză între persoanele care activează de mai mult timp 
în sector și tinerii cu viziuni mai proaspete. Acest 
segment este specific – schimbările se produc rapid 
și trebuie anticipate multe lucruri.

În același timp, pentru realizarea obiectivelor 
majore propuse în Strategia Moldova Digitală 2020, 
precum și în alte documente de politici importante, 
este necesar să contribuie toate instituțiile statului, 
conform competenței. Doar cu eforturi comune 
vom reuși să asigurăm formarea în R. Moldova a unei 
societăți informaționale dezvoltate, care să pună re-
alizările sectorului TIC în serviciul cetățeanului.

(Interviu acordat Agenției Informaționale  
de Stat MOLDPRES)

„Doar cu eforturi comune  
vom reuși să asigurăm  
în R. Moldova o societate 
informaţională dezvoltată“

Pavel Filip: 
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La această reuniune Republica Moldova a prezentat rezultatele im-
plementării Strategiei Naționale „Moldova Digitală 2020“ și a pus 
în discuție proiectul programului de securitate cibernetică, care 

urmează a fi prezentat la Summit-ul ICT 2015. Directorul Biroului UIT 
pentru comunicații electronice, Brahima Sanou, a declarat că Republica 
Moldova reprezintă un exemplu de lider în domeniul TIC pentru țările 
din regiune datorită Strategiei Naționale „Moldova Digitală 2020“, do-
cument elaborat cu susținerea experților UIT. Oficialul a concretizat că 
pentru acest document de politici, dar și pentru alte progrese înregistrate 
de țara noastră în domeniul TIC, ministrul Pavel Filip a fost decorat cu 
medalia UIT.

Printre alte subiecte discutate la Forum au fost implementarea 
inițiativelor regionale aprobate la Conferința Mondială pentru Dezvolta-
re a UIT-WTDC-14, noul plan strategic de dezvoltare a UIT, activitatea 
Centrelor de pregătire profesională UIT ca un instrument important pen-
tru dezvoltarea potențialului de cadre în regiune.

La reuniune au participat reprezentanți din 13 țări - membre UIT din 
regiune, între care România, Polonia, Lituania, Ucraina, Rusia, Armenia 
și alte state.

Ministrul a informat despre acțiunile întreprinse pentru 
promovarea sectorului TIC prin lichidarea constrânge-
rilor existente și crearea unui mediu de afaceri cât mai 

atractiv în industria IT. În acest sens, a fost elaborată și urmează a fi 
promovată în Guvern Strategia de sporire a competitivității industri-
ei IT. Documentul se axează pe factori critici pentru competitivitatea 
acesteia, cum ar fi, mediul de afaceri atractiv, capitalul uman calificat 
și promovarea țării ca destinație atractivă pentru businessul IT. O 
parte componentă a Strategiei este Proiectul de lege privind parcuri-
le IT, care are ca scop simplificarea modului de lansare și dezvoltare 
a unei afaceri în domeniul IT prin aplicarea unui impozit unic pentru 
rezidenții parcurilor IT. Astfel, vor fi asigurate reguli clare și previzi-
bile de activitate și nu va rămâne loc pentru abuzuri.

Ministrul Pavel Filip a mulțumit țărilor UE pentru deschidere și 
susținere în implementarea Sistemului național unic pentru apelu-
rile de urgență 112, un obiectiv important din Acordul de Asociere 
RM-UE. Datorită utilizării posibilităților oferite de comunicațiile 
electronice moderne, timpul de reacție în situații critice se va reduce 
esențial.

Ambasadorul Pirkka Tapiola a menționat că în Republica Mol-
dova există o societate informațională dinamică, care se dezvoltă în 
baza celor mai bune practice europene și mondiale, iar calitatea și vi-
teza de acces la Internet impresionează.

Șeful Delegației UE în RM a încurajat echipa MTIC să depună 
în continuare eforturi susținute pentru dezvoltarea unei Societăți 
informaționale moderne, respectarea principiilor democratice cu cre-
area condițiilor pentru acces la informație și servicii de comunicații 
calitative.

Forumul Regional UIT 
„TIC pentru dezvoltare 
durabilă“ 

În perioada 31 martie-1 aprilie, la Chișinău, și-a 
desfășurat lucrările Forumul Regional UIT „TIC pen-
tru dezvoltare durabilă“. Participanţii la for au făcut 
schimb de experienţă și au împărtășit din bunele 
practici privind implementarea unor iniţiative 
realizate cu susţinerea Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor(UIT). Potrivit organizatorilor, 
acest Forum se desfășoară tradiţional la Chișinău, 
dat fiind că ţara noastră reprezintă o punte de legă-
tură între spaţiul CsI și ţările UE.

Pirkka Tapiola:  
În Moldova există  
societate informa țio nală, 
iar viteza de acces la  
Internet impresionează

Priorităţile de pe agenda ministerială în 
procesul de implementare a Acordului 
de Asociere RM-UE, în special consolida-
rea securităţii cibernetice, promovarea 
industriei IT și crearea serviciului naţional 
unic pentru apelurile de urgenţă 112, au 
constituit temele principale de discuţie în 
timpul întrevederii ministrului Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip, 
cu Șeful Delegaţiei Uniunii Europene în 
Republica Moldova, Pirkka Tapiola.
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De compartimentul managementului teh-
nic al SFR cu utilizare neguvernamentală 
la nivel naţional, este responsabil Centrul 

Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR), care 
prestează servicii de asigurare a compatibilităţii 
electromagnetice (CEM) a staţiilor de radiocomu-
nicaţii de utilizare neguvernamentală, inclusiv cu 
aplicarea întregului spectru de procese tehnologice 
de planificare, calculare si avizare a frecvenţelor/
canalelor radio, protecţia asignărilor de frecvenţă 
la nivel naţional și internaţional, monitorizarea ra-
dio a utilizării SFR precum și certificarea produse-
lor de comunicaţii electronice.

În anii 2013-2015 s-au produs mai multe eve-
nimente cu un impact semnificativ în procesul 
de dezvoltare a societăţii informaţionale din Re-
publica Moldova. Prin decizia Guvernului a fost 
aprobat Programul de management al spectrului 
de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, în 2014 a fost 
efectuată replanificarea și realocarea spectrului de 
frecvenţe radio din benzile de frecvenţe 900 MHz 
și 1800 MHz și implementat principiul neutralităţii 
tehnologice. Ca urmare, pentru operatorii reţelelor 
mobile celulare au fost eliberate Licenţe privind 
utilizarea frecvenţelor radio din benzile de frec-
venţe: 791-821/832-862 MHz, 890-915/935-960 
MHz și 1710-1785/1805-1880 MHz cu prevederile 
de utilizare a benzilor de frecvenţe replanificate și 
realocate și principiului neutralităţii 

În procesul de replanificare şi realocare (re-
farming) a spectrului de frecvenţe radio din ben-
zile de frecvenţe 900 MHz şi 1800 MHz şi în ve-
derea pregătirii către concurs pentru dreptul de 
utilizare a resurselor de spectru radio din benzile 
de frecvenţe 900 MHz şi 1800MHz, reprezentanţii 
CNFR au activat în componenţa Grupului de lu-a Grupului de lu- Grupului de lu-
cru privind replanificarea şi aspectele de utilizare 
a benzilor de frecvenţă 900 MHz şi 1800 MHz. 
În cadrul acestui Grup de lucru, CNFR a efectuat 
monitorizări radio, studii tehnice și analize privind 
emisiile înregistrate în benzile de frecvenţe vizate 
precum și riscurile potenţiale legate de interferenţe 
asupra reţelelor de pe teritoriul RM.

Ca urmare a eliberării Licenţelor privind uti-
lizarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe: 
791-821/832-862 MHz, 890-915/935-960 MHz și 
1710-1785/1805-1880 MHz, în scopul furnizării re-
ţelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice 
mobile celulare terestre, CNFR a efectuat calculele, 
estimările nivelului câmpului electromagnetic la 

frontieră creat de staţiile de bază planificate pen-
tru implementare și a verificat corespunderea aces-
tor nivele recomandărilor europene în vigoare și a 
avizat parametrii tehnici pentru mai mult de 2000 
staţii de bază GSM/UMTS/LTE. Astfel, pentru 
reţelele mobile celulare au fost asigurate benzi su-
plimentare de frecvenţă, iar principiul neutralită-
ţii tehnologice a oferit operatorilor oportunitatea 
optimizării dezvoltării reţelelor și implementării 
tehnologiilor noi, fapt ce permite îmbunătățirea 
calităţii serviciilor prestate. 

În procesul de implementare a televiziunii digi-
tale terestre în Moldova, CNFR a efectuat calculele 
blocurilor frecvenţelor radio pentru diverse scena-
rii de implementare (digital, digital/analog). Lu-
ând în consideraţie, că, în conformitate cu Acordul 
UIT Geneva-2006, data de 17 iunie 2015 este data 
limită de tranziţie la televiziunea digitală, CNFR a 
efectuat analize și studii tehnice privind impactul 
staţiilor digitale lansate în ţările limitrofe asupra 
staţiilor de televiziune analogică terestră în funcţi-
une din Republica Moldova. 

În perioada 2-27 noiembrie 2015, în Geneva (El-
veţia) va avea loc unul din cele mai importante eve-
nimente din domeniul radiocomunicaţiilor – Con-

ferinţa Mondială în Radiocomunicaţii (CMR-15) a 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). 

CMR-15 este un eveniment așteptat de societa-
tea informaţională, deoarece, conform agendei de 
lucru, se preconizează de a fi aprobate decizii im-
portante pentru stabilirea cursului de dezvoltare a 
sistemelor mobile și de bandă largă (identificarea 
benzilor de frecvenţe suplimentare, Dividendul Di-
gital 2, armonizarea la nivel mondial a regulilor de 
utilizare al SFR etc.).

În scopul elaborării propunerilor pentru formarea 
poziţiei Administraţiei Telecomunicaţiilor a Moldovei 
către CMR-15, CNFR a efectuat diverse studii şi ana-
lize a punctelor agendei de lucru a CMR-15 în vederea 
protejării intereselor naţionale, şi participă în activi-
tatea Grupurilor de lucru ale UIT şi CEPT destinate 
pregătirii către CMR-15. 

Performanţele CNFR în domeniul managemen-
tu lui tehnic al spectrului de frecvenţe radio sunt de-
monstrate prin obiectivele atinse în asigurarea dis-
ponibilităţii spectrului pentru dezvoltarea diverselor 
servicii și tehnologii de radiocomunicaţii. Aceste re-
a lizări au devenit posibile datorită anga ja ților CNFR 
cu calificare înaltă și utilizării tehnologiilor informa-
ţionale moderne și a echipamentelor avansate. 
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performanţele unui management tehnic 
efectiv al spectrului de frecvenţe radio

Centrul naţional  
pentru FreCvenţe radio, 

29-30 aprilie

2015

spectrul de frecvenţe radio (sFR) este un factor vital în procesul 
de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi societăţii informa-
ţionale. Ca o resursă naturală, sFR este neobişnuit prin faptul, că 
este inepuizabil dar, în acelaşi timp, este limitat. Factorul limită-
rii sFR implică o sarcină primară în aplicarea unui management 
tehnic eficient, destinat oferirii disponibilităţii spectrului de 
frecvenţe radio pentru scopuri, ce corespund cerinţelor unei 
societăţi informaţionale în dezvoltare. Managementul tehnic al 
sFR este o verigă importantă a politicilor şi reglementărilor în 
domeniul comunicaţiilor electronice. 

Teodor Ciclicci,
Director general, ÎS „Centru Naţional  
pentru Frecvenţe Radio“



proiecte

„La prima etapă, este prevăzută o perioadă de tranziție, de aproximativ 3 ani, în care 
rețelele care difuzează semnal analogic și cele care emit semnal digital vor funcționa 
concomitent. Cei care dispun de un televizor în formatul DVB-T2 (cu receptor în-

corporat) sau un STB vor putea recepționa programele televiziunii digitale terestre. Cei cu te-
levizoare mai vechi vor viziona în continuare programele televiziunii analogice“, a concretizat 
ministrul Pavel Filip. 

Un beneficiu major al perioadei de funcţionare simultană este și faptul că posturile TV ana-
logice, în caz de afectare, pentru a-și păstra posibilitatea de emisie, vor putea să migreze în format 
digital. Funcţionarea simultană a fost utilizată plenar în ţările europene în procesul de tranziţie 
demonstrându-și eficacitatea.

După încheierea perioadei de tranziție, semnalul TV analogice va fi deconectat complet, iar 
statul va identifica posibilitățile dotării familiilor defavorizate cu convertoare de TV digitală (set-
top-box).

Până in prezent, în municipiul Chișinău au fost puse în funcțiune două emiţătoare digitale, în 
format DVB-T și DVB-T2, cu o rază de acoperire de cca 30 km, prin intermediul cărora se efec-
tueaza testări în diferite regimuri de activitate. Se testează receptoarele DVB-T și DVB-T2 ale 
diferitor producători. Rezultatele încercărilor au demonstrat că pentru eficientizarea spectrului 
de frecvenţă și utilizarea unei rate mai mari de transfer a informaţiei este oportună implementa-
rea în Republica Moldova a standardului DVB-T2.

Proiectul de difuzare în format DVB-T2 în regim de testare este realizat de Întreprinderea 
de Stat „Radiocomunicaţii“, prin instalarea staţiilor DVB-T2 pe infrastructura existentă de pe 
teritoriul Republicii Moldova. Zona de deservire a acestor staţii va acoperi aproximativ 65% din 
populaţia ţării. Astfel, în perioada de tranziţie, o bună parte a cetățenilor va avea posibilitatea de 
a cunoaște mai multe despre particularităţile și avantajele televiziunii digitale faţă de televiziunea 
analogică.

Sistemele digitale de televiziune au următoarele avantaje:
 Îmbunătăţirea calităţii de transmisiune a imaginii și sunetului; 
 Posibilitatea de dezvoltare a reţelelor sincrone pe aceleași canale de frecvenţă;
 Posibilitatea majorării numărului de programe TV;
 Utilizarea emiţătoarelor cu puteri mici comparativ cu sistemul de transmisiune analogică a 

semnalului, pentru acoperirea aceluiași teritoriu;
 Flexibilitate în planificarea reţelelor ce permit obţinerea calităţii înalte a semnalului transmis, 

precum și majorarea serviciilor suplimentare prestate utilizatorilor;
 Posibilitatea recepţiei calitative a semnalului cu ajutorul receptoarelor mobile;
 Posibilitatea organizării reţelelor la nivel regional și naţional;
 Utilizarea eficientă a resurselor spectrului radio;
 Posibilitatea transmisiunii simultane, în același f lux digital multiplexat, programe TV și date 

suplimentare.
Obiectivul Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, care deruleaza proiectul 

de trecere la Televiziunea Digitală prin intermediul Î.S. „Radiocomunicaţii“, este de a asigura 
tranziţia fără a crea incomodităţi telespectatorilor. În acest timp, importatorii de echipamente 
de televiziune se vor alinia la standardul DVB-T2 propus și vor putea asigura populaţia cu re-
ceptoare (set-top-box-uri) necesare. Astfel, cetăţenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să 
compare calitatea și să se convingă de avantajele pe care le oferă televiziunea digitală.

Solicitantului i se oferă accesul, în regim online, la informa-
ţia privind operatorii care au prelucrat datele sale cu ca-
racter personal și timpul accesării acestor date, stocate în 

registrele deţinute de către ÎS „Registru“.
La baza prestării noului serviciu se af lă prevederile legale care 

obligă operatorul să-i asigure cetățeanului accesul la informația 
cu privire la autoritățile cărora le-au fost furnizate datele sale cu 
caracter personal. Solicitantul se poate adresa autorității care a 
prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziţie 
și intervenție, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova 
care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

De menționat că potrivit cerințelor de securitate stabili-
te față de prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele 
informaționale, serviciul oferă informații privind operatorii care 
au prelucrat aceste date în ultimii doi ani.

Buletinul de identitate electronic a fost lansat în luna mai 
2014 și permite identificarea și autentificarea deținătorului în 
resursele și sistemele informaționale, inclusiv prin utilizarea 
semnăturii digitale la prestarea serviciilor electronice. În prezent 
documentul este integrat cu platforma de e-guvernare MPass și 
permite accesarea informațiilor în format electronic:
 Accesarea datelor personale din Registrul de Stat al Populației;
 Lista actelor de identitate cu statutul lor și data expirării;
 Datele despre domiciliu, inclusiv domiciliul șau reședinţa pre-

cedentă;
 Informaţia privind unităţile de transport;
 Vizualizarea fotografiilor care sunt aplicate în actele de identi-

tate;
 Informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal;
 Serviciile de acces la informaţiile fiscale pentru persoanele fi-

zice;
 Alte servicii disponibile integrate cu platforma MPass.

În scurt timp, persoanele care dețin buletin de identitate 
electronic vor putea accesa serviciile online integrate cu platfor-
ma guvernamentală MSign, care vor permite întocmirea actelor 
juridice în format electronic:

 Depunerea declarațiilor fiscale și serviciul e-Factura;
 Raportarea online privind contribuțiile asigurărilor medicale 

și sociale obligatorii de stat (CNAS, CNAM, BNS);
 Comanda duplicatelor actelor de stare civilă;
 Serviciile de e-Licenţiere a diferitor genuri de activitate;
 Datele din registrul bunurilor imobile;
 Alte servicii disponibile integrate cu platforma MSign.

Punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic este 
o raliere la standardele europene de tehnologizare a societății.

29-30 aprilie
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Deținătorii buletinului  
de identitate electronic  
pot vedea cine le-a accesat 
datele personale 

Programul privind tranziția la televizi-
unea digitală a fost aprobat de Guvern

Îs „CRIs „Registru“ a lansat un nou serviciu elec-
tronic – vizualizarea informaţiei privind acce-
sarea datelor cu caracter personal. Acesta este 
acordat gratis şi poate fi accesat pe portalul 
serviciilor electronice www.e-services.md de 
către titularii buletinului de identitate electronic 
al cetăţeanului Republicii Moldova şi de către 
deţinătorii altor certificate ale cheilor publice.

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 22 aprilie, programul de 
tranziţie de la TV analogică terestră la TV digitală terestră. Docu-
mentul a fost prezentat de ministrul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, Pavel Filip. Conform angajamentelor internaţionale, 
Republica Moldova urmează să încheie tranziţia la TV digitală nu 
mai târziu de 17 iunie 2015. Începând cu această data, canalele 
de televiziune analogică nu vor beneficia de protecţie în cazul 
apariţiei perturbaţiilor din partea televiziunii digitale.
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Pe durata instruirii, participanții au avut posibilitatea să capete deprinderi elementare 
de lucru la calculator: să creeze fișiere, mape, să navigheze pe internet, să-și deschidă 
adrese de e-mail sau skype.

Beneficiarii au fost din Chișinău și din suburbiile capitalei, precum și de la Bălți și Cahul. Ei 
speră că grație cunoștințelor obținute vor avea o șansă în plus să-și găsească un loc de muncă. 

„Deja de trei ani caut de lucru, dar fără rezultat. Chiar și atunci când există locuri vacan-
te, angajatorii refuză să ia la lucru persoane în cărucior. Sper că programele învățate aici îmi 
vor spori șansele de angajare“, spune Andrei Casai, beneficiar al cursului. 

Pritnre participanți s-au af lat și părinți ai persoanelor cu dizabilități grave, care au ne-
voie de cunoștințe digitale de bază pentru a-și putea reprezenta copiii în justiție sau în fața 
autorităților statului. Este și cazul Valentinei Mămăligă, care a venit la Centrul de Informare 
și Acces să învețe computerul, pentru ca ulterior să-și ajute copilul. 

„Feciorul meu are deficiențe grave de vedere, deși are capacități intelectuale. Adeseori 
mă roagă să accesez diferite site-uri și de asta am venit aici, ca să învăț mai multe. În plus, mă 
informez de pe internet despre boala lui“, a menționat Valentina Mămăligă. 

Acțiunea a avut o rezonanță pozitivă în societate. Organizații care ajută persoanele cu 
dizabilități au solicitat inițierea unui proiect de durată, care să includă cât mai mulți beneficiari. 

În acest scop, în perioada 20-23 ianuarie 2015, la Chișinău 
s-a af lat o misiune de experți internaționali în domeniu. 
Compania de consultanță a fost selectată în urma unui ten-

der deschis, organizat de Nordic Investment Bank, cu care Mi-
nisterul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a încheiat 
un Memorandum de colaborare în decembrie 2014.

Viceministrul Vitalie Tarlev afirmă că Ministerul își onorea-
ză obligațiunile stipulate în Legea cu privire la Serviciul 112 și va 
asigura realizarea obiectivelor trasate în fata instituției în termen, 
utilizând cele mai bune practici europene in domeniu, adaptate la 
condițiile și infrastructura națională de comunicații.

Experții străini s-au arătat deschiși să acorde susținerea 
și consultanța necesară în acest scop. În același timp, ei au 
menționat importanța contribuției fiecărei entități implicate în 
acest proces, precum și a aportului personal al fiecărui membru 
din grupurile de lucru. 

În urma consultărilor cu instituțiile abilitate va fi elaborat 
studiul de fezabilitate cu recomandările tehnice necesare pri-
vind implementarea Sistemului informatizat automatizat 112. 
Documentul va conține studiul rețelelor publice de comunicații 
electronice, conceptul tehnic al Sistemului Informațional Au-
tomatizat 112, recomandări privind infrastructura Centrelor de 
preluare a apelurilor de urgență și proiectul tehnic pentru cre-
area Serviciului 112, evaluarea costurilor și beneficiilor legate 
de crearea acestuia. Lucrările asupra studiul de fezabilitate vor 
servi ca baza pentru deciziile de rigoare ale Guvernului.

Întreprinderea de Stat „MoldData“ a fost reprezentată la eveniment de administrato-
rul Dorian Bodiu. În timpul schimbului de opinii cu participanții, Bodiu a informat 
că „MoldData“ deține propriile resurse fizice de găzduire web, reușind să se ralieze 

în permanenţă la cerinţele tehnologice de ultimă generaţie. Faptul a fost înalt apreciat de 
reprezentanți ai marilor furnizori de hosting, în condițiile în care domeniul este greu de 
administrat , deoarece necesită costuri mari de întreținere. 

În urma negocierilor de la Rust, Î.S. „MoldData“ va pune în aplicare soluţii profesioniste 
de protecţie SPAM dedicată, oferite de compania „Spam Experts“ din Olanda. La o înțelegere 
de colaborare s-a ajuns și cu compania „OX“ din Germania, grație căreia „MoldData“ va pune 
la dispoziția clienților săi servicii de poștă electronică corporativă „Open Xchange“, inte-
grată cu aplicaţii de tip planificare, agendă, stocare date, chat corporativ, video-conferinţă 
corporativă. 

Noile soluții sunt deja în fază de testare și urmează să fie lansate în cel mai scurt timp. 

Centrul de Informare  
și Acces instruiește  
persoane cu nevoi speciale

Un grup de persoane cu nevoi speciale a beneficiat de insturire gratis 
la computer. Cursul a fost susţinut în cadrul Centrului moldo-coreean 
de Informare și Acces, în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Juridică 
pentru Persoane cu Dizabilităţi

MTIC pregătește implementa-
rea Serviciului unic pentru  
apelurile de urgență 112 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor (MTIC), în colaborare cu Banca 
Nordică de Investiţii, se află în proces de ela-
borare a studiului de fezabilitate pentru crea-
rea şi implementarea serviciului Naţional unic 
pentru apelurile de urgenţă 112. Investigaţia 
va oferi o analiză amplă si un set de recoman-
dări privind aspectele tehnico-economice și 
normative, necesare pentru realizarea obiec-
tivului stipulat în Legea nr. 174 din 2014 cu 
privire la organizarea si funcţionarea serviciu-
lui unic pentru apelurile de urgenţă 112.

Întreprinderea „MoldData“, la Forul mondial de găzduire web
Cel mai important eveniment al anului în domeniul administrării 
serviciilor de găzduire web - „World Hosting Days.global 2015“ 
s-a desfășurat în oraşul Rust, Germania, în perioada 24-26 martie. 
În cadrul expoziţiilor și a reuniunilor tematice, jucători importanţi 
pe piaţa internaţională a serviciilor de hosting și cloud au pre-
zentat noi soluţii și tendinţe de dezvoltare a industriei. 
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De menționat că unul din acești operatori 
deja a lansat în banda de frecvente 900 
MHz, în condiţii de neutralitate tehnolo-

gică, servicii 3G (UMTS900) implementând echi-
pamente de radioacces HSPA, obținând astfel o 
creștere considerabilă a nivelului semnalului radio 
și îmbunătățirea acoperirii geografice a rețelei sale 
mobile, care funcționa anterior doar în banda 2100 
MHz. Totodată, s-a mărit capacitatea de transfer a 
rețelei 3G și s-au îmbunătățit indicatorii de calitate a 
serviciilor furnizate.

 Utilizarea resurselor de spectru radio din benzi-
le de frecvente menționate în regim de neutralitate 
tehnologică permite furnizorilor să asigure sporirea 
capacității rețelelor existente, extinderea zonelor 
acoperite cu semnal radio de bandă largă 3G și 4G, 
ceea ce stimulează migrarea consumătorilor de la 
rețelele 2G și 3G la servicii mai avansate – 4G, iar 
în viitor și 5G. În acest fel, cetățenii ţării noastre pot 
beneficia de mai multe servicii calitative în bandă 
largă în zone mult mai extinse. Acest fapt contribuie, 
de asemenea, la implementarea în Republica Moldo-

va a celor mai performante tehnologii, transformân-
du-le în servicii accesibile, utile și de calitate pentru 
toți locuitorii țării.

În prezent, penetrarea serviciilor de comunicații 
mobile a atins 120 %. La finele anului 2014 a crescut 
considerabil rata de acoperire a teritoriului și a po-
pulaţiei cu semnal radio de bandă largă provenit din 
rețelele 3G și 4G.

Pentru a asigura o utilizare f lexibilă și armoni-
zată a spectrului de frecvenţe radio pentru servi-
ciile de comunicații electronice mobile a apărut, 
printre altele, necesitatea unei soluții coerente și 
proporționale cu privire la planificarea și alocarea 
benzilor de frecvenţe pentru comunicațiile mobile 
de generaţia a doua, a treia și a patra (2G, 3G,4G), 
precum și pentru următoarele generații.

În scopul asigurării neutralităţii tehnologice, 
precum și pentru conformarea la Deciziile Comisiei 
Europene vizând utilizarea benzilor de frecvenţe 900 
MHz și 1800 MHz pentru sistemele terestre destina-
te furnizării reţelelor și serviciilor de comunicaţii 
electronice paneuropene, la propunerea Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Comisia 
de stat pentru frecvenţe radio a operat modificări în 
Reglementările Naţionale RN037 și RN044A din 
anexa nr.2 la Tabelul Naţional de Arbitrare a Benzi-
lor de Frecvenţă. Aceste modificări prevăd că benzile 
de frecvenţe 876-915 MHz în pereche cu 921-960 
MHz și benzile de frecvenţe 1710-1785 MHz în pere-
che cu 1805-1880 MHz sunt atribuite pentru imple-
mentarea sistemelor terestre de furnizare a reţelelor 
și serviciilor de comunicaţii electronice mobile, în 
conformitate cu Deciziile și Recomandările Confe-
rinţei Europene a Administraţiilor de Poșta și Tele-
comunicaţii (CEPT) relevante acestor benzi. 

 Potrivit Deciziei nr.243/2012/UE a Parlamentu-
lui European și a Consiliului, Programului multianu-
al pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe 
radio (Radio Spectrum Policy Programme – RSPP), 
neutralitatea tehnologică și serviciile, bazate pe fa-
milia stndardului IMT, nu se limitează la benzile de 
frecvenţe 900 MHz și 1800 MHz, ci se referă inclusiv 
și la benzile de frecvenţe 800 MHz, 2100 MHz, 2600 
MHz și 3800 MHz, acolo unde este posibil.

Directorul general al ÎS „CRIS „Registru“, 
Serghei Railean susține că în procesul de 
implementare a noului standard au fost 

efectuate un șir de lucrări complexe pentru moder-
nizarea Sistemului informațional automatizat „Pro-
ducerea și eliberarea plăcilor de înmatriculare“, fapt 
ce a permis aplicarea la nivel național a standardelor 
europene în domeniu.

Astfel, este asigurat un control riguros asupra ges-
tionării procesului de recepționare, confecționare și 
eliberare a noilor plăci de înmatriculare. „În acest 
mod, se duce o evidență strictă a plăcilor af late în 
circulație pentru a exclude riscul dublării acestora, 
este asigurat accesul imediat la informația privind 
locul, data și oficiul unde a fost eliberat setul de nu-
mere“, consideră Serghei Railean. 

Noile plăci de înmatriculare se deosebesc de 
cele precedente prin fontul literelor și cifrelor. Fon-
tul „FE-Schrift“ elaborat în Germania are un design 
special: fiecare literă și cifră au o configurație indi-
viduală. Au fost introduse noi elemente de securita-
te: numărul de serie gravat cu laser care corespun-
de numărului indicat pe hologramă, holograma, 
abțibildul și codul de bare. Pe câmpul de culoare al-
bastră în loc de Stema de Stat este indicată imaginea 
Drapelului de Stat al Republicii Moldova. A fost mo-

Dumitru  
Parfentiev,
viceministru 
al Tehnologiei 
Informației și 
Comunicațiilor

I m p l e m e n t a r e a  p r I n c I p I u l u I  n e u t r a l I t ă ț I I  t e h n o l o -
g I c e  î n  r e ț e l e l e  d e  c o m u n I c a ț I I  e l e c t r o n I c e  m o b I l e

Odată cu expirarea termenului de valabilitate a licenţelor pentru genul de activi-
tate „Prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă, standardul GsM“ deţinute 
de furnizorii de reţele si servicii de comunicaţii electronice mobile care activează 
autorizat în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Programului de 
management al spectrului de frecvenţe radio şi regimul de autorizare generală şi 
licenţiere, acestor furnizori le-au fost eliberate licenţe noi pentru dreptul de utiliza-
re a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 800, 900 și 1800 MHz 
care prevăd implementarea principiului neutralităţii tehnologice. Aceasta oferă 
furnizorilor de comunicaţii mobile posibilitatea de a alege și a utiliza tehnologia 
GsM sau oricare dintre tehnologiile din familia standardului IMT (HsPA, UMTs, 
WIMAX (3G), LTE (4G) etc.), precum și de a alege independent momentul migraţiei 
tehnologice, fără a fi necesară o decizie administrativă în acest sens. Licenţele noi 
au intrat în vigoare începând cu 6 noiembrie 2014. 

Din 1 aprilie 2015 au fost puse în circulație noi plăci de înmatriculare
Implementarea noilor plăci de 
înmatriculare a fost condiţionată de 
aplicarea standardului naţional sM 
122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de 
înmatriculare pentru autovehicule 
şi remorci“. scopul principal al re-
vizuiri prezentului standard constă 
în sporirea securităţii numerelor de 
înmatriculare și excluderea contra-
facerii acestora.

dificată structura numerelor de înmatriculare prin 
eliminarea legăturii indicativului de înmatriculare 
cu unitățile administrativ-teritoriale.

Costul unui set de numere de standard nou pen-
tru vehicule este de 480 de lei, iar pentru remorci, 
tractoare și motociclete de 270 de lei. Introduce-
rea noului standard al plăcilor de înmatriculare va 
exclude cazurile de falsificare a acestora și va spori 
siguranța la trafic. Plăcile de înmatriculare eliberate 
anterior vor rămâne în vigoare. 
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Părțile au discutat despre modul în care este implementat Memorandumul 
de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, USAID și companiile 
IBM și Microsoft privind crearea Centrului de Excelență în Tehnologia 

Informației. Participanții la întrevedere s-au referit la progresul înregistrat până 
acum și la contribuția fiecărui partener în realizarea proiectului.

S-a accentuat importanța stabilirii unor scopuri majore în fața Centrului, ast-
fel ca acesta să devină un incubator de implementare a ideilor inovatoare și a noi-
lor tehnologii, implicând în acest proces sectorul privat din domeniul TIC, dar și 
toți actorii interesați în dezvoltarea acestui domeniu prioritar. Pentru asigurarea 
activității Centrului va fi creat un Consiliu Comun de Administrare, care va in-
clude reprezentanți ai Guvernului, ai mediului universitar și ai celui de afaceri.

Centrul va oferi infrastructura necesară pentru educație și instruire conform 
standardelor internaționale, cu un program de studii actualizat, lectori și labo-
ratoare, asistență relevantă în dezvoltarea afacerilor, capacități de cercetare și 
dezvoltare. Programul școlar actualizat în domeniul IT este testat în cadrul unui 
proiect-pilot în 37 de instituții de învățământ.

În prezent, lucrările de renovare a sediului Centrului de Excelență se af lă în 
etapa de finalizare. Urmează să fie procurat echipamentul necesar și să fie pregă-
tite atelierele de lucru și instruire. În acest scop, USAID a alocat două milioane 
de dolari în calitate de grant nerambursabil, iar companiile Microsoft și IBM vor 
contribui la dotarea Centrului cu echipamente și softuri. Centrul de Excelență 
IT urmează a fi deschis până la finele acestui an.

Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, USAID și 
companiile IBM și Microsoft privind crearea Centrului de Excelență în Tehno-
logia Informației a fost semnat pe 24 septembrie 2014.

Ministrul Pavel Filip a mulțumit părții suedeze pentru des-
chidere și suportul acordat în implementarea proiectelor 
din domeniu, începând cu dezvoltarea cadrului de politici 

în utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio și terminând cu 
proiectele din domeniul educației TIC.

În cadrul discuțiilor, părțile au convenit să atragă expertiză din 
partea omologilor suedezi în elaborarea Programului național de 
asigurare a securității cibernetice, în concordanță cu practicile eu-
ropene. Proiectul va fi prezentat pentru dezbateri publice în cadrul 
„Moldova ICT Summit 2015“.

Ambasadoarea Ingrid Tersman a apreciat înalt acțiunile MTIC 
de consolidare a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor 
și a reconfirmat susținerea părții suedeze pentru edificarea unei 
Societăți Informaționale moderne în Republica Moldova.

Agenda forului RM-UE a cuprins discuții pe marginea stadiului 
de implementare a Parteneriatului de Mobilitate, evaluarea 
proiectelor realizate în domeniul facilitării liberei circulații 

a persoanelor, prevenirii și combaterii migrației ilegale și valorificării 
migrației în politicile de dezvoltare ale RM. De asemenea, în cadrul 
reuniunii au fost trasate prioritățile de cooperare pe viitor.

Partenerii europeni au apreciat realizările și angajamentul auto-
rităților Republicii Moldova pentru consolidarea politicilor mi gra-
ționale în regim pilot, considerate bune practici la nivel global. Țara 
noastră a fost încurajată sa împărtășească această experiență cu alte 
state din cadrul Parteneriatului Estic.

La Bruxelles, viceministrul Vitalie Tarlev a participat și la reuni-
unea Inițiativei Europa de Sud-Est electronică (eSEE), desfășurată 
sub egida Consiliului Regional de Cooperare. La for au fost prezen-
tate ultimele evoluții pe marginea implementării Agendei Europa de 
Sud-Est electronică Plus în țările membre și a fost analizat gradul 
de aplicare și prioritățile Strategiei Europa de Sud-Est 2020 (SEE 
2020). 

MTIC promovează crearea 
Centrului de Excelență IT

Viceministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, 
Vitalie Tarlev, a avut o întrevedere cu expertul Max Gur-
vits, care se ocupă de pregătirea Conceptului de business 
și a planului funcţional al Centrului de Excelentă în IT. La 
discuţii au participat reprezentanţi ai Agentei sUA pentru 
Dezvoltare Internaţională (UsAID CEED II) și ai Asociaţiei 
Naţionale a Companiilor Private din domeniul TIC.

Ministrul Pavel Filip a avut  
o întrevedere cu Ambasadorul  
Suediei în RM, Ingrid Tersman

Agenda europeană pe domeniile de 
competențe ale Ministerului TIC, discutată 
la Bruxelles de viceministrul Vitalie Tarlev

Cu prilejul întrevederii, doamna Ambasador 
a felicitat gazda pentru obţinerea unui nou 
mandat și a exprimat convingerea că relaţiile 
bilaterale în domeniul tehnologiei informaţiei și 
comunicaţiilor vor păstra o dinamică pozitivă.

În cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles, în pe-
rioada 9-10 decembrie 2014, viceministrul TIC, 
Vitalie Tarlev, a participat la cea de-a 7-a Reuni-
une la nivel înalt a Parteneriatului de Mobilitate 
Republica Moldova – Uniunea Europeană. 
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Potrivit datelor sondajului, 80,5% din 
utilizatorii Internetului la domiciliu navi-
ghează zilnic sau aproape zilnic în spațiul 
virtual. De cele mai multe ori Internetul 
este utilizat pentru a comunica prin tele-
fonie IP (82%), a accesa reţelele de socia-
lizare (81%), paginile de știri (67%), datele 
meteo (63%), a căuta informaţii de ordin 
profesional și pentru studii (61%).

Cel mai înalt nivel de utilizare a servi-
ciilor de comunicații electronice este înre-
gistrat pe piața de telefonie. Astfel, nivelul 
de utilizare a telefoniei fixe este de 95% , iar 
al telefoniei mobile de 91%. Datele sonda-
jului mai arată că 61% din respondenți uti-
lizează mai multe servicii de comunicații 
electronice la pachet de la un singur ope-
rator, fapt ce confirmă că serviciile triple 
play devin tot mai răspândite în țara noas-
tră. De remarcat că penetrarea serviciilor 
de telefonie mobilă este destul de mare și 
21% de utilizatori dispun de mai mult de o 
linie de telefonie mobilă.

Potrivit proiectului, la prima etapă, vor fi instalate 5 ter-
minale în zone publice din capitală – câte unul în fie-
care sector. Un sondaj prealabil în rândurile clienților 

arată interesul acestora pentru noul serviciu, în special al celor 
implicați în comerțul online. Prin intermediul acestui sistem, 
oamenii pot primi și transmite colete 24/24 ore. La plasarea 
comenzii online, clienții aleg automatul din zona de unde do-
resc sa ridice coletul. În plus, ei monitorizează livrarea și  pri-
mesc notificări prin sms si e-mail la sosirea pachetului, precum 
si un cod pentru a deschide caseta. 

Automatele Postomat sunt pe larg răspândite în Țările Bal-
tice, fiind administrate de Poșta estoniană – Eesti Post. Pentru 
a vedea cum funcționează sistemul, în perioada 19-20 martie, 
reprezentanții ai administrației poștale moldovenești au mers 
la Tallin, în Estonia. Aici, directorul general al ÎS ”Poșta Mol-
dovei”, Serghei Nastas, s-a întâlnit cu omologul său estonian, 
Aavo Kärmas. Tema principală a discuțiilor a fost  dezvoltarea 
și modernizarea rețelei logistice de colectare și distribuție a tri-
miterilor poștale prin intermediul postomatelor, având la bază 
experiența relevantă a Estoniei.  

Legitimaţia personalului navigant este un do-
cument ce confirmă identitatea membrului 
echipajului, antrenat în serviciu la bordul unei 

nave maritime, nave maritime de pescuit sau de navi-
gaţie mixtă, folosită în navigaţia comercială.

Acest document se eliberează cetăţenilor Repu-
blicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizi, cu 
drept de ședere permanentă pe teritoriul Republicii 
Moldova, precum și refugiaţilor care posedă acte de 
identitate valabile, eliberate de autorităţile Republicii 
Moldova conform statutului juridic, celor angajaţi și/
sau antrenaţi la bordul navei în orice funcţie, elevilor 
instituţiilor de învăţământ care își desfășoară stagiul 
la bordul navelor, precum și persoanelor care își exer-
cită atribuţiile de serviciu la bordul navei. Obţinerea 
legitimaţiei personalului navigant este posibilă doar 
în baza prezentării documentelor aprobate de către 
organele competente.

La depunerea documentelor pentru confecţio-
narea legitimaţiei personalului navigant, la fel ca în 
cazul altor acte de identitate, solicitantul este supus 
procedurii de preluare a imaginii faciale, de prelevare 
a amprentelor digitale și de scanare a semnăturii sale.

Legitimaţia personalului navigant se eliberează 
pe un termen de 5 ani de către Portul Internațional 

Republica Moldova eliberează legitimaţia  
personalului navigant

Primele terminale automate pentru coletărie 
vor fi instalate la Chișinău

Peste 80 la sută din 
moldovenii conectaţi 
la Internet navighea-
ză aproape zilnic în 
spațiul virtual 

75 la sută din gospo-
dăriile casnice din 
Republica Moldova 

au conectare la Internet fix şi 
Internet mobil dedicat , arată 
datele unui sondaj de opinie rea-
lizat de compania de cercetare a 
pieţei XPLANE la comanda ANR-
CETI. sondajul este primul studiu 
de acest gen efectuat la nivel 
naţional și reprezintă un instru-
ment de măsurare a gradului de 
satisfacţie a consumatorilor de 
servicii de comunicaţii electroni-
ce, dar și de evaluare a nivelului 
de utilizare a acestor servicii și a 
gradului de concurenţă pe seg-
mentele de piaţă cercetate.

Legitimaţia personalului navigant se eliberează în Republica Moldova începând cu 
anul 2014, în baza Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind actele 
de identitate pentru personalul navigant. Documentul este emis în conformita-
te cu Regulamentul Consiliului Europei privind standardele pentru elementele 
de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi documente 
de călătorie emise de statele membre, precum şi cu instrucţiunile Organizaţiei 
Internaţionale a Aviaţiei Civile, care stabilesc anumite cerinţe faţă de documentele 
de călătorie mecanolizibile.

După ce a pus pe roate serviciul de curierat 
rapid, Întreprinderea  de stat ”Poșta Moldo-
vei” le pregătește o nouă surpriză oamenilor 
Moldovei. Este vorba despre  crearea unei 
reţele Postomat -  terminale stradale electro-
nice pentru preluarea și ridicarea coletelor. 

Giurgiulești și este confecționată la ÎS „CRIS“ Re-
gistru. Deși este un act de identitate pentru persona-
lul navigant, acesta nu se consideră un document de 
bază, care confirmă identitatea cetăţeanului și nu are 
caracteristici similare unui pașaport.

M O D E L
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Experiența Suediei este relevantă pentru Moldova, aceasta fiind prima 
țară din lume care a aplicat numărul unic de urgență. Acest lucru s-a 
întâmplat în anul 1991. În prezent, numărul 112 este folosit în toate 

țările Uniunii Europene.
 Legea privind organizarea și funcționarea Serviciului unic pentru apelu-

rile de urgență 112 în țara noastră a fost aprobată pe 25 iulie 2014. Proiectul va 
asigura accesarea serviciilor specializate de urgenţă – ambulanță, pompieri, 
salvatori, etc., pe o platformă tehnologică modernă de prelucrare și stocare a 
informaţiei. Ca urmare, va fi garantat un nivel sporit de siguranţă și protecţie 
a persoanei și a bunurilor.

Serviciul 112 va procesa automatizat apelurile de urgență, asigurând co-
lectarea informațiilor necesare în aproximativ 30 de secunde pentru fiecare 
apel, datorită localizării apelantului și accesului instantaneu la datele din sis-
temele informaționale existente – SI geografic, Registrul populației, Regis-
trul transportului. 

Numărul 112 va putea fi apelat gratuit din toate rețelele de telefonie fixă 
și mobilă. Informația va fi transmisă operativ Serviciilor de Urgenţă com-
petente. 

Până acum, toţi sacii care conțineau colete, 
pachete mici sau scrisori erau închiși cu 
aţă, sigilii din plumb şi din ceară roşie – o 

procedură învechită, greoaie și destul de costisi-
toare. Pentru a asigura integritatea și securitatea 
trimiterilor poștale, ÎS „Poșta Moldovei“ a pus în 
aplicare o tehnologie modernă, care substituie si-
giliul tradițional din ceară cu banda din plastic, 
pe care este aplicat un cod de bare. Sigiliile din 
plastic permit monitorizarea trimiterilor poştale 
în procesul de transportare și sunt confecționate 
în funcție de categoriile de trimiteri: poşta 
EMS, Curier Rapid, pachete, scrisori. Potrivit 
administraţiei ÎS „Poşta Moldovei“, noul sigiliu 
întruneşte toate cerinţele de securitate a poştei. 
„Tehnologia este foarte comodă și simplă în apli-
care – odată închis, pachetul cu trimiterea poștală 
nu va putea fi fraudat. În plus, este de 3-4 ori mai 
econom faţă de materialele care se utilizau până 
acum pentru a securiza trimiterile poştale“, a de-
clarat directorul general al ÎS „Poşta Moldovei, 
Serghei Nastas. Noile sigilii sunt utilizate în toate 
Centrele de Poștă și Oficiile Poștale din țară, fapt 
ce a facilitat procesul de prelucrare și sortare a sa-prelucrare și sortare a sa- sortare a sa-
cilor în momentul efecturăii schimbului de poştă. 
Anual, prin intermediul Întreprinderii de Stat 
„Poșta Moldovei“ sunt livrate peste un milion de 
trimiteri poștale. 

Plic poştal cu marcă fixă „100 de ani de 
la naşterea actorilor de teatru şi cinema: 
Chiril Ştirbu (19151997), Victor Gherlac 

(19152007), Arcadie Plăcintă (1915
1995) şi Mefodie Apostolov (19152004)“

MARCă POȘTALă „GRIGORE VIERU  
- 80 DE ANI DE LA NAȘTERE“ 

Moldova preia experiența Suediei în implementarea Serviciului 112 

Poșta Moldovei: sigilii mai sigure  
pentru trimiterile poștale

O delegaţie a Ministerului Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, condusă de viceministrul Vitalie Tarlev, a 
efectuat, în perioada 9-13 februarie 2015, o vizită de docu-
mentare la stockholm, Regatul suediei. Vizita a avut loc la 
invitaţia părţii sudeze și a avut drept scop preluarea celor 
mai bune practici la introducerea în Republica Moldova a 
serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. 

sigiliile din ceară rămân în istorie. 
Întreprinderea de stat „Poșta 
Moldovei“ aduce noi tehnologii 
de sigilare a trimiterilor poștale – 
mai econome și mai sigure.
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Prezent pe piaţa Moldovei din 2006, Microsoft îşi propune să atingă următoarele obiective:
 generarea posibilităţilor de afaceri pentru partenerii săi prin realizarea investiţiilor pe termen lung
 facilitarea accesului la tehnologiile de vârf pentru cetăţenii din regiune
 dezvoltarea competenţelor şi talentelor, organizarea activităţilor de consultanţă, instruire şi suport, oferirea informaţiilor tehnice şi localizarea pro-

duselor  
 susţinerea dezvoltatorilor, specialiştilor IT şi dezvoltarea comunităţii prin comunicare directă 
 educarea consumatorilor privind utilizarea produselor software legale şi respectarea proprietăţii intelectuale

Corporaţia Microsoft este prezentă pe piaţa Moldovei prin cea mai extinsă reţea de parteneri cu competenţe recunoscute pe plan local şi internaţi-
onal. Ca parte componentă a strategiei noastre de afaceri şi culturii corporative, pregătim baza pentru o creştere pe termen lung prin desfăşurarea 
unor activităţi de susţinere a comunităţii. Prin prezenţa noastră dinamică şi responsabilă în societate, lucrăm pentru a îndeplini misiunea pe care ne-
am asumat-o de la bun început. Noi aducem programe inovative, generăm oportunităţi de afaceri pentru partenerii noştri, perfecţionăm procesele 
interne şi ne focusăm continuu pe creşterea satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi utilizatorilor tehnologiilor Microsoft. Atât la nivel de companie, cât 
şi ca persoane aparte, noi apreciem integritatea, onestitatea, deschiderea, excelenţa personală, autocritica constructivă, auto-perfecţionarea continuă 
şi respectul reciproc. suntem dedicaţi consumatorilor şi partenerilor noştri şi avem o pasiune deosebită faţă de tehnologii. Răspundem marilor pro-
vocări şi suntem mândri de noi înşine când le depășim. suntem responsabili în faţa consumatorilor, acţionarilor, partenerilor şi angajaţilor noştri prin 
onorarea obligaţiunilor asumate, asigurarea rezultatelor şi tinderea spre cea mai înaltă calitate.

www.microsoft.com

Fondat în 1975, Microsoft (Nasdaq „MSFT“) este lider mondial în elaborarea software-ului, pre-
starea serviciilor şi furnizarea soluţiilor care ajută persoanele şi întreprinderile să-şi realizeze 
pe deplin potenţialul. Misiunea Microsoft este de a ridica nivelul de satisfacție al partenerilor 
şi clienţilor prin intermediul  tehnologiilor de vârf şi de a contribui la dezvoltarea industriei IT 
locale prin profesionalism şi onestitate, implementând modelul de afaceri al corporaţiei.

CINE suntem? 
Organizație de business care reunește 34 de com-

panii. Sub egida acestei organizații activează peste 
8000 de angajați. 

Fiind înființată în 2006, organizația a crescut în 
mod constant într-o asociație reprezentativă, având 
un scop comun, o viziune comună și lucrând împreună 
asupra unei serii mari de intervenții și proiecte. Până în 
prezent, am avut posibilitatea de a lucra asupra câtorva 
priorități stabilite pe plan intern:

 Intervenții în sfera forței de muncă 
 Activități internaționale și activități de promo-

vare a exportului 
 Îmbunătățirea și determinarea unui mediu de 

afaceri (fiscal, legal, drepturi de proprietate in-
telectuală) mai progresiv 

 Reunirea actorilor din sectorul TIC 
 Acordarea suportului companiilor în materie de 

formare și excelență 

Viziunea Noastră: 
Sectorul TIC va deveni motorul central de asigura-

re a creșterii economice, mărind productivitatea mun-
cii și sporind competitivitatea internațională.

 Misiunea Asociației 
Creșterea competitivității sectorului TIC și pro-

movarea TIC în calitate de factor indispensabil pentru 
dezvoltarea economiei naționale.

Pe arena internațională Asociația companiilor 
TIC din Moldova promovează potențialul industriei, 
poziționându-se ca un partener de afaceri de încredere 
pentru clienții internaționali din sfera IT și clienții res-
ponsabili de externalizarea proceselor de afaceri. 

Obiective:
1.  A ridica profilul și imaginea industriei TIC din 

Moldova în ţară și pe pieţele internaţionale. 
2. A crește nivelul cooperării și colaborării prin-

tre membrii comunităţii de afaceri în domeniul 
TIC din Moldova. 

3.  A colabora cu Guvernul în vederea îmbunătă-
ţirii mediului de afaceri, cadrului juridic și per-
spectivelor generale ale acestui sector.

4.  A colabora cu instituţiile de învăţământ din Re-
publica Moldova pentru a îmbunătăţi, în timp, 
calitatea și numărul absolvenţilor instruiţi în 
domeniul TIC. 

5.  A contribui la îmbunătăţirea nivelului de com-
petenţe profesionale și de management în ca-
drul companiilor TIC. 

6.  A îmbunătăţi toate aspectele legate de oportu-
nităţile de investiţii pentru întreprinderile TIC 
din Moldova. 

Cum şi de ce să devii membru:  
DE CE? 

Asociaţia vă oferă un pachet de beneficii în ceea ce 
privește: 

 Informaţii privind piaţa 
 Dialogul cu autorităţile printr-un punct de vede-

re consolidat 
 Partajarea experienţei organizaţiilor similare
 Posibilitatea creării unei reţele de afaceri proprii 

și oportunităţi de dezvoltare;
 Oportunităţi de export 
 Programe ce contribuie la creșterea afacerii și 

devenirea unui actor mai competitiv 
 Programe educaţionale 
 Activităţi de reglementare și de promovare a 

companiei 

CUM?

 Completaţi formularul de înscriere. Alegeţi sta-
tutul dumneavoastră de membru. Expediaţi ce-
rerea la office@ict.md. 

 Solicitarea dumneavoastră va fi evaluată de către 
consiliul de administraţie al asociaţiei. 

 Din momentul aprobării, compania dumnea-
voastră va fi prezentată adunării generale a aso-
ciaţiei și veţi primi acces la toate materialele.

PROIECTElE ŞI PlANURIlE NOASTRE  
PENTRU ANUl 2015 

Educaţie 

 Dezvoltarea Centrului de Excelenţă IT în parte-
neriat cu USAID, Guvernul Republicii Moldo-
va, Microsoft, IBM și Universitatea Tehnică din 
Moldova 

 Campania Cariera IT, inclusiv târguri de locuri 
de muncă, programe de orientare IT

 Programul de Iniţiativă pentru Juniori, Lansa-
rea masivă a campaniilor media și online pri-
vind programele de stagii (implementare și fază 
nouă) 

 Intervenţii în educaţie și formare profesională 
 Parteneriate pentru evenimentele și târgurile de 

consolidare a comunităţii (Technovation, Intel 
ISEF, etc)

Dezvoltarea pieţei: 

 Un mediu mai propice pentru Companiile TIC 
(include reglementările privind stimulentele fis-
cale, legea privind parcurile IT și altele) 

 Moldova ICT Summit 2015 – cel mai impor-
tant eveniment în domeniul IT din Republica 
Moldova; Reuniuni și evenimente în domeniul 
industriei (conform priorităților) 

 3-5 misiuni și participare internațională, materi-
ale și Buletine informative orientate spre export

 Relaţiile cu Ambasadele prezente în Republica 
Moldova și diaspora

 Realizarea Activităţilor de tip cluster 

Contacte:

Asociaţia Companiilor TIC din Moldova 
Republica Moldova, Chișinău, MD-2012, str. Ma-

ria Cebotari, 28 
tel: +373 22 887 000, fax: +373 22 887 001
mob: +373 79002866, www.ict.md

Asociația companiilor TIC din Moldova
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Partenerii Moldova ICT Summit 2015:

29-30 aprilie

2015

HP este o companie tehnologică care 
activează în peste 170 de ţări din lume. 
Noi cercetăm modul în care tehnolo-
giile şi serviciile pot ajuta oamenii şi 
întreprinderile să-şi rezolve problemele 
şi provocările, precum şi să-şi realizeze 
posibilităţile, aspiraţiile şi visele. Utili-
zăm noile viziuni şi idei pentru a crea 
experienţe tehnologice mai simple, 
de valoare şi încredere, îmbunătăţind 
continuu modul de viaţă şi de activi-
tate al clienţilor noştri. Nu există o altă 
companie care ar oferi o gamă atât de 
vastă de produse tehnologice ca cea a 
companiei HP. Noi furnizăm oferte de  
infrastructură şi de afaceri care cuprind 
un spectru larg, de la dispozitive porta-
bile până la cele mai puternice insta-
laţii de supercomputere din lume. Le 
oferim consumatorilor o gamă variată 
de produse şi servicii, de la fotografie 
digitală până la divertisment digital şi 
de la „computing“ până la „home prin-
ting“. Acest vast portofoliu ne ajută să 
adaptăm produsele, serviciile şi soluţiile 
adecvate la necesităţile specifice ale 
consumatorilor.  

www.hp.com

Orange Moldova este o filială a grupului internaţional 
Orange. În Moldova, această companie furnizează 
servicii de telefonie mobilă din 1998, deservind în 
jur de 2.5 milioane de clienţi şi este cel mai mare şi 
mai popular operator de servicii de telecomunicaţii. 
Compania activează în conformitate cu standardele 
de calitate internaţionale, europene şi Orange, un 
brand ce întruchipează valorile şi angajamentele 
companiei Orange de a aduce universul digital şi cele 
mai utile inovaţii la un număr cât mai mare de oameni 
şi de a crea un patrimoniu puternic şi  distinctiv care 
formează o imagine unică a companiei în întreaga 
lume. Compania Orange Moldova a fost distinsă, de 
mai multe ori, la nivel internaţional, pentru suprema-
ţie in domeniul inovării – pentru cel dintâi HD Voice 
call din lume (2009 GsM World Congress Technology 
Breakthrough Award), lansarea 4G în 2012 în întreg 
oraşul Chişinău, (Orange Group Technocenter Award), 
iar acum în 12 oraşe, precum şi pentru contribuţia re-
centă la lansarea serviciului mID - semnătura electro-
nica (2013 GsW World Congress best mGovernment 
initiative and Orange Innovation Award 2013), acestea 
fiind doar câteva dintre menţiuni. Fundaţia Orange 
Moldova este, de asemenea, foarte activă în domeniul 
educaţiei, sănătăţii şi culturii, cu proiecte consecven-
te de dezvoltare şi binefacere. Mai multe detalii - pe 
Internet şi pe telefonul Dvs. mobil.

www.orange.md
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